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Reagano kalbos aidai
Nusivylimas ir naujos viltys

Vytautas Meškauskas

Kaip galima buvo laukti, 
prezidento kalba Jungtinėse 
Tautose nuvylė tur būt dau
gumą JAV politinių komenta
torių. Jie manė, kad preziden
tas j sovietų iniciatyvą turėjo 
atsakyti kokiu konkrečiu kon- 
tra pasiūlymu. Pvz. pasiūlyti 
uždrausti atominių ginklų 
bandymą. Neišbandytu gink
lu negalima pasitikėti. Ilgai
niui negalima pasitikėti ir jau 
išbandytais ginklais, jei jie 
laikomi slėptuvėse keliasde
šimt metų - gal medžiagos, iš 
kurių jie sudaryti, laikui bė
gant pasikeitė. Kaip ten būtų, 
neišbandyti ginklai apmalši
na norą juos pabandyti, kas 
padidina taikos šansą.

Kai kas samprotavo, kad 
prezidentas nežinojo ką pasiū
lyti iš savo pusės, nes jo admi
nistracijoje nėra vienos nuo
monės. Pvz. Gynybos Sekre
torius Weinberger yra pažiū
ros, ir ją pareiškė prieš pat pre 
zidento kalbą, kad ginklų kon 
trolė ne tik nereikalinga, bet 
ir nenaudinga. Juk prie da
bartinės padėties privedė ne 
kas kitas, kaip buvę susitari
mai, kurie leido sovietams ne 
tik amerikiečius pasivyti, bet 
kai kurių raketų srityje net 
pralenkti. Jie ir dabar rikiuo- 
tėn įvedė naują raketą SS-25 
nepaisant draudimo. (Sovie
tai iš savo pusės aiškinasi, kad 
SS-25 faktinai yra tik kiek pa
tobulintas SS-13 modelis ir, 
kaip toks, SALT 2 susitarimo 
nedraudžiamas.)

Los Angeles Vyrų kvartetas koncertuos Clevelande

Los Angeles vyrų kvartetas gruodžio 1 d. Clevelande koncertuos Dirvos kultūrinėje popie
tėje. Šiame arch. Edmundo Arbo šarže vaizduojami kvarteto nariai: dr. E. Jarašūnas, Br. Seliukas, 
A. Polikaitis, R. Dabšys ir komp. A. Jurgutis.

Kiti aiškina, kad toks pažiū 
rų skirtumas tarp atskirų žiny 
bų yra neišvengiamas ir net 
naudingas. Tiesa, demokra
tinėje santvarkoje nesutikimai 
išplaukia į viešumą, bet ga
lų gale prezidentas nutaria 
kokia pažiūra kraštui yra rei
kalinga ir naudinga. Kai jis, 
prezidentas, padaro sprendi
mą, visos žinybos turi jo laiky
tis - vistiek, ar joms patinka ar 
ne.

Svarbiau, kokį įspūdį prezi
dento kalba padarė ne savo 
krašto komentatoriams, bet 
sovietams. Jei jie, kaip dau
gelis mano, nori apsiginklavi
mo sumažinimo - nes ginkla
vimosi lenktynėms nenori skir
ti per daug savo krašto resur
sų - jų neturėtų atbaidyti pre
zidento ginklavimosi ir jo kon
trolės klausimo surišimas su 
kitomis amerikiečių-sovietų 
santykių problemomis, kaip 
kokios nors tvarkos nustatymo 
spręsti regionalinius konflik
tus , kaip Afganistano, Etio
pijos, Angolos, Kambodijos ir 
Nikaragvos. (Ir tai kai kuriem 
kritikams nepatiko. Girdi, 
prezidentas paminėjo tik tuos 
konfliktus, kur nusikalto so
vietai, bet ne tuos, kur savo 
nagus buvo prikišę patys ame
rikiečiai!) Jei sovietams reika
lingas ginklavimosi sumažini
mo sulėtinimas, jie sutiks kal
bėtis ir apie kitus dalykus.

Už prezidento ‘priėjimą’

(Nukelta į 2 psl.)

Jūratės Statkutės de Rosales knygos "Baltų kalbų bruožai Iberų pusiasalyje", kurią išleido 
Devenių fondas, pristatymas visuomenei Chicagoje, Clevelande, Toronte ir New Yorke buvo su
tiktas dideliu susidomėjimu. Nuotraukoje autorė Jūratė Statkutė de Rosales pasirašo knygą cleve- 
landiečiams. Stovi iš kairės: E. Nainienė, R. Kliorienė, kun. K. Žemaitis ir p. Bartkuvienė.

V. Bacevičiaus nuotr.

Naujas žvilgsnis į tolimą praeitį
Jūratės Statkutės de Rosales knygą pasitinkant

Aurelija Balašaitienė

ji
Jei Siaurės Amerikos juodo- 
rasė pagaliau pradėjo di

džiuotis savo kilme ir ieškoti 
praeities ‘šaknų’, ispanų kil
mės mažumos intensyviai rei
kalauja savo specifinių politi
nių ir kultūrinių teisių pripa
žinimo, tai natūralu, kad se
nų Europos tautų palikuonys, 
politinių sūkurių ir karo aud
rų išdavoje nustoję savo tėvy
nės, jaučia gyvą reikalą ir 
pareigą jaunesnėms ir ateinan
čioms kartoms perduoti tauti

nės tapatybės ir savigarbos kaip palankų dėmėsi savo pa- 
pagrindus. Nesitenkinant mū- vergtos tautos problemai. Maž- 
sų ligšioliniu praeities pažini
mu, gilaus intelekto skatina
ma ir lietuviškų-patriotiškų 
jausmų įkvėpta, Venezuelos 
lietuvaitė Jūratė Statkutė de 
Rosales pasiryžo gilintis į mū
sų kilmės tolimą praeitį, ku
rios šaltiniai iki šiol mūsų kal- 
botyrininkų ir istorikų nebuvo 
paliesti. Devenių Kultūrinio 
Fondo naujausias leidinys ‘Bal
tų kalbų bruožai Iberų pusia
salyje’ yra jos septynerių metų 
tyrinėjimo ir kruopštaus dar
bo rezultatas, pasiekęs lietu
višką visuomene puikiai išleis
tos knygos pavidale.

Kiekviena nauja knyga, 
ypatingai liečianti mokslinius 
klausimus, yra didelė kultūri
nė vertybė, kurią nagrinėja ži 
novai ir mokslininkai, bet ku
rios galutinę vertę apspren
džia du kiti elementai: paties 
veikalo pagrindinis tikslas - 
prisiminkime Basanavičiaus 
‘Auzsrą’, Kudirkos ‘Varpą’ - 
ir eilinio skaitytojo dėmesys.

Čia pravartu susipažinti ar
čiau su knygos autore, kad pa
aiškėtų motyvai, kurie ją ska
tino imtis tokio sunkaus dar
bo. Vienoje Garacaso biblio
tekoje netikėtai užtikusi seno
vės Pyrėnėjų paminklo įrašus, 
kuriuose kartojosi žodis ‘Sem- 
bus’ - prūsų genties, kadaise 
gyvenusios prie Baltijos jūros, 
senovinis vardas - ji pradėjo 
toliau sekti to žodžio reikšmę 
ir istoriją. Jei mus visada do
mina kiekviena menkiausia 
svetimųjų spaudos žinutė, ku
rioje minimas lietuvių vardas, 
tai ją mes interpretuojame

daug tokio paties motyvo ve
dama Jūratė pradėjo ieškoti il
go ir painaus siūlo kamuolio 
galo. įsidėmėtina ir tai, kad 
iki šiol mūsų senos praeities ži
novai neturėjo progos ar rei
kalo užsiimti tolimesniu mūsų 
gilios senovės nagrinėjimu, 
panaudojant iki šiol nepažįsta
mus šaltinius, ar ieškant nau
jų metodų mūsų kilmei tyri
nėti. Bet Jūratė nepabūgo pa
sirinktos užduoties sunkumo, 
iš anksto nujausdama savo pio 
nieriško kelio problemas. Jos 
asmenybės formavimasis turė
jo lemiamos įtakos jos darbui.

Jūratė Statkutė de Rosales, 
gimusi ir mokslo pradžią ga
vusi Kaune, studijavusi Pary
žiaus universitete, kurį baigė 
su prancūzų kalbos mokytojos 
diplomu, globodama savo jau
nesnę sesutę Danutę, dabąrti- 
nę Venezuelos prezidento as- 
menišką vertėją, ir našlę mo- 
tlnąTliTviša savo jaunatviška 
energija rūpinosi jų įkurdini
mu ir naujos pastovios pasto
gės parūpinimu. Gavusi tar
nybą Venzuelos lėktuvų bend 
rovėje su pastovia gyvenviete 
New Yorke, jaunoji Jūratė ne 
tik padėjo savo mažai šeimai 
finasinius pagrindus, bet ir to
liau nutarė savo laiką išnau
doti mokslo tęsimui. Įstojusi į 
Columbia universitetą, ji 
gavo specialų leidimą, kaip 
oro linijos tarnautoja, nelan
kyti pastoviai paskaitų, tik lai
kyti egzaminus. Pagal nusta
tytą savo tarnybos tvarką.

(Nukelta į 9 psl.)
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Kudirkos šuolio liūdnas pakartojimas. - Paskutiniai 

pasiruošimai Ženevos pasimatymui. - Didelis 
___  pasipriešinimas mokesčių reformai. __

Penkiolikai metų po pagar
sėjusio Simo Kudirkos šuolio į 
laisvę praslinkus, kitas sovie
tų jūrininkas pabandė pasekti 
jo pavyzdžiu. Miroslov Med- 
vied nušoko nuo didžiulio, 
102,000 tonų sovietinio pre
kybos laivo ‘Maršai Konev’, 
atplaukusio į Mississippi žiotis 
prisikrauti grūdų, ir nuplaukė" 
į krantą. Čia jį sulaikė pasie
nio sargyba ir bandė grąžinti, 
tačiau jis dar sykį iššoko - da
bar iš pasienio sargybos laivo - 
bet ir vėl buvo sugautas ir šį 
kartą pristatytas į Konevą. 
Sargybiniai aiškinosi nesupra
tę ko jis norėjęs.

Tai įvyko spalio 24 - ketvir
tadienio naktį. Penktadienį 
apie tai patyręs Valstybės ri
tas sulaikė laivo išplaukimą ir 
pareikalavo pasimatymo su 
tuo jūreiviu. Sovietai leido 
jam pirmadienį pasimatyti su 
JAV pareigūnais ant pakraš
čių sargybos (Coast Guard) lai-

REAGANO
KALBOS...
(Atkelta iš 1 psl.) 

prie derybų su sovietais proble 
mos, kol kas pasisakė tik vie
nas iš žinomesnių šio krašto 
komentatorių - N.Y. Times 
William Safire. Anot jo, prieš 
pradedant derybas su sovie? 
tais, kad jie jas laikytų 'rimto
mis’, reikia jiems išaiškinti sa
vo poziciją.

Prezidentas Kennedy pasi
rodė jiems per daug nuolaidus 
Vienoje, kas privedė prie kon
frontacijos Kuboje. Preziden
tas Carteris 1977 m. pasiūlė 
ginklų kontrolę kiek panašią i 
dabar svarstomą. Netikėtai 
pasiūlymo užtikti, sovietai tuo
jau pavadino tą pasiūlymą 'ne 
rimtu’. Tuo tarpu Nixono dau
giau komplikuoti pasiūlymai, 
padaryti ne viešai, pilni sąry
šių su kitais klausimais, jiems 
pasirodė svarstytini. Taip pat 
ir Reagano kalba J.T., kuria 
jis užėmė solidžias pozicijas ir 
kurias jis dar daugiau pabrėš 
savo susitikimo su Gorbačiovo 
išvakarėse per televiziją, daro 
jiems įspūdžio.

Prieš penkis metus sovietai 
nutraukė derybas su amerikie 
čiais, nutarus Europoje dislo
kuoti Pershing II raketas ir 
'skraidančias bombas’ (cruise 
missiles). Kai amerikiečiai ne 
nusileido, jie vėl grįžo prie de
rybų stalo. Dabar, kaip kainą 
už naują derybų stadiją, jie 
reikalauja atsisakyti nuo stra
teginės gynybos iniciatyvos. 
Priimdamas tą reikalavimą, 
prezidentas pasmerktų dery
bas nepasisekimui.

Bet, jei jie to patys nesitiki, 
kam jie kelia tokį triukšmą? 
Atsakymas esąs toks: jie nori 
sukiršinti Amerikos viešąją opi 
niją, kad tuo apsunkintų JAV 
įgaliotinių pozicijas derybose. 

vo, tačiau ne vienam - Med- 
vied’ą atlydėjo du sovietų am
basados pareigūnai, sovietų 
daktaras ir laivo kapitonas. 
Medvied atsisakė paaiškinti, 
kodėl jis šoko iš laivo ir vėliau 
bėgo iš pakraščių sargybos lai
vo, tačiau jis pakartotinai pa
reiškė, kad norįs grįžti namo, 
nors jam buvo paaiškinta, kad 
jis galįs pasilikti ir prašyti eg- 
zilo teisės. Nepaisant to, Med
vied nusprendęs grįžti ir lai
mingas Valstybės Departa
mentas ‘uždarė bylą’.

Bet kiek pažįstančiam so
vietinę santvarką yra visai aiš
ku, kad grąžintas į sovietų lai
vą ir ten išlaikytas keturias 
paras sovietų pilietis ‘norėjo’ 
pakeisti savo pasielgimą. Per 
Cable News Network Simas 
Kudirka pareiškė savo pasipik 
tinimą pasienio sargybos elge
siu ir paaiškino, kad Medvied 
laukia jei ne mirtis, tai bent 
labai sunki bausmė.

Sis incidentas Reagano 
-Gorbačiovo pasimatymo iš
vakarėse labai vaizdžiai pa
rodė, kokios nuotaikos ir visiš
ka ignoracija apie sovietų sant 
varką viešpatauja amerikiečių 
plačioje visuomenėje.

•••
Valstybės Sekretorius Shul

tz savo antradienio pasimaty
me su Dobryninu, užtruku
siame visą valandą, Nedvied o 
incidento neaptarė. Jiedu 
buvo užimti Reagano pasima
tymo su Gorbačiovu dienot
varke. Tam pasimatymui per 
dvi dienas rezervuotos 8 va
landos. Dėl Galutinos dienot
varkės sutarimoShultz išvažia
vo į Maskvą. Pats Reaganas 
pareiškė britų BBC korespon
dentui, kad pasimatymu jis 
norėtų sudaryti geresnę atmos
ferą JAV- Sovietų Sąjungos san 
tykiuose, kuri leistų lengviau 
išspręsti ir nusiginklavimo 
problemas. Reaganas pereitą, 
savaitę kalbėjosi ir su 4 sovietų 
korespondentais.

•••
Trečiadienį Argentinos, 

Meksikos ir Tanzanios prezi
dentai bei Švedijos, Indijos ir 

Amber Gintaro

Galerija
505 East 185 Street * Euclid, Ohio 44119

Tel. (216) 531-3500
PAVEIKSLŲ ĮRĖMAVIMAS

Didelis pasirinkimas medžio išdirbinių, 
gintaro, įvairių MENO darbų.

GALERIJOS VALANDOS: Antradienį ir trečiadienį nuo 10:00 AM iki 5:00 
PM., ketvirtadienį ir penktadienį nuo 3:00 PM iki 7:30 PM, šeštadienį nuo 
10:00 AM iki 5:00 PM. Sekmadieniais ir pirmadieniais galerija uždaryta. No
rintieji specialaus apžiūrėjimo — skambinkite tel. 531-3500.

Graikijos ministerįai pirminin
kai paskelbė atvirą laišką N.Y 
TIMES ir Maskvos PRVADO
JE, kuriame Reaganas ir Gor
bačiovas prašomi sulaikyti vi
sus atominius bandymus bent. 
12-kai mėnesių ir pasiūlė savo 
teritorijas to susitarimo laiky
mosi patikrinimui.

• ••
Kaip atsimename, preziden 

tas Reaganas aplankė keletą 
vietovių ragindamas paskatin 
ti Kongresą priimti jo mokes
čių reformos pasiūlymus.

Kongreso laikysena buvo 
tokia, kad neleido tikėtis šiais 
metais bent kokių pakeitimų, 
tačiau pereitos savaitės pra
džioje atstovų rūmų komisijos, 
kuri pirmiausiai turi pasisaky
ti dėl tos reformos, pirminin
kas Rostenkowski paskelbė, 
kad galėsiąs komisijos projek
tą paskelbti dar šiais metais. 
Priešingai prezidento pasiūly
mui, komisijos dauguma norė
tų ir toliau leisti nurašyti nuo 
apdedamųmokesčiais pajamų 
valstijų ir savivaldybių mo
kesčius ir duoti įvairiausių 
kitų lengvatų taip, kad aukš- 
čiaūsi mokesčiai nebūtų su
mažinti iki 35% (nuo dabar
tinių 50%), bet tik iki 40%.

• ••

Po pirmojo pasaulinio karo 
ir pabėgėlių iš Rusijos atsira
dimo Vokietijoje, ten buvo 
pradėta varyti degtinė, vardu 
‘Gorbačiovo vodka’.

Dabar Gorbačiovas, kaip 
žinia, labai kovoja su girtuok
liavimu pačioje Sovietų Są
jungoje, tačiau Vakarų Vo
kietijoje ir toliau gaminamos 
Gorbačiovo vodkos pareikala
vimas padidėjęs 2. % .

JUNO BEACH
TRADICINIS PIKNIKAS

LB Palm Beach County 
apylinkės valdyba praneša: 
š. m. lapkričio 10 d. rengia 
tradicinį metinį pikniką. 
Bus šilti pietūs, kitos vai-

■ Iš kitos pusės
Kartais atrodo, kad gyveni ne viename, bet dvejuose 

atskiruose pasauliuose. Dažniausiai taip pasivaidena tą 
pačią dieną pavartant amerikoniškus ir lietuviškus laik
raščius. Taip iš amerikoniškų laikraščių atrodo, kad iš 
ateinančio Reagano-Gorbačiovo susitikimo negalima daug 
laukti, ir kaltę už tai iš anksto norima sumesti Reaganui. 
Tuo tarpu iš kai kurių žinių lietuviškuose laikraščiuose 
gali susidaryti įspūdį, kad sovietams ateina galas ir rei
kia tik paspausti Reaganą, kad jis savo dviejų dienų 
pasimatyme su Gorbačiovu iškeltų Pabaltijo klausimą. 
Juozas Vitėnas spalio 22 d. DRAUGE net susirūpino, kad, 
reikalaudami pravesti referendumą Jungtinių Tautų prie
žiūroje, einame pavojingu keliu:

”... Referendumas, kad ir su Jungtinių Tau
tų priežiūra, yra nepraktiškas ir mums pavojingas 
kelias į nepriklausomybę. -Vieną 'referendumą* 
(rinkimų farsą) 1940 m. sovietai jau yra pravedę, 
ir dabar ar vėl mes norime, kad jie tą farsą pakar
totų su JT stebėtojų priedanga?”

"Lietuvių tauta savo istorijoje kelis kartus* 
yra apsisprendusi laisvai gyventi. Paskutiniais lai
kais tai buvo padaryta 1918 m. ir 1941 m. Refe
rendumai reikalingi naujoms tautoms . .. Lietu
vos padėtis tarptautiniu požiūriu yra aiški: ji yra 
sovietų okupuota ir neteisėtai aneksuota .. . Mums 
reikia JT pagalbos ne referendumui pravesti, bet 
jų nutarimo, kad Sovietų Sąjunga turi pasitraukti 
iš Pabaltijo valstybių .

Argumentai gražiai skamba, bet su jais sutinkant, 
reikia pripažinti, kad laikas sustojo vietoje, ir jei taip, 
kodėl nereikalauti Vytauto Didžiojo Lietuvos sienų? Be 
to, tai prieštarauja laisvo žmonių apsisprendimo princi
pui, kuris šiuo metu yra svarbiausia JAV tarptautinio 
žaidimo korta. Jei būtų kitaip, Izraeliui seniai turėjo būti 
pripažintas vakarinis Jordano pakraštys. Juk jis prieš 
2,000 metų buvo Judėja ir Samarija. Ilgametė Rytprū
sių okupacija privedė prie to, kad į Lietuvos seimus iš 
Klaipėdos krašto buvo išrenkami tik vokietininkai, nors 
kartais su lietuviškai skambančiom pavardėm.

žodžiu, XX amžiui baigiantis sunku reikalauti pa
sikeitimų prieš gyventojų valią. Ačiū Dievui prieš tokią 
problemą dar nestovim, jei pasitikim amerikiečių žinia- 
sklandos tarnybom. Pagal ją daugiausiai ko galima tikė
tis būtų Sacharavo žmonos paleidimo ir Kai kiek skaitlin- 
gesnės žydų emigracijos į Izraelį. Gorbačiovas aiškino 
Mitterrandui, kad jis sutiktų išleisti daugiau žydų, bet 
tik Helsinkio Aktu numatytam 'išskirtų šeimų sujun
gimui’. Tačiau tam reikalui paleisti Sovietijos žydai ne
važiuoją į Izraelį, bet į JAV. Kad to išvengti, Mitterran- 
das pasiūlė išleistuosius Prancūzijos lėktuvais'tiesiog nu
gabenti į Izraelį. Tai liudija kokie palyginti smulkūs rei
kalai šalia nusiginklavimo bus sprendžiami Ženevoje. Fak
tas, kad prezidentas Reaganas, ką tik grįžęs iš Ženevos 
žada pasakyti kalbą Kongreso bendram posėdyje, leidžia 
spėti, kad dėl pasimatymo rezultatų jau baigiama susi
tarti. (vm)

sės, loterija.
Vieta Palm Beach Shores 

(Singer Island) prie Colo- 
nados viešbučio. Pradžia 12 
vai.

Gruodžio 14-15 d. vietos 
lietuvių talentų meno paro
da, kuri įvyks minint šios 

apylinkės 10 metų sukaktį. 
Vieta St. Paul of the Cross 
bažnyčios auditorijoj 10970 
Statė Road 703 North Palm 
Beach. Dėl smulkesnių in
formacijos teirautis pas J. 
Garlą 410 Jupiter Ln., Juno 
Beach, Fla. 33408. Telef. 
305-626-8893.

Kviečiame apylinkių lie
tuvius ir svečius iš kitur 
gausiai dalyvauti.

AB DICK 360
AB DICK 385 
RYOBIE 960

If you have any experience running 
one or more of tnese presses, we have 
a position open for you. Ca!! 617-367- 
8840 for appointment.

