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PINIGAI POLITIKOJE
Nelsono Rockefellerio tardymo šviesoje

Praėjusią savaitę Ameri
kos politinio gyvenimo ste
bėtojai galėjo pasidžiaugti 
įdomiu spektakliu per tele
viziją: prezidento Fordo no
minuoto į viceprezidentus 
Nelsono Rockefellerio ‘ink
vizicija’. Reikia pastebėti, 
kad Nelsonas turbūt yra ge
riausiai kvalifikuotas as
muo tam postui visoje JAV 
istorijoje. Ir jei jis būtų no
minuotas normaliu būdu t.y. 
partijos konvencijoje, nie
kas nebūtų bandęs taip knis
tis jo praeityje. Mūsų atve
ju, padėtis yra daugiau kom
plikuota. Visos tautos išrink
ti prezidentas ir viceprezi
dentas turėjo atsistatydinti. 
Naujas prezidentas buvo pa
skirtas pagal visai neseniai 
priimtą 25-tą konstitucijos 
pakeitimą, kuris, išimties 
keliu, privalo gauti kongreso 
sutikimą. Tas pats nuosta
tas taikintinas ir jo nominuo
tam viceprezidentui. Kadan
gi dabartinis prezidentas ne
priklauso kongreso daugu
mos partijai, jau vientas fak
tas sukelia įvairių minčių. 
Galima prileisti, pavyzdžiui, 
kad demokratai nėra suinte
resuoti gero respublikono 
paskyrimu į tą postą ir mie
liau norėtų, kad prezidentui 
Fordui negalint eiti savo pa
reigų, jo postas atitektų pa
gal konstituciją atstovų rū
mų pirmininkui. Žinia, tai 
būtų viena iš vadinamų už
pakalinių minčių, apie kurias 
viešai nekalbama, bet tai 
dar nereiškia, kad jos vi
sai nebūtų. Kartu nereikia 
užmiršti, kad Watergate 
skandalas davė progos iškil
ti naujai politinei moralei, 
kuri iš politikų reikalauja 
tokios pat laikysenos kaip iš 
paprastų mirtingų žmonių.

Visa tai privedė prie ne
paprastai kruopštaus nomi
nuoto asmens tardymo, savo 
keliu leidžiančio pagarsėti 
tiems senatoriams ir liudi
ninkams, kurie iki šiol netu
rėjo tokios geros progos pra
garsėti.

Šventasis Raštas moko, 
kad lengviau kupranugariui 
pralįsti pro adatos skylutę 
negu turtuoliai patekti į dan
gų. Žinia, prezidentūrą su 
dangumi gali lyginti turbūt 
tik koks ateistas, tačiau mū
sų materialistiniais laikais 
tai daroma iš tikro atrodo, 
kad didžiausią kliūtį Rocke
fellerio patvirtinimui sudaro 
jo turtas. Skaičiuojama, kad 
Rockefelleris ir jo giminė 
politiniams tikslams: jis ke
turis kartus sėkmingai kan
didatavo į New Yorko vals
tijos gubernatorius ir du 
kartus nesėkmingai bandė 
gauti nominaciją į preziden
tus, - viso labo išleido neto
li 14 milijonų dolerių!

Be to, Rockefelleris nema
žas pinigų sumas išdalino 
savo bendradarbiams kaip 
paskolas, kurias vėliau dova
nojo. Toks dr. William Ro- 
nan, jo buvęs sekretorius, 
gavo 550.000 dolerių. Savai
me aišku, kad tas turėtų 
jausti Rockefelleriui dėkin
gumą ir progai pasitaikius 
kaip nors patarnauti. Dr. 
Ronan šiuo metu yra New 
Yorko ir New Jersey uostų 
valdybos (Port Authority) 
pirmininkas ir eventuliai ga
lėjo būti naudingas Rocke
felleriui, kai tas buvo New 
Yorko valstijos gubernato
rium. Iš kitos pusės, nėra 
jokių įrodymų ir net įtarimo 
kad iš tos dovanos Rocke
felleris būtų turėjęs bet ko
kios naudos.

Kad per daug pinigų daž-

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

nai kenkia, įrodė netik Wa- 
tergate skandalas, bet ir to 
paties Nelsono Rockefelle
rio brolio Lawrence finan
suota knyga apie Goldbergą. 
Kaip žinia, Arthuras Gold- 
bergas 1970 metais varžėsi 
su Nelsonu į New Yorko 
gubernatorius. Tąsyk Nelso
nui buvo pakišta mintis, kad 
apie varžovą reikėtų išleis
ti kritišką knygą. Nelsonas 
dabar sakosi, kad iš to ne
sitikėjęs daug naudos, bet 
tą sumanymą perdavęs savo 
broliui. Tam pasirodė, kad 
tokia knyga ne tik pasitar
nautų brolio kampanijai, bet 
ir iš jos dar galima būtų 
kiek uždirbti. Abu broliai 
dėl to nekvaršino per daug 
galvos, per kelias minutes 
padarytas nutarimas buvo 
tarnautojų vėliau sąžinin
gai įvykdytas: buvo sudary
ta speciali firma, jai duoti 
pinigai ‘išmaudyti’ t.y. nu
slėptas jų tikrasis savinin
kas, knygos turinys advo
katų patikrintas, kad neduo
tų progos kelti bylos teis
me. 20.000 egzempliorių tos 
knygos buvo išdalinta rinkė
jams, dar keli šimtai buvo 
parduoti. Lawrence Rocke
fellerio nuostoliai siekė per 
60.000 dolerių ir nenuostabu 
kad dabar abu broliai prisi-

MAISTO REIKIA IR
SAVIESIEMS RIMAS BAISŪNAS

Pasaulinės maisto konfe
rencijos Romoje metu antia- 
merikiniai demagogai priki
šo Amerikai jos tariamą ne
sirūpinimą badaujančiais Af
rikos ir Azijos žmonėmis. 
Tuo atžvilgiu konferencija 
buvo panaudota antiameri- 
kinėms nuotaikoms sukurti. 
Butz, pardavęs grūdus sovie 
tams, pamatė, kad tas ma
nevras neišgelbėjo Ameri
kos nuo sovietinių intrigų. 
Butz teisinosi, kad Ameri
kos grūdų rezervai sumažė
jo iki katastrofiškos padė
ties.

Romos konferencijos die
nomis amerikinė spauda ir 
TV paskelbė seniai žinomą, 
bet vis iki šiol nepopuliarią 
naujieną: Amerikoje reikia 
maisto ir saviesiems. Vie
nas, simbolinis savo padė
timi, buvęs angliakasys kal
bėjo apie nuolatinius mais
to nedateklius, buvo parody
ta jo gyvenamoji aplinka.

Nepopuliarią amerikiečių 
badavimo temą jau prieš ke
lius mėnesius drąsai kėlė 
Commonvealth žurnalas. 
Dabar apie tai prabilo ir mi
lijoninė. spauda.

Maisto kuponų , (food 
stamps) programa numato, 
kad net 37 milijonai žmonių 
galėtų gauti maisto kupo
nus. Tai reiškia, kad tiek 
žmonių stovi ant badmiria- 
vimo ribos. 12 milijonų mais
to kuponus gauna. Yra daug 
tokių, kurie nepajėgia mais
to kuponų gavimo progra
moje dalyvauti, nes tam tik
rą sumą reikia skirti kupo
nams iš valdžios išpirkti. 
Yra daug tokių, kurie mais
to kuponų gavimą laiko pa
žeminančia jo orumą proce
dūra. Žmonės laikosi dieną 
po dienos, prie savo skur
daus maisto retkarčiais pri
durdami šunų ar kačių mais
to dėžutes.

Žinomo senatoriaus Ge
orge McGoverno vedamoji 

pažįsta padarę klaidą. Bet 
jei taip, kokia gi yra garan
tija, kad klaidų nebus pada
ryta ateityje?

Kalbant iš viso apie pini
gus politikoje, reikia paste
bėti be jų jokia politika 
neįmanoma. Prezidento rin
kimams abu kandidatai kar
tu išleido netoli 60 milijo
nų dolerių. Kaip teisingai 
per tardymą pastebėjo pats 
Nelsonas, draudimas auko
ti didesnes sumas politi
niams kandidatams prives 
prie to,' kad jau esantį val
džioje žmogų pakeisti bus 
vis sunkiau ir sunkiau, nes 
jis visą laiką figūruoja nau
jienose, o mažiau žinomam 
kandidatui bus neįmanoma 
save pristatyti visuomenei. 
Jei atskirų asmenų duosnu- 
mas bus išjungtas iš politi
nio gyvenimo, jame didesnį 
vaidmenį gaus organizacijos 
kaip tai yra kituose kraš
tuose, kur normaliai kairių
jų partijos džiaugiasi darbi
ninkų unijų parama, o deši 
niosios kitų įtakos grupių, 
kaip pvz. krikščionys demo
kratai - dvasiškijos. Šiame 
krašte demokratai daugiau 
gauna paramos iš unijų už 
respublikonus, tačiau dar 
negali sakyti, kad visi demo
kratų atstovai yra nuo jų 
priklausomi. Tai galės atsi
tikti ateityje suvaržius au
kas politiniams reikalams.

Maitinimosi ir žmogaus po
reikių komisija (Select Com- 
mittee on Nutrition and Hu- 
man Needs) sukaupė daug 
skaudžių išteklingai Ameri
kai faktų, šaukiančių dan
gun dėl nesirūpinimo savo 
badmiriaujančiais piliečiais. 
Juo labiau vargingųjų padė
tis pasunkėjo pastaraisiais 
metais: labdarybės duoklės 
(welfare allotments) padi
dintos 14%, bet maisto kai
nos pašoko 41%.