COPYMAX, INC.
111 STATĖ STREET 
33 BROAD STREET 
S DOANE STREET 

BOSTON. MASS. 02109 
(38-44)

$60.00 PER HUNDRED 
PAID for remailing letters 
from home! Send self-ad- 
dressed, stamped envelope 
for information / applica- 
tion. Associates, Box 95-B, 
Roaelle, N. J. 07203.

(39-48)
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Korp! Neo-Lithuania 
šventei artėjant

Kai atsigręži i praeiti, i Auš- 
ros-VaTpo gadynę bei lietuvių 
šviesuolių pastangas prikelti 
tautą iš užmaršties snaudulio 
ir pasipriešinti svetimųjų už
mojui išnaikinti lietuvių kalbą 
iš gyvųjų tarpo, tai šiandien 
mums sunku suprasti jų pas
tangų ir aukos didumą, nes 
mes esame tik nykštukai prieš 
ano meto milžinus.

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo laikotarpis ir po jo 
sekęs valstybės kūrimo metas, 
reikalavęs daug pastangų, net 
ir gyvybės aukų, pagal mū
sų dainių Maironį - ar supran
tamas bus? įvyko stebuklas - 
Lietuva atsikratė caristinės 
Rusijos okupacijos ir lenkiškų 
dvarų bei klebonijų jtakos ir 
Lietuva tapo nepriklausoma 
valstybe, o su ja ir lietuvis vals - 
tietis pasijuto savo krašto šei
mininku. Amžius vergu laiky
tas, amžius svetimųjų niekin
tas lietuvis griebėsi tvarkyti 
savo kraštą, kurti kultūrini 
bei ekonomini gyvenimą ir 
šviesti tamsoje laikytus tautie
čius. Atšventėme keturis šimt ■ 
mečius veikianti Vilniaus uni
versitetą, kuriame lietuvių kal
bai nebuvo vietos iki pat 1939 
metų, kada Vilniaus miestas 
su mažmis apylinkėmis buvo 
grąžintas Lietuvai.

Atgavus nepriklausomybę, 
bet netekus sostinės Vilniaus 
su plačiomis lietuviškomis apy 
linkėmis, reikėjo glaustis laiki
nai Kauno mieste, organizuoti 
administracini aparatą, steig
ti mokslo ir kultūros įstaigas. 
1922 m. vasario 16 d. įsteigta
me Lietuvos universitete Kau
ne pirmą kartą dėstomoji kal
ba buvo įvesta lietuvių kalba, 
o studentai daugumoje buvo 
valstiečių vaikai. įsteigus sa
vąjį universitetą; lietuviai stu
dentai suskato organizuotis ir 
burtis į ideologines organiza
cijas. Dar tais pačiais metais 
įsisteigė ir Lietuvių studentų 
tautininkų korporacija NEO- 
LITHUANIA. Savoje žemėje, 
savajame universitete Neo-Li
thuania augo ir klestėjo. Jos 
pasirinktas tikslas - lietuvių 
tautos laisvė, didybė, garbė 
bei gerovė ir Lietuvos nepri
klausomybė, o narių - valinga 
kilni bei tauri asmenybė, ža
liojo kaimo studentų buvo 
šiltai priimti ir korporacija 
augo narių skaičiumi bei plėtė

veiklą, apimančią visas gyve
nimo sritis.

Betgi neilgai teko džiaugtis 
nepriklausomybės teikiama 
paunksme, nes tas pats priešas 
tik pakeitęs spalvą iš juoda
šimčių Rusijos į raudoną-ko 
munistinę, vykstančio karo 
priedangoje 1940 m. birželio 
15 d. vėl okupavo Lietuvą ir 
įvedė naują vergiją, kuri dar 
ir dabar tebesitęsia. Tūkstan
čiai lietuvių paguldė savo gal
vas begindami laisvę, o kele
riopai daugiau buvo atplėšti iš 
šimtmečiais turėtos žemės ir 
ištremti į tolimo šaltojo Sibiro 
gulagus lėtai bado ir šalčio 
mirčiai. Kentėjo visų sluoks
nių ir ideologijų lietuviai, bet 
daugiausiai naikinami buvo 
valstybės kūrėjai, vairuotojai, 
organizacijų veikėjai, liaudies 
švietė jai-m oky toj ai.

Baigiantis karui, dalis lietu
vių pasitraukė į Vakarus ir po 
penkerių badmiriavimo metų 
taip vadinamose DP stovyklo
se, pasklido po visą laisvąjį 
pasaulį. Didžioji dalis apsi
gyveno JAV, Kanadoje, Aus
tralijoje, o mažesniais kiekiais 
- Pietų Amerikoje ar pasiliko 
Europoje. Jau DP stovyklose 
buvo užviręs platus lietuvių 
kultūrinis gyvenimas ir suor
ganizuotas mokyklų tinklas, o 
persikėlus į naujus kraštus pra 
sidėjo turėtų organizacijų at
gaivinimas.

Taip 1955 metais Toronte, 
Kanadoje, įvykęs Korp! Neo- 
Lithuania ir Filiae Lithuania 
narių suvažiavimas atgaivino 
korporacijos Neo-Lithuania 
veiklą, į kurią įsijungė ir sesės 
filijos. Pirmieji dešimtmečiai 
buvo labai sėkmingi korpora
cijos veiklai, nes į jos gretas sto 
jo studijuojantis lietuvių jauni 
mas ir jungėsi į bendrą darbą

dėl Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimo.

Lietuvos nepriklausomybės 
laikotarpis išugdė pasitikėji
mą savimi ir įskiepijo tautinį 
jausmą, kurio užteko ne tik 
ten augusiems, bet ir atsivež
tiems vaikams. Čia gimusių 
lietuvių jausmas, nežiūrint 
tėvų, lietuviškų mokyklų ir 
organizacijų pastangų, pradė
jo mažėti savo tėvų kraštui. 
Apsilankymai Lietuvoje, jau
nimo tarpe atgaivino ir sustip
rino įsipareigojimus savo kraš
tui. Lietuva jiems tapo rea
lybe, ne pasakų kraštu. Gaila 
tiktai, kad pastaruoju metu 
bandoma tą pieštą idealizmą 
apipurvinti ir parodyti jauni
mui kitokią Lietuvą. Panašiai 
ir čia TV reporteriai greta ge
rų dalykų parodo ir skurde bei 
nedatekliuose gyvenančius šio 
krašto piliečius, nutylėdami 
sąlygas ir tokio gyvenimo ap
linkybes.

Griauti ir nikinti visad yra 
lengviau, ypač nepagrįstai, 
negu naujas vertybes kurti ir 
krikščioniško gyvenimo dės
nius taikyti. Nėra idealistinio 
krašto, kad visi piliečiai būtų 
patenkinti ir laimingi. Pagal 
aprašymą, apie tuo metu gim
nazijose slaptai veikusius atei
tininkus, atrodo, kad valdžia 
tik ateitininkų veiklą uždrau
dė, o kitiems paliko laisvę. 
Taip nebuvo. Greta ateitinin 
kų uždarė Jaunosios Lietuvos 
draugovę, varpininkus ir kitus 
o leido veikti tik skautams. 
Galima svarstyti, ar toks vy
riausybės veiksmas buvo tiks
lus ir naudingas, bet neišskirti 
tik vieną organizaciją ir ban
dyti vaizduoti herojus. Ko
mendanto ar teismo sprendi
mai buvo pagrįsti įrodyta ne
legalia veikla. Motyvas, kad 
ateitininkai pakluso vyskupų 
ir nuncijaus nurodymui nepri 
pažinti valdžios nutarimo, ne
atleidžia nuo atsakomybės.

Korpl Neo-Lithuania dau
giau nukentėjo už kitus, nes 
nustojo prieauglio. Gimnazi
jose veikę Jaunosios Lietuvos 
rateliai neturėjo savo ‘kapelio
nų’ ir jų veiklos niekas nerėmė 
o tuo tarpu ateitininkus rėmė 
ne tik valdžios apmokami ka
pelionai ir klebonai, bet daž
nu atveju ir mokytojai ateiti
ninkai. Savo gimnazijoje (Za
rasuose) nežinau nė vieno atsi
tikimo, kad už slaptą mokslei
viu ateitininkų veiklą būtų 
bent vienas mokinys nukentė
jęs, nors dažnai rinkdavosi į 
kleboniją. Gimnazijos direk
torius buvo kun. dr. Jonas Ste
ponavičius, buvęs seimo na
rys, visokiais būdais rėmė slap ■ 
tą ateitininkų veiklą ir už tai 
nebuvo nei nubaustas, nei at
leistas.

Neolituanai, nors audrų 
blaškomi, nepasimetė, bet - 
kiek jėgos ir sąlygos leidžia - 
jungiasi į bendrą veiklą ir dir
ba darbą Pro Patria! Korpl 
Neo-Lithuania įsikūrimą pa
mini kiekvienais metais iškil
minga sueiga, kurios metu 
naujiems senjorams-ėms užde 
damos spalvos ir apžvelgia
mas nueitas kelias.

Čia veiklos sąlygos yra skir
tingos nuo tėvynėje buvusių są 
lygų. Neturime savo žemės, 
savo valstybės, esame saujelė 
didelėje svetimoje masėje. Iš
laikyti savo tapatybę nėra 
lengva ir tik ryžtingieji užsi-

Mirė vyno pramoninkas 
Balys Karazija

Balys Karazija gimė 1897 
m. gruodžio mėn. 25 d., Gįr- 
dėnų km., Ylakių valse., 
Mažeikių apskr. Pirmojo 
pasaulinio karo metu jis su 
savo tėvais gyveno Mintau- 
joje, čia motina adminis
travo moksleivių bendrabu
tį. Iš Mintaujos jie persi
kėlė į Rusiją kur Balys bai
gė gimnaziją.

Atgavus Nepriklausomy
bę, Balys su šeima grįžo į 
Lietuvą. Atlikęs karinę 
prievolę 1924 m. įstojo į 
Žemės Ūkio Akademiją, 
agronomijos skyrių, Dotnu
voje. Akademinis gyveni
mas tuo metu buvo kūrimo
si stadijoje. Studentų būk
lei pagerinti buvo įstęįgta 
studentų ekonominė drau-. 
gija, kurioje Balys turėjo 
va d ovaujančias pareigas. 
Studentai džiaugėsi page
rinta valgykla, skalbykla* 
pirtimi ir kitais ekonomi
niais palengvinimais.

1924-1925 metais kartu 
su juo ir keletą kitų studen
tų suorganizavome tautiš
ką studentų korporaciją 
"Jaunoji Lietuvą”, kuri lai
kui bėgant išaugo į. didelę 
studentų korporaciją..

Akademijos prof. Pr. Ju- 
caitis pasiūlė Baliui studi
juoti vyno gamybą ir jis 
mielai sutiko. Buvo nupirk
tos mašinos, įrankiai ir 
Akademijos rūmų skiepe 
prasidėjo vyno gamybos 
eksperimentai. Retkarčiais 
Balys pakviesdavo mus 
studentus į skiepą "tikrin
ti vyno kokybę”.

Jam vyno gamybos dar
bas taip patiko, kad 1928 
m. baigęs žemės Ūkio Aka
demiją, nutarė pradėti sa
vo vyno gamybos darbą 
numylėtuose Anykščiuose. 
Pasiskolinęs iš agr. Sadū- 
no keletą tūkstančių litų tą 
savo projektą įvykdė, pra
dėjo vyną gaminti.

Pradžia buvo ląbai sun
ki, bet dėka Balio nepa
prastos energijos ir darbš
tumo tas bandymas pavy
ko. Kasmet pagaminto vy
no kiekybė didėjo ir koky
bė gerėjo. Jau' 1939 m. jo

spyrėliai išsilaiko supančioje 
aplinkoje. Korpl Neo-Lithua 
nia nesiekia kiekybės, bet sten 
giasi išauginti lietuvybės apaš 
talus, tik tas nevisad pavyksta 

Korpl Neo-Lithuania meti
nė iškilminga sueiga ir vaka
rienė įvyks š.m. lapkričio 9 d.
L. Tautiniuose Namuose. Da
lyvaukime visi - jauni, viduri- 
niokai ir pagyvenę - tai vienas 
iš svarbesnių mūsų gyvenimo 
įvykių. Malonų įspūdį paliko 
didžiosios sueigos metu jaunų
jų kolegų pareiškimas dirbti 
kartu su vyresniaisiais. Tad 
dalyvaukime, kad nubluku
sios ir žibančias spalvos glau
džiai jungtųsi į vieną darnų 
sambūrį.

A. Juodvalkis 

įmonėje geros kokybės vy
no buvo pagaminta pusant
ro milijonų litrų. Todėl dau
gelio darbininkų ir ūkinin
kų, kurie turėjo sodus, ma
terialinė padėtis pagerėjo. 
Atsirado rinka vaisiams ir 
uogoms ir darbas apylin
kės žhionėms.

1940 m. Sovietams oku
pavus Lietuvą jam pasise
kė su šeima persikelti į Vo- . 
kietiją. Tuo metu jo įmonė 
įvertinta 3,500,000 litų.

Dar kartą jam teko grįž
ti į Lietuvą, vokiečių oku
pacijos metu ir trumpą lai
ką administruoti savo įmo
nę Anykščiuose. Sovietų ar
mijai artėjant su šeima vėl 
persikėlė į Vokietiją, o iš 
ten į Jungtines Valstybes. 
Pastoviai apsigyveno Chi
cagoje.

Jo šeimos sudėtis: žmo
na — Ida, sūnus Ramūnas 
— chemijos inžinierius ir 
duktė Dalia kuri sukūrė 
šeimą su Antanu Laucium. 
Jie išaugino 4 vaikus, kurie 
visi baigė aukštuosius mok
slus. 1966 m. kūčių dieną 
sūnus Ramūnas žuvo auto
mobilio katastrofoje.

Karo audrų blaškymas, 
jo sūnaus tragišką mirtis 
neigiamai paveikė Balio 
sveikatą. Ligos eiga buvo 
sunki ir ilgoka. Paskutinius 
dviejus metus j) geroVtd 
\-arftino susilpnėjęs retrėji- 
mas. Ligos metu retkarčiais 
jį aplankydavo agronomas 
Bronius Dūda iš Kaliforni
jos. Jis tais aplankymais la
bai džiaugėsi. Su dideliu pa
sišventimu ir kantrybe 
žmona Ida jį prižiūrėjo ir 
slaugė, nes Balys jau nebe
galėjo išeiti iš namų.

žemės ūkio Akademijos 
bendrabutyje man teko gy
venti tam pačiam kamba
ryje apie 4 metus. Buvo ge
ra progą jį arčiau pažinti. 
Balys buvo didelis Lietuvos 
patriotas. Jo kūrybinis in
stinktas, begalinė energija 
ir darbštumas padėjo jam 
gyvenime pasiekti užbrėž
tus tikslus. Jo pradėtas dar
bas Anykščiuose tęsiamas 
ir toliau. Dabartiniu metu 
toje vyno gamybos įmonėje 
dirba apie 800 darbininkų.

Balys Karazija mirė 1985 
m. rugsėjo mėn. 7 d. ir pa
laidotas šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse šalia sūnaus 
Ramūno. Buvo sugiedota 
Marija, Marija ir Jaunosios 
Lietuvos korporacijos dai
na "Lietuva brangi...” ir 
Lietuvos himnas.

Dipl. mišk. Mykolas 
Gureckas

OPPORTUNITY FOR JOURNEYMEN 
PLASTIC INJECT1ON MOLD MAKER 

and
MOLD1NG FOREMAN . 

We have a modern well equipped 
ahop A tool room with CNC, CAD- 
CAM A engineering support. If you 
are skilled in your trade & are look
ing for a new challenge we would 
likę to hear from you.

CUSTOM MOLD1NG
200 Lipan 

Denver, Colorado 80223 
303-893-3373

(41-44)
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Prisimenant teisių daktarą a.a. VYTAUTĄ ČEPĄ
1985 metų rugpiūčio mė

nesio 19-tą dieną mirė prof. 
dr. Vytautas Kostas Čepas 
Elon College mieste, North 
Carolina. Jo gyvenimas 
prabėgo dviem vagom: uni
versitetu profesoriaus ir lie
tuvių skautų vadovo. Abu 
keliai siekė to paties tiks
lo — jaunimo ugdymo. En
ciklopedijose randame tik 
biografijų santraukas, tad 
šiame rašinyje pateikiame 
daugiau duomenų iš šio ne 
eilinio šviesuomenės' žmo
gaus gyvenimo. Gimęs 1911 
metų balandžio mėnesio 
3-Čią dieną Suvalkijoje, 
Griškabūdžio valsčiaus, Ry
giškių kaime, Vytautas au
go Rusijoje. Jo tėvas Mo
tiejus Čepas, baigęs teisės 
mokslus Maskvos universi
tete, turėjo dirbti teisėju 
Rusijoje. Jis buvo aktyvus 
lietuvių veikėjas XIX a. ga
le, Vinco Kudirkos "Varpo” 
bendradarbis. Teisėjas Če
pas buvo vedęs Mariją Jab- 
lonskytę iš Rygiškių kaimo, 
vėliau žinomo kalbininko 
Jono Jablonskio seserį. Daž
nai lankydavo žmonos tė
viškę, tai ir Čepų vaikai gi
mė Lietuvoje. Deja, kelio
nėse Rusijon mirė du Vy
tauto broliai, Algirdas ir 
Kęstutis.

Su tėvais grįžęs nepri- 
klausomon Lietuvon, Vy
tautas mokėsi Kaune, "Auš
ros” gimnazijoje. Jo tė
vas jau buvo Lietuvos vy
riausiojo tribunolo teisėjas. 
1929-1933 metais Vytautas 
Čepas studijavo ir baigė 
Vytauto Didžiojo universi
teto Teisių fakultetą. Buvo 
Neo-Lithuania korporantas. 
1934-1935 jis gilino studi
jas Zuericho ir Vienos uni
versitetuose ir buvo priim
tas V. D. universitetan jau
nesniuoju asistentu, Civi
linės teisės katedrom Jo še
fai — profesoriai buvo S. 
Bieliackinas ir K. Šalkaus
kis. Pasiruošęs daktaratui 
Prahos, Paryžiaus ir Berno 
universitetuose, V. Čepas 
apgynė savo daktarinę di
sertaciją Kaune, V. D. uni
versitete 1938 m. vasario 2 
dieną. Jo tema buvo "Glo
bojami ir globotini pilname
čiai”, 280 puslapių veika
las. Pakeltas vyresniuoju 
asistentu 1938, 1939 m. — 
privat-dcoentu, dr. Čepas 
dėstė kursą. Teisių fakulte
to dekanas tuo laiku buvo 
prof. Augustinas Janulaitis. 
1941-1943 metais dr. V. Če
pas buvo docentas Vilniaus 
universiteto Teisių fakulte
te, kartu ir to fakulteto 
prodekanas (dekanas buvo 
doc. S. Žakevičius). Vilniaus 
universitete dr. Čepui dar 
teko senato sekretoriaus 
pareigos, r e kt o r i aujant 
prof. M. Biržiškai. Taigi, 
vos 30 metų jaunas vyras 
jau buvo pasiekęs reikšmin
gą poziciją akademiniame 
pasaulyje. Paskutiniuosius 
mokslo metus, 1943-44, dr. 
Čepas dėstė Vilniaus vidu-

JURGIS GIMBUTAS

rinėje Miškų mokykloje, 
nes universitetas buvo vo
kiečių okupacinės valdžios, 
uždarytas.

šalia darbo profesūroje, 
dr. V. Čepas 1938-1940 me
tais buvo Lietuvos valsty
bės tarybos referentas civi
linės teisės kodifikacijos 
klausimams. 1939-1940 jis 
redagavo "Lietuvos Aido” 
savaitinį priedą "Teisės kul
tūrą”. Iš spausdintų dr. Če
po raštų pažymėtini: Vo
kietijos civilino teisyno ko
difikacijos metodai ("Tei
sės" žurnale, 1937) ir Švei
carijos civilino teisyno ko- 
difikacija (ten pat, 1936 
m.). Prancūzijos ”Travaux 
de l’Institut du Droit Com- 
parė" žurnale 1939 m. iš
spausdintas V. Čepo straip
snis "La condition de la 
femme en Lithuanie”. Be. 
to, jis parašė 75 psl. studi-. 
ją lietuvių kalba apie pa
veldėjimo įstatymus (1939 
m.), šalia to, dr. Čepas bu
vo Lietuvos radiofono ko
mentatorius teisės klausi
mais 1937-1939 metais. 
"Teisės” žurnalą leido Lie
tuvos teisininkų draugija, 
nuo 1933 metų redagavo 
Valstybės tarybos narys 
Jurgis Byla.

Po karo Čepai atsirado 
Vokietijos Britų zonoje. 
1946-1949 metais dr. Čepas 
buvo Buxtehude - Werner 
lietuvių stovyklos amatų 
mokyklos direktorius. Nuo 
1946 m. sausio mėnesio iki 
1949 m. jis dirbo ir Pabal
tijo universitete (pradžioje 
Hamburge, vėliau Pineber- 
ge) lyginamosios teisės e. o, 
profesorium ir Teisių fakul
teto dekanu. To laikinojo 
universiteto, skirto Pabalti
jo valstybių studentams at- 
bėgėliams, vadovybėje gre
ta latvių ir estų, buvo Lie
tuvos profesoriai V. Stan- 
ka, V. Manelis, J. Puzinas.

Vytautas Čepas pradėjo 
skautauti Lietuvoje nuo 
1924 metų, mokydamasis 
"Aušros” gimnazijoje Kau
ne. 19-kos metų jis jau pa- 

^kautininkis, Kęstučio drau
govės draugininkas (kur 
teko pradėti ’skautavimą ir 
šių eilučių autoriui). 1937- 
1940 sktn. Čepas redagavo 
Lietuvos skautų vadovų 
žurnalą "Skautybę”, tech
niškuoju redaktorium pasi
kvietęs studentą Jurgį Gim
butą. Vytautas Čepas buvo 
kandidatas į vyriausiuosius 
skautininkus, nes buvo iš
ėjęs Gillwelio kursus ir įsi
gijęs patyrimą. Tačiau ji 
nurungė skautininkas iš ka
riuomenės vadovybės. Vos 
tik karui pasibaigus, jau 
Vokietijoje vyr. sktn. V. 
Čepas ėmėsi atgaivinti Lie
tuvių skautų broliją. 1945 
m. liepos 25 d. jis išleido 
pirmąjį aplinkraštį, o ‘tų 
metų rugsėjo mėn. 26-28 d. 
skautų vadovų suvažiavime 
Detmolde buvo išrinktas 

Brolijos vyriausiuoju skau
tininku. 1946 m. vėl pasiro
dė "Skautų .Aidas”. Suma
niai veikdamas, dr. V. Če
pas išvengė skautų pajun
gimo kuriai nors politinei 
srovei. Dėl to ir dabar išei
vijos Lietuvių skautų są
junga išliko nepolitizuota. 
J. A. Valstybėse Vytautas 
Čepas 1953 m. buvo išrink
tas L. Skautų s-gos tarybos 
pirmininku (visų šakų). Tų 
korespondencinių rinkimų 
komisijos pirmininkas buvo 
skautininkas poetas Faus
tas Kiršaf o sekretorius — 
sktn. Jurgis Gimbutas. 1947 
metais, dar Vokietijoje V. 
Čepo vadovaujami 82 lietu
viai skautai dalyvavo pa
saulinėje jamborėjoje Mois- 
son, Prancūzijoje. 1959 
metais vyr. sktn. Čepas at
stovavo lietuviams skau
tams dešimtojoje pasauli
nėje jamborėjoje Filipinuo
se. Jis buvo apdovanotas 
aukščiausiuoju L. St. s-gos 
Geležinio Vilko ordinu ir 
Estijos, Vengrijos ir ukrai
niečių skautiškais žymeni
mis.

Vytautas Čepas vedė Li
diją Manomaitytę iš šau
lių, taip pat veiklią skauti
ninke ir pedagogę. Jos vie
nas brolis yra žinomas sta
tybos inžinierius Ameriko
je, kitas — menininkas ke
ramikas Lietuvoje, o tre
čiasis — jūrų skautininkas. 
Čepai užaugino dukrą Vili
ją (mirusi) ir sūnų Ginta
rą — skautininką ir lietu
vių bendruomenės veikėją 
Bostone, šeimos .gyvenimo 
pradžia Amerikoje buvo 
itin nelengva. Apsigyveno 
Bostone. 1949-1954 m. Vy
tautas Čepas dirbo fabri
kuose: Assoc. Folding Box 
Co., Farrington Mfg. Co. ir 
trumpai Domino cukraus 
fabrike. Dr. Čepas buvo pa
grindinis šeštadieninės li
tuanistikos mokyklos orga
nizatorium 1949-1950 m. 
Toji mokykla tebeveikia. 
1954-1960 metais V. Čepas 
administravo amerikiečių 
Bov Scouts stovyklavietę 
Ša.vre Training Reservation 
prie Bostono, o po to iki 
1963 m. — amerikiečių 
Giri Scouts stovyklavietę 
Cedar Hill Walthame, Mas- 
sachusetts. Čepai mokėjo 
užmegzti gerus ryšius su 
amerikiečių skautų ar skau
čių vadovais ir įsigyti drau
gų ne tik sau, bet iš viso 
lietuviams. Viena tokia jų 
vadovė, p. Mary Doyle iš 
pietinio Bostono neužmiršo 
Čepų po 25 metų ir atsilan
kė į pomirtines mišias lie
tuvių šv. Petro bažnyčioje 
Bostone š. m. rugsėjo mėn. 
7 dieną. Po to jinai surašė 
pora lapų savų atsiminimų 
apie susitikimus su lietuvė
mis skautėmis ir su Čepais.

1963 m. Čepai išsikėlė iš 
Walthamo į North Caroliną, 
o sūnus Gintaras su sava 
šeima liko gyventi Quincy 
mieste prie Bostono. Dr. V.

Čepas gavo docento pozici- 
jąv Johnson C. Smith uni
versitete Charlottėje. čia 
jis dėstė jau nebe teisės da
lykus, o graikų istoriją ir 
vokiečių kalbą. Nuo 1966 
metų jis persikėlė į Elon 
kolegiją to paties vardo 
miestelyje, N. C., assoc. 
profesorium. 1971-1978 jįs 
buvo svetimų kalbų kated
ros vedėjas. Išėjęs pensi
jon, dar trumpai redagavo 
"Europos lietuvį” Londone 
(1980 m.). Sveikatai sušlu
bavus (diabetas) prof. Če
pas turėjo pasitraukti iš 

Pasimirus, vėžio iškankintai, mūsų Są

jungos narei

A. A.

ELMYRAI VEISAITEI-BLYNIENEI, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą jos giminėms 

ir pažįstamiesiems.

Lietuvių Protestantų Sąjunga 
Kalifornijoje

A. A.

SOFIJAI 

VASIONIENĖI-MOZOLIAUSKAITEI 
mirus Lietuvoje, jos sesei ONAI MIKULSKIE 

NEI, broliui VYTAUTUI MOZOLIAUSKUI, 

šeimai ir artimiesiems gilią užuojautą reiš

kiame.

Čiurlionio Ansamblis

A. A.

SOFIJAI VASIONIENEI

Lietuvoje mirus, jos seseriai, Žalgirio šaulių 

kuopos garbės narei, ONAI MIKULSKIE

NEI ir broliui VYTAUTUI MAZOLIAUS- 

KUI su šeima reiškiame gilią užuojautą.

Žalgirio šaulių Kuopa

A. A.

SOFIJAI VASIONIENEI
Lietuvoje mirus, jos seserį, Žalgirio šaulių 

kuopos garbės narę, ONĄ MIKULSKIENĘ 

ir brolį VYYTAUTĄ MAZOLIAUSKĄ su 

šeima nuoširdžiai užjaučiame.

A. M. Liutkai
P. A. Petraičiai
Nora Braziulienė

visuomeninio bei žurnalisti
nio darbo. Mirė plaučių už
degimų. Palaidotas Elon 
College kapinėise.

GASOLINE 
TANKER 
DRIVERS

Mušt have DOT physical form 
and drivers abstract from re- 
gistry reųuired. Full company 
benefits.

Call RICHIE LOMBARDO 
617-828-4900, ext. 303

FIRELINE PETROLEUM
777 DEDHAM ST. 

CANTON, MASS. 02021 
(39-45)
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Rytų Lietuva angliškai
Vilniečių pastangų vaisius

ffa/ys Gražulis

ši knyga, istorinių bei et
nografinių studijų rinkinys, 
Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos išleista 1980 m., 
o dabar ką tik išėjo iš spau
dos ir anglų kalboje. Kaip 
lietuviškasis, taip ir šis lei
dinys yra atspaustas dides
nio formato gerame popie
riuje, gausiai iliustruotas ir 
kietais drobės viršeliais, pa
traukliai atrodo. Lietuviš
kasis leidinys turi 628 psl., 
o angliškasis — 663 psl. Be- 
večiant j anglų kalbą teks
tas pailgėjo, be to keli au
toriai savo studijas papil
dė. Pasakytina, kad gerai 
knygos išvaizdai prilygsta 
ir jos turinys.

Knygą redagavo dr. Al
girdas M. Budreckis. Jisai 
savo žodyje rašo, kad "Ry
tų Lietuva yra dvidešimt 
šešerių metų (Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjungos 
B. Gr.) darbo vaisius. Skai
tytojai pastebės, jog ben
dradarbiai yra kelių kartų, 
Įvairių įsitikinimų bei išsi
mokslinimo. Jų studijos net 
skirtingais dešimtmečiais 
parašytos’’. Nežiūrint auto
rių įvairumo ir kaip redak
torius sako: "Paliko daug 
spragų, daug nepaliestų 
sričių, kaip antai: tautosa
ka, dialektologija, fizinė 
antropologija, asm envar- 
džiai, piliakalniai ir t.t. ir 
t.t.”, knyga daro rimtą ir 
vieningą įspūdį.

Knygą skaitydamas grei
tai pastebi, dainuodami 
"Mes be Vilniaus nenurim
sim”, su pačiu Vilnium ir, 
ypatingai, Vilniaus kraštu 
nesistengėme kiek plačiau 
susipažinti. To krašto šim
tametės problemos kažkaip 
mūsų nejaudino — vien Vil
niaus netekimas ir vil
niečiams lenkų daromos 
skriaudos rūpėjo. Tai nu
jausdami vilniečiai ir rūpi
nos "Rytų Lietuvą’’ išleisti. 
"Šią knygą rašantieji moks
lininkai ir turėjo tikslą su
pažindinti skaitytojus įvai
riais straipsniais su Vil
niaus kraštą liečiančiomis 
aktualijomis, kad ateinan
čioms kartoms būtų kelro
dis į teisingą klausimų 
sprendimą, bazuojantis ju
ridinėmis, etnografinėmis 
priklausomumo teisėmis...”, 
sakoma lietuviško "Rytų 
Lietuvos” leidinio pratar
mėje. O angliško leidinio 
pratarmėje leidėjai pabrė
žia: "Vilniaus Krašto Lie
tuvių Sąjunga, matydama 
reikalą supažindinti anglo 
saksų pasaulį Vilniaus ir 
Rytų Lietuvos problemo
mis, nutarė Rytų Lietuvą 
pristatyti angliškai”.

Deja, "Rytų Lietuvos” 
išleidimas anglų kalba už
truko net penketą metų. 
Knygą vertė ne vienas, bet 
keletas vertėjų, todėl, kaip 
ir kiekviename kolektyvi
niame darbe, susidarė nely
gumų, kalbos ir teksto ne
tikslumų. Be to nevisi ver
tėjai vienodai gerai abi kal
bas — lietuvių ir anglų — 
žinojo. Todėl reikėjo verti
mus peržiūrėti, išlyginti. 
Tą darbą kruopščiai ir vy
kusiai atliko Nijolė Beleš- 
kaitė Gražulienė. O ir ang
liškojo teksto rinkimas lie
tuviškoje spaustuvėje su
daro tam tikrų problemų. 
Todėl ir spausdinimas bei 
korektūrų skaitymas užsi
tęsė. Bet štai knyga jau 
skaitytojo rankose. Malonu 
ją į rankas paimti ir nėgė-, 
da svetimtaučiui parodyti.

Knygoje patalpinta dvy
likos autorių studijiniai 
straipsniai. Didžiausias įna
šas yra paties redaktoriaus 
dr. Algirdo Budreckio. Jis 
knygai davė keturias stu
dijas. Marijus Blynas davė 
du, o visų kitų autorių tal
pinama po vieną straipsnį. 
Viso šešiolika studijų ir du 
memorandumai.

Įvadiniame knygos straip
snyje proistorikas-archeolo- 
gas profesorius Jonas Pu
zinas klausia: ar mes šven
tėme Vilniaus miesto įkū
rimo ar Gedimino sostinės 
650 metų sukaktį? Ir atsa- 
do — Vilniaus miestas buvo 
įkurtas žiloje senovėje, o 
Gedimino sostinė pirmą 
kartą buvo paminėta 1323 
m. Hanzos miestams rašy
tame laiške. Spėja Vilnių 
buvus ir Mindaugo sostine.

Marijus Blynas, kalbėda
mas apie Vilniaus miesto 
senuosius pastatus ir jo pi
lis, tvirtina Lietuvos sosti
nės pradininku buvus ka
ralių Mindaugą. Vilnius bu
vo jo sostinė Voruta. Apra
šo kitas rytų Lietuvos pi
lis. O antrame straipsnyje 
tyrinėja Vilniaus miesto se
novines gynybines sienas ir 
jos devyneris vartus. Jo 
straipsniai iliustruoti nuo
traukomis, pastatų planais 
ir rekonstrukciniais brėži
niais.

Dr. Algirdas Budreckis 
straipsnyje "Įvadas į Rytų 
Lietuvos potamonomastiką” 
rodo kaip upėvardžiai liudi
ja lietuvių gyventas sritis. 
Duoda Nemuno ir Neries 
upių intakų vardus, kurių 
lietuviška kilmė abiejų upių 
aukštupiuose viršija 80% ! 
Antrame straipsnyje, "Ry
tų Lietuvos vaivados ir 
kaštelionai XV-XVIII am-

Vilnius žiemą...
žiais”, nusako tų didžiūnų, 
faktinųjų Lietuvos valdovų, 
pareigas ir duoda jų var
dus. žymi jų dalis buvo lie
tuviai. Trečiame straipsny
je, "Vilniaus Krašto demo
grafinės problemos”, rem
damasis gyventojų surašy
mo duomenimis, nurodo Vil
niaus krašto gyventojų su
dėtį tautybėmis ir jų kaitą 
miestuose bei apskrityse 
devynioliktame šimtmety
je ir dabar, pastebėdamas, 
kad statistika negalim pa
sitikėti, nes ji priklauso nuo 
to kas ją daro, o daroma 
saviems tikslams. Ir ket
virtame straipsnyje kalba 
apie rytų Lietuvos vietovar
džius, jų darybą ir lietuviš
kumą. Prideda rytų ir pie
tų Lietuvos sričių vietovar
džių žodyną, duodamas vie
tovių lietuviškus ir slaviš
kus vardus. Krašto vieto
vardžiai aiškiai dauguma 
liudija krašto lietuviškumą. 
Prof. Jerzy Ochmanski sa
vo studijoje, "Lietuvių et- 
ninė isena nuo epochos pra-' diplominio
džios iki XVI amžiaus”, 
kalba apie politines ir reli
gines varžybas rytų srityje 
bei tų varžybų pasėkas. Nu
rodo lietuvių gyventas ribas 
rytuose, pastebėdamas, kad 
nors lietuvių salos toje sri
tyje pagaliau liko suslavin
tos, bet ir dabar dar rodo, 
kad ten gyventa lietuvių, 
nes jos skiriasi nuo aplin
kinių gyventojų savo tiky
ba ir papročiais. Tų salų 
būta apsčiai dabartinėje 
Gudijoje ir į rytus už jos.

Zigmas Raulinaitis apra
šo jotvingių kovas su sla

vais XII amžiuje, bei rusi
nu ir lenkų grobio žygius į 
Jotvą.

Alicija Rūgytė straips
nyje, "Vilniaus Universite
tas ir tautinis lietuvių at
gimimas”, tiria Vilniaus 
universiteto auklėtinių įna
šą lietuivybei, jo rektorių 
ir profesorių lietuviškumą, 
ir universiteto svarbą lietu
vių tautiniam atgimimui.

Dr. Jurgis Gimbutas įdo
mioje studijoje rašo apie 
rytų Lietuvos kaimų sody
bas ir trobesius, nagrinėda
mas juos etnografiškai ir 
architektūriškai. Kalbėda
mas apie gatvinius ir kupe
tinius kaimus duoda jų pla
nus. Straipsnis gausiai 
iliustruotas budi ngesniy 
trobesių nuotraukomis ir 
brėžiniais. Skaitomame tek
ste tiksliau susivokti žymiai 
padeda pridėtas "Rytų Lie
tuvos kaimo statybinių ter
minų žodynėlis”.

Diplomato dr. Kazimiero 
Graužinio į knygą įdėtoje 

darbo santrau
koje, "Lietuvos konfliktas 
su Lenkija dėl Vilniaus ir 
Suvalkų žemių”, nagrinėja
ma to konflikto istorinės 
priežastys ir jo eiga Lietu
vai atsikuriant. Aptariama 
Lietuvos karinės ir politi
nės pastangos Vilnių at
gauti.

Dar prieš karą rašytame 
prof. Mykolo Roemerio 
straipsnelyje, "Vilnius ir 
tarptautinė teisė”, prista
toma tuometinė Lietuvos 
vyriausybės juridinė pozi
cija Vilniaus klausimu.

Vilniaus klausimą tarp

tautinės teisės požiūriu na
grinėja prof. Domas Kri
vickas, įrodydamas Lietu
vos teisę į Vilnių ir lenkų 
pretenzijų bevertiškumą.

Prof. Mykolo Biržiškos 
straipsnyje, Lietuvos rytų 
ir pietų sienos”, trumpai 
apžvelgiama lietuvių seniau 
gyventos sritys ir pereina
ma prie Lietuvai atsiku
riant tekusių sienų. Įrodi?. 
nėjama Lietuvos teisė į 
platesnes ribas ir nurodo
ma ateityje siektinos sie
nos.

Dar kartą ta pačia tema: 
"Lietuvos sienų klausimu: 
rytų ir pietryčiu sienos”, ra
šo prof. Zenonas Ivinskis. 
Paminėjęs, ankstesniuose 
knygos straipsniuose nagri

nėtas, istorinės Lietuvos 
sienų problemas ir aptaręs 
etnografinius lietuvių gy
ventus plotus rytuose, kal
ba apie reikalingas dabarti
nės Lietuvos sienų korekty
vas, bei sunkumus etnogra
finės Lietuvos rytų ir pie
tų problemas spręsti.

1923 m. Laikinojo Vil
niaus lietuvių komiteto me
moriale, įteiktame Lenkijos 
vyriausybei, nurodoma lie
tuviams ir jų kultūrai len
kų daromos skriaudos oku
puotame Vilniaus krašte. 
Pateikiamas ir Lietuvos 
Rytų Sienų Komisijos me
morandumas, dėl etnogra
finės Lietuvos rytinių ir 
pietinių sienų, Lietuvos Ty
rimo Institutui. Jame, ra
šytame kitu tikslu, beveik 
susumuojama, kas kitų au-

(Nukelta į 6 psl.)
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RYTU LIETUVA...
(Atkelta iš 5 psl.) 

torių šioje knygoje apie lie
tuvių gyventas ribas ir Lie
tuvos sienų problemas pa
sakyta.

Iš viso, kaip iš čia apra
šytų straipsnių turinių ma
tosi, knyga yra skirta Vil
niaus krašto ir už jo esan
čių, slavų okupuotų, žemių 
lietuviškumui įrodyti. Kny
ga iliustruota daugeliu že
mėlapių, nuotraukų ir brė
žinių. Jinai yra ne vien in
formatyvi, bet ir įdomi 
skaityti. Su rytų Lietuvos 
kraštu ir jo problemomis 
turėtų giliau susipažinti 
kiekvienas lietuvis. Pažinti 
vien Vilnių ir jo gražiąsias 
bažnyčias neužtenka. Nors 
kai kurie šios knygos 
straipsniai yra pasenę ar 
netekę aktualumo, knyga 
vistiek bus žymus, Lietu
vos istoriją bestudijuojan
čiam, žinių aruodas. Ji pa
dės ir rytų Europos proble
momis besidomintiems sve
timtaučiams mokslininkams 
bei diplomatams. Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjunga, 
išleisdama šį svarbų studi
jų rinkinį, lietuvių ir ang
lų kalbomis, atliko didelį ir 
reikalingą darbą.

Eastern Lithuania. 
A Colection Of Histo- 
rical And Etnografic 
Studies. Redaktorius 
Algirdas M. Budreckis. 
Vertimus peržiūrėjo ir 
korektūrą skaitė Nijo
lė Beleškaitė Gražulie- 
nė. Išleido Vilniaus 
Krašto Lietuvių Są
junga, 2483 Woodmere 
St., Detroit, Mi. 48209. 
1985 m. 663 pusi. Kai
na nepažymėta.

‘An>ber Hdidays”
EKSKURSIJOS | LIETUVĄ

Paskutinė šių metų ekskursija į LIETUVĄ iš
vyksta GRUODŽIO 26 D. — $1440.00 (su įdomia 
NAUJŲJŲ METŲ programa Vilniuje). Kelionės 
maršrutas: Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas, 

Helsinkis.
1986 METŲ EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 

prasideda KOVO 26 D.

REGISTRUOJAME JAU DABAR.
Registracijos, informacijos reikalu skambinkite 

1-800-722-1300 (Toli Free)
Iš Massachusetts ir Kanados: 1-617-268-8761.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 Wcst Broadwav 
P. O. Box 116, 

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

įstaigai vadovauja: 
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkom dokumentus.

PRIVES ARE BASED ON DOUBI.E OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
IO CHANCFS RF.CISTERED TRAVEL AGENT # TA 03’4

Kalbos vargai...
Gerbiamas T. Klyga,

Skaičiau Dirvoje, skilty 
"Kalbos vargai” apie susi
rūpinimą lietuviškos šei
mos terminija. Jūs siūlote 
tuo reikalu įkurti kokį tai 
organizacinį centrą arba lie-. 
tuvių kalbos gryninimu tu
rėtų daugiau rūpintis LB. 
Juk turime LB švietimo ta
rybą ir LB Kultūros tary
bą.

švietimo taryba yra išlei
dusi keletą žodynėlių, vado
vėlių, kuriuose taip pat gi
minystės terminai užtinka
mi. Kultūros taryba išlei
dusi irgi dvi naudingas liet, 
kalbai gryninti knygas, ku
rias paruošė kalbos autori
tetas kun. J. Vaišnys, S. J.: 
"Dabartinė liet, kalbos ra
šyba” ir "Praktinė liet, kal
bos vartoseną”. Tad manau, 
neturėtume dejuoti, nes tu
rime labai daug nusistovė
jusių terminų, tik deja, per 
mažai kreipiame dėmesio į 
savo kalbos praktinį varto
jimą.

Štai, kaip vadinti gimi
nes. šeimos giminystė.

šeima : tėvas, motina, 
sūnus, duktė.

Tėvo, motinos tėvai: se
nelis, senelė, senolė, močiu
tė, tėvukas.

Tėvo, motinos brolis — 
dėdė (retas žodis — avy- 
nas, t. y. motinos brolis).

Tėvo, motinos sesuo — 
teta.

Dėdės žmona — dėdina, 
dėdienė.

SACM LOOM FIXER
POSITION AVAILABLE

Wanted, Culp, Woben & Velvets in 
Anderson, South Carolina. Experienc- 
ed SACM .Loom Fixer, Competitive 
benefit package, retirement plan, 
nioving expenses. Salary negotiable. 
Call toli free 1-800-222-7489.

(41-43)

Tetos vyras — tetėnas, 
(kartais sakoma ir dėdė).

Dėdės, tetos vaikai — 
brolėnai ir seserėčios.

Brolių ir seserų vaikai
— brolvaikiai ir seservai- 
kiai.

Sesers duktė — seseraitė, 
seserėčia, dukterėčia.

Sesers sūnus — seserai- 
tis, seserėtis, seserėnas, se- 
serynas, sūnėnas.

Brolio duktė — brolėčia, 
brolaitė, brolyčia, dukterė
čia.

Brolio sūnus — brolaitis, 
brolėnas, broliūnas, sūnė
nas, brolainis, broliasūnis.

Sūnaus ar dukters vaikai
— vaikaitis, sūnaitis, duk- 
teęėnas, dukraitė.

Giminystė susijusi su 
santuoka.

Sūnaus žmona — marti. 
Dukters vyras — žentas. 
Vyro motina — anyta. 
Vyro tėvas — šešuras, 
žmonos tėvas — uošvis, 
žmonos motina — uošvė, 

uošvienė.
Vyro sesuo — moša.
Vyro brolis — dieveris.
Vyro brolio vaikai — die- 

veraičiai, dieverienai.
Vyro brolio pati — dię- 

verienė.
Sesers vyras, vyro bro

lis, žmonos brolis, žmonos 
ar vyro sesers vyras — 
svainis.

žmonos sesuo, vyro se
suo, brolio žmona, žmonos 
ar vyro brolio žmona — 
svainė.