Pagrindiniai vargšų mais
tai iki šiol buvo ryžiai ir 
pupos. Įvairios košės suda
rė esminę varganos šeimos 
‘dietą’. Ir dabar džiovin
tų pupelių kaina pašoko 
256%, ryžiai pabrango 
124%. Vargstančios šeimos 
kenčia nepalyginamai sun
kiau, kaip kad vidutinių pa
jamų asmenys. Įvairios mė
sos tepabrango 30-35%. La
biau pasiturįs klijentas gali 
imti ir pigesnį maistą, bet 
vargstantysis jau nebegali 
atrasti pigesnio maisto. Jo 
skurdaus maisto pabrangi
mas yra tiesioginis įvadas į 
badavimą. Padėtis tampa 
katastrofiška, žinant, kad 
kainos ir toliau žengs į aukš
tį, nesumažės. Maisto kupo
nų programa yra žmonių 
ekonominio lygio įrodymas. 
Gaudami maisto kuponus, 
žmonės įrodo savo skurdžią 
ekonominę padėtį. Antra 
neabejotina studija yra Mo
kesčių mokėjimo įstaigos. 
Čia taip pat tikrai nustato
mas ekonominis asmens pa
jėgumas.

Iš šių institucijų davinių 
neabejotinai aišku, kad tur
tingiausioje pasaulio valsty
bėje, kurios atstovai vaikš
čiojo Mėnulyje, per Marsha- 
lo planą atstatė Europą, ir 
trisdešimtį metų maitinę 
bent visą ketvirtadalį žmo
nijos, yra apie 40 milijonų

(Nukelta į 3 psl.)

Lietuvos Laisvinimo Darbų Konferencijos, įvykusios 1974 m. spalio 26-27 d.d. 
College of Wkite Plain, N.Y. dalyviai. Iš kairės - pirmoje eilėje stovi: J. Kavaliū
nas, K. Miklas, dr. J. Valaitis, J. Gaila -- JA V LB Krašto Valdybos pirm., M. Macke
vičius, A. Simutis - Lietuvos Generalinis Konsulas, dr. J. K. Valiūnas - Vliko pir
mininkas, B. Nainys - PLB pirmininkas, T. Blinstrubas - Altos vicepirmininkas, 
dr. B. Nemickas, E. Čuplinskas - Kanados LB Krašto Valdybos pirmininkas; ant
roje eilėje: R. Kaperas, J. Valaitis, A. Vakselis, A. Gureckas, S. Lūšys, dr. D. 
Šatas, J. Audėnas, A. Gečys, kun. V. Bagdonavičius, R. Česonis, B. Raugas, dr. V. 
Šimaitis. Nuotraukoje nėra V. Vaitiekūno. L. Tamošaičio nuotrauka

Lietuvos LaisvinimoVeiksmų 
konferencijos išvados

Lietuvos laisvinimo 
darbo konferencijos, 
įvykusios 1974 m. spa
lio 26 ir 27 dieną White 
plains, New York, su
tartos išvados:

A. Lietuvos laisvinimo 
darbo sampratos ir lietuvių 
bendravimo klausimu --

1. Lietuvos laisvinimo dar 
bo konferencija, išklausiu
si ir apsvarsčiusi praneši
mą apie Lietuvos vadavimo 
sampratą, nutarė dar kartą 
pareikšti nepakeičiamą lais
vinimo veiksnių nusistaty
mą siekti nepriklausomos 
Lietuvos valstybės atstaty
mo, remiantis nekintančia 
lietuvių tautos valia, Lietu
vos valstybingumo apraiško
mis ir lietuvių išeivijos 
tautine pareiga savo tau
tai padėti išsilaisvinti iš 
okupacijos.

2. Lietuvos laisvinimo dar 
bo konferencija drauge su 
visa lietuvių išeivija protes
tuoja prieš okupanto vyk
domą pagrindinių žmogaus 
teisių paneigimą Lietuvoje, 
ypač prieš religijos perse
kiojimą ir Lietuvos žmonių 
bendravimo su kitais kraš
tais varžymą.

Kiek įmanoma okupaci
nio rėžimo varžtų ribose, 
laisvojo pasaulio lietuviams 
tikslinga puoselėti ir plėsti 
ryšius su pavergtoje Lietu
voje gyvenančiais tautie
čiais išeivijos tautiniam ta
patumui su savo tauta iš
laikyti ir solidarumui su ja 
ugdyti. Tuos ryšius mez
gant ir palaikant, išeivijos 
lietuviams tenka vadovautis 
savo sveika nuovoka, sąži
nės jautrumu ir tautiniu są
moningumu, vengiant bet 
kurių veiksmų, kurie galėtų 
pakenkti Lietuvos valstybi
niam tęstinumui ar lietuvių 
tautos pastangoms išlikti ir 
išsivaduoti iš okupacijos.

3. Lietuvos laisvinimo dar 
bo konferencija, turėdama 
galvoje, kad mūsų visuome
nės diferencijacija ir nusi
statymų įvairumas yra natū
ralus ir teigiamas reiški
nys, taria, kad dėl to tole
rancijos puoselėjimas ir jos 
laikymasis mūsų išeivijos or
ganizacijų, spaudos ir pavie
nių asmenų tarpe yra būti
nas. Nesilaikymas šio svar
baus dėsnio apgailėtinai 
kenkia išeivijos tautiniam so 
lidarumui ir laisvinimo dar
bo sėkmei.

B. Lietuvos laisvinimo il
galaikių darbų ir priemonių 
klausimu -

1. Rūpintis, kad Lietuvos 
Diplomatinės Tarnybos įstai 
gos, reiškiančios Lietuvos 
valstybingumo tęstinumą, 
būtų išlaikytos.

2. Išlaikyti, remti ir stip
rinti Vyriausią Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetą, tęsian
tį tautos valįą dirbti ir kovo
ti už Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymą.

3. Rūpintis Lietuvos ne
priklausomybės ir lietuvių 
tautos laisvės klausimo ir 
reikalo atstovavimu už Lie
tuvos ribų.

4. Plačiau naudotis peti
cijos teise tarptautiniuose fo 
rūmuose, kurią turi lietuvių 
organizacijos ir lietuviai 
kaip atskirų valstybių pilie
čiai, sekant Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo prin 
cipą.

5. Pasirūpinti tautinių ir 
asmeninių skriaudų lietu
viams dokumentacijos su
rinkimu.

6. Rūpintis Lietuvos etno
grafinių sienų dokumentaci
ja. Studijuoti būsimos Eu
ropos struktūros klausimą 
tarpvalstybinių santykių 
plotmėje.

7. Ieškoti efektingų būdų 
leisti ir platinti svetimomis 
kalbomis knygas, liečian
čias Lietuvos bylą ir lietu
vių kultūrą.

Dėti pastangas, kad lietu
viai, kurie yra išblaškyti po 
Sovietų Sąjungą, būtų gra
žinti į Lietuvą.

9. Išnaudoti kitų valsty
bių žmonių galimą pagalbą • 
Lietuvos labui. Su latviais 
ir estais artimai bendradar
biauti: veiklą derinti, vieni 
kitus remti ir kiek tikslinga 
veikti išvien.

C. Lietuvos laisvinimo ei
namųjų ir specialių darbų 
bei žygių klausimu --

1. Teikti ekonominę, kul
tūrinę ir politinę pagalbą 
lietuviams okupuotoje Lie
tuvoje.

2. Telkti informaciją iš 
okupuotos Lietuvos ir ją 
perduoti laisvajam pasau
liui:

a. straipsniais periodinė
je spaudoje, radijo, televi
zijos ir kitomis priemonė
mis.

b. kasmetiniais leidiniais 
(apie žmogaus teisių pažei- 
dimus<ir kitais- klausimais)

c. išverčiant į kitas kal
bas ir leidžiant Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kroni
kas.

3. Informuoti laisvąjį pa
saulį apie Lietuvos bylą ap
lamai. Išskirtiną dėmesį skir 
ti toms valstybėms Europo
je ir Azijoje, kurių intere
sai yra susikirtę su Sovietų 
Sąjungos interesais, nežiū
rint jų vidinės santvarkos 
ir ideologijos.

4. Organizacijoms ir foru
mams, galintiems padėti lie
tuvių išeivijai ir lietuvių tau
tai, dėmesį skirti tikslin
gos atrankos būdu.

5. Teikti paramą tauti
nėms ir tarptautinėms orga
nizacijoms, pozityviai talki
nančioms Lietuvos laisvini
mo bylai.

6. Skatinti gyvenamojo 
krašto visuomenės tinkamą 
supažindinimą su lietuvių iš
eivijos gyvenimu ir jos tei
giamaisiais darbais.

7. Tęsti politinį spaudimą 
į visų mums prieinamų vals
tybių vyriausybes ir parla
mentus, didžiausią dėmesį 
kreipiant į Jungtines Ame
rikos Valstybes. Tuo tikslu 
taip pat skatinti lietuvius 
platesniu mąstu dalyvauti 
gyvenamojo krašto politinė
je veikloje.

8. Moksliniais veikalais 
dokumentuoti Lietuvos oku
paciją, jos gyvenimą rusų 
priespaudoje ir pastangas iš
silaisvinti.

Dokumentuotinos šios te
mos:

a. Pirmoji rusų okupaci
ja, b. 1941 metų sukilimas, 
c. Vokiečių ir antroji rusų 
okupacija, d. 1945-1952 me
tai: areštai, trėmimai, kolek
tyvizacija, ginkluotas pasi
priešinimas, e. Lietuviai So
vietų Sąjungos kalėjimuo
se ir koncentracijos stovyk
lose, f. 1952-1970 metų laiko
tarpis, g. Tautinė ir religinė 
rezistencija, h. Rusijos pri
siskirtos ir kolonizuotos Ma
žosios Lietuvos padėtis, i. 
Gudijai priskirtos rytų Lie
tuvos padėtis ir jos tauti
niai santykiai.

9. Remti okupuotos Lie
tuvos gyvenimą studijuojan
čias institucijas, rūpintis pro 
fesine talka bei lėšomis ir 
sekti, kad numatyti darbai 
būtų laiku atlikti.
KONFERENCIJOS IŠVA
DŲ KOMISIJA: A. Gurec
kas, VI. Šimaitis, Jurgis 
Valaitis
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VATIKANO POLITIKA
(2) VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Pereitame Nr. minėjome, 
kad Vatikanas, siekdamas 
didesnės laisvės tikėjimui už 
geležinės uždangos, turėjo 
Maskvai padaryti nuolaidų 
politinėje srityje. Ideologiš
kai, popiežiui Povilui VI ko
munizmas yra “mūsų laikų 
blogiausias reiškinys”. Ta
čiau praktiškai jis yra gyve
nimo faktas, su kuriuo rei
kia skaitytis ir ... derėtis. 
0 tai vedė prie taktikos 
pakeitimo. Vsi balsai, kurie 
išeivijoje ar tremtyje kalbė
jo apie buvusią politinę ne
priklausomybę pasidarė ne
reikalingi.