Brolio žmona — brolienė.
Sutuoktinių tėvai vieni 

kitus vadina svotais. Tėvas 
svotas, motina svočia.

Kaip matome, daugelis 
giminystę reiškiančių žo
džių yra daugiareikšmiai; 
jie nusako ne vieną, o ke
letą giminystės santykių. 
Mat vieni jų užmirštami, 
kiti imami vartoto dažniau 
ir tuo būdu įgauna užmirš
tųjų reikšmę.

Pastaba: šeimos ir su
tuoktinių terminija paim
ta iš "Mokslas ir gyveni
mas”.

Stefanija Stasienė 
Cleveland, Ohio

SAVAJAI KALBAI 
PARAMA 

NEPAKANKAMA

(T. Klygos prierašas)

Dėkoju už laišką — ženk
lą, kad kas nors šią skiltį 
skaito.

Stefanija Stasienė teigia, 
kad mūsų išeivijoj dėl kal
bos negerovių neverta jau
dintis. Ir jokio ypatingo 
vieneto jos globai kurti ne
reikia. Girdi, švietimo ir 
Kultūros tarybose pakanka
mai rūpinasi: išleido ta te
ma keletą knygų. Irgi "ne
turėtume dejuoti” dėl šei
mos terminų: jų "turime 
labai daug nusistovėjusių”, 
tik per mažai kreipiame dė
mesio.

Matome, kad S. Stasienė 
mūsų kalbos vargų išeivijoj 

visai nepastebėjo.
švietimo taryba įsiparei

gojusi jaunimo švietimui — 
darbo per akis: planuoti ir 
išlaikyti keliasdešimt mo
kyklų, parūpinti įvairių 
mokslo priemonių, tinkamų 
mokytojų, patalpų, net kas
met mokytojam kursus. O 
kalba — ne vien moksleivių 
reikalas, bet visos tautinės 
kultūros svarbi dalis, tad 
įeina į LB ir jos padalinių 
pareigas. Kad per eilę metų 
Kultūros taryba išleido po
ra: knygų kalbos temom (iš 
tiesų tik vieną, nes pirmoji 
visa sutilpo antrojoje), ar
gi pakankama taip sudėtin
gam dalykui — kalbai puo
selėti? Juk čia būtina nuo
latos budėti ir veikti, nes 
svetimos įtakos urmu mūsų 
kalbą apgožia. Taip svetur 
per daugel metų kalba be 
perstojo smuko žemyn, o 
LB gal nesuprato jos svar
bos, gal trūko laiko dėl dau
gybės kitų darbų, o gal išvis 
nepajėgė tinkamai ja rū
pintis. Ar ir toliau taip del
sime? Kodėl nemėginti ko 
nors naujesnio, pvz. sukur
ti centrinį telkinį, kuris tą 
sritį uoliau trauktų iš nuo
smukio? Kalba jau šaukia
si SOS. Deja, ne visi tai su
pranta, net pašiepia, esą ne
verta dejuoti. Ar tingiai 
lauksim, kol ta graži kalba, 
mūsų pasididžiavimas, ga
lutinai sunyks? Tad viltys 
krypsta į naują LB vadovy
bę, gal susipras ir ims rim
čiau savos kalbos gyvybę 
vertinti ?

O tą nuosmukį lietuviškos 
kalbos gerbėjai jau seniai 
pastebi. Vis ir vis skaitom 
spaudoj p a s i p iktinimus. 
Viešų renginių, koncertų, 
švenčių, sukakčių, parodų 
programose — kaip knibž- ’ 
da kalbos klaidos ir kitoki 
darkymai, gėda skaityti! Ir 
žurnalų bei knygų kalbos 
kokybė eina prastyn. O 
draugijų, sambūrių sueigo
se ir raštuose — nejauki 
kalbos mišrainė. Niekam 
neglobojant, taip įpratom 
nepaisyti kalbos grynumo, 
kad ir pati S. Stasienė laiš
ke įterpia slavišką priesko
nį: "kokį tai centrą” (liet.; 
kažkokį).

Aurelija Balašaitienė Dir
vos nr. 37, pagyrusi golfi- 
ninku šventę, pastebi: "ten
ka apgailestauti, kad mūsų 
sporto mylėtojai nesikrei
pia į kalbos žinovus, kad 
būtų surasti ir sulietuvinti 
to gražaus sporto terminai 
ir išsireiškimai. Svetimos 
terminologijos naudojimas 
žaloja kalbą ir neprisideda 
prie sporto įvykių lietuviš
kos nuotaikos. Tą pat gali
me pasakyti ir apie kitas 
sporto šakas. Laikas susi
rūpinti labai apleista mūsų 
sporto terminologijos sriti
mi”. Juk panašūs dalykai 
visur — nuolat girdim pa
našių nusiskundimų.

S. Stasienės minimos 
Kultūros tarybos išleistos 
knygos kalbai gryninti nė
ra ypačiai išeivijai pritai
kyti leidiniai: medžiagos 

dalis iš Lietuvos leidinių, 
kita dalis — L. Lietuviams 
žurnale nuo 1970 m. spaus
dinti žodžių ir posakių tai
symai. Pateikta medžiaga 
be reikiamų išvadų. Kalbos 
praktikai teikiami terminai 
neturėtų būti abejotini ar 
daugiareikšmiai; arba vie
nai sąvokai keletas žodžių 
pasirinktinai.

Panašiai elgias ir S. Sta
sienė: iš Mokslo ir Gyveni
mo nurašo viską perdėmu 
be paaiškinimų. Ok. Lietu
voj po kalbininko J. Kazlaus
ko tragikos kiti, išgąsdinti, 
mažiau agresyviai gina sa
vą kalbą, ir piktžolės ima 
keroti. Greta puikių lituan. 
studijų pasitaiko ir abejoti
nų dalykų. Todėl S. S. pa- 
teiktoj terminijoj daug ne
aiškumų. Pvz. kaip vadinti 
tėvo ir motinos tėvus? Ogi 
trejopai. Ar tai terminai, 
kai kiekvienas gali vis kitaip 
tą patį asmenį vadinti? Po 
tokią palaidą balą braidom 
daug metų, ar ne laikas iš
bristi į krantą? Juk slaviš
ko anūko negalim atsikra
tyti, kad pasiūlytas ne vie
nas, o daug pakaitalų (vai
kaitis, sūnaitis, dukterėnas, 
dukraitė). Geriau aiški sve
timybė, negu paini maiša
tis.

Tetos vyras —- tetėnas, 
kartais dėdė. Kada vadinti 
tetėnu, o kada dėde? Sta
sienė sako, kad daugelis 
terminų daugiareikšmiai. 
Vadinas, dar galutinai nesu
tvarkyti. O kodėl nenusta- 
styti ir įtvirtinti bendrinei 
kalbai vienareikšmius? Ar
gi nepajėgiam galvoti, iš
vadas daryti?

Toliąu dar gražiau. Pvz. 
dėdės ir tetos vaikai vadi
nami — brolėnai ir seserė
čios. Bet ir sesers duktė va
dinama seserėčia, o brolio 
sūnus brolėnu. Ar ne pai
niava? Lyg mūsų kalboj 
negalima pasiekti tikslios 
išraiškos? Galima. Tik ne
reikia tingėti. Savaime nie
kas nepasidaro. Taip ir to
liau. Brolio sūnus turi net 
šešis pavadinimus, o sesers 
sūnus — penkis. Tai kaip 
susikalbėti ? Matom, čia tei
kiami ne terminai, tik gau
si ir gera, bet dar žalia me
džiaga, reikalinga išsvars- 
tymo. Tokia terminija — 
ne palengvinimas, tik dar 
didesnė netvarka.

Yra čia ir aiškių termi
nų, todėl juos seniai ir var
tojam: tėvas, motina, sū
nus, duktė, marti, žentas, 
anyta, šešuras, moša, die
veris. svainis. Tik prie uoš
vės be reikalo prikergta 
uošvienė, kokią jos pras
mė? Dėdės žmona yra dė
dienė, o kam S. Stasienės 
pirmoj vietoj įdėta dėdina? 
(juk tai veiksmaž. dėdinti 
esam, laikas).

Matome, kalbos ir juoba 
terminų reikalai dar nesu
tvarkyti. Ir ko laukiame? 
Paviršutiniški spragų už- 
glostymai nieko nepagerins. 
Kodėl vengiam tiesiai žvelg
ti į sunkius uždavinius?

(Nukelta į 7 psl.)
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Kalbos vargai
(Atkelta iš 6 psl.)

S. Stasienės nusirašytoje 
iš M, ir Gyvenimo termini
joje yra keistų naujybių — 
reikėjo bent kiek paaiškin
ti. Pvz. sutuoktinių tėvai 
čia vienas kitą vadina: svo
tas ir svočia. Juk nuo am
žių svočia buvo tik nuota
kos globėja, palydovė j 
jungtuves, vaišių ruošėja: 
net gausu komiškų dainų 
apie svočios pyragus, kar
vojų ir k. O sutuoktinių 
motinas pašaipiai apdainuo
ti visai netiktų. Daugelis 
šitokią svočios prasmę pir
mą kart girdi. Kas per 
mįslė?.

Taipjau ar S. S. nepasi
gedo labai įprastų ir reika
lingų terminų: pusbrolis, 
pusseserė? Argi jis atmes
ti, nebevartotini ? Gal Lie
tuvoje jau užmiršti, kaip 
pamini laiške S. Stasienė?

Yra siūloma ir gana ne
sklandžių, lyg kieno grubiai 
sugalvotų terminų, kaip se- 
servaikiai, seserėtis (lyg 
varškėtis), broli asūnis. 
Tarmėse daug visokių yra, 
bet bendrinei kalbai išrink
ti tik patys tinkamiausi.

Gerai, kad Kultūros ta
ryba išleido porą knygelių. 
Ne visai tobulos, bet vis 
tiek naudingos. Tik per 
siaura S. Stasienės nuomo
nė, kad tuo būdu jau kal
bos gerovė visiškai užtik
rinta. Juk daugumas mūsų 
žmonių šių knygų visai ne
žino — ne dėl savo kaltės. 
Išeivijoje plačiai ir toli iš-, 
sklidusi JAV ir pasauly, 
tad knygas būtina priartin
ti : parodyti, aptarti, jomis 
sudominti. Ar LB savo apy
linkėse tiem leidiniam su
ruošė viešas sueigas su pa
traukliu pranešimu ir svar- 
stybom, teksto skaitymais, 
pokalbiais? Išleisti knygą ir 
tik sukrauti sandėly — ar
gi pareiga atlikta? Iš to nei 
kalbos grynumui, nei visuo
menei jokios naudos. O tuo 
tarpu mūsų tautinės kultū
ros išeivijoj pats pagrindas 
— lietuviškoji kalba vis la
biau skursta.

Gaila, S. Stasienė mūsų 
spaudos atidžiau neįsiskai- 
tė ir kalbinių negerovių gi
liau nepatyrinėjo, tai ne
jaučia dabarties tikrovės, 
kai dėl savos kalbos nuskur- 
dimo ne tik dejuoti, bet be
veik verkti reikia. O mes 
tokiu nesigilinimu į tikrą 
padėtį tik stabdom pažan
gos mėginimus. Ir nė kiek 
nepagelbėsime mūsų tauti
nei kultūrai gaivintis, jei, 
atmetę savikritiką, vien gė- 
rėsimės savo veikla ir nuo
voka, net dar šnairuodami 
į tuos, kurie bando surasti 
būdų opiom spragom užtai
syti. Iš tiesų mūsų išeivijos 
kalbai reikia veiksminges
nės globos, nes ligšiolinė 
kultūros vadovų parama 
šioj srity nebuvo pakanka
ma nei sėkminga. Kodėl 
vengiame naujesnių prie
monių ieškoti?

Iš Dirvos sukaktuvinio leidinio (2) Aleksas Laikūnas

Pirmieji septyni Dirvos dešimtmečiai
Sengiantis daugiau patarnauti 

savo tautiečiams ir, antra vertus, 
laikraščiui sudaryti platesnį užnu
garį, buvo prie Dirvos įsteigta kny
gų parduotuvė, į Lietuvą važiuo
jantiems ir iš jos atvykstantiems 
laivokarčių agentūra, Lietuvon pi
nigų siuntimas, jon važiuojančių 
ekskursijos, atliekami visi doku
mentų reikalai, siekiantiems Ame
rikon atsikviesti gimines apsigy
venti. Negana to, 1927-28 m. per 
vieną naujai atidarytą radijo sto
tį Dirvos vardu veikė lietuvių ra
dijo programa, per pusmetį davusi 
apie 600 naujų laikraščio prenu
meratorių iš Amerikos ir Kanados, 
nes programa buvo gerai girdima 
už šiaurinių Erie ežero pakrančių. 
Programų vedėjas buvo tas pats 
K. S. Karpius.

Apie Dirvą susibūrę Clevelando 
lietuvių veikėjai rūpinosi ne vien 
tik vietiniais kultūriniais rengi
niais. Jie nemažiau efektingai reiš
kėsi ir kitose srityse, kaip tai: Cle
velando lietuvių kultūrinio darželio 
suplanavime ir įrengime, lietuvių 
tautybės reprezentavime, okupuo
tos Lietuvos laisvinimo darbe, karo 
nuskriaustiesiems šalpos organiza
vime ir p., bet tatai jau būtų pa
kankamai medžiagos kitai temai, 
apžvelgiant Clevelando lietuvių se
nesniosios ateivių kartos veiklą 
apskritai.

Tačiau pagrindinis red. K. S. 
Karpiaus įsipareigojimas buvo re
guliariai išleisti Dirvos laikraš
tį, kuriam medžiagos parūpinda
vo gausus bendradarbių būrys tiek 
čia, Jungtinėse Valstybėse, tiek iš 
nepriklausomos Lietuvos ar po 
Antrojo pasaulinio karo iš Vaka
rų Europos. Kiek tos medžiagos 
trūkdavo, prirašydavo pats redak-% 
torius, suspėjęs parašyti 35 groži
nės literatūros knygas. Visos jos 
išleistos atskirais spausdintais lei
diniais. Dirva nesustodavo lankiusi 
savo skaitytojus net ir tada, kai 
K. S. Karpius išvykdavo tolimes- 
nėn užjūrio kelionėn atostogų pra
leisti: du kartus Lietuvon ir Eu
ropon, po kartą Meksikon ir Ku- 
bon. Tokiais atvejais laikraštį su
redaguodavo arba Vincas Greičius 
iš Clevelando (beje, jo vaikaitis 
Thomas J. Brazaitis yra profesio
nalas žurnalistas, Cleveland Plain 
Dealer Washingtono įstaigos vedė
jas) arba Nadas Rastenis iš Bal- 
timorės.

K. ir O. Karpiai, leisdami Dirvą, 
daug dirbo ir labai mažai tepažino 
tai, ką mes paprastai vadiname 
laisvalaikiu. Iš to turtų nesusikro
vė ir nuosavą namą teįstengė pa
sistatydinti tik tada, kai perleido 
laikraštį naujiesiems ateiviams už 
dešimtį tūkstančių dolerių, kuriuos 
J. Bačiūnas pavadino ne tiek Dir
vos perkamąja-parduodamąja kai
na, kiek K. S. Karpiui menka kom
pensacija už daugelio metų darbą 
ir visuomeniniams reikalams pa
sišventimą.

Dirbdami iš įsipareigojimo ir 
idealistinio užsispyrimo, K. ir O. 
Karpiai galėjo apie save suburti 
panašių į juos pasišventėlių būrį 
iš clevelandiškių draugų. Jais bu
vo: dr. St. Tamošaitis, J. ir J. Sa-

lasevičiai, J. ir M. Misčikai, Ant. 
ir M. Zdaniai, Ant. Praškevičius, 
K. štaupas, V. Greičius, F. Bara
nauskas, Juozas Urbšaitis, E. Mud- 
rauskienė ir daug kitų. Daugelyje 
kitų JAV miestų gyvenančių Dir
vos rėmėjų pavardės neįmanoma 
ir išskaičiuoti.

Perima nauji žmonės
Ligi tol ėjusią Difvą šios apžval

gos pradžioje pavadinome senąja 
Dirva, nes ji buvo tvarkoma išim
tinai senosios ateivių kartos žmo
nių. Jos turinys, apipavidalinimas 
ir lygis neatsiliko nuo visų kitų 
tuomet šiame kontinente ėjusių lie
tuviškų laikraščių. Kalbos ir rašy
bos atžvilgiu jie buvo suaugę su se
nosios ateivių kartos mentalitetu.

Antrojo pasaulinio karo pabaiga 
ėmė atplukdyti Amerikon naujos 
kartos ateivius, išaugusius ir su
brendusius jau skirtingose, nepri
klausomos Lietuvos gyvenimo ir 
mokyklos sąlygose. Buvo jaučiama, 
kad ima pūsti nauji vėjai, prie ku
rių teks prisitaikinti ir ilgametes 
tradicijas susikūrusiems senosios 
kartos išugdytiems išeivijos laik- 
raščiarits, norint pakitusiose sąly
gose išsilaikyti, čia tebuvo tik dvi 
galimybės: arba į tų laikraščių va
dovybės įsileisti po vieną kitą ar 
keletą europinių ateivių žurnalistų 
arba tolimesnį laikraščio leidimą 
perleisti naujiesiems ateiviams, nes 
su jais ateina ir naujųjų prenume
ratorių masė.

Tad ir Dirvos perėjimas i naujų 
leidėjų bei redaktorių rankas ne
buvo atsitiktinis. Jis brendo kartu 
su tautinės srovės veikėjų pastan
gomis iš visų paskirai veikiančių 
tautinių organizacijų sudaryti 
jungtinę vieną, kuri 1949 m. New 
Yorke buvo įsteigta ir pavadinta 
Amerikos lietuvių tautinė sąjunga. 
Europoje karo pabėgėlių stovyklas 
likviduojant, o Amerikos lietu?, 
viams su kitomis tautybėmis su
darius sąlygas naujųjų ateivių kar
tai į šį kraštą atvykti, užsimezgė 
gyvas ryšys tarp europinių ir ame
rikinių tautininkų veikėjų. Euro
poje buvo nemaža spaudos darbe 
įgudusių tautininkų, dalis jų net 
buvę profesionalai žurnalistai. Tad 
jiems buvo miela planuoti apie 
darbą savo profesijoje, nors čia lie
tuviški laikraščiai neturėjo net ir 
tų sąlygų, kuriose buvo leidžiami 
lietuviški laikraščiai pabėgėlių sto? 
vykiose, nekalbant jau apie turė'- 
tąsias nepriklausomoje Lietuvoje. 
Tačiau jos vis dėlto viliojo dau
giau, negu galimas fizinis darbas 
naujajame žemyne. Todėl perėmi
mo atveju buvo nusižiūrėta į Dirvą 
kaip labiausiai prieinamą, nes Vie
nybė stipriai laikėsi, apdairiai red. 
Juozo Tysliavos vedama.

Su Dirva'buvo kiek kitaip. Re
daktorius-leidėjas K. S. Karpius, 
tiek daug metų išlaikęs laikraštį 
ir iki pat kaklo paniręs medžiagi
nės gerovės neteikiančiame visuo
meniniame darbe, jautėsi ir matėsi 
ir pavargęs, ir išsisėmęs, tiek, kad 
nebegalėtų prisitaikyti pakitusiems 
skaitytojų interesams, ir pagaliau 
nesusidaręs finansinių išteklių, iš

kurių įstengtų antrajam redakto
riui mokėti pastovų ir pakenčiamą 
atlyginimą. Išstudijavęs visus ga
limus ėjimus, jis pagaliau sutiko 
Dirvą perleisti red. Vincui Raste- 
niui, kuriam reikiamą pinigų sumą 
nežymiomis dalimis paskolino dr. 
M. J. Colney-Aukštikalnis ir P. La
pienė, bet didžiąją dalį Juozas J. 
Bačiūnas. Ir taip Dirva 1948 m. 
atiteko Vincui Rasteniui, kuris po 
metų savo padėjėju pasikvietė iš 
Europos atvykusį Balį Gaidžiūną. 
Nuo šio laikraščio redaktorių-lei
dėjų pasikeitimo Dirva populiariai *
buvo vadinama naująja.

K. S. Karpius, išėjęs iš Dirvos, 
gavo linotipininko darbą Clevelan
do amerikiečių laikraštyje, kur iš
dirbo keliolika metų iki savo su
laukto pensijos amžiaus.

Lemtingas posūkis

Su perėjimu į naujas rankas ėmė 
keistis laikraščio turinys, kurį di
džiąja dalimi užpildydavo pats re
daktorius V. Rastenis, padedamas 
atsitiktinių bendradarbių ir kores
pondentų paskirose lietuvių kolo
nijose. Buvo vis daugiau duodama 
politinių komentarų europinėmis 
temomis, parašytų aukštesniu sti
liumi ir taisyklingesne laikraštine 
kalba. Naujieji ateiviai prenumera- 
vosi ir skaitė, senesnės kartos skai
tytojams laikraštis darėsi mažiau 
suprantamas, jų skaičius ėmė pa
mažu byrėti, o čiagimių jaunoji 
kartą lietuvišku gyvenimu ir tėvų 
gimtąja kalba leidžiamais laikraš
čiais, išskyrus retas išimtis, iš viso 
mažai besidomėjo.

Tasai apsisprendimas, kuria 
skaitytojų mase remtis, buvo lem
tingas ne vien Dirvai, bet ir ki
tiems laikraščiams. Pvz. po dau
gelio metų viename laikraštininkų 
suėjime San Francisco mieste 1968 
m. rudenį, išsikalbėjus laikraščių 
išsilaikymo tema, tuometinis Ke
leivio redaktorius J. Sonda iš Bos
tono apgailestavo, kad jo redaguo
jamas laikraštis savo laiku nepasu
kęs Dirvos nueitu keliu ir pasilikęs 
su senosios kartos skaitytojams 
priimtina linkme. Seniesiems skai
tytojams išmirštant, naujiesiems 
neateinant, esą, Keleivis mirsiąs 
greičiau negu Dirva. Kaip gyveni
mas vėliau parodė, red. J. Sondos 
numatymas pasitvirtino.

Daugiausia administracinius rei
kalus tvarkydamas, red. B. Gai- 
džiūnas įsitikino, jog siekiant Dir
vą padaryti patrauklesne, reikią ją 
sumoderninti, o tai būsią galima 
atsiekti, perkeliant iš privačios į 
visuomeninę nuosavybę, sutelktiniu 
būdu suorganizavus stambesnį ka
pitalą, įsigijus savas patalpas ir 
naujas spausdinimo mašinas. Iki 
tol laikraštis buvo renkamas men
koje savo spaustuvėje, esančioje 
nuomojamose, su kitais nuominin
kais besidalijant patalpomis, gi 
spausdinamas svetimoje spaustu
vėje.

(Bus daugiau)
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CHICAGOS UtTUVIM
PARODOS, PARODOS...

Besigrožint įvairiaspalve 
rudens augmenija ir besi
džiaugiant puikia indijonų 
(mūsiškiai "bobų”) vasa
ra, Jaunimo centras Chica
goje, tebeverda kultūriniais 
renginiais — parodomis, 
knygų pristatymu. Paimki
me, kad ir praėjusį penkta
dienio vakarą (X. 25), ku
rio metu buvo atidarytos 
net dvi parodos: Julijos 
Zdanienės iš Hot Springs, 
Ark ir Lietuvių foto archy
vo, o taip pat ir Jūratės 
Statkutės de Rosales kny
gos — Baltų kalbų bruožai 
iberų pusiasalyje, pristaty
mas.

Rengėjai tarp savęs, ma
tyti, nesitarė ir atidarymą 
paskelbė tuo pačiu laiku. 
Teko paskubomis lakstyti iš 
vienos salės į kitą.

Julijos Zdanienės rankų 
darbo ir originalių gobele
nų parodos atidarymas įvy
ko š. m. spalio 25 d. 7 vai. 
vak. Jaunimo centro apati
nėje salėje. Parodą atidarė 
Jaunimo centro ir Moterų 
klubo pirm. Salomėja End- 
rijonienė, gražiu žodžiu pa
sveikindama parodą atvežu
sią kūrėją J. Zdanienę ir 
lankytojus. J. Zdanienės 
šios rūšies trys parodos bu
vo rodomos Chicagoje ir 
net devynios Arkanso vals
tijoje. Jos darbuose vyrau- 

gamtos abstraktai ir lie- 
tuvių liaudies kūrybos mo
tyvai. Parodoje buvo išsta
tyta 20 darbų.

Foto paroda. Budrio var
do lietuvių foto archyvas 
kiekvienais metais suruošia 
lietuvių fotografų darbų pa
rodą. š. m. spalio 25 d. 
7:30 vai. vak. Jaunimo cen
tro Čiurlionio galerijoje, 
Chicagoje atidarytoji foto 
paroda buvo keturioliktoji.

Parodą atidarė Stasys Ži
levičius, o apie rodomus 
eksponatus kalbėjo kun. A. 
Kezys. šiais metais paroda 
suskirstyta į dvi dalis: lais
va tema ir lietuvio portre
tas. Parodoje dalyvauja 30 
fotografų, iš kurių 22 pasi
rodo su portretais ir laisva 
tema, o 8 — tik laisva te
ma. Lietuvio portreto yra 
paskelbtas konkursas ir 
lankytojai, balsavimo keliu, 
išskirs pačius geriausius 
darbus, o tada paaiškės ir 
jų savininkai. -

Fotografijų atranką atli
ko komisija: Petras Aleksa, 
Raminta Jelionytė ir Algi
mantas Kezys. Išstatyta 90 
spalvotų ir 72 juoda-balta 
nuotraukos. Lietuvio por
tretų buvo 67, o laisva te
ma 95 nuotraukos. Nuo
traukų išdėstymas geras, 
nesugrūstos ir lankytojus 
pasitinka į v a i riaspalviai 
vaizdai. Atskiroje salėję iš
statyti lietuvio portretai 
vaizduoja nevien studijų 
darbą, bet žmogaus charak
terį, veido išraišką, dirba-

Antanas Juodvalkis

mą darbą, tėvus, vaikus, 
mokslininkus ir t.t.

Šioje parodoje dalyvauja 
garbės svečias Rimantas 
Žukas su savo darbais, o 
taip pat išstatytos ir mi- 

. rūsio Kastyčio Izokaičįo 
(1935-1985) charakteringos 
nuotraukos. Parodoma ke
lios nuotraukos ištrauktos 
iš foto archyvo, darytos- 
Pirmojo karo metu, palygi
nimui su šių laikų technika.

Kun. A. Kezys prašė neiš
mesti senų nuotraukų ’ į 
šiukšlių dėžes, bet jas per
duoti Budrio vardo foto ar
chyvui, turinčiam būstinę 
Jaunimo centre. Supažindi
no dalyvius su čia esančia 
archyvo mecenate
Budriene, kuri, mirus vy
rui, įteikė stambią sumą 
foto archyvo 
Pagerbiant jo atminimą,
Lietuvių foto archyvas bu
vo pavadintas Budrio var
du.

Foto parodos uždarymo 
metu (XI. 3) bus atrinkti 
laimėtojai ir rodomos Ka
zio Daugėlos iš Bedford, N. 
H. skaidrės iš stovyklinio 
gyvenimo Vokietijoje.

JŪRATĖS DE ROSALES 
KNYGOS SUTIKTUVĖS

Jūratė Statkutė de Ro
sales lietuvių visuomenei 
daugiau žinoma, kaip gera 
laikraštininke, savo bran
džiais straipsniais džiugi

nanti Dirvos skaitytojus ir 
žinoma veikėja tarp Vene- 
cuelos lietuvių.

Filisterių skautų s-gos 
Chicagos sk. ruoštas š. m. 
spalio 25 d. 7:30 vai. vak. 
Jaunimo centro kavinėje 
(atkreipti dėmesį, tai tre
čias tą patį vakarą rengi
nys Jaunimo centre) kny
gos pristatymas, sudomino 
lietuvius.

šioje vakaronėje A. Juo
dikis trumpais bruožais su
pažindino su knygos ”Baltų 
kalbų bruožai iberų pusia
salyje” autore Jūrate Stat
kute de Rosales, atvykusia 
iš Venecuelos, kur po karo 
yra apsigyvenusi.

Jūratė daugiau valandos 
kalbėjo ir skaidrių pagalba 
rodė ekrane baltų gyventas 
vietas ir slinktį pusantro 
tūkstančio metų prieš Kris
tų. Ji užtiko kroniką, ku
rioje aprašyta baltų kilmė 
ir gyventos vietos prieš 
tūkstančius metų. Tą pa
tvirtina archeologiniai bei 
istoriniai tyrinėtojai.

Eiliniams žmonėms sun
ku viską aprėpti, suvokti ir 
vertinti, bet Jūratė įtiki
nančiai visa tai stengėsi 
įrodyti ir istoriškai pagrįs
ti. šį veikalą archeologai ir 
istorikai galėtų objektyviai 
įvertinti. Iš autorė girdė
to pasakojimo, nesusidarė 
įspūdis, kad yra tik mėgė
jiškas darbas, nevertas su
naudoto popierio, kaip An
tanas Klimas Tėviškės ži-

Modeliuotojos, dalyvavusios Kr. Donelaičio lit. mokyklų suruoštoje madų parodoje rugsėjo 
22 d., Jaunimo centre. Iš kairės: D. Dumbrienė — komentatorė, D. Bartkienė, V. Gilvydienė, R. 
Sėli, D. Petkienė, V. Strikienė, L. Kosmonaitė, Z. Mažeikienė, F. Krutulytė, Z. Širkienė ir M. Utz. 

J. Tamulaičio nuotr.

burių Nr. 41 1985. X. 8 ra
šo. Po girdėto autorė pasa- 

dr. M. kojimo ir įrodymų, sunku
sutikti su Rochesterio uni
versiteto profesoriaus A.

išlaikymui. Klimo įvertinimu. Gal ir
neatrodo autorė ”aukso ka
syklų” rastose kronikose, 
bet tokio įvertinimo, atro
do, nenusipelnė.

Jūratė Statkutė de Rosa
les, BALTŲ KALBŲ BRUO
ŽAI IBERŲ PUSIASALY
JE. Devenių kultūros fon
do leidinys No. 8. Spaudė 
Mykolo Morkūno spaustuvė 
1985 m. Chicagoje. Kaina 
15 dol.

Knyga didelio formato, 
kietais viršeliais, gražiai 
išleista.

LIETUVIŲ DAILĖS 
MUZIEJUS

Lietuvių dailiojo meno 
institutas, dalinai susietas 
su Lietuvių Fondu yra in
korporuotas Illinois valsti
jos sekretoriate, kaip pelno 
nesiekianti institucija. In
stituto pastangomis vedami 
pasitarimai su kitomis me
no institucijomis ir norima 
įsteigti LIETUVIŲ DAI
LĖS MUZIEJŲ. Tuo tarpu 
yra įsijungusios šios insti
tucijos : Čiurlionio Galeri
ja, Lietuvių taueodailės in
stitutas ir Lietuvių dailiojo 
meno institutas. Visos šios 
organizacijos tvarkosi sa
varankiškai, bet siekia ap- 
sijungimo į Lietuvių dailės 
muziejų. Visų vardu krei
piamasi į lietuvių visuome
nę, prašant jų pastangas 
paremti. Muziejaus įsteigi
mas būtų tolygus-Lituanis- 
tikos katedros įsteigimui 
Illinois u-te Chicagoje. Yra 
sukaupta daug meno turtų, 
kurių išlaikymas brangiai 
kainuoja. Kreipinyje į vi
suomenę rašoma: "Turime 
sukaupę daug meno turtų, 
bet * ligi šiol neturėjome 
muziejaus, kuris mus ne tik 
reprezentuotų tarp ameri
kiečių, ne tik formuotų mū
sų me ninį skonį, ne tik kul
tūrine gaida skambėtų tarp 
musų pačių, mūsų jaunimo, 
tarp kitų tautybių, bet iš
saugotų mūsų dailės turtus 
ateičiai. Lietuvių muzieju
je rastų užuovėją mūsų dai
lininkų kūryba, būtų apsau
gota nuo sunykimo. Lietu

vių dailininkui tada nerei
kėtų siųsti paveikslus ap
saugai į pavergtą kraštą. 
Jei žydai, ukrainiečiai, len
kai ir kitos tautinės mažu
mos turi savo muziejus, ga
lėtume turėti ir mes”.

įkūrėm ir išauginom Lie
tuvių Fondą, įteigėme ir 
baigiame išmokėti lituanis
tikos katedrą, atėjo laikas 
pasirūpinti ir meno turtais. 
Aukas siųsti: Lithuanian 
Institute for Fine Arts — 
Museum Fund, 3001 West 
59th St., Chicago, III. 60629. 
Visos aukos (mažos ar di
delės) nurašomos nuo fed.‘ 
mokesčių, No. 36-3277836.

Atsišaukimą pasirašė vi
sų trijų institucijų vado
vai: dr. Jonas Račkauskas, 
dr. Gediminas Balukas, AL. 
dona Veselkienė ir Vincas 
Lukas.

KORP! NEO-LITHUANIA 
METINĖ ŠVENTĖ '

Korp! Neo-Lithuania Chi
cagos padalinio valdyba, 
pirmi ninkaujama Rasos 
Plioplytės, Korporancijos 
63 metų veiklos sukakti mi
ni š. m. lapkričio 9 d., šeš
tadienį, šia tvarka:

10 vai. ryto mišios tėvų 
jėzuitų koplyčioje,

žuvusiųjų pagerbimas ir 
mirusių korporantų kapų 

lankymas.
7 vai. vak. Lietuvių tau

tiniuose namuose iškilmin
ga sueiga, vakarienė ir šo
kiai, grojant neolituanų or
kestrui.

Į vakarienę vietos rezer
vuojamos pas M. Šimkų, 
telef. 254-7450 ar 927-2046. 
Auka 15 dol. (studentams 
10 dol.). Korporantai da
lyvauja su spalvomis.

Visi kviečiami šioje 
Korp! Neo-Lithuania šven
tėje dalyvauti.

CLEVELANDO VYRŲ 
OKTETO KONCERTAS

Vasario 16 gimnazijai 
remti komitetas, pirminin- 
kajamas Karolio Milkovai- 
čio, š. m. lapkričio 10 d. 
(sekmadienį), 3 vai. p. p. 
Jaunimo centre ruošia Cle
velando vyrų okteto, vado
vaujamo muziko Ryto Ba
bicko, koncertą.

Bilietai gaunami Vazne- 

lių prekyboje (2501 West 
71 Street).

Visuomenė kviečiama da
lyvauti ir paremti Vasario 
16 gimnaziją, šiemet gim
nazijoje užsiregistravo 93 
mokiniai iš viso laisvojo 
pasaulio kraštų. Vykdomi 
platūs statybos ir pilies at
naujinimo darbai. Dalyvau
kime ir paremkime komite
to pastangas.

★

Lietuvių Fondo metinio 
vajaus pokylis įvyks š. m. 
lapkričio 16 d. (šeštadienį) 
7 vai. vak. Lietuvių tauti
niuose namuose. Nauji na
riai ar esamieji įmokėję 100 
dol. gauna vieną svečio bi
lietą nemokamai, o kitiems 
įėjimo auka 15 dol. asme
niui. įnašai priimami ir bi
lietai gaunami Lietuvių 
fondo būstinėje, 3001 West 
59th St., Chicago, III. 60629, 
tel. 471-3900 ir pas. tary
bos bei valdybos narius.

Meninę programą atliks 
Violetos Karosaitės baleto 
studijos mokinės. Vakarie
nė ir šokiai, grojant neoli
tuanų orkestrui.

Visi kviečiami dalyvauti 
ir įsijungti į Lietuvių Fon
dą.

Work from home $60 per 
100 inserting envelope in- 
formation send stamp to K. 
S. Enterprises P. O. Box 
1501-D Bloomfield, N. J. 
07003. (40-43)

"'•‘TOST™
. 4 Color Strlpper - Exp'd 4 color 
strlpper w/knowledoe of sheet 
fed & web press assembly.
. Blnderv Person* - Operatore t 
satup person w/»xp. on fotdlno. 
cuttlng, collatlng, & relafed 
blnderv equlp.
. Offset Press Operator - Min. of 
1 yr exp. operallng a small ofisai 
prast. VVages commensurate w/ 
axp. Benefits Incl. health & lite 
Insurance, penslon. 401 (K) 
savinos plan, & tultlon relm- 
bursemonl. Please send resume 
to Davtlmers Ine.. Personnel 
Offlce, 1 Wlllow Lene, East 
Texas, Pa. 18046 or call 215- 
398-1151, axt 5211 for an appll- 
cetlon form. An eoual opportu
nity employer.

OPPORTUNITY FOR 
CRNA

To work in a small congenial com
munity and 66 bed hospital. Position 
available in small rurKl hospital loc
ated in Thumb of Michigan. Interest
ed applicants, please contact: Admi- 
nistrator, Harbor Beach Community 
Hospital, 210 S. First St., Harbor 
Beach, Mich. 48441. 5 17-479-3201.

(41-4 5)

GOVERNMENT JOBS 
$16,040-$59,230 / yr. Now 
Hiring. Call 805-687-6000, 
Ext. R-5823 for current fe- 
deral list. (38-45)
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Naujas žvilgsnis į tolimą 
praeitį...

(Atkelta iš 1 psl.) 
tarp transatlantinių skrydžių, 
jai tekdavo pastoviai ištisas sa
vaites praleisti Romoje, Mad- 
dride ar Lisabonoje. Ir vėl pil
nai išnaudodama! savo laisva
laikį, pasinaudodama Euro
pos universitetų leidimu klau
syti paskaitų kaip laisva klau
sytoja, ji lavinosi tarp dviejų 
kontinentų, girdėdama paskai 
tas tuo pačiu klausimu skirtin
guose universitetuose, jį nagri 
nėjant iš skirtingų taškų, su 
skirtinga interpretacija ir išva 
domis. Privataus pokalbio me 
tu ponia Rosales pareiškė: 
‘Tai vienas mano gyvenimo 
laikotarpis, kuris manyje išug
dė nepaprastai jautrų kritikos 
jausmą ir sugebėjimą į tą patį 
klausimą pažvelgti iš skirtin
gų polių’.

Ištekėjusi už architekto 
Luis Rosales ir apsigyvenusi 
Venezuelos sostinėje, Jūratė 
savo naujos šeimos gyvenime 
sugebėjo rasti tą aukso vidurį, 
kurio galėtų pavydėti daugelis 
laisvojo pasaulio lietuviškų šei 
mų. Jos penki sūnūs, nuo kū
dikystės dienų išmokyti lietu
viškai, puikiai supranta savo 
kilmės dvilypumą ir pareigas. 
Gerbdami savo tėvą, jie žino 
esą venezueliečiai. Pažindami 
savo motinos kilmės šaknis - 
jie taip pat yra lietuviai, šiuo 
metu lietuviškiems reikalams 
atiduodami didesnę duoklę, 
nes Lietuva dabar esanti rei
kalinga daugiau pagalbos, ne
gu laisva ir nepriklausoma 
Venezuela. Rozales sūnus ma
tome Vasario 16-tos gimnazi
joje, jaunimo kongresuose, bal
tų laisvės žygyje ir bet kurio
je lietuviško jaunimo veikloje.

Caracaso priemiestyje, pa
kilus aukštai virš Karibų jūro6 
įlankos, apsupti didinga snie
guotų Andų grandies panora
ma, stovi paties Luis Rosales 
pastatytas originalus namas 
‘Kaunas’. Svečių kambario 
vienoje pusėje matome cleve- 
landiečio Prano Neimano lie
tuviškas kankles, Tamošaitie
nės stakles, lietuvių dailinin
kų originalus ant sienų. Ant 
stalo guli lietuviška periodika 
ir ispanų kalbos leidiniai. Ki
toje namo pusėje, beveik sta
čiai keliantis į pakriaušę, au
ga vietiniai tropiški vaisme
džiai ir ‘lietuviškas’ daržas su 
ridikėliais, agurkėliais ir salo
tomis.

Jūratė Statkutė de Rosales 
Siaurės Amerikos lietuviams 
yra pažįstama iš jos intriguo
jančių, giliai išmąstytų, įdo
mių straipsnių Dirvoje ne vien 
Venzuelos lietuvių temomis^ 
bet bendriniais, mus visus do
minančiais klausimais. Sū
nums gerokai paaugus, užbai
gusi savo milžinišką darbą su 
knyga, Jūratė nebepasitenki- 
no staiga padidėjusio laisva
laikio kiekiu ir nutarė savo su
gebėjimus bei kalbų žinojimą 
praktiškai panaudoti už namų 
sienų. Užtikusi spaudoje skel
bimą, kad vienas iš didžiausio 
tiražo žurnalų ieško vertėjos, 
Jūratė nutarė išbandyti savo 
laimę ir, jos pačios dideliam 
nustebimui, buvo parinkta iš

beveik dviejų šimtų kandida
tų pastoviai tarnybai. Netru
kus žurnalo leidėjai pastebėjo 
jos neabejotiną žurnalistinį ta
lentą ir per trumpą laiką ją 
paskyrė į redakciją. ‘ZETA’ 
(paskutinė ispanų abėcėlės rai 
dė) šiuo metu savo viršelyje 
skelbia Jūratės Statkutės de 
Rosales pavardę dviejose vie
tose: kaip egzekutyvinės re
daktorės ir tarptautinio sky- 

. riaus vedėjos. ‘ZETA’ galima 
būtų palyginti su JAV leidžia
mu ‘Time’ ar ‘US News and 
World Report’ žurnalais. Jo 
pagrindinės temos liečia tarp
tautinės politikos ir ekonomi
jos klausimus. Jūratės presti-

Jūratė Statkutė de Rosales kalba Clevelando lietuviams. 
Sėdi V. Nasvytytė — pranešėja ir A. Balašaitienė, pristačiusi 
autorę visuomenei. V. Bacevičiaus nuotr.

žui kylant, jos straipsniai taip Programos pabaigoje Skauti- 
pat pasirodo kituose itakinguo- ninkių Draugovės pirmininkė 
se leidiniuose. Ji nepraleidžia 
progos ‘prakišti’ Lietuvos prob 
lemų daugelyje atveju tarp
tautinio politikos skyriaus skil
tyse. Tai asmenybė, kuriai 
Lietuvos tragedija yra kasdie
nio gyvenimo gairė ir intelek
tualinio darbo esminis ele
mentas.

S.m. spalio 27 d. Clevelan
do Lietuvių Namuose, Skauti
ninkių Draugovės iniciatyva, 
buvo suruoštas Jūratė knygos 
‘Baltų kalbų bruožai Iberų 
pusiasalyje’ labai sėkmingas 
sutikimas. Programą pravedė 
ps. Vilija Nasvytytė, pristaty
dama garbingą viešnią ir šių 
eilučių autorę, kuriai teko m a • 
lonumas ir garbė su Jūrate su
pažindinti gausingą Clevelan
do visuomenės būrį. Viešnią 
trumpu žodžiu pasveikino 
taip pat Rūta Bobelytė-Dege - simpoziumo su moderatorium 
sienė Dėvenių Fondo vardu, formoje. Toji diskusija būtų

Dalis svečių knygos pristatyme. M. Žitkus, dr. Gintaras ir 
Rūta Degėsiai ir kt. V. Bacevičiaus nuotr.

vfc jį
M

Jt. ■ L a

V. Bacevičiaus nuotr

Jūratė Statkutė de Rosales Clevelande po knygos pristatymo visuomenei. Iš kairės: V. Nas
vytytė, R. Degėsienė, J. Statkutė de Rosales, A. Balašaitienė, A. Juodikis ir I. Civinskienė, kurios 
vadovaujama skautininkių draugovė suruošė knygos pristatymą.

svarbi, nes, mano manymu, 
vokiškoji kalbtotyros mokykla 
įstūmė lituanistiką į padėti be 
išeities, iš kurios mums būtina 
išsivaduoti, pervedant lietu
vių kalbotyrą vakaruose į ki
tus matavimo būdus ir meto
dus. Ponas Klimas yra vo

kiečių kalbos profesorius uni
versitete, bet galvoju, kad 
pirmoje vietoje jis - kaip ir aš - 
yra lietuvis ir mums abiems 
vienodai rūpi išsiaiškinti, ko
kia buvo tolimoji Lietuvos pra 
eitis - tuo labiau, kad tolimos 
praeities pažinimas mums 
šiandien yra svarbus atsparos 
taškas tam, kad išliktume 
kaip tauta ... Mano tikslas 
nėra įrodyti, kad aš teisi, o 
tiktai sužinoti, kokia iš tikrųjų 
buvo mūsų tautos praeitis ... 
Mano knyga kiekvieną germa
nistą išvers iš pusiausvyros’.

Toliau buvo įdomu klausy
tis autorės ‘gudų’ žodžio ir są
vokos aiškinimo bei sklandžių 
ir taiklių atsakymų į eilę kitų 
įdomių klausimų, rodą jos gilų 
žinojimą ir pasiruošimą.

Jei jos knyga savo mokslinio

ps. Ingrida Civinskienė vieš
nią ir programos dalyves bei 
viešnios globėją fil. Alfą Juo
dikį apdovanojo gėlėmis.