Vatikanas, pavyzdžiui, ir 
toliau tikisi, kad kada nors 
stačiatikiai ras prieglobstį 
katalikų bažnyčioje. Tačiau 
nuo praktiško būdo tai pada
ryti per Ukrainos unitus, 
kurie nuo 1596 metų laikosi 
stačiatikių liturgijos, bet 
pripažįsta popiežiaus prima
tą, atsisakyta. Unitai buvo 
jau caro persekiojami, o Sta
lino laikais visai uždrausti. 
Jų vyskupas Josef Slipyj 
kelis dešimtmečius pralei
dęs sovietų stovyklose, po
piežiui Jonui paprašius 
Chruščiovą buvo išleistas į 
Vakarus. Čia 1965 metais jis 
buvo pakeltas į kardinolus.

1970 metais Maskvos sta
čiatikių Metropolitui, da
bartiniam patriarchui Pimen 
pareiškus popiežiui Povilui 
VI, kad apie ukrainiečių - 
katalikų bažnyčia nėra ko 
kalbėti, popiežius nepriešta
ravo. 1971 metais jis atme
tė išeivijos ukrainiečių pra
šymą Slipyj pakelti į patri
archus. Jis taip pats atsisa
kė 1971 m. priimti į sinodą 
susirinkusius 15 ukrainiečių 
vyskupų. Sekančiais metais 
jis per savo Valstybės Sek
retorių kardinolą Villot 
jiems pranešė: “Ukrainiečių 
bažnyčia neturi jokio kito 
aukštesnio už vyskupus au
toriteto, išskyrus Šventąjį 
Sostą”. Atseit jokio sino
do, jokio patriarcho. Kons
tatuoja Der Spiegei: “Mask
va pasiekė savo tikslą: pats 
Vatikanas faktiškai paleido 
ukrainiečių-katalikų bažny
čią”.

Panašiai nuolaidžiai Vati
kanas laikėsi ir Čekoslova
kijoje, iš kur į Romą buvo 
atšauktas komunistams be
sipriešinąs Prahos kardino

KALĖDINIAI DOVANU 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Prieš sudarant dovanų siuntinius savo giminėms Lietuvoje, 
nepamirškite pasiųsti žemiau išvardintų prekių, kurios, 

ypač, yra ten naudingos ir pageidaujamos.
Stora crimplene medžiaga su ornamentais, tinka

moterų eilutėms arba suknelėms. 1 jardas 
kainuoja ...................................................................$ 6.00

Lygi crimplene medžiaga suknelėms. 1 jardas ... .$ 5.40 
Crimplene medžiaga su blizgučiais. 1 jardas ......$ 7.80

(Crimplene medžiagos galima siųsti iki 8 jardų) 
viename siuntinyje).

Geriausia vyriškai eilutei angliška medžiaga
314 jardo ....................................................................$50.00

Labai gera eilutei angliška medžiaga. 3*4 jardo . .. .$43.00 
Moterų paltams medžiaga, stora, vilnonė. 3 jardai .. $30.00 
Minko kailis moteriškam paltui ................................. $50.00
Nailono kailis moteriškam paltui. 3 jardai .............. $36.00
Vyriški arba moteriški užsisegami megztukai.

(Cardigans) ...................................... ......................$16.50
Vyriški nailono marškiniai .............................................$ 9.50
Sulankstomi lietsargiai, labai geri ............................. $ 8.00
Vilnonės gėlėtos skarelės, arba Cashmilon

skalelės su blizgučiais .............................................$ 7.20

las Beran, o jo vieton paskir
tas komunistams priimtinas.

Vatikano apleistas jaučia
si ir Vengrijos primas kardi
nolas Mindszenty. Jo byla 
ypatingai jautri. Mat, pagal 
nepriklausomos Vengrijos 
konstituciją, Vengrijos pri- 
mui atitenka valstybės gal
vos pareigos, jei tas negali 
eiti savo pareigų ar buvo 
neteisėtai nušalintas. Pagal 
tą pažiūrą Mindszenty nuo 
1956 metų numalšinto per
versmo yra Vengrijos vals
tybės galva.

Kai Mindszenty 15 metų 
išgyvenęs JAVambasados 
Budapešte dviejuose kam
bariuose pagaliau atvyko į 
Romą, čia jam buvo švelniai 
patarta užsiimti “malda ir 
atgaila”. Jam nesutinkant 
formaliai atsistatydinti, po
piežius vasario 5 dieną, t.y., 
lygiai tą pačią dieną kaip 
prieš 25 metus Mindszenty 
buvo komunistų režimo nu
teistas kalėti iki gyvos gal
vos, paskelbė, kad Eszter- 
gom, t.y. Mindszenty arki
vyskupija neturi savo arki
vyskupo todėl tituliarinis 
vyskupas Lazlo Lekai ski
riamas jos administrato
rium. Kadangi Lekai kurį 
laiką buvo Mindszenty sek
retorium (1944-1945) Vatika
nas per Italijos telegramų 
agentūrą Ansa neoficialiai 
paaiškino, kad tuo bųdu 
Vengrijoje “buvo užtikrinta 
tąsa sielovadoje”.

Pats Mindszenty popie
žiaus politiką pasmerkė: 
“Vengrija ir Vengrijos kata
likų bažnyčia ir toliau liko 
nelaisvos. Režimas nuspren
džia kas ir kiek ilgai gali bū
ti kunigu. Pagaliau ir konsti
tucijos garantuota sąžinės 
ir religijos laisvė praktiškai 
yra neleidžiama”. Iš tikro, 
ten pagal valdžios patvarky
mą tikybos pamokas dukart 
į savaitę gali lankyti tik po 
40 vaikų kiekvienoje parapi
joje.

Nors oficialiai Vatikanas 
dar nepripažino nei pačios 
Sovietų Sąjungos nei Lietu
vos, Latvijos ir Estijos, 
vos, Latvijos ir Estijos pri
jungimo, tačiau šiaip visos 
kitos po II pasaulinio karo 
nustatytos sienos yra laiko
mos įsiteisėjusiom. Kai Ro
moje besilankąs Vakarų Ber

■ laiškai Dirvai
Lietuvių Fondo investavimo 
politika

Jau daugiau kaip aštuo- 
neri metai esu Lietuvių Fon
do Taryboje. Dalyvauju be
veik kiekviename Lietuvių 
Fondo Tarybos posėdyje. 
Buvau jo pelno skirstymo, 
informacijos ir rezoliucijų 
komisijose. Nepraleidau nei 
vieno metinio Lietuvių Fon
do suvažiavimo ir tris kar
tus jiems primininkavau. 
Taigi esu labai trampriai 
su Lietuvių Fondu surištas 
ir ne tik stebiu, bet ir daly
vauju jo veikloje. Dabartinė 
Lietuvių Fondo vadovybė 
man yra labai gerai pažįsta
ma.

Visa tai rašau, kad toli
mesni mano teigimai būtų 
svaresni. Mat paskutiniu lai
ku lietuvių spaudoje daug 
rašoma ne tik už, bet ir prieš 
Lietuvių Fondą. Jos vadovy
bė ir ypač pirm. dr. Anta
nas Razma yra smarkiai puo 
lami už tai, kad dalį Lietu
vių Fondo pinigų investavo 
į šėrus, kurių vertė pasku
tiniu laiku smarkiai krito. 
Noriu paaiškinti kaip Lietu
vių Fondas vykdo savo in
vestavimo politiką. Pačioje 
pradžioje visi pinigai buvo 
laikomi bankuose. Vėliau bu 
vo sudaryta investavimo ko
misija, kurios pagrindinis 
rūpestis yra paruošti pla
nus, kaip galimai saugiau ir 
pelningiau investuoti pagrin 
dinį Lietuvių Fondo kapita
lą. O tam kapitalui didėjant, 
buvo pasamdyta amerikie
čių investavimo specialistų 
kompanija, su kuria gana 
glaudžiai bendradarbiauja 
mūsų investavimo komisija. 
Visas investavimo komisijos 
planų gaires tvirtina Lietu
vių Fondo Taryba. Žinoma, 
šie svarbūs investavimo 

lyno burmistras Klaus Schu- 
etz norėjo padaryti vizitą 
popiežiui, Vakarų Vokietijos 
ambasadoriui lydint, popie
žius atsisakė jį priimti, nes 
nenorėjo tokiu būdu pade
monstruoti, kad Vakarų 
Berlynas yra Vakarų Vokie
tijos dalis. Vokietijoje netgi 
manoma, kad popiežius ne
trukus sureguliuos savo san
tykius su Rytų Vokietija ir 
net paskirs jai savo nunci
jų, kas bus labai malonu 
Maksvai, nes tokiu būdu pri
tars jos tikslui galutinai 
Vokietiją padalinti į dvi da
lis.

Savaime aišku, kad tokia 
politika daug kur susilaukė 
nepasitenkinimo. Kai Vati
kano užsienio reikalų
ministeris Casaroli šių metų 
vasario m. atvyko į Varšuvą, 
Lenkijos primas kardinolas 
Wyszynski demonstratyviai 
išvyko į provinciją. Pagrin
dinis priekaištas yra toks, 
kad savo nuolaidom Vatika
nas kol kas dar nieko nelai
mėjo. Kai kurie asmeniški 
pakeitimai Vatikano užsie
nio reikalų ministerijoje ro
do, kad ir pats popiežius 
pradėjo dvejoti. Net laukia
ma, kad Casaroli bus pakeis
tas monsinjoru Achille Sil- 
vestrini, kuris laikomas dau
giau vidurio žmogumi. 

planai taip pat aptariami 
valdyboje bei diskutuojami 
Lietuvių Fondo suvažiavi
muose. Taigi už Lietuvių 
Fondo investavimo politiką 
yra atsakingi ne tik pirmi
ninkai, bet ir visi Lietuvių 
Fondo Tarybos nariai, net ir 
tie, kurie buvo dabariniam 
investavimui priešingi, nes 
jie nesugebėjo įtikinti kitų 
Tarybos narių, kad jie bal
suotų už jų pasiūlymus. 
Gerai prisimenu, jog ne vie
ną kartą posėdžiuose siūliau 
ir net vieną laišką Lietu
vių fondo vadovybei para
šiau, kad visuomenės suau
kotais pinigais nespekuliuo
tume ir arba visai šėrų ne
pirkime, arba juos mažinki
me, arba visus parduoki- 
me. Bet dažniausiai likda
vau tyruose šaukiančiu bal
su. Vieną kartą tikrai nu
džiugau, kai tas pats dabar 
visų puolamas dr. Antanas 
Razma pasiūlė iš biržos rin
kos pasitraukti. Tuojau jo 
pasiūlymą parėmiau. Tačiau 
Lietuvių Fondo Tarybos po
sėdžiuose visi klausimai 
sprendžiami demokratine 
tvarka ir daugumai šiam pa
siūlymui nepritarus, buvo 
priimtas kompromisinis pa
siūlymas, kad į šėrus būtų 
investuota tik apie pusė Lie
tuvių Fondo pagrindinio ka
pitalo. 1974 m. rugsėjo 30 d. 
daviniais į šėrus buvo inves
tuota 554,813.34 dol., o pa
grindinis (working) kapita
las - 970,981,43 dol. Liku
sioji suma investuota ban
kuose, komerciniuose popie
riuose (commercial papers),
U.S. Treasury Notės, First 
Mortgage Bonds ir kitur. 
Lietuvių Fondo nariai tą die
ną jau buvo įmokėję 960, 
050.31 dol., o Lietuvių 
Fondo knyginė vertė (totai 
assets) buvo 1,021,228.85 
dol. - taigi viršijo vieną mi
lijoną dolerių.

Kokiais motyvais remda
miesi Lietuvių Fondo Tary
bos nariai metėsi į biržos 
rinką? Buvo galvojama, kad 
pinigus laikant bankuose ar 
komcerciniuose popieriuose, 
būtų išlaikoma matematinė- 
skaitlininė Lietuvių Fondo 
vertė, tačiau dėl infliaci
jos dolerio vertei smarkiai 
krentant, reali jo vertė ar
ba pirkimo galia kasdien ma
žėtų.

Pinigus į nekilnojamą 
turtą investuoti susilaikyta, 
kadangi tą turtą dar reikė
tų prižiūrėti ir mokesčius 
už jį mokėti. O norėta, kad 
galimai daugiau pinigų būtų 
galima lietuviškiems reika
lams skirti jau šiandien. 
Juk, turbūt, gerai prisime
name, kaip daugelis Lietu
vių Fondą atakavo, kad jis 
pinigus krauna ateičiai, ka
da jų galbūt niekam nerei
kės, kada nebus kas rašo is
torijas, kada nebeliks lie
tuviukų ir nereikės jiems 
lietuviškų vadovėlių mokyk
lose, kada mūsų lituanistai 
išmirs, kada nebeliks kas 
rašo lietuviškus romanus ir 
poeziją, kada nebus kas skai
to lietuviškų laikraščių. Ta
da mūsų kultūrininkai šau
kė, paremkite mus šian-

Naujosios Vilties žurnalo administratorius Bronius Ka- 
sakaitis atostogas praleido Kipro saloje, kur jam teko 
tokiomis priemonėmis keliauti, norint nufilmuoti gražes
nius vaizdus ir pasiliekant nuošaly nuo graikų- 
turkų ginčo.

dien ir ‘nemarinuokite’ pini
gų, dalinkite net pagrindinį 
kapitalą!

Tad esant tokiai įtampai 
daugumas Lietuvių Fondo 
narių nėrėsi iš kailio, kad 
tik daugiau doleriukų supil
tų į lietuviškus aruodus. Na, 
ir neskriausdami pagrindi
nio kapitalo, tik iš Lietu
vių Fondo pelno lietuviš
kiems reikalams jau pasky
rė virš 300,000 dol. Daug 
daug tų dolerių buvo pa
skirta tik dėka tuometinio 
investavimo į tuos nelai
minguosius šėrus.

Argi galime Lietuvių Fon
do vadovybę kaltinti už tai, 
kad ji troško galimai stip
riau ir galimai greičiau pa
remti lietuvišką gyvenimą? 
Ar galime kaltinti jo pirm, 
dr. Antaną Razmą už tai, 
kad jis jau virš 12 metų vel
tui dirba Lietuvių Fondui, 
o be to įnešė 6,010 dol. kaip 
narys ir ne vieną tūkstan
tį dolerių savo asmeniškų 
pinigų išleido įvairiems Lie
tuvių Fondo reikalams! 
Ypač Lietuvių Fondą pulda
mi pagalvokime tie, kurie 
dar jam nei vieno cento ne
davėme. Taip, nors aš da
bartinei investavimo politi
kai nepritariau ir neprita

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

riu, tačiau esu giliai įsiti
kinęs ir drįstu tvirtinti, kad 
tiek Lietuvių Fondo vadovy
bė, tiek ir visi Lietuvių Fon
do Tarybos nariai troško ga
limai daugiau pelno ne sau, 
bet mūsų visų bendram la
bui.

Lengva dabar kritikuoti, 
kada “šaukštai po pietų”. 
Bet kur buvo tie toli pra- 
matą asmenys per Lietuvių 
Fondo suvažiavimus, kurie 
visiems Lietuvių Fondo na
riams yra atviri? Pozityvi 
kritika yra naudinga ir svei
kintina, tačiau venkime be
prasmių kabinėjimosi. Šias 
eilutes rašant betrūko tik 
apie 20,000 dol. pirmam mili
jonui užbaigti. Jie patys ne
atsirado. Tik dėka vadovau
jančiųjų didelių pastangų 
tas milijonas taps realybe. 
Tiesa, jei Lietuvių Fondo 
darbuotojai nebūtų rinkę to 
milijono, nebūtų nei priekaiš 
tų dėl investavimo, bet ir 
lietuviškas kultūrinis gyve
nimas būtų 300,000 dol. 
skurdesnis. Ar nereikėtų vie 
ną kartą vietoj priekaištų 
dirbantiesiems išreikšti pa
dėką už jų pozityvų atliktą 
darbą. Pagalvokime ir ne- 
kirskime šaką, kurios vai
siais dar ilgai naudosimės.

Vytautas Kutkus
lĮrtBrfii.

Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių, 
televizijos aparatų ir kt. Persiunčiame pinigus dėl tokių 
prekių, kurias iš čia negalima pasiųsti. Taip pat siūlome 
pasiųsti arba įsigyti savo naudojimui ”Olimpia” rašomąsias 

mašinėles su lietuvišku šriftu.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, per
siunčiame palikimus prekėmis arba pinigais į Lietuvą arba 

kitas šalis.

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England.
Telef. 01 739 8734 or 01 460 2592.

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas. Reikalaukite 
mūsų kainoraščių, nurodykite savo pageidavimus.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUfiAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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Sovietai nesilaiko
sutarčių

Prieš dvejus metus, 1972 
m. pavasarį, kai buvęs JAV 
prezidentas Nixonas su Brež 
nevu plačiai atidarė bend
radarbiavimo duris tarp 
JAV ir SSSR, tada ir užgi
mė ta nelemtoji detente. Be
veik visa vienos JAV inte
resų grupės kontroliuojama 
spauda ir visa media džiū
gavo, kad šis bendradarbia
vimas taip pat plačiai at
vers išvykimo galimybes 
Sovietijos žydams į Izraelį 
ir JAV.

Tačiau kaip ir visos su
tartys, kurias bolševikai pa
sirašo su jais pasitikinčiu 
civilizuotu pasauliu, taip 
lygiai ir SALT I sutartis, 
sovietams tebuvo ir liko tik 
nauja pakopa siekiant vie
no, vienintelio tikslo: sunai
kinti Vakarų kultūrą ir civi
lizaciją ir prirakinti gyvą 
likusią žmonių masę bolševi
kinės katorgos vergijoje.

Apie SALT I susitarimų 
grubius pažeidimus jau da
bar rašo, ‘Human Events’ 
savaitraštis lapkr. 9 laidoje, 
pasiremdamas informacijo
mis gautomis iš svarbiau
sių JAV žvalgybos įstaigų, 
kaip ČIA, DIA, ir NSA. 
Žinoma, oficialieji JAV vy
riausybės sluoksniai, jaus
damiesi labai kebliai, dėl pri
metamų Sovietams susitari
mų laužymų, kol kas dar ty
li. Vienok ši padėtis yra la
bai panaši 1962 m. būklei, 
kai New Yorko senatorius 
Kenneth Keating kaltino So
vietus apie tolimų atstumų 
raketų įrengimus Kuboje. 
Lygiai ir tuomet JAV vy
riausybė beveik nekreipė jo
kio dėmesio į senatoriaus 
Keating metamus kaltini
mus bolševikams.

Tačiau dabar yra surink
ti tikslūs duomenys, kuriais 
remiantis JAV žvalgybos 
pareigūnai tvirtina, kad:

1. Priešingai SALT I su
sitarimų dvasiai ir raidei 
Sovietai įruošė daugiau ne
gu 200 puolamųjų vairuoja
mų raketų iššovimo bazių. 
Pagal SALT I susitarimus 
toki nauji įrengimai yra už
drausti susitarusioms pu
sėms.

2. Sovietai, priešingai su
sitarimui, vykdė nauįų - 
sunkiųjų raketų bandymus 
ir šie bandymai yra tęsiami.

3. Nors buvo uždrausti 
nauji bandymai ir tobulini
mai bei pozicijų parinki
mai judrioms ICBM (Tarp- 
kontinentinėms vairuoja
moms raketoms) bet šis dar
bas buvo tęsiamas. Susita
rimą pasirašant, JAV parei
gūnai sovietus įspėjo, kad 
“pastarųjų raketų bandy
mas ir operatyvinis išdėsty
mas būtų nesuderinamas su 
šio pradinio susitarimo tiks
lais”.