Programai apsibaigus, klau 
sytojams buvo suteikta proga 
viešniai statyti klausimus. Į dr. 
Danguolės Tamulionytės klau 
simą, kaip autorė reaguojanti 
į prof. Klimo labai neigiamą 
pasisakymą apie jos knygą Tė 
viškės žiburiuose, autorė atsa
kė taip: *... mane nustebino 
tai, kad prof. Klimas savo 
straipsnyje nepaliko sau jokios 
išeities tuo atveju, kai paaiš
kės, kad mano patiekti doku
mentai yra autentiški ... 
mano knyga prakirto angą už
tvankoje : vanduo pradėjo te
kėti - ir jo nebesustabdysi. To
dėl norėčiau tuo klausimu su 
prof. Klimu išsikalbėti - gal

Lietuvių kredito kooperatyvas 
18022 Neff Road
Cleveland, Ohio 44119

TAUPYKITE IR 
SKOLINKITeS
vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

Skoliname :Palūkanos už sutaupąs:

PARDUODAME

Term. indėliai Metinis asmeniniams reikalams.
($3,000 +) Prieaugis automobilių pirkimui,
6 mėn. 8.24% namų pagerinimui, ir

12 mėn. 8.78% morgičiams.
18-kos mėn. 9.31%
30-ties mėn. 9.58% Smulkesnės informa
Spec. s-ta 7.50% cijos suteikiamos TAU
Reg.. taup. s-ta 6.10% POS įstaigoje.

PINIGINES PERLAIDAS (MONEY 
ORDERS) PRIIMAME MOKESČIUS UŽ ELEKTROS, 
ŠILDYMO, TELEFONO IR VANDENS SĄSKAITAS.

TAUPOS DARBO VALANDOS
TREČIADIENIAIS IR ŠEŠTADIENIAIS 

10:00 vai. r. — 1:00 vai. p. p.

adv. A. Širvaičio įstaigos patalpose Lietuvių namuose.
SEKMADIENIAIS

11:00 vai. r. — 1:00 vai. p. p.

Dievo Motinos parapijos patalpose 
(centrinėje TAUPOS būstinėje).

VISOS SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS SU 
NATIONAL DEPOSIT CUARANTEE CORPORATION

a

metodo analize vietomis yra 
sunkoka eiliniam skaitytojui, 
tai jos pačios žodis, Ispanijos 
senovės istorijos ir metraščių 
nuostabiai įdomūs vertimai 
knygą padaro patrauklią kiek 
vienam, kuris domisi mūsų gi
lios senovės pažinimu. Jei toji 
knyga sukels natūralią kontra 
versiją, kuri paprastai kyla ži
novų tarpe, tai ji atliks dar vie 
ną labai svarbią mūsų kultūri 
nio gyvenimo misiją: paža
dins mūsų kalbotyrininkus ir 
istorikus naujos galvosenos 
krypčiai ir senų, nusistovėju
sių tvirtinimų kritiškam įver
tinimui. Jūratės Statkutės de 
Rasales asmeniškas susipaži- 
nims su mūsų visuomene taip 
pat yra svarbus elementas, 
randant šiltą kontaktą su skir
tinguose kraštuose gyvenan
čiais tautiečiais virš erdvės ri
bų, juos apjungiant savo asme 
nybės šviesa ir meilės Lietuvai 
atmosfera. Reikia tikėtis, kad 
ir Toronto bei New Yorko lie
tuviai tą autorės viešnagę at
švęs su tokia pakilia nuotaika 
kaip Clevelande.
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Mirė Stasys Juškėnas MOKSLINĖ KONFERENCIJA CHICAGOJE
1985 m. spalio 27 d. dėl 

kraujo apytakos sutrikimo 
Chicagoje mirė Stasys Juš
kėnas (gimęs 1906), mylė
jęs lietuvišką periodinę 
spaudą ir joje nuo pat jau
nystės reiškęsis..

Velionis kilimu buvo 
aukštaitis, Zarasų krašto 
sūnus. Atlikęs karinę prie
volę, jis apie 15 metų tar
navo Lietuvos pasienio po
licijoje, pradžioje Zarasų 
bare, vėliau Klaipėdos kraš
te, Bitėnuose. Čia susipaži
no ir sukūrė šeimą su Leo- 
kadijo Serapins, mažlietu- 
vių Martyno Jankaus kai
mynų dukra. Jiedu išaugino 
du sūnus.

Mudu su Velioniu susiti
kome (1951) ir likome drau
gais iki jo iškeliavimo į am
žinybės namus. Aną metą 
dirbome tame pat fabrike. 
Priešpiečių metu sušnekda
vome šį bei tą. Jau tada jis 
rašinėjo Naujienose, teik
damas trumpas žinutes iš 
lietuvių gyvenimo. Spaus
dino ir savo atsiminimus, 
kurių skiltyse jis gražiai 
atskleidė įdomių pasienio 
policijos tarnybinių nuoty
kių.

Baigus Korėjos karą mū
sų fabrikas didelę dalį dar
bininkų paleido iš darbo. 
Nuklydome į kitas darbo
vietes. 1956 m. gatvėje su
tinku Velionį Stasį. Į mano 
klausimą, kaip einasi, jis 
atšauna, esą nusipirkęs na
mus ir siūlo juose man su 
šeima butą nuomotis. Ap
sidžiaugiu pasiūlymu, nes 

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

1985 KELIONĖS Į LIETUVĄ
No. 126 (15 dieną): gruodžio 26 - sausio 9 — $1,459
10 dienų Lietuvoje. 2 Helsinky, FINNAIB iŠ JFK.

Dėl brošiūros Ir daugiau inlormaciios kreiptis:
BALTIC TOURS

293 AUBURN ST.
NEWTON, MA 02166

(617) 965-8080 arba (617) 969-1190
BALTIC TOURS tvarko: 

giminią Iškvietimo dokumentus 
nuperkam automobilius, kooperatinius butus Ir kitas 
dovanas giminėm Lietuvo|e 
tarpininkautam palikimų sutvarkyme

varganas gyvenimas su 
trim keturiais mažyčiais, 
butuose už tavernos, ant ta
vernos ar prieš taverną . . . 
buvo įgrisęs. Taip ir išgy
venome pas Juškėnus aš
tuonetą metų! šį faktelį pa
sakoju smulkmeniškai, siek
damas paliudyti Velionio 
Stasio Juškėno nuoširdumą 
bei pagalbos ranką kitam 
žmogui, juo labiau savam 
tautiečiui. Neabejotinai jis 
tokiu buvo ir kitiems. Tai 
įrodė gausus dalyvavimas 
jį pažinojusių žmonių, at
sisveikinimo vakare koply
čioj ir palydėjime į kapi
nes.

Ev. liet, vyskupas Ansas 
Trakis, vedęs atsisveikini
mo valandėlę ir atlikęs reli
ginį patarnavimą Tėviškės 
parapijos bažnyčioje, pasa
kytame pamoksle iškėlė Ve
lionio Stasio Juškėno geras 
savybes, meilę šeimoje ir 
namuose, tiesos laikymąsi 
savo straipsniuose ir to liu
dijimą — visus straipsnius, 
pasirašant savo vardu ir pa
varde, pakantą kito nuomo
nei, pagarbą kitams asme
niui ... sielojimąsi Lietu
vos ir lietuvių reikalais.

Laidotuvių pietuose ma^. 
no kaimynystėje sėdėjusi 
Naujalienė pasisakė pažįs
tantį Velionį Stasį iš Bitėnų 
metų, nes jos vyras buvęs 
pasienio policijos rajono, 
viršininkas, o Stasys daž
nai dirbdavęs rajono rašti
nėje ir rašinėdavęs į Polici
jos žurnalą, kaip ir Keleivį 
ir kt. Klaipėdoje ėjusius

Tautinės sąmonės išlai
kymo išeivijoje mokslinę 
k o n ferenciją organizuoja 
prie PLB valdybos sudary
tas specialus komitetas, va
dovaujamas Broniaus Juo
delio. Komitetą sudaro PLB 
valdybos, JAV LB švietimo 
tarybos, Kanados LB švie
timo komisijos ir specialių 
įstaigų vadovai (Lit. kated
ros, pedagoginio instituto), 
o taip pat anketos koordi
natorius ir sekretorė.

Kaip žinome, praėjusios 
vasaros ihetu buvo paskleis
ta anketa su daugeliu klau
simų. Iš paskleistų 10,000 
egz., grįžo užpildytų vienas 
trečdalis. Tai pakankamas 
skaičius padaryti išvadas ir 
gauti norimus duomenis, 
šios anketos atspausdini
mas, platinimas, surinkimas 
ir analizė PLB valdybai 
kainuoja nemažą sumą, bet 
gauti duomenys tarnaus 
tolimesniam 1 i t uanistinio 
švietimo gairių nustatymui.

Mažėjant mokinių skai
čiui dabar veikiančiose lit. 
mokyklose ir užsidarant pa
čioms šeštadieninėms mo
kykloms, atėjo laikas pana
grinėti esamą padėtį ir pa
ieškoti būdų ir naujų me
todų tolimesniam lituanis
tikos išlaikymui priaugan
čio jaunimo tarpe.

šiam tikslui yra šaukia
ma mokslinė konferencija, 
kurioje bus nagrinėjami lit. 
švietimo išlaikymo klausi
mai. Konferencija įvyks š. 
m. lapkričio 23-24 dienomis 
Jaunimo centre, Chicagoje.

Konferencijos sutrumpin
ta programa:
šeštadienis, XI. 23

9:00 v. r. atidarymas 
9:45 v. r. I. Tautinė są

monė dabartiniame išeivi
jos veide.

Pasaulio lietuvių anketos 
duomenų analizė ir išvados.

laikraščius. Tą patį, atsi
menu, buvau girdėjęs ir iš 
paties Velionio lūpų.

Minėjau, kad nuo pat at
vykimo į Chicagą, Velionis 
Stasys įsijungė į "Naujie
nų” bendradarbius ir juo iš
liko iki mirties. Jo jaunes
niam sūnui lankant Done
laičio lit. mokyklas, jis bu
vo rūpestingas šių mokyk
lų mokslo ir renginių vaiz
duotojas "Naujienų" skai
tytojams. Maždaug ta pačia 
dvasia, organizuojant Lie
tuvių Tautinių Namų orga
nizaciją ir vėliau perkant ir 
tvarkant pastatą, Stasys 
Juškėnas iki 1985 m. buvo 
šių namų reporteris "Nau
jienoje”. Deja, šiais metais, 
o gal ir ankstėliau, jis guos
davosi sveikatos menkėji
mu, savotišku nuovargiu, 
kas jam sunkindavę rašo
mąją mašinėlę naudoti ir 
pan...

Ilsėkis ramybėje, geras 
žmogaus, geras lietuvi.

Mečys Valiukėnas 

Dalyvauja — kun. dr. Kęs
tutis Trimakas (pirm.), dr. 
Dalia Katiliūtė - Boydstun, 
dr. Jolita Kisieliūtė-Naru- 
tienė. Moderuoja dr. Tomas 
Remeikis.

Pietų pertrauka.
1:30 vai. p. p. Tautinis 

identitetas socialinių moks
lų šviesoje. Dalyvauja: dr. 
Rimas Petrauskas, dr. Vy
tautas Černius, dr. Ina Už- 
girienė, dr. Liucija Baš
kauskaitė. Moderuoja dr. 
Ina Užgirienė.

7:30 vai. vak. Vakaronė 
Jaunimo centro kavinėje. 
Programoje: PLB premijos 
įteikimas, dr. Broniaus Vaš
kelio žodis, Pedag. lit. insti
tuto meninė dalis.
Sekmadienis, XI. 24.

8:30 vai. r. Pamaldos tė
vų jėzuitų koplyčioje.

9:15 v. r. II. Tautinio są
moningumo ugdymas išei
vijoje.

Lituanistinio švietimo ir 
tautinio auklėjimo padėtis 
mokykloje ir organizacijo
je. Pranešimus daro JAV, 
Kanados, Australijos, Pie
tų Amerikos ir Europos 
kraštų švietimo vadovai ar 
jų atstovai. Moderuoja Bro
nius Juodelis.

11:30 Vai. r. Tautinis są
moningumas palyginamoje 
perspektyvoje — Elena 
Bradūnaitė-Aglinskienė.

Pietų pertrauka.
1:15 vai. p. p. UI. Moder

nių metodų ir priemonių tai
kymas tautinio auklėjimo 
išlaikyme.

A. Motivacija tautiniam 
auklėjimui išeivijoje.

B. Metodai ir priemonės 
tautinio auklėjimo institu
cijose: a. lituanistinėje mo
kykloje, b. organizacijoje, 
c. šeimoje. Moderuoja dr. J. 
Račkauskas.

5 vai. p. p. C. Moderato
rių patiektų rekomendacijų 
priėmimas.

D. Konferencijos uždary
mas.

Tai tokia suglausta šios 
mokslinės k o n f erencijos 
dviejų dienų programa. At
kreiptinas dėmesys, kad 
prelegentai yra jauni moks
lininkai, dirbą savo profe
sijose įvairiuose universi
tetuose ir dar- besisieloję

CIevelande Dievo Motinos bažnyčioje spalio 18 d. susituokė 
Vilija Janavičiūtė ir Dan Bonda. Jaunuosius sutuokė kun. G. 
Kijauskas, S. J. V. Bacevičiaus nuotr.

lietuvybės išlaikymu. Ant
ra grupė konferencijos da-
lyvių yra švietimo vadovai 
ir praktiškai susiduria su 
šiandieniniais lit. mokyklų 
sunkumais ir gerai jaučia 
tėvų bei lietuviškos visuo
menės nuotaikas.

Į šią konferenciją yra 
pakviesti PLB visų kraštų 
pirmininkai ir tarybų bei 
komisijų vadovai. Taip pat 
kviečiami Lietuvių Fondo, 
jaunimo bei sporto organi
zacijų atstovai, tautinių šo
kių institutas, laikraščių 
redaktoriai ir radijo valan
dėlių vedėjai, žurnalistai ir 
visa suinteresuota lietuviš
koji visuomenė.

Tokio pobūdžio mokslinė 
konferencija yra pirmoji,' 
todėl skirkime atitinkamą 
dėmesį ir dalyvaukime pa
skaitose, ypač kviečiamas 
jaunimas ir jų organizacijų 
vadovybės.

A. Juodvalkis

DENTAL TECHNICIANS
DENTURE DEPT. 

CAST PARTIAL DEPT. 
Posltlons avallable for den- 
ture flnlsber and east paritai 
waxer. Mušt be well experl- 
enced and rjuallty orlented. 
tf vou are looklng for lob 
security, top salarles wltt» 
company beneflts, contact 
our full-servlce uttra-modern 
lab now for an lntervlew. 

Call 201-363-3827.

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

to work in Ncw Mexico a šmuli 
congenial community in accredited 
98 bed acule care hoapital. Openinga 
In 1CU, ER, and Staff poeitiona. 
Varioua shilta. on going in servica 
programa. I hour Irom rnajor aki 
reaorl. Pleasant year round elimate. 
Progresaive unitą with slrong s’up- 
portive leadership.
Mail resume to Mr. Donald W. (erge 
EASTERN NEW MEXICO MED1CAL 

CENTER
405 W. Countrv Club Rd.

Roawell, New Mexico 88201 
505-622-8170 Collect 

<4143)

PROTOTYPE
Metai fabrlcatlna, flat tteck. 
capable oi making toollng to 
form metai prototype and thort 
run paris. Experlence reaulred. 
Tee-3 Protolypai Ine.

(313) 463-4000
(38-46)

AP D R A ŪDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIŲ apdraudos 
įstaigą — 6181 Mayfield 
Road, Suite 203, Mayfield 
Hts., Ohio 44124. Skambinti 
ZENONUI arba SAULIUI 
(216) 442-6810.

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

Daina ir gitara
Per koncertą būni paten

kintas, jei bent kartą pa
junti, kad ką nors nuosta
baus esi išgirdęs ar pergy
venęs. Ar tai muzikos gro
žį, ar atlikėjo virtuozišku
mą, ar net jei suvoki kūri
nio struktūrą, kūrinio dės
ningumą. Tada jauti, kad 
su atlikėju pasidalinai min
tis ar pergyvenimus.

Linas Dambrava įstengia 
klausytoją taip sudominti. 
Per Margučio suruoštą kon
certą Jaunimo Centre, Chi
cagoje, spalio 6 dieną, jo 
atlikta Issac Albeniz’o As- 
turija gitarai, savo virtuo
ziškumu tikrai nustebino 
klausytojus. Dambrava iš
ryškino pirmos dalies pa
grindinę melodinę liniją, 
bet ir nepamiršo sudrama-. 
tinti akompaniamentą, kuri 
nuotaika ir įtampa primena 
ispanų flamengo. Vidurinė
je dalyje, jo paprastas im
provizacinis priėjimas prie 
kūrinio sudarė reikiamą 
kontrastą pirmajai daliai. 
Be abejo šis kūrinys buvo 
koncerto aukščiausia pako
pa.

Sunku tikėti, kad lietuvių 
išeivių tarpe yra toks vir
tuozas. Linas Dambrava 
pradėjo studijuoti gitarą 
La Paz, Bolivijoje, toliau gi
lino studijas su Christopher 
Parkening. šis pasaulinio 
masto mokytojas yra vie
šai labai gerai atsiliepęs 
apie savo mokinį. Linas 
Dambrava yra koncertavęs 
ne tik šiaurės, bet ir pietų 
Amerikoje. Per savo gastro
les yra atlikęs įvairius kon
certus gitarai ir orkestrui. 
Be ispanų muzikos, reper
tuaras apima Bachą, Vival- 
dį, ir kitus kompozitorius.

Nelengva įvertinti Liną 
Dambravą, nes Margučio 
koncerte nebuvo progos pa
kankamai įsigilinti šiame 
koncerte. Praurimė Ragiė- 
nė, sopranas, akompanuo
jant Manigirdui Motiekai- 
čiui, atliko pusę programos, 
pasikeisdama su Dambrava. 
Jų pasirinkti kūriniai bei 
nuotaika nelabai derinosi. 
Būtų buvę geriau jei kiek
vienas jų būtų atlikęs išti
są pusę programos.

šioje programoje, Linas 
Dambrava beveik apsiribo
jo ispanų muzika. Buvo 
vienas Mendelsono ir Mozar- 
to kūrinys, kurie truputį pa
įvairino programą. Pasi
rinktų kūrinių žanrą apibu
dinčiau kaip devlyniolikto 
amžiaus salioninės muzikos 
pavyzdžius. Jie buvo su
kurti, be minėto Isaac Al- 
meniz, Francisco Tarrega, 
Antonio Lauro, Mario Cas- 
telnuovo Tedesco, ir kitų. 
Lino Dambravos improviza
cinis priėjimas tiko šiem 
kūriniam. Vienintelis kuris 
skyrėsi nuo visų kitų buvo 
Mozarto variacijos Opus 9 
iš "Magiškos Fleitos”, aran

žuotos Ferdinand Sor. Deja, 
Dambravai atliekant šį kū
rinį pasitaikė nemažai at
minties sutrikimų. Nežiū
rint to, linkiu kai sekantį 
kartą pasirodys, daugiau 
panašių kūrinių įtraukti į- 
programą.

Praurimė Ragienė Chica
gos publikai gerai pažįsta
ma. Jos programa susida
rė iš St. Gailevičiaus dainų, 
Algio Bražinsko ciklo, Be
namių Dainos, Mahlerio 
Klajūnų dainos, vokiškai

Gitaristas Linas Dambrava. 
J. Tamulaičio nuotr.

"Lieder eines farenden Ge-_ 
sellen”, bei Mozarto ir A. 
Dvorzako arijų. Kūrinių pa
sirinkimas buvo įdomus, 
maždaug išlyginta tarp 
smarkiai paplitusių Mahle
rio ir Mozarto ir nelabai ži
nomų lietuviškų dainų.

Kaip pirma minėjau, ne
dėkingas programos išdės
tymas tikrai nepadėjo Prau- 
rimei Ragienei atsileisti ir 
įsigyventi į programą. Dau
giausiai truko laisvumo, 
spontaniškumo jos atlikime. 
Mahlerio dainos buvo ar per 
aukšta tonacija padainuo
tos ar technika nėra taip 
toli pažengusi šias dainas 
atlikti. Iš visos programos, 
geriausiai pavyko Mozarto 
arijos iš "Figaro vestuvių”.

Reikia pagirti Margučio 
pastangas surasti ir prista
tyti lietuvių publikai naujų 
atlikėjų. Gerus atlikėjus 
reikia kokiu magišku būdu 
pritraukti ir puoselėti, kad 
nepradingtų iš mūsų hori
zonto.

Mindaugas Bielskus

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KBAUTUVĘ —

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

Ci* rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių girinių, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.

Kainos i • m o a — Pasirinktame didatit
apsilankę—patikinsite.

Sol. Praurimė Ragienė ir akomp. Manigirdas Motekaitis.
J. Tamulaičio nuotr.

NAUJA NEOLITUANŲ 
VALDYBA

Korp! Neo-Iithuania Vyr. 
valdyba išrinkta praeitame 
suvažiavime rugsėjo 1-2 
dienomis "Dainavoje, buvo 
susirinkusi posėdžiui spalio 
24 d. pirmininkės K. Braz- 
džionytės namuose. Buvo 
formaliai pasiskirstyta pa
reigomis, susipažinta su by
lomis, gautomis iš buvusios 
valdybos, ir aptarta ateities 
veikla.

Valdyba palaikys ryšį su 
korporantais lankydama pa
dalinius ir per aplinkraš
čius. Pirmas aplinkraštis 
yra jau ruošiamas ir bus 
išsiuntinėtas visiems kor- 
porantams esantiems sąra
šuose. Prie aplinkraščio bus 
pridėta ir anketa, kurioje 
be asmeninių klausimų bus 
klausiama korporantų apie 
jų šeimą ir bendrai apie jų 
nusiteikimą korporacijos at
žvilgiu.

Korporacijos sąrašuose
yra asmenų, kurie per eilę 
metų niekur nepasirodė, jo
kio kontakto nei su vyriau
sia nei su padalinio valdy
ba neužmezgė, tokie asme
nys neturėtų figūruoti ak

tyvių korporantų sąrašuose. 
Koorporacijos valdybos ne
privalo jausti jokių įsipa
reigojimų bei atlikti kokių 
patarnavimų tokiems kadai
se kad ir buvusiems korpo- 
rantams.

Yra pradėta rūpintis gau
ti korporacijai tax exempt 
statusą, tai darosi aktualu 
dabar, kai pasitaiko korpo
racijai palikimu.