4. Kad sovietai taip pat 
pažeidė susitarimus ryšium 
su nauju radaro ir erdvės sa
telitų išvystmo technika, tuo 
mi žymiai padidindami So
vietų veiklą šioje srityje.

Tačiau virš išvardinti kal
tinimai dar nėra visiškai pil
ni. Žinomas mokslinis leidi
nys “Aviation Week and 
Space Technology” taip pat 
gavo tikslių žinių iš JAV 
žvalgybos sluoksnių, kad So
vietai taip pat tobulina jud
rią radaro sistemą Sary Ša- 

gan raketų bandymo poligo
ne ant Balchaš ežero neto
li Kinijos -- SSSR sienos. 
Pagal šį žurnalą tokios 
naujos radaro sistemos toli
mesnis tobulinimas yra ne 
kas kita, kaip “įžūlūs ABM 
sutarties pažeidimas; žino
ma, neturint susitarimo, kad 
toki pažeidimai taip pat bū
tų leidžiami ir vietoje pa
tikrinti, yra neįmanoma 
tiksliai nustatyti šio para
grafo pažeidimo laipsnį”.

Gi esminis ABM susita
rime pasirašytasis 1972. V. 
20. V-sis straipsnis įsakmiai 
draudžia, “tobulinti, bandy
ti, ir išdėstyti į šaudymo 
pozicijas jūrose, žemyne, oto erdvėse ar žemyne ju
dančias ABM sistemas ar 
jų sudėtines dalis”. Tačiau 
kaip rašo ‘Aviation Week’, 
“Sovietinė radaro sistema 
yra judri ir galima sujung
ti su jau esančiu radaro 
tinklu, galinčiu sekti JAV 
tarpkontinentines raketas. 
Ši sistema taip pat nepai
so radarinio blokavimo, ka
da išsprogdinami atominės 
energijos užtaisai”.

Spaudoje ir privačiai se
natoriaus James Buckley 
surinktos žinios apie sovie
tinį šantažą, laužant SALT 
I sutartį, įgalino jį sušauk
ti spaudos konferenciją Už
jūrio Saudos Klubo patalpo
se. Senatorius pareiškė, kad 
“pagal mano turimas žinias 
sovietai grubiai pažeidė 
SALT I susitarimą, pasinau
dodami to susitarimo para
grafų dviprasmišku aiškini
mu... Yra abejojama ar ver
ta su sovietais šiuo klausi
mu ir toliau tartis”.

Senatoriaus nuomone nė
ra absoliutiškai tikra ar so
vietai tik mėgina Amerikos 
kantrybę, kiek toli bus jiems 
leista žengti trypiant kojo
mis šį susitarimą...

Per pastaruosius dvejus 
metus, ko mes visiškai ne
sitikėjome, sovietų raketų

Skirtumas tarp
$4CT ir S260 yra 5 vai.

Pašnekesys 10 minučių su vakariniu 
pakraščiu prieš 5 valandą kainuoja $4.67.

Kalbėkite 10 minučių su vakariniu 
pakraščiu tuoj po 5 valandos — 
kainuos $2.60.

Skirtumas yra 5 valanda.
Ir skirtumas jums yra maždaug 

du doleriai.
Nesvarbu kur jūs skambinsite už savo valstijos ribų, 

jūs sutaupysite pinigus skambindami tarp 5 ir I I vai. 
naktį nuo sekmadienio iki penktadienio. (Jūs sutaupysite 
daugiau po I I vai. nakties ir visą dieną šeštadienį ir iki 
5 vai. vak. sekmadienį).

Užsitikrinkite, kad jūs skambinate tiesiog be 
operatoriaus pagalbos.

Tuo sutaupysite sau 
sąskaiton.

@ Ohio Bell

Dial it-yourself rates apply on selfdialed calls (uithout operator assistance) from residence and business 
phones anywherc in the U.S. (except Alaska) and on calls placed with an operator uhere direct dialing 

facilities are not available. Dialityourself rates do not apply to person to-person, coin, hotel guest. 
credit card. collect calls and on calls charged to another nutnber.

dirva

ištobulinimo technika žymiai 
pažengė pirmyn, kalbėjo 
Buckley.

Dar daugiau, SSSR ne tik 
kad žymiai pažengė techni
kine prasme, bet ji taip pat 
pažeidžia SALT susitarimo 
raidę, taip kaip ją mes su
prantame, apgailestavo se
natorius J. Buckley.

Žinoma, tai ką kalbėjo 
šen. Buckley, būtų galėjęs 
pasakyti ir Prezidentas ar
timiausioje savo spaudos 
konferencijoje. Bet žmo
gui nesuprantamoje diplo
matų kalboje šis reikalas dar 
vyniojamas į vatą; matyti, 
kad bijomasi ‘užgauti’ Brež
nevą, prieš pasimatant Si
biro dykumoje... (br.a.)

MAISTO REIKIA
IR SAVIESIEMS...

(Atkelta iš 1 psl.) 
žmonių, savų piliečių, kurie 
gyvena dieną nuo dienos, 
ant bado ribos, nepamiršda
mi pateikti savo organizmui 
proteinų iš kačių ir šunų 
maisto dėžučių!

Savaime aišku, kad Mais
to kuponų sistema sulaukia 
vis didesnio dėmesio. Kalba
ma apie kai kurių papildy
mų, keitimų, tobulinimo pro
jektus. Varguomenė yra ne
aktyvi visuomenės dalis. Ji 
neturi savo rėksnių, neturi 
įtakos, paveikių advokatų. 
Varguomenė nesuponuoja 
sensacijų sensacijomis min
tančioje spaudoje.

Kandidatuodamas į prezi
dentus, Nixonas žadėjo pa
naikinti badą Amerikoje, 
prisimena Commonweal, o 
šiandieną vargšai gyvena 
dar vargingiau. Vis didėjąs 
maisto kuponų pareikalavi
mas įrodo žmonių ekonomi
nį nuosmukį. Depresija, in
fliacija, kainų didėjimo epi
demija varginguosius palie
tė skaudžiau, kaip visus ki
tus. Kaip minėta: jeigu eko
nomiškai stipresnis indivi
das gali susikuklinti ir ieš
koti pigesnių gyvenimo bū
dų, vargingasis lieka pri
remtas prie sienos. Jis netu
ri kur bežengti toliau.

Penktadalis valstybės gy
ventojų, skelbia cituotasis 
žurnalas yra labai netur
tinga masė, jie yra “poor or 
near-poor”. Teoriškai ir ide
alistiškai. Maitinimosi ir 
žmogaus poreikių komisija 
pageidauja, kad kiekvienas 
šios valstybės pilietis bū
tų užtikrintas pakankama 
egzistencijai tvarkyti padė
timi, kad jis turėtų bent ką 
valgyti. Ar realizuos idėji
nius pareiškimus geros va
lios žmonės? Seniai apie tas 
problemas kalbama, bet 
maisto kalnai vežami užsie
nin.

Žurnalas atrado proble-

Aleksandras Solženicinas, 
Vladimiras Maksimovas, 
Andriejus Siniavskis (Ab- 
ramas Tercas) ir susibūrę 
aplink juos naujosios kar
tos išeiviai iš Rusijos ir ki
tų Rytų Europos kraštų nu
tarė leisti naują literatūrinį 
ir visuomeniškai-politinį žur
nalą ‘Kontinentas’. Materia
linė parama šiam žurnalui 
atėjo iš Vakarų Vokietijos. 
Viena stambiausių šios ša
lies leidyklų Ullstein-Proy- 
laen Verlag paskyrė pakan
kamą sumą pinigų, kad bū
tų galima pradėti leisti šį 
žurnalą rusų ir vokiečių kal
bomis. Žurnalas taip pat bus 
leidžiamas anglų (Andre 
Deutsch Publishing House 
Londone), prancūzų (Gali- 
mard leidykla Paryžiuje), 
italų (Garzanti leidykla) ir 
olandų (“Amsterdamo kny
gos” leidykla) kalbomis.

Į ‘Kontinentą’ susitelkė 
įvairių tautų - Rytų ir Va
karų - atstovai. Žurnalui va
dovauja garsus rusų rašyto
jas Vladimiras Maksimo
vas (šiais metais atvykęs į 
Paryžių iš Maskvos). Jam 
talkininkauja kardinolas J. 
Mindszenty iš Vengrijos, L. 
Pachman iš Čekoslovakijos,
J. Giedroje (lenkų žurnalo 
‘Kultūra’ Paryžiuje redakto
rius), L. Kolakovsky ir J. 
Čapsky iš Lenkijos, M. Dži- 
las Jugoslavijos, rusai (be 
minėtų) Z. Sachovskaja 
(Paryžiuje einančio savait
raščio “Russkaja Myslj” re
daktorė), A. Sacharovas, J. 
Brodskis, A. Galinčius ir 
kt. Į redakciją sutiko įeiti
K. G. Stroem ir kiti Vaka
rų kultūros veikėjai. Lie
tuvai atstovauti į redakcijos 
kolegiją pakviestas rašyto
jas I. Meras, kuris šiuo me
tu gyvena Izraelyje ir ten 
yra išrinktas išeivių iš So
vietų Sąjungos Susivieniji
mo pirmininku.

Pirmasis ‘Kontinento’ nu
meris rusų kalba jau išvydo 
pasauli, neužilgo pasirodys 
ir kitose penkiose. Antrasis 
numeris jau baigiamas ruoš
ti spaudai. Žengtas istori
nis žingsnis. Istorinis todėl 
kad ‘Kontinentas’ nėra šiaip 
sau dar vienas išeivijos žur
nalas, o organas, siekian
tis apjungti visas vidiniai 
laisvas, antitotalitarines Ry
tų Europos kūrybines jė- 

mos tvarkymo motto: “dog 
food is for dogs”.
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LIETUVIAI KVIEČIAMI BENDRADARBIAUTI 
ŽURNALE 'KONTINENTAS'

R. Baublys, gyvenąs Londone, "Kontinento" redaktoriaus 
Igorio Golomštoko prašomas, išsiuntinėjo lietuvių laikraščiams 
šį atsišaukimą, kuru mielai spausdiname.

gas, apjungti taip, kad mū
sų balsas būtų išgirstas Va
karuose ir atidarytų kelią 
tikram dialogui tarp dviejų 
pasaulių. Žurnalo darbe da
lyvauja ne tik išeiviai, bet 
ir žmonės, gyvenantieji pa
čiuose komunistų valdomuo
se kraštuose. Du iš jų (A. 
Sacharovas ir M. Džilas) 
yra net žurnalo redakcinės 
kolegijos nariais, o eilė ki
tų pareiškė norą ‘Kontinen
te’ bendradarbiauti. Jau pir
mame žurnalo numeryje 
pradėtas spausdinti žymaus 
Maskvos rašytojo Vladimiro 
Kornilovo romanas ‘Be ran
kų, be kojų’, kurio rankraš
tį autorius persiuntė Kon
tinentui’. Kiekviename se
kančiame žurnalo numery
je taip pat bus nemaža raši
nių iš ‘anapus’. Tačiau svar
biausia, žinoma, tai, kad pir
mą kartą istorijoje pavyko 
suburti į viena kūrybinį vie
netą įvairių kraštų ir skirtin
gų pažiūrų žmones.

Savo sveikinime žurnalo 
pirmame numeryje A. Solže
nicinas taip rašo: “Žurnalas 
gali tapti tikru Rytų Euro
pos balsu ir pasiekti Vaka
ruose tas ausis, kurios nėra 
užkimštos tiesai, bet nori ją 
išgirsti. Dar prieš 40 metų 
būtų neįmanoma net įsi
vaizduoti, kad Rusijos, Len
kijos, Vengrijos, Čekoslova
kijos, Rumunijos, Vokietijos 
ir Lietuvos rašytojai turė
tų tą patį patyrimą, padary
tų iš jo tas pačias karčias 
išvadas ir išreikštų beveik 
vienodas viltis ateičiai. Šian
dien tas stebuklas, už kurį 
mes turėjome taip brangiai 
užmokėti, įvyko - Rytų 
Europos inteligentija šneka 
viena kalba, kuri gimė iš 
bendros kančios ir tos 
kančios įdiegto būties suvo
kimo. ‘Kontinentas’ tikrai 
susilauks mūsų aukštos pa
garbos, jei jam pasiseks pa
daryti Rytų Europos balsą 
aiškiai girdimu pasaulyje”.

‘Kontinento’ redakcijai 
ypatingai rūpi Lietuvos pro
blemos, o todėl ji labai su
interesuota lietuvių rašyto
jų, publicistų, mokslinin
kų dalyvavime žurnalo dar
be. Jos vieningą nuomonę 
tuo klausimu išreiškė A. Sol
ženicinas, pasisakydamas 
kad be lietuvių dalyvavimo 
‘Kontinentas’ negalės būti 
pilnavertis Rytų Europos 
žurnalas. Todėl ‘Kontinen
tas’ kviečia laisvas, tautiš
kai nusiteikusias Lietuvos 
kūrybines pajėgas, kur jos 
bebūtų -- Lietuvoj ar sve
tur -- dalyvauti žurnalo dar
be, siųsti jam tuos savo kū
rinius, kurie, jų nuomone, 
verti bendro dėmesio ir iš
kelia Lietuvos reikalą pasau
lyje tinkamame lygyje. Jau 
dabar mes matome, kad 
‘Kontinento’ idėja ir uždavi
niai susilaukė plataus pri
tarimo ir sugebėjo apjung
ti visa kas gyva, sveika ir 
kūrybinga daugelyje Rytų 
Europos šalių. Neabejoja
ma, kad ir Lietuvos inteli
gentija neliks nuošalyje nuo 
šio daug žadančio sumany
mo, jo viliojančių perspek
tyvų.

Pagaliau reikia pabrėžti 
ir tai, kad ‘Kontinentas’ yra 
kone pirmas Vakaruose iš
einąs Rytų Europos žurna
las, leidžiamas profesiona
liais pagrindais, teikiantis 
aukštus pasaulinio standar
to reikalavimus savo bend
radarbiams ir mokantis 
jiems tokio pat standarto 
honorarus. •

Ir dar viena svarbi ap
linkybė. ‘Kontinentas’ ne tik 
žurnalas - prie jo yra įsteig
tas tarptautinis ‘Kontinento’ 
fondas (Fondo valdyba: D. 
Beilis -- JAV, M. Džilas --Ju
goslavija, V. Zidleris -- V. 
Vokietija, E. lonesco - Pran 
cūzija, R. Conąuest -- Ang

lija, L. Pachman -- Čeko
slovakija, V. Maksimovas - 
Rusija, A. Sacharovas - Ru
sija, A. Siniavskis -- Rusi
ja, J. čapskis -- Lenkija. 
Fondo adresas: Midland 
Bank, 154 Fleet Street, Lon- 
don, EC4, England. S-tos 
Nr. 910 212 81). Šio fondo 
pinigai bus naudojami pa
čiam žurnalui paremti ir 
plėsti, o taip pat ir kitoms 
visuomeninėms bei kultūri
nėms iniciatyvoms vystyti. 
‘Kontinento’ fondas rūpina
si sudaryti mūsų talentin- 
giausiems rašytojams bei 
menininkams tokias sąlygas, 
kad jie galėtų atsidėti savo 
profesijos kūrybiniam dar
bui; jis padės burti mūsų 
mokslininkus bei tyrinėtojus 
į vieną pajėgų junginį aktu
alioms Rytų Europos visuo
menės, politikos bei kultū
ros problemoms nagrinėti- 
jis stengsis visais būdais 
skatinti tampresnius ryšius 
tarp mūsų tautų ir įvairių 
jų grupių atstovų, remti dis
kusijas, konferencijas ir 
panašais priemones vardan 
tos vienybės, kurios žydėji
mą taip įtaigiai skelbia Lie
tuvos valstybinis Himnas ir 
jo autorius Vincas Kudirka.

Visus savo klausimus, pa
siūlymus, rankraščius, o taip 
pat užsakymus bei prenu
meratas žurnalui siųskite 
šiuo adresu: ‘Kontinent’, 
Verlag Ullstein GmbH, 1000 
W. Berlin 61, Lindenstras- 
se 76. _____

• Europos Laisvųjų Veng
rų Kongresas (visus veng
rus jungianti organizacija) 
surengė Š. m. lapkričio 9-10
d. Ziuriche savo suvažiavi
mą, o dieną prieš tai buvo 
sušaukta spaudos konferen
cija. Jos metu Ziuricho uni
versiteto valstybinės ir 
tarptautinės teisės prof. W. 
Kaegi laikė pranešimą apie 
žmogaus teisių pažeidimus 
Sovietų Sąjungoje.

Diskusijų metu dr. A. Ge
rutis atkreipė dalyvių dė
mesį j Maskvos sistemin
gai varomą rusifikacijos ir 
kolonizacijos politiką neru- 
siškų tautų atžvilgiu. Jis 
pasiūlė praplėsti įprastinį 
žmogaus teisių katalogą ir 
j jį įtraukti teisę į tautybę 
ir teisę j tautos teritorijos 
neliečiamybę.

Dr. A. Geručio pasiūly
mas sukėlė gyvą susidomė
jimą.

Vengrų renginyje kaip 
lietuvių atstovas dalyvavo 
ir ziurichietis V. Gegeckas.

Wanted lst Class Skilled 
MACHINE TOOL 

REBUILDERS
Mušt be able to tterape. Mušt knovv 
coiiipiete machine and tool rebuldinu*.

Also

JOURNEYMEN 
MACHINISTS 

Mušt be able to sel up wurk from 
blue prinl* clone tolerance.
Can earn $!0.U0 per hour or more.

FRED M INGO 
216-871-6340

(85-91)

W A N1 ED I XP1.RI ENCF.D
F1N1SH REPĄ IRMA N

Full liius. l’«yi«« top at«l
h«ve id<’»l work>nn condilionn. Paid 
vacalion*. ft< other benelils. Workin(* 
45 hour* per wefk.

HERMAS FURNITURE CO.
I4(K) BUCHANAN SW . 

CHANO HAPIOS, MICH.
016.452- 1 41 i

An I <iual Opporluiiily l.mplriver 
(86-92)

WELDER—LAYOUT 
be experienced in struc- 
layout. Days. Full time, 
hours. Only experienced 

apply. U. S. Welding &

Must 
turai 
55-60 
need
Fabricating, 8609 Stone R<1., in
dependente, Ohio 216-524-3800.

(86-92)

VVAREHOUSEMEN
Mušt be able to operete rnaterial 
handlina equipment, anrl be famlliar 
with warehouee operntione. 3 year* 
experience required.

Apply in Pereon 
AMERICAN RUBBER PRODUCTS CO.

692 Alpha Drive 
Hiuhlaad lite., Ohio 44143 

(86-90)



Nr. 87 — 4 DIRVA 1971 m. lapkričio 22 d.

Chicagos neolituanai atšventė
52-rq sukaktį

REPORTAŽAS ANTANO JUODVALKIO IR VYTAUTO A. RAČKAUSKO

SUEIGA. Korporacijos 
Neo-Lithuania metinė suei
ga įvyko š.m. lapkričio 3 d., 
LT Namuose. Sueigą atida
rė pirm. A. Gulbinienė ir 
minutės susikaupimu papra
šė pagerbti prieš savaitę 
mirusį filisterį Matą Naujo
ką.

Sueigai pirmininkauti pa
kvietė fil. Joną Jurkūną, o 
sekretoriauti fil. G. Modes- 
tavičienę. Praėjusios suei
gos protokolą perskaitė B. 
Augaitienė.

UŽ

Korp! Neo-Lithuania lapkričio 9 d., šeštadienį, Chi
cagoje atšventė 53 metų gyvavimo sukaktį. Po pamal
dų šventės dalyviai padėjo vaininką prie žuvusiųjų 
Lietuvos laisvę paminklo Jaunimo Centre.

Apie Korporacijos veiklą 
platų ir išsamų pranešimą 
padarė pirm. A. Gulbinienė.