Buvo keliama mintis su
organizuoti sekančiais me
tais slidinėjimo išvyką Co
lorado ar Utah kalnuose, 
kur galėtų susitikti ir pa
bendrauti korporantai iš 
Los Angeles, Chicagos ir 
kitų vietovių. (m)

• Penktojo Mokslo ir Kū
rybos Simpoziumo banketas 
įvyks lapkričio 30 d. 7 vai. 
vakaro Beverly Country 
Club pokylių salėje: 8700 
So. Western Avė., Chicago, 
tel. (312) 238-4203. Vaka
rienė, meninė programa ir 
šokiai. Meninę programą at
liks solistė Audronė Simo- 
naitytė-Gaižiūnienė, akom
panuojant Manigirdui Mote- 
kaičiui. šokiams gros Da
riaus Polikaičio orkestras 
"Aidas”. Auka asmeniui 

$25.00, studentams $17.00. 
Aukos yra atleistos nuo 
valstybinių mokesčių.

Vilhelmina Lapienė tel. 
343-8857, 921 Norwood,
Melrose Park, 111. 60160 ir 
Irena Kerelienė te1.- 361- 
4770, 8710 W. 123rd St., 
Palos Park, III. 60464 malo
niai priima stalų ir pavie
nių asmenų rezervacijas į 
banketą.

BOSTON
SOLISTĖ STEMPUŽIENĖ 

BOSTONE

Solistė . Aldona Stempu- 
žienė spalio 27 d. turėjo 
koncertą So. Bostono Lietu
vių Piliečių draugijos salė
je. Koncertą rengė Lietuvių 
Tautodailės Institutas. So
listei akompanavo Barbara 
Klonowski. Ta pačia proga 
Institutas parodė nesenai 
įsigyta tautinių lėlių rin
kinį.

ATVYKSTA 
BALTIMORĖS 
KVARTETAS

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių draugijos metiniam 
bankete lapkričio 17 d., ku
riame bus pagerbtas drau
gijos garbės pirm. Alek
sandras Čaplikas, meninę 
programos dalį atliks Bal- 
timorės kvartetas Jie dai
nuos lietuvių liaudies dai
nas, o taip pat lietuvių kom
pozitorių dainas. Kvartetą 
sudaro: Jane Brazauskienė, 
Elainė Dulienė, Vytas Dū
lys, Igoras Kučiauskas ir 
akompaniatorė Marija Kra
sauskienė.

PARENGIMAI

• Lapkričio 9 d. Balfo 
Brocktono skyriaus banke
tas Sandaros klube, Brock
tone.

• Lapkričio 10 d. šv. Pet
ro parapijos bazaras So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
draugijos salėje.

• Lapkričio 16 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių drau
gijos salėje rengiamas "An
tro kaimo” iš Chicagos pa
sirodymas. Rengėjai — Lie
tuviškos Skautybės Fondo 
valdyba.

• Lapkričio 17 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių drau
gijos banketas.

• Lapkričio 24 d. Lietu
vos kariuomenės šventės 
minėjimas. Meninę progra
mos dalį atliks Toronto vy
rų choras "Aras”.

TOOL ROOM-MACHINIST
Minimum 5 ' years experlance on 
lathes, grinders. drill prese and Bul- 
lard. Salary comniensurate with ex- 
rrience. Appiy in pereon Mon.-Fri.

A. M.-l I A. M.:
CLEPRO INC.

6800 UNION AVĖ. 
CLEVELAND, OHIO 44105 

(54.57)

OCCUPATIONAL 
THERAPISTS 

Progreasive *OT department serving. 
575 bed medical center and expand- 
ing Patricia Neal Rehabilitation Cent
er has immediate openings in rehab, 
acute care, out patiens and home 
health. Competitive benefits and pay. 
lnquiries: Marilyn Dilsaver, OTR.

(615) 971-1135 
FORT SANDERS REGIONAI.

MEDICAL CENTER 
1901 CLINCH AVĖ. 

KNOXV1LLE, TENN. 37916
EOŠ (39-45)
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DETROITO
KARIUOMENĖS 

ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Detroito Ramovėnai, tal
kinami Birutiečių, Savano
rių kūrėjų, šaulių ir daly
vaujant Tautos Fondo at
stovybei Detroite, Vilniečių 
Sąjungai, Dariaus ir Girė
no klubui, Tautinės Sąjun
gos skyriui ir Kultūros klu
bui, lapkričio 24 d., sekma
dieni, rengia Nepriklauso
mos Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo minėjimą, kuris 
prasidės pamaldomis 10 vai. 
30 min. šv. Antano bažny
čioje už žuvusius kovose dėl 
Lietuvos laisvės. Organiza
cijos prašomos dalyvauti 
pamaldose ir minėjime su 
vėliavomis.

Po pamaldų, parapijos 
salėje, bus akademija ir me
ninė dalis. Programą pra
ves tautos fondo atstovybės 
pirmininkė Eugenija Bulo
tienė tokia tvarka: minėji
mą pradedant įnešamos vė
liavos. Pagerbiami savano
riai kūrėjai. Apdovanojami 
garbės diplomais aukojusie
ji stambesnes pinigines au
kas Tautos Fondui. Ta pro
ga Eugenija Bulotienė api
būdins tautos fondo reikš
mę išeivijoje. Rdmovėnų

Buy this week and save on the Ariens electric ST2 + 2E.• 120 volt Briggs & Stratton electric motor 
Į • 2-stage power - throvvs more snow£ farther (3’ to 25')Nk * Wide 220 degree chute rotation 

vUSl A. • Foldinghandlebarsforeasy storage
A. • Self-propelled action 

yjį A. • 2 year warranty
vi A. c*. (includes engine)

vk Vk * 2° snoww vk clearing widthV-'įS’i • L°cal service and parts

SPECIAIE NUOLAIDA j. 
unuviAMs

4200 Mayfield Rd., Cleveland, Oh. 44121 
Telef. (216) 302 0090 

ANICETAS STRIMAITIS - Manager

"Audinys” šoka... A. Griniaus nuotr.

PRESSMAN
TIRED OF SECOND SHIFT BLUES 

OR FIRST SHIFT DOLDRUMS 
ARTS COMPANY INDEX1NG AND PORT FOL1OS.

ARTS COMPANY INDENX1NG AND PORT FOL1OS.
HEIDELBERG GTO-18 IN. 
HE1DELBERG 10x15.

Salary depends upon experience. Excellent benefits include 10 paid 
holidays, health, life, dental and prescription insurance. Congenial 
atmosphere, on MBTA, free parking. Apply to:

W. J. TRUDELLE CO., INC.
11 ELK1NS STREET 

SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
617-268-8599 

(From 10 a. m. to 3 p. m. Ask for Jo Di) 
 (42-44)

LIETUVIAI
■ Antanas Grinius

skyriaus pirmininkas Sta
sys šimoliūnas skaitys pa
skaitą kariuomenės reikšmė 
tautai ir valstybei.

Jaunosios kartos atstovas 
Saulius Anužis pasidalins 
įspūdžiais patirtais protesto 
demonstracijose Skandina
vijos valstybėse ir laisvės 
žygyje Baltijos jūra iš 
Stockholmo į Suomiją.

Meninėje dalyje muziko 
Stasio Sližio vadovaujamas 
moterų kvartetas padainuos 
keletą dainelių ir minėjimas 
baigsis bendrai giedant 
Tautos himną. Po minėjimo 
bus bendros vaišės.

ši kariuomenės minėjimo 
programa įvairi ir įdomi, 
todėl Detroito ir apylinkių 
tautiečiai prašomi įsidėmė
ti ir nepraleisti retą progą 
šioje šventėje dalyvauti ir 
pabendrauti.

LIETUVIŲ BALSAS 
PAMINĖJO 40 M.

SUKAKTI

Spalio 19 d. Amerikos 
Lietuvių Balso radijo klu
bas ir radijo valandėlė "Lie
tuvių Balsas” Dievo Ap
vaizdos parapijos Kultūros 
centre paminėjo savo veik
los 40 metų sukaktį.

Ramovėnų Detroito skyriaus valdyba: ižd. V. Tamošiūnas, 
vicepirm. K. Daugvydas, pirm. S. Šimoliūnas ir sekr. J. Leš
činskas.

Klubo pirmininkas Kazys 
Gogelis, pasveikinęs atsilan- 
kusius, minėjimui pravesti 
pakvietė programos redak
torių — pranešėją Albertą 
Misiūną, kuris pasveikinęs 
nusakė ir šio vakaro susi
rinkimo priežastį. 1945 m. 
Tautos šventėje, rugsėjo 8 
d. "Lietuvių Balsas” pirmą 
kartą radijo bangomis su
skambėjo Detroite. Po to 
pristatė: buvusį ilgametį" 
ALBR klubo pirmininką, 
čia gimusi lietuvį patrijotą 
advokatą Kęstutį Ambrosę 
ir kitus, šv. Antano para
pijos klebonas kun. Alfon
sas Babonas sukalbėjo in- 
vokaciją prieš valgį.

Amerikos Lietuvių Balso 
radijo klubas gavo daug 
sveikinimų.

Apie ALB radijo klubo ir 
valandėlę "Lietuvių Balsas” 
išsamiai papasakojo klubo 
ilgametis narys, programų 
direktorius, redaktorius ir 
pranešėjas, mokytojas Jo
nas Kriščiūnas.

Toronto lietuvių jaunimo 
ansamblis su sol. Rimu 
Paulioniu, vadovaujant G. 
Rinkūnaitei-Paulionienei ir 
akompanuojant J. Govėdui 
su dainomis scenoje pasi
rodė du kartu.

Detroito jaunimo tauti
nių šokių vienetas "Audi
nys” pašoko 4 šokius.

ALB radijo klubo pirmi
ninkas Kazys Gogelis padė

kojo ansambliui ir tautinių 
šokių vienetui už gražiai ir 
įspūdingai atlikta progra
mą, gėlėmis buvo apdovano
ti vadovai ir choristės.

Ant stalų atsirado šam
pano bonkos ir S. Matvė- 
kienės gaminti valgiai. 
Maistas buvo skaniai pa
gamintas ir užtektinai į sta
lus prinešta, šokiams gro
jo Joe Aukštikalnio orkes
tras. Paminėjime dalyvavo 
apie 400 žmonių. Buvo iš
leista 4 puslapių programa, 
kurią paruošė Stasys Gąr- 
liauskas, o atspausdino iš
laidas padengė Danutė ir 
Leonas Petroniai.

Tai buvo įspūdinga šven
tė. Pravesta tvarkingai. 
Graži meninė dalis ir daug 
žmonių.

POSĖDŽIAVO DLOC 
VALDYBA

Spalio 27 d. šv. Antano 
patalpose posėdžiavo DLOC 
valdyba. Be kitų reikalų, 
ilgiausiai buvo apsistota 
prie Vasario 16 minėjimo, 
kuris bus 1986 m. vasario 
d. Dievo Apvaizdos parapi
jos Kultūros centre. Ieško
mi kalbėtojai ir meninės 
programos atlikėjai.

Ateinantis posėdis įvyks 
lapkričio 27 d. 12 vai. tose 
pačiose patalpose. Posėdį 
pravedė valdybos pirminin
kas dr. Algis Barauskas, se

kretoriavo Antanas Sukaus- 
kaš, dalyvavo 10 valdybos 
narių.

MIRĖ ELENA 
JUŠKAITĖ MOULDING

Spalio 16 d. netikėtai mi
rė savo namuose Elena Juš- 
kaitė-Mouldning 41 metų 
amžiaus. Buvo gimusi 1944 
m. balandžio 8 d. Vainutos 
mieste. Tauragės apskr. 
1951 m. su tėvais atvyko 
į Detroitą, čia baigė šv. An
tano pradžios ir lituanistinę 
"Aušros” mokyklą ir šv. 
Kazimiero gimnaziją. Moks
lo laikais buvo įsijungusi į 
jūrų skautes. 10 metų dirbo 
Detroito Metropolitan ligo
ninėje. Atsisveikinimas bu
vo pravestas spalio 18 d. 
Zaparackienės laidojimo na
muose.

Spalio 19 d. po atlaikytų 
šv. Antano parapijos bažny
čioje pamaldų, amžinam po
ilsiui nulydėta į švento 
Kryžiaus kapines.

Nuliūdime liko: tėvai 
Pranas ir Stefanija Juškai, 
dukros Kristina ir Stefani
ja, sūnūs Mykolas ir Mor
kus, seserys Valė Ruzgienė 
su šeima Kalifornijoje, Re
gina Detroite ir kitos gi
minės.

OWNER OPERATOR
(3)

Very busy tank truck carrier 
requires exp’d operators for our
YOU PROV1DE:
• Tank truck experience
• Good equipment with pump
• Dependable service

WE PROV1DE:
• Financial stability
• High mileage pay
• Optional medical & dental Ina.
• Detentions paid
• Free pernrUs
• Discount fuel program
Our 40 yrs. exp. insurcs success. 

Call Mr. HOFF 201-381-6400
QUADREL TRUCKING CO. 

1603 HART ST. 
RAHWAY, N. J. 07065

meat

PORK
BONERS

Ha (n, būtis, and loins Ęx- 
perlencod only need apply.

Call (513) 832-6080
E.O.E.

(38-44)

WAREHOUSE — SHEAR 
ROOM

Minimum 5 years experience steel 
warehousing & shearing. Apply in 
person Mon.-Fri. 9 A. M.- 1 1 A-M.

CLEPRO INC.
6800 UNION AVĖ. 

CLEVELAND. OHIO 44105 
154-57)'

DIRECTOR OF MEDICAL 
RECORDS

Immediate opening for a Director In our Medical 
Records Department. The quallfied candidate 
mušt be cerlitied as an A R T. or R.R. A. and have 
previous management experience in a Medical 
Records Department Full benetit package. sal
ary In mid-20s. Interested candldates should 
submlt resume to: Paul Denning, Director of 
Personnel, Kingston Hospital, 396 Broadvvay, 
Kingston, N.Y. 12401 E.O.E.

PATTERNMAKER
Apply your skills & initialive to this 
challenping position wllh a leading 
privalė labet manufacturer. An oul- 
standing position is avall. for an Ind. 
caoable of inferprellng germanis & 
sketches into production pallerns. 
To oualify you mušt have a min of 5 
yrs exo. in production pattern mait
ino, grading S. markine, vrorking 
wilh petite misses & large siies in 
womens soortsvvear. Exc. salary & 
comprehensive benefits package 
avail. Please send resume wilh sal
ary nistory & req$. to. Edvvard 
Burlon Lld, Box 707, Vlneland, NJ 
08360. Attn. Edward rohen.

CNC LATHE OPERATOR 
Royal Oak manufacturlng Co. is seek- 
ing a qualified journeyman or some- 
one with 5 or more years experience 
in the trade. Knovvledge of Fanuc 
controls, strongly preferred bul not 
required. Call 3 I3-549-2700 Mon. thru 
Fri. betvveen 8-5 p. m. Ask for Jerry 
Lisowsky or apply in person ai • 
Formins Technology Co., 2727 W. 
I4 MI.. Royal Oak, Mich. 48073.

(4I-44)
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tarpusavio ryšys
LOS ANGELES VYRU KVARTETAS 

KONCERTUOS CLEVELANDE
Aurelija Balašaitienė

Los Angeles lietuvių ko
lonija, dinamiška, veikli ir 
gausinga, pasižymi įvairio
se visuomeninio bei kultū
rinio gyvenimo srityse, kai 
kuriuos pavienius talentus 
paviliojusi iš kitų vietovių. 
Ji prie šiaurinės Amerikos 
lietuvių priartėja ne vien 
per spaudos puslapius, bet 
ir kitomis savo kūrybinė
mis apraiškomis. Kai prieš 
keletą savaičių Clevelande 
lankėsi dr. Emanuelis Jara
šūnas, netolimos praeities 
dienų bičiulis, vieną jaukų 
rudens vakarą praleidome 
besidalindami bendrais pri
siminimais ir diskutuodami 
dabartinius mūsų gyveni
mo klausimus. Pokalbio 
centre Los Angeles vyrų 
kvarteto' naujai išleista 
plokštelė "Tu man viena”, 
sukėlusi didelį susidomėji
mą, nors jos čia dar niekam 
nebuvo malonumo girdėti. 
Jos pasisekimą iš anksto 
užtikrina Los Angeles vy
rų kvarteto populiarumas, 
apie kurį taip dažnai skai
tome spaudoje.

Dr. E. Jarašūnas, buvęs 
Clevelando Čiurlionio An
samblio ilgametis narys, 
dainavęs Juliaus Kazėno 
"ąžuolų” oktete, aktyvus 
jūrų skautas, "pasigrobęs” 
laimą Braziulevičiūtę, taip 
pat Čiurlionio Ansamblio 
narę, iškeliavo apsigyventi

Los Angeles Vyrų kvartetas š. m. gruodžio 1 d. atvyksta į Clevelandą ir Lietuvių namų di
džioje salėje koncertuos Dirvos kultūrinėje popietėje. Kvartetas išleido plokštelę "Tu man viena”, 
kurią bus galima įsigyti popietėje. Nuotraukoje prie pianino kvarteto vadovas muz. A. Jurgutis, 
R. Dabšys, A. Polikaitis, B. Seliukas ir dr. E. Jarašūnas.

venimo žingsnių intymiai 
ir stipriai surišti su daina, 
kuriai skiria visą savo lais
valaikį, keliaudami iš toli
mų vietovių į repeticijas, 
tačiau tame nerasdami pa
siaukojimo elementų, tik iš
gyvendami gilų pasitenki-

I

telė pavadinta "Tik tu vie
na”, jis atsakė:."Jos pa
skirtį paliekame kiekvie
nam interpretuoti indivi
dualiai. Ji gali būti skirta 
tėvynei, jūrai, mylimajai, 
kareivio kuprinei, žmonai 
ar ... draugo žmonai”, nu
sijuokė jis.

Kvarteto repertuare yra 
keturių skirtingų žanrų dai
nos: liaudies, kariškos, lie- 
tuviškos-estradinės ir pra- 
moginės-tarptautinės. Į Los 
Angeles atvykus komp. 
Aloyzui Jurgučiui ir jį pa
sikvietus į talką, kvartetas 
pasijuto esąs tikro profe
sionalo rankose, todėl ir 
plokštelėje įdainuotos dai
nos yra paruoštos A. Jur
gučio, kaip muzikinio vado
vo, ir palydimos jo akom- 
paniamento.

Los Angeles kvartetas 
atvyksta į Clevelandą š. m. 
gruodžio 1 dieną. Clevelan- 
do lietuviai turės ne tik 
progą įsigyti jo naują plokš
telę, bet taip pat išgirsti 
gyvą koncertą, kurio reper
tuaras yra skirtingas nuo 
plokštelėje įdainuotų dainų.

Kiek teko patirti iš kitų 
šaltinių apie kvarteto plokš
telės pristatymą ir koncer
tą Los Angeles, atrodo, kad 
renginio ir plokštelės pasi
sekimas yra garantuotas. 
Gyvu žodžiu, skambia dai-

na Los Angeles vyrų kvar
tetas, lydimas savo vadovą 
Aloyzo Jurgučio, visiems 
puik iaf pažįstamo iš jo ori
ginalių muzikinių dramų, 
pastatymų Dainavus Ap- 
siamblio, džiugins mūsų es
tetinius jausmus ir gyve
nimo kasdienybės pilkumą 
nuskaidrins lietuviškos dai
nos akordais.

Kalifornijon, kur metams 
slenkant, jiedu augino šau
nius, puikiai lietuviškai kal
bančius sūnus, likdami iš
tikimi savo įsipareigoji
mams. Laima Jarašūnienė, 
tęsdama dar Vokietijos 
stovykloje pradėtą skautiš
ko gyvenimo kelią, šiuo me
tu vadovauja Palangos tun
tui ir jau eilę metų moky
tojauja šv. Kazimiero šeš
tadieninėje mokykloje. Su
sipažinę bendrame dainos 
kely, Emanuelis ir Laima, 
sukūrę šeimą, išlaikę šei
moje taip svarbią abipusio 
interesų pagarbą, tęsė savo 
pamėgtą darbą lietuviškoje 
visuomenėje šalia tiesiogi
nių profesinių pareigų.

Apie dr. Emanuelio Jara-
šūno kylančią karjerą inži- nimo jausmą, kai mato ir 
nerijos srityje galima būtų girdi klausytojų įvertinimą 

ir pasigėrėjimą.
Anot dr. Emanuelio Ja- 

rašūno entuziastingo pasa
kojimo apie kvarteto dar
bą, jis teigia, kad "nešda
mi dainą kitiems, randame 
savąjį džiaugsmą”.

šalia Emanuelio Jarašū- 
no, kvartete dainuojančio 
pirmuoju tenoru, inžinierius 
Antanas Polikaitis, nuo vai
kystės pirmųjų prisimini
mų surištas su savo tėvo 
daina, smuiko, gitarų ir 
mandolinų garsais, yra 
kvarteto baritonas. Inžinie
rius Bronius Seliukas, taip 
pat vaikystės metais su 
pirmaisiais vaiko žodžiais 

; buvo mokomas dainų, o vė
liau tiek pamėgęs dainą, 
kad prašomas dainuodavo ir 
"solo” bet kam, kas jo dai
nų klausytis norėjo. Visuo- 

' menininkas, skautų ii' ben
druomenės veikėjas, inž. Ri
mantas Dabšys, kvarteto 
bosas, pradėjęs savo daina
vimo karjerą Vokietijos 
pabėgėlių stovyklose, yra 
losangeliečiams pažįstamas 
kaip daugelio muzikinių 
programų dalyvi s-solistas. 
Jis yra Detroito lietuviškos 
kolonijos "dovana” Los An
geles miesto lietuviams.