Iš stambesnių pajudėji
mų galima paminėti: Nau
jųjų Metų sutikimą, slidi
ninkų išvyką, blynų-kaukių 
balių, Vasario 16 minėjimą, 
jaunųjų filisterių pristaty
mą, alutį - arbatėlę, gegu
žinę ir kt. Korporantai ak
tyviai prisidėjo prie progra
mos išpildymo ALTos Chi
cagos skyriaus rengtame ne
priklausomybės paskelbimo 

minėjime (gautas ir padėkos 
laiškas), o taip pat ir prie 
prezidento Antano Smeto
nos pagerbimo. Buvo suda
ryta patariamoji taryba, 
kuri, pirmininkaujama fil. 
Mečio Valiukėno, bandė 
Korp! valdybai padėti spręs 
ti atsirandančias problemas.

Pabaigoje išreiškė padėką 
valdybos nariams, ypatingai 
tarybos pirm. M. Valiukė
nui ir LTNamų administra
toriui Br. Kasakaičiui, už 
nuoširdžią talką bei suteik
tą pagalbą.

Korporacijos kasos stovį 
pranešė iždininkas fil. Jonas 
Valkiūnas. Parengimai davė 
vieni didesnį kiti mažesnį 
pelną ar nuostolį, bet val
dyba buvo ‘taupi ir kasoje 
paliko gana apvalią sumą. 
Revizijos komisijos vardu 
patikrinimo aktą perskaitė 
fil. dr. J. Juodikis. Kny
gos vedamos tvarkingai, o 
išlaidos pateisintos doku
mentais.

Po trumpų diskusijų val
dybos pranešimus sueiga 
vienbalsiai patvirtino. .

Pirmininkaujantis J. Jur
kūnas išreiškė valdybai nuo
širdžią padėką už parody
tą nepaprastą rūpestį Kor
poracijos ir lietuvybės rei
kalais.

LST Korp! Neo-Lithuania, Chicagos padalinio naujoji valdyba. Iš kairės: Algis 
Jonikas - pirmininkas, Liucija Hofmanienė - magistrė, Marius Kasniūnas iždinin
kas, Jurgis Lendraitis - Korp! Neo-Lithuania vyriausios valdybos pirmininkas, 
dr. Vytautas Dargis - vicepirmininkas, Romas Šiaudikis - sekretorius, Antanas 
Kašiuba - arbiter elegantiarum. Prie vėliavos: Rita Valkiūnienė ir Birutė Augai- 
tienė. Trūksta naujo valdybos nario Eugenijaus Kniukštos -- tuo metu tarnybos 
reikalais išnykusio į Kalif

Sueiga į senjorus pakėlė 
jun. Alvydą Valukėną. Ma- 
gistros L. Hofmanienės pra
nešimu, buvo įstoję daugiau 
desėtko junjorų, bet metų 
bėgyje, dėl vienokių ar kito
kių priežasčių, didžioji dalis 
nubyrėjo. Magistrą pažymė
jo, kad buvo suplanuota tu
rėti 17 susitikimų su junjo- 
rais, kurių metu buvo skai
tomos paskaitos iš Lietuvos 
ir Korporacijos istorijų. Me
tų pabaigoje daromi egzami
nai - pasikalbėjimai su kan
didatais į senjorus.

Po šio pranešimo kilo gy- Korporacijos šventėje Tautinės S-gos Chicagos sky
riaus valdybos stalas. Iš kairės: Stoncelis, šimulis, 
Valiukėnienė, Valiukėnas, Lenkevičienė, Bučas, Kreme- 
rienė, Bučienė ir Kremeris.

Dirvos dosnusis rėmėjas dr. Vytautas Dargis, gim
tadienio proga, sveikinamas Dirvos bendradarbių: An
tano Juodvalkio (kairėje) ir Vytauto Račkausko (deši
nėje). Fotografavo Vilties d-jos pirmininkas Kazimie
ras Pocius.

Šv. Kazimiero kapinėse aplankė palaidotų korporantų 
kapus. Kai kurie tų kapų jau visų pamiršti, rudens 
lapų užnešti, bet korporantai juos atkasė, prie jų 
pasimeldė ir padėjo po raudoną rožę. Nuotraukoje prie ' 
kol. Stankaus kapo skyriaus pirmininkė Audronė 
Gulbinienė padeda rožę.

Pakeltas į senjorus Arvydas Valiukėnas prisiekia. 
Priesaiką priima pirmininkė Audronė Gulbinienė ir ar
biter elegantiarum Antanas Kašiuba.

Pavilčiūtės ir Kasniūno stalas.

Valiukėnai džiaugiasi nauju korporacijos senjoru. Iš 
kairės sėdi: Rimvydą Reilly-Valiukėnaitė, mamytė Ele
onora Valiukėnienė ir Barbora Valiukėnaitė. Stovi: žen
tas Mykolas Reilly, Gintaras, Arvydas, tėvas Mečys ir 
Šarūnas Valiukėnai.

Skulptoriaus Petro Vėbros stalas.

Senoji gvardija... Sėdi dr. Vytautas Dargis ir Teodoras Blinstrubas. Stovi: Ka- 
zys Kasakaitis, Juozas Žvynys, dr. Jonas Juodikis, Antanas Juodvalkis, Kazimieras 
Pocius ir Vaclovas Mažeika. 

vos diskusijos ir pasisaky
mai dėl junjorato progra
mos ir kitų reikalavimų. Vi
siems norėtųsi, kad neolitu- 
anas mokėtų lietuviškai ne 
tik kalbėti, bet ir skaityti 
ir rašyti. Tiems, kurie yra 
baigę aukštesniąsias lituanis 
tinęs mokyklas, tos proble
mos beveik nėra, o baigu
siems tik pradžios mokyk
los lituanistines klases, daž
nam sudaro tam tikrų sun
kumų. Kyla klausimas, ar 
geriau turėti nedidelį skai
čių korporantų gerai mokan
čių lietuvių kalbą, ar pri
traukti daugiau jaunuolių 
silpnai mokančių ar bemaž 
nemokančių lietuviškai kal
bėti, nekalbant apie rašy
bą.

Klausimas yra labai svar
bus ir įdomus. Primininkau- 
jančio J. Jurkūno siūlymu 
paliktas atviras, pageidau
jant dar kartą pasvarstyti 
kitoje ar specialioje sueigo
je. Jurkūno nuomone, būtų 

(Nukelta į 6 psl.)

Ramovėnų ponų Gaižučių stalas.

Pokylyje grojo populiarusis Algio Modesto vadovau
jamas Korp! Neo-Lithuania orkestras.

M
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KŪRYBA IR MOKSLAS
KUR LIETUVIŲ NEBŪTA?

M6JRDAS BlIDRECKIS
Žmonijos prieauglio problema

DR. D. DEBESYS
Jurgis Jašinskas savo ra

šinyje “Ieškokime pirmųjų 
lietuvių pėdsakų P. Ame
rikoje” (Dirva, 1974.X.18.) 
pakvietė Jūratę Statukutę 
de Rosales “ištyrinėti, išuos- 
tinėti ir pateikti” žinių apie 
lietuvių kolonistus Tobago 
saloje. Jisai patarė Jūratei 
de Rosales naudotis Venezu- 
elos (suprask: ispanų) archy
vine medžiaga. Na, negalė
čiau nieko šiuo metu pasaky
ti apie pirmykščius lietuvių 
ateivius anuometinėje Nau
josios Grenados vicekaralys- 
tėje (Ekvadorą, Kolombiją 
bei Venezuelą apimančią pro 
vinciją), tačiau galėčiau šiek 
tiek šviesos įnešti į Trini
dado ir Tobago salų praeitį. 
Tobago sala priklauso prie 
Karibų jūros istorijos, o ne 
prie ispaniškosios - Pietų 
Amerikos būtovės. Tektų 
Tobago istorinius šaltinius 
tirti Londono, Paryžiaus ir 
Rygos archyvuose, o ne 
Madrido ar net Karakaso 
bibliotekose.

Tobago praeitis faktinai 
jau seniai sudomino latvių 
ir vokiečių mokslininkus, 
nes yra didesnis galimumas, 
kad latviški žiemgaliai ir kur 
šiai bus greičiau iškėlę savo 
kojas ant Tobago krantų, 
negu mūsiškiai.

Dažnai istoriografijoje įsi- 
pilietina mitai, kuriuos vė
lyvesnį autoriai kartoja ar 
net padailina. Stasys Mi- 
chelsonas savo “Lietuvių iš
eivija Amerikoje” veikale 
tiktai pacituoja Simaną Dau
kantą ir ano teigimų nei pa
tvirtina, nei paneigia. Tad, 
galima suprasti J. Jašinsko 
ir kitų skaitytojų įspūdžius, 
jog šitame epizode gali bū
ti pagrindo.

Kaip ir Teodoras Narbu
tas, taip mūsų romantiškas 
istorikas Simanas Daukan
tas daugiau dėmesio kreip
davo į viduramžių istoriją. 
Jiedu gana paviršutiniškai 
aprašė vėlesnių laikų įvy
kius. Tad, galima prileisti, 
kad neturėdamas parankiui 
tikslių šaltinių, savo “Bū
de senovės lietuvių” Dau
kantas klaidingai aprašė 
Kuršo kunigaikščio Jokūbo 
pastangas kolonizuoti Toba
go salą. Anot Daukanto, 
apie 1688 m. nemaža lietu
vių baudžiauninkų pabėgo 
į Kuršą. Lietuvos valdovo , 
lėnininkas ercogas Jokūbas 
nupirko “Tabagų salą nuo is
panų karaliaus”. Jis tenai iš
leido atėjūnus naujokynui 
kurti. Kiek vėliau, girdi, 
anglai išgriovė pabaltiečių 
naujokyną ir "likusį svietą 
išvarė į New Yorką”. Iš kar
to krinta į akis dvi klai
dos, būtent: 1. ercogas Jokū
bas Ketleris mirė 1682, tad 
negalėjo jokių nausėdijų 
kurti po 1688 m.! ir 2. Toba
go sala nepriklausė ispanų 
karaliui.

Remdamasis Daukanto 
‘Būdu’, anoniminis autorius 
(greičiausia J. Pronskus ar 
M. Vaidyla) pateikė tos isto
rijos kitokį variantą “The 
School of Thinkers” žurna
le (Pittsburghas, 1922 m. 
Nr. VI). Esą, apie 1618-20 

m. lenkų kariuomenė, Ro
mos katalikų bažnyčios re
miama, įsitveržė į Lietuvą, 
kad atversti lietuvius liute
ronus ir kalvinus į kataliky
bę. Sumušti protestantai pa
bėgo į Kuršą ar į Angliją. 
Kuršo kunigaikštis nupirko 
Guadalupės salą, kur jisai 
apgyvendino nemažai lietu
vių. Šitokia metaistorija 
ar istorinė fantazija priklau
so prie pasakų lentynos, o 
ne prie mokslinių veikalų. 
Anoniminio autoriaus vaiz
duotė perdėm laki. Čia yra 
klaidų-klaidelių virtinė. Jo
kia lenkų kariuomenė nedrį
so įsiveržti į Žečpospolitos 
partnerio žemes. Garsusis 
Jonas Katkus-Katkevičius 
etmonavo Lietuvoje tuo 
metu, t.y. Salaspilio mūšio 
laimėtojas.' 1618-20 m. lai
kotarpis Lietuvoje nepasižy
mėjo ginkluotomis dragona- 
domis prieš kalvinus. Taip
gi vargu ar dešimties metų 
Jokūbas Ketleris būtų galė
jęs 1620 m. nupirkti Guada- 
lupę, kuri tarp kitko priklau
sė prancūzų piratams ir nuo 
1635 m. prancūzų karaliui.

K. Gineitis, priimdamas 
“The School of Thinkers" 
istoriją, šiek tiek patikslinęs 
ar patikrinęs faktus, parašė 
patikimesnį variantą. Girdi, 
katalikų persekiojami, šim
tai tūkstančių lietuvių pro
testantų išbėgo į Latviją. 
Jos kunigaikštis Jokūbas 
nupirkęs jiems salą ir ten 
įkurdinęs 10,000 lietuvių. Po 
trijų metų prasidėjo Angli
jos, Prancūzijos ir Ispanijos 
karai ir Guadalupę pateko 
prancūzams. Lietuviai buvo 
anglų iškelti į New Yor
ką, kurį jie (lietuviai) iš pra
džių buvo pavadinę “Auš
ros kolonija”, (žr. “Amerika 
ir Amerikos lietuviai”, Kau
nas, 1925, psl. 266). J. Prons
kus savo fantastiškame 
“Arionų prisikėlime” (Chi- 
caga, 1930, psl. 118-119) pa
kartojo pasakas apie protes
tantų išbėgimą iš Lietu
vos, jų įkurdinimą Guada- 
lupėje ir ilgainiui apie jų 
perkėlimą į ‘Aušros’ (t.y., 
New Yorko) koloniją.

Dėl “School of Thinkers” 
K. Gineičio ir J. Pronskaus 
išvedžiojimų, trumpai ir 
drūtai pasisakė enciklope- 
dininkas Mykolas Biržiška: 
“Jokūbo Kuršiškio priglaus
tieji žmonės, gal ne dėl tiky
binių persekiojimų, tik dėl 
sunkių baudžiavų, kaip sako 
Daukantas, iš Lietuvos pa
bėgę (katalikai, ne protes
tantai), per dvidešimt kele- 
ris metus nemaža vargo pa
tyrę Tobago saloje, į Ameri
ką tebus atvežti 1677 m., kai 
Nieuw Amsterdam jau New 
Yorku buvo virtęs ir ‘Auš
ros’ klausimo būti negalėjo” 
(žr. “Amerikos lietuviai”, 
Lietuviškoji enciklopedija, I, 
Kaunas, 1933, psl. 409).

Antanas Kučas skeptiš
kiau žiūri į lietuvius atei
vius Tobago kolonijoje. Sa
vo “Amerikos lietuvių istori
joje” jisai dėsto: “Rūpinda
masis įsigyti kolonijų ir pel
nytis iš okeaninės prekybos 
kunigaikštis Jokūbas ku

riam laikui buvo Afrikoje įsi
gijęs Gambiją ir Amerikoje 
Tobago salą, kur esą iškeldi
nęs ir dalį lietuvių. Apie tai 
buvo daug kur rašoma, bet 
nuodugnesni tyrinėjimai pa
rodė, kad vargu ar lietuviai 
masiškai bėgo į Kuršą ir dar 
mažiau patikima apie jų ko
lonizavimą Guadalupės ar 
Tobago salose, iš kur jie esą 
atsidūrę New Yorke”. (psl. 
12).

Bet kaip iš tikro buvo? 
Visi variantai mini Kuršo 
ercogą. Jisai buvo tikra 
istorinė asmenybė ir mėgi
no steigti kolonijas užjūry
je. Vokietis Jokūbas Ketle
ris, gimęs 1610 m., buvo de
šimtasis Kuršo ir Žiemgalos 
kunigaikštis. Kaip anksty
vesni Ketleriai, jisai buvo 
Lenkijos karaliaus ir Didžio
jo Lietuvos kunigaikščio va
salas. Jis tapo ercogu ar ku
nigaikščiu 1642 m. Būdamas 
protingas ir gabus vyras, 
išėjęs mokslus Olandijos 
universitetuose, tapus Min
taujos valdovu, jis dėjo vi
sas pastangas padaryti Kur
šo kunigaikštiją ‘antrąja 
Olandija’. Jokūbas buvo 
merkantilizmo teorijų šali
ninkas. Jis pastatė Windau 
(Ventpilio) uostą ir pasista
tydino prekybos laivyną. 
Dėl jo laivininkystės olan
dai jį pramynė “Harthog 
schipper” (laivų kunigaikš
čiu). Jokūbas taip pat rėmė 
vietines pramones ir ama

tus.
Kaip kiti merkantilistai 

jis ieškojo užjūry žaliavos 
bei rinkos sričių. Iš pradžių 
norėjo įsteigti vadinamus 
‘Stutzpunkten’ (tvirtoves su 
prekybos kontoromis), o vė
liau ir ‘Plantagenkolonien’ 
(Plantacijas arba naujoky
nus). Valdymo pradžioje jis 
užmezgė prekybos ryšius su 
olandais, portugalais, ang
lais ir prancūzais, kurie jau 
vykdė kolonializmo politiką.

Pasak C.W. Cruse, Jokū
bas Ketleris buvo savo 
krikštatėvio, britų karaliaus 
Jokūbo I (1566-1625), apdo
vanotas Tobago sala, viena 
iš gražiausių Mažųjų Anti- 
lių salų Karibų jūroje (žr. 
“Kurland unter den Her- 
zogen, Mintauja, 1833, to
mas I, p.p. 136, 147). O anot 
Theodor Sciemanno, Tobagą 
buvo vėliau iš grafo War- 
wick (1652 m.) įsigijęs (žr. 
“Jacob, Herzog von Kur
land”, Algemeine Deutsche 
Biographie, Tomas XIII, 
Leipzig, 1881, p.p. 540-546). 
Ir kiti šaltiniai nurodo, jog 
salą buvo pirkęs iš anglo 
Warwick.

1654 m. Tobago saloje bu
vo įkurtas naujokynas. At 
plaukė pirmas kunigaikščio 
laivas su įvairių tautų (gal ir 
lietuvių) kolonistais (die ver- 
schiedenen Nationen ange- 
hoerten). Netrukus kapito
nas Vilhelmas Mollina pasta
tė Jokūbo tvirtovę (Jakobs 
fort). 1654-1658 m. kolonis
tų bažnyčios pastorių buvo 
vokietis Engelhardtas iš 
Vemuižos. 1658 m. Tobago 
saloje jau buvo 25,000 gy-

Lapkričio mėnesio pra
džioje, Romoje prasidėjo pa
saulio maisto konferencija, 
kurioje dalyvavo virš tūks
tančio įvairių kraštų atsto
vų. Konferencijos dalyviai 
svarstė būdus, kaip galima 
būtų išvengti pasauliui grę
siančio bado, kuris šiuo 
metu jau yra palietęs dau
gelį kraštų. Šių metų staigus 
maisto trūkumas ypatingai 
išryškėjo dėl blogo viso pa
saulio javų derliaus. Šieme
tinis pasaulio javų derlius 
buvo 25 milijonais tonų ma
žesnis negu praėjusių metų, 
tuo tarpu žmonių skaičius 
pasaulyje per tuos metus 
padidėjo 100 milijonų.

Mintis, kad pasaulyje 
žmonėms pritrūks maisto 
nėra nauja. Rev. Thomas 
Malthus jau 1798 metais 
skelbė savo teorjią, kad 
žmonių prieauglis pasaulyje 
didėja geometrine progresi
ja, gi maisto gamyba tik 

ventojų: 700 kuršių Šeimų 
(4500 žmonių), 7,000 svetim
taučių, 500 karių ir valdi
ninkų, ir apie 13,000 juodų 
vergų iš Gambijos. Tais me
tais į Tobagą atvyko dar 8 
laivai su kolonistais iš Kur
šo. Laivai iš Ventpilio iki 
Tobago plaukdavo 6 savai
tes. Tobago saloje buvo 5 
miesteliai - Jakobsfort, Ka- 
simirshafen, Fridrichshafen, 
Kurischhafen ir Neu Mitau 
(žr. W. Echert, “Kurland 
unter dem Einfluss dės Mer- 
kantilismus”, Ryga, 1927, 
184-185 psl. ir Jonas Puzi- 
nas, ‘Ankstyvoji Amerikos 
Lietuvių Išeivija ir Jų Spau
da’, Karys 1966 Nr. 5, psl. 
132).

Čia gal vertėtų stabtelėti 
ir padaryti keletą pastabų 
apie Kuršo naujokyną Afri
koje. 1648 m. pasirašęs su
tartį su Portugalija, pagal 
kurią Kuršo laivai galėtų 
keliauti ir prekiauti palei 
Ginėjos krantus, Jokūbas 
jau 1650 m. išsiuntė savo 
3 laivus ‘Walfisch’, ‘Kroko - 
dil’ ir ‘Pietas’ ištyrinėti va
karų Afrikos krantus. 1651 
m. spalio 25 d. kapitonas 
Pieter Schulte