Pokalbio metu su dr. E. 
' Jarašūnu išryškėjo kvarte- 
■ to narių idealistinis nusitei- 
» kimas. "Daina yra pats gy- 
; viausias mūsų tarpusavio 
Į ryšys, todėl ir su mūsų 
; nauja plokštele "Tik tu vie- 
; na” mes norime būti drau- 
; ge su visais pasaulyje pa- 
‘ sisklaidžiusiais lietuviais. 
Į Per dainą mes būsime kar- 
I tu — tą jaučiame kiekvie- 
! name mūsų dainų posme, 
J kiekvienoje gaidoje”, su gi- 
! liu įsijautimu tvirtino Ema- 
I nuelis.
k Paklaustas, kodėl plokš-

papasakoti daug įdomių da
lykų, bet šiuo momentu 
Emanuelis Jarašūnas, kaip 
ilgametis Los Angeles vyrų 
kvarteto narys, visų pirma 
yra vertintas kaip nepails
tantis lietuviškos dainos 
mylėtojas, jos propaguoto
jas ir puoselėtojas, žinau, 
kad būdamas iš prigimties 
kuklus, jis su mano teigimu 
nesutiks, save vadindamas 
vien "ketvirčiu” kvarteto. 
Tai įdomus muzikinis vie
netas, kurį sudaro keturi 
"dainuojantys inžinieriai”, 
nuo ankstyviausių savo gy-

MACH1NIST

MASTER MACHINIST
Faet growing firm in EI Paso, Tx. is 
taking applications for Master Ma- 
chinist position. Excellent chance for 
advancement for individual with su- 
pcrvisory background. The following 
requiretnenta are a mušt: Blueprinl 
Reading, Shop-Math, good working 
knowledge of Sine Platės, height 
gagės, Turn- tables and dividing heads. 
Mušt be able to cut gears and thread. 
Need to have experience in setting up 
and operating engine lathes, horizon
tai and vertical boring miils. Send 
resume to:

, TROWBRIDGE INC.
P. O. BOX 4140 

EL PASO, TX. 79914 
ATTN: STAN SCHETTLER 

915-821-6800
(39-40)

Puikiausius kailius

*

rasite

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką

NOR/MANA BURŠTEINĄ
185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, ILL 60601

Tel. krwtavės (312) 263-5326; (312) 677-3489

SHEET METAI 
GRINOER/POLISHERS 

MECHANICS
We offer an excellent wage 
and fnnge package includ- 
’"g overtime 4 profit shar- 
mg Give us a call and let us 
make an olfer We neari 
qualified people expen- 
enced in labocating light 
gauge steel 4 alummum. 
Come with a leader in the in- 
dustry Apply

INDUSTRIAL ENGINEERING
* MACHINE CO. INO.

75 LUNDQUIST DRIVE 
BRAINTREE. MASS. 02184 

617-843-3546, 843-2265 
(42-45)

C.R.A.

MATAS & TURNER 

REALTY

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

RITA MATAS — Broker — G.R.I.
((’ERTIFIEI) RESIDENTIAI. API’RAISER)

ASSOCIATES
ROMA MAJOROVAS
ALGIS MATAS
DALIA ŠIRVAITIS
PETRAS MATAS
CAROL BAGGOTT
I’ATRICIA SA.IOVEC
JONAS I)UNDURAS
HOWARD TURNER — Attorney
A (h. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas
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TAUTOS FONDO 
ATSTOVYBĖS VAJUS

TAUTOS FONDAS yra 
pagrindinis ir pasauliniu 
mastu suorganizuotas lėšų 
teikėjas už Lietuvos valsty
binę, tautinę ir kultūrinę 
laisvę. Užsibrėžtiems tiks
lams pasiekti, TAUTOS 
FONDAS bendradarbiauja 
su VLIKu, išlaiko jį ir EL
TA Informacinę Tarnybą, . 
kuri leidžia ELTA biulete
nį 6 kalbomis. Biuletenis 
pasiekia daugelio laisvų 
kraštų įtakingus valdžios 
žmones, spaudą ir bibliote
kas, TF taip pat finansuo
ja radijo programas į oku
puotą Lietuvą. TAUTOS 
FONDO lėšas sudaro pavie
nių asmenų, grupių ir įvai
rių organizacijų aukos, do
vanos, palikimai, palūkanos 
už indėlius, šalia TAUTOS

FONDO veikia LIETUVOS 
LAISVĖS IŽDAS, kuriam 
aukos nėra naudojamos čia, 
bet bus persiųstos į laisvą 
Lietuvą. Didesniuose lietu
vių išeivijos centruose vei
kia TAUTOS FONDO at
stovybės. Ohio valstijoje 
TAUTOS FONDO ATSTO
VYBĘ sudaro šie asmenys: 
Vytautas Stuogis — pirmi
ninkas, Romas Bridžius — 
vicepirmininkas, Antanina 
Puškoriūtė — sekretorė, 
Henrikas Idzelis — iždinin
kas, Linas Jokūbaitis — na
rys jaunimo reikalams, Vy
tautas Januškis ir Vilius 
Nykštėnas — nariai.

TF Atstovybė šiomis die
nomis išsiuntinėjo Cleve- 
lando ir apylinkių lietu
viams laiškus prašydama 
juos auka paremti Lietuvos 
laisvės kovą. TF Atstovybė

L.
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REMKIME TAUTOS FONDĄ
nes tik nuo mūsų priklauso kiek esame pajėgūs 
ginti ok. Lietuvos bylą laisvajame pasaulyje.

Neužmirškime LIETUVOS LAISVĖS IŽDO 
pagerbdami savo artimųjų atmintį ar tvarkydami 
savo palikimų reikalus.

Jūsų auka TAUTOS FONDUI paremia ELTA 
biuletenių leidimą 6 kalbomis ir padeda skleisti 
informaciją apie tikrą padėtį ok. Lietuvoje.

Visos aukos atleidžiamos nuo federalinių 
mokesčių

TAUTOS FONDAS
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC.

P. O. Box 21073 
Woodhaven, N. Y. 11421

*

kreipiasi i tėvus ir prašo, 
kad jie paragintų savo jau 
čia mokslus išėjusius ir ge
rai finansiniai įsikūrusius 
vaikus įsijungti į TAUTOS 
FONDĄ savo- auka ir dar
bu, nes jiems teks tęsti sa-

iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiHmilHiiiimiiHaiimiiiiiiiH

flM /uperior Avino/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ
SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki 
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

i rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

■ namu remontams,
■ kvalifikuotu studentu moksluic •
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; 
šeštadieniais 9:00 iki 2:30.

vo tėvų pradėtą Lietuvos 
laisvės kovą. Mūsų paverg
ta tėvynė laukia mūsų visų 
talkos ir konsoliduotų pa
stangų kovoje už laisvę. 
TAUTOS FONDO ATSTO
VYBĖ kviečia visus įsijung
ti į aukotojų eiles ir paro
dyti meilę savo gimtam 
kraštui. Visi aukotojai yra 
skelbiami ELTOJE, kurią 
jie gauna veltui.

TAUTOS FONDAS lau
kia visų paramos ir iš anks
to dėkodamas už aukas atei
nančių švenčių proga vi
siems aukotojams siunčia 
geriausius linkėjimus.

Mūsų aukos, jėgos ir dar
bas — Lietuvos laisvės ko
vai!

Tautos Fondo Atstovybė 
Ohio Valstijai

NOTARY PUBLIC

JUOZAS MIKONIS - Reoltor
savininkas

EAST SHORE REALTY

866 East 185 Street, Cleveland, Ohio 
Telef. office 481-6900, res. 531-2190

Mums reikia namų Cuyahogą, Lake ir Geauga 
apskrityse, ypač East 185 gt. — Neff Road.

Norintieji pirkti ar parduoti prašome kreip
tis | mano įstaigą.

FSLIC

S*** I Lmh InMrtntt C«*

Your Savtoflt Inturod to M O OOO

MCMBfR

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga 

Delio E., William J. Sr., 
William J. Jakubs Jr. ir 
Barbora Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.
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DIRVOS SUKAKTUVINIU METU UŽBAIGIMO

1985 m. gruodžio 1 d., sekmadieni, 4 vai. p. p 

CLEVELANDO LIETUVIŲ NAMŲ DIDŽIOJOJE SALEJE.

Lietuvių visuomenė maloniai kviečiama atsilankyti į kultūrinę popietę, ku

ri rengiama Dirvai paremti.

Programoje

LOS ANGELES VYRŲ KVARTETAS
Tenorai Emanuelis Jarašūnas ir Bronius Seliukas, baritonas Antanas Po- 

likaitis ir bosas Rimtautas Dabšys. Muzikinis vadovas Aloyzas Jurgutis.

KULTŪRINE POPIETE
1 I

CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

LIETUVIŲ DIENŲ 
BELAUKIANT

Clevelando LB apylinkės 
lietuvių dienos, tapusios 
gražia, ilgamete tradicija, 
ir šiais metais tikisi didelio 
būrio Clevelando ir apylin
kių lietuvių, kad lietuviško 
solidarumo ir kultūrinės at
gaivos nuotaikoje praleis
tas savaitgalis atnaujintų 
mūsų dvasines jėgas ir su
stiprintų lietuviško solida
rumo ryšius. Koncertas, 
knyga, meno parodos ir pro
ga drauge pasisvečiuoti ir 
pabendrauti yra tie esmi
niai elementai, kurie apjun
gia mūsų visuomenę, pada

ŠVENTO JURGIO PARAPIJOS 
TRADICINIS

RUDENS FESTIVALIS- 
KALAKUTU ŠVENTĖ

sekmadienį, lapkričio 10 d., 11:15 v. r.
PARAPIJOS SALĖJE.

Skanūs pietūs! 35-kių kalakutų loterija! Lai
mės ratas! Tortų ir kitų gėrybių ypatinga loterija! 
Smagi nuotaika! DIDŽIOJI LOTERIJA — 2,000 
dolerių tą pačią popietę!

Laukiame visų pasidžiaugti smagia ru
dens švente, pabendrauti, ir išmėginti laimę 
paremiant šv. Jurgio parapiją ! ! !

rydami ją vienalyte visu
ma, kurioje kaupiasi mūsų 
tautinės gyvybės ir tęstinu
mo šaknys.

Clevelando LB apylinkė, 
vadovaujama darbštaus ir 
energingo pirmininko Vlado 
čyvo, šiais metais yra pa
kvietusi š. m. lapkričio 16 
dienos vakarui Dievo Moti
nos parapijos salėje Chica
gos tautinių šokių ansam
blį "Grandis”. Tai populia
rus vienetas, įsikūręs 1963 
metais, kuriam dabar va
dovauja Irena Smieliaus- 
kienė. Per tą iškilų vienetą 
yra perėję 583 jauni lietu
viai, šokę ne vien Chicago
je, bet didžiose Kanados ir 
JAV lietuvių kolonijose, Ve- 
nezueloje, Brazilijoje ir net 
Australijoj. "Grandies” an
sambliui akompanuoja akor 
deonistas Darius Polikaitis. 
šokių repertuaras įvairus ir 
originalus, pastačius sudė
tingas "lietuviškas vestu
ves”. Jo apsilankymas Cle-

Chicagos tautinių šokių ansamblis Grandis lapkričio 16 d. Clevelando Lietuvių Dienose
duos koncertą. J. Tamulaičio nuotr.

velande žada turiningą ir 
įdomią programą. Laukiame 
45 jaunų šokėjų.

Sekmadienį po pamaldų 
matysime dailininko Gab
rieliaus Stanulio meno pa
rodą. Tai jau Europos kul
tūros lopšyje išaugęs ir su
brendęs Ženevoje gyvenan
tis dailininkas, kurį meno 
kritikas Donald J. Ander- 
son apibūdina kaip "regėto
ją, pusiau m:stiką, pusiau 
romantiką, kuris tiki vie
nodai ir į tai, kas šventa, 
ir tai, kas yra žemiška ... 
jo paveikslai kartais pina 
formas, kurios galėtų būti 
angelo sparnų palietimas ar 
karšta dviejų įsimylėjusių 
aistra”. Mačiusi tik dvi juo
dai-baltas reprodukcijas; 
jose radau nepaprastai daug 
čiurlioniško elemento — si
luetų tirpimo mistiškai 
simboliškame fone. Nuo 
1963 metų G. Stanulis yra 
meno profesorius Šveicari
jos Meno mokykloje Ženevo
je. Clevelando meno mylė

tojai turės progos įsigyti jo 
plačiai meno kritikų pripa
žintų tapybos kūrinių.

Tuo pačiu metu parapi
jos salėje įvyks Raimondo 
Lapo knygos ”Ten, ekrane 
sužibus” sutiktuvės. Su 
knyga svečius supažindins 
LB apylinkės valdybos narė 
švietimo reikalams Aldona 
Miškinienė.

šeštadienio vakare sve
tainėje įvyks vaišės, kurių 
metu bus puiki proga arčiau 
susipažinti su šventės pro
gramos dalyviais ir jauni
mu, "Grandies” šokėjais ir 
jų vadovais.

A. Balašaitienė

ATEITIES KLUBO 
VAKARONĖ

Lapkričio 14 d., ketvirta
dienį, 7:30 vai. vakare Die
vo Motinos parapijos ma
žojoje saloje CIevelande 
Ateities klubas rengia va
karonę. Kalbės jaunas tei
sininkas Paulius Alšėnas 

tema "Etniškumas Ameri
koje ir lietuviai”. Atsilan
kyti kviečiama visa lietu
vių visuomenė.

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 Street, 
CIevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų maisto produktų, 
įvairių skanumynų, lietuviš
kos juodos duonos, o dova
nų skyriuje yra gintaro, 
plokštelių, audinių, knygų ir 
lietuviškų sveikinimo korte
lių. Prašome atsilankyti. Te
lefonas 531-6720.

NATIONW1DE 
INSURANCE 
N*t<Qnw«d« i« on you' MfO

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIŲ apdraudos 
įstaigą — 6181 Mayfield 
Road, Suite 203, Mayfield 
Hts., Ohio 44124. Skambinti 
ZENONUI arba SAULIUI 
(216) 442-6810.
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NEW YORKE

Iš Venezuelos atvykusi 
Jūrate Statkutė de Rosa- 
les, dalyvaus savo knygos 
”BALTŲ BRUOŽAI IBE- 
RŲ PUSIASALYJE” sutik

Brangiam broliui

A. A.

LIUDUI BAJORINUI 
mirus, jo liūdinčiai seseriai ALDONAI MAU- 

RUTIENEI su vyru ir jo motinai BAJORI- 

NIENEI reiškiame jautrią užuojautą.

V. L. Apaniai 
B. N. Gaidžiūnai 
Alfa Juodikis 
Joana Račylienė 
P. O. Razgaičiai 
V. A. Staškai 
Rita Staškūtė 
B. J. Steponiai 
Irena Vinclovienė

A. A.

LIUDUI BAJORINUI

mirus, jo seseriai ALDONAI ir Dr. VYTAU

TUI MAURUČIAMS gilią užuojautą reiš

kiame.

Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugija

Tauriam lietuviui, mūsų šeimos priete- 
liui ir geradariui,

STASIUI JUšKĖNUI 
mirus, jo žmoną LEOKADIJĄ, sūnus KAS
TYTĮ ir ALGIRDĄ, marčią ZELMĄ ir kitus 
gimines užjaučiame ir netekimo skausmu 
dalinamės, »

Eleonora, Mečys, 
Šarūnas, Dainius, Gintaras, 

Rimvydą ir Arvydas 
Valiukėnai

A. A.

LIDIJAI AUGEVIČIENEI
apleidus šį žemišką pasaulį, reiškiame gilią 

užuojautą jos dukrai, mūsų mylimai kole- 
gei-samogitei — IRENAI AUGEVIČIŪTEI- 

KAESTLI ir sūnui Dr. KOSTUI AUGEVI- 

ČIUI.

žemaičių Studenčių Korp.
”Filiae Samogitiae”

tuvėse Nevv Yorke š. m. 
lapkričio mėn. 10 d. (sek
madienį), 4 vai. p. p. KUL
TŪROS ŽIDINIO patalpose.

.Sutiktuvių pravedėja Lie
tuvių Moterų Federacijos 
pirmininkė Aldona Noakai- 
tė-Pintch.

Visa lietuvių visuomenė, 
knygos mylėtojai kviečia
mi atsilankyti. Bus proga 
sutiktuvėse išgirsti autorės 
gyvą, dinaminį žodį, paben
drauti ir įsigyti jos ką tik 
išleistą knygą. Knyga ati
dengia intriguojančius ir 
mums iki šiol nežinomus is
panų archyvuose kronikos 
aprašymus apie baltų tautų 
kilmę su kalbos analize 
1500 metų prieš Kristaus 
gimimą. Knygos sutiktuvės 
gražiai ir su pasisekimu 
praėjo jau Chicagoje ir 
Clevelande.

Anicetas Simutis, Lie
tuvos generalinis konsulas 
New Yorke, spalio 29 d. da
lyvavo Turkijos generalinio 
konsulo suruoštam priėmi
me Turkijos respublikos pa
skelbimo, šešiasdešimts ant
rajai sukakčiai paminėti.

Iš lietuvių priėmime taip
gi dalyvavo Vytautas ir Eg-. 
lė Dudėnai.

PREMIJA JAUNIMUI

Dr. Leono ir Irenos Kriau, 
čeliūnų šeima savo miru
siam sūnui ir broliui prisi
minti skiria kasmetinę

EUGENIJAUS 
KRIAUČELIŪNO 

PREMIJĄ
Premijai skirti sąlygos 

yra tokios:
1. Eugenijaus Kriaučeliū

no 1000 dolerių premija ski
riama lietuviui jaunuoliui, 
g e r iausiai pasireiškusiam 
raštais (lietuvių, anglų, ar 
kita kalba), veikla, organi
zaciniu veiklumu, ar jauni
mo vienetui (sambūriui, 
tautinių šokių grupei, jau
nimo chorui, sporto' būre
liui), geriausiai reprezenta
vusiam lietuvius ir Lietuvą 
vienerių metų bėgyje;

2. Premijai gauti asmenis 
ar vienetus raštu pasiūlo 
jaunimo organizacijų vado
vybės, jaunimo grupės, vy
resniųjų organizacijos ar 
„paskiri asmenys iki kiekvie- 
nerių metų gruodžio 31 d. 
(pašto antspaudas);

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

4. Jury komisija, aptaru
si asmens ar vieneto tinka
mumą premijai, ją skiria 
balsų dauguma iki sekančių 
metų vasario 15 d. ir susi
taria su Kriaučeliūnų šeima 
dėl premijos įteikimo laiko 
ir pobūdžio;

5. Premijai asmenys ar 
vienetai siūlomi raštu, nu
rodant tiksliai premijai tin
kamumo motyvus, ir siun
čiami:

Eugenijaus Kriaučeliūno 
Premijos komisijai 

12500 Pawnee Road 
Palos Park, III. 60464.

Dirvos 70 metų 
sukakčiai 

paminėti vajus
Atsiliepdami j Dirvos 70 metų sukakčiai pa

minėti atsišaukimą, sukelti Dirvai paremti 70,000 
dol., aukojo šie asmenys:

ALT S-gos Los Angeles skyrius ...... 2,000.00
Valentina ir dr. Pranas Mažeikąi,

Lake Zurich, III.
(anksčiau yra davę 100 dol.) ...............1,000.00

J. J. Petroniai, Los Angeles, Ca...... ............ 500.00
Edvinas Balceris, Los Angeles, Ca.

(anksčiau yra davęs 200 dol.) ............ 300.00
Bruno ir Mary Arai, Los Angeles, Ca......... 200.00
Pranas, Laimutis ir Ona Dovydaičiai,

Los Angeles, Ca........................................ 100.00
V. Burokas, Los Angeles, Ca.

(anksčiau yra davęs 30 dol.) ............ 100.00
Jonas ir Irena Levickai, Palos Park, III...... 170.00
Genevienė ir dr.A. Pustelnikai, Chicago, III. 100.00 
Vaclovas ir Margarita Momkai,

Chicago, III........... ........     100.00
Feliksas ir Bronė Masaičiai,

La Mirada, Ca........................................... 50.00
R. Babušis, Downei, Ca.,

a. a. G.' Babušienės atminimui ............ 50.00
A. Šimonėlis, Santa Monica, Ca.

(anksčiau yra davęs 10 dol.) ................ 50.00
Dr. Antanas ir Halina Milakniai,

Santa Monica, Ca.
(anksčiau yra davę 50 dol.) ................ 50.00

Janina Rukšėnienė, Los Angeles, Ca.
(anksčiau yra davusi 10 dol.) ............ 25.00

Vladas Bakūnas, Los Angeles, Ca............... 25.00
Regina Jurkūnienė, Lomita, Ca................... 20.00
Liudas Reivydas, Los Angeles, Ca.

(anksčiau yra davęs 25 dol) .............. 25.00
Midland Federal Saving and Loan Assn.

Bridgeview, III. ..................................... 60.00
Liudwig špokas, Woodhaven, N. Y.........  25.00
Pranas šapalas, Lemont, III.....................  43.00

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame.

• V. Burokas, gyv. Los 
Angeles, Ca., Dirvos vajaus 
loterijoje laimėjęs 100 dol., 
paaukojo laimėjimą Dirvai. 
Ačiū.

• Pr. šapalas, gyv. Le
mont,. III., Dirvos vajaus lo
terijoje laimėjęs 1000 dol., 
užsiprenumeravo Dirvą ir 
pridėjo auką 43 dol. Ačiū.

• Bruno Aras, gyv. Los 
Angeles, Ca., užprenumera
vo Dirvą 3 naujiems skai
tytojams. Ačiū už talką.

• Dr. Algimantas Keler
tas, Brookfield, III., atnau
jindamas Dirvos prenume
ratą, pridėjo auką 33 dol. 
Ačiū.

• Antanas Jasys, gyv. 
Columbus, Ohio, Dirvos va
jaus loterijoje laimėjęs 500 
dol., paaukojo laimėjimą 
Dirvai paremti. Nuoširdžiai 
dėkojame už auką.

• IxB Waterburio apylin
kės valdybos pastangomis 
buvo suorganizuota lietuvių 
liaudies meno paroda. Pa
rodai buvo pasistengta pa
rinkti iki šiol dar nerodytus 
eksponatus. Buvo išstatyta 
audiniai, juostos, medžio ir

metalo drožiniai, koplytėlės 
ir kt. Paroda vyko miesto 
centrinėje bibliotekoje Ši
las Bronson Library, esan
čioje Grand St., visą spalio 
mėnesį ir buvo gausiai lan
koma. (ab)

NAUJA LIETUVIŠKA 
ŠEIMA

San Francisce š. m. rug
sėjo 21 d. susituokė Vilija 
Mickevičiūtė su Jonu žmui- 
dzinu.

Abu jaunieji veiklūs lie
tuvių organizacijose. Jau
noji yra baigusi Berkley 
universitete politinius mok
slus, o jaunasis tame pat 
universitete siekia daktara
to laipsnio fizikos srityje.

CAN PLANT PERSONNEL
Ejcperienced:

SOUDRON1C MECHANNICS 
PRESS MECHAN1CS

CAN CORP. OF AMERICA 
BLANDON, PA.

Call 215-926-3044; aak for EARL 
JOANZEM1S or DON GRADY. 

(43-46)

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED PHYSICAL THERAPIST 
to work in Nantucket laland. Full 
time Physical Therapist poaition 
available at a aniall reaorl hoapital. 
Salary commenaurute with experience 
and ability. Full benefita, 10 paid 
holidaya, anr low rent houaing uvail- 
able on temporary busią. Pleaae send 
resume to: Adminialrator
NANTUCKET COTTAGE HOSPITAL 

S. Proapect St.
Nantucket, Man. 02554

(43-2)
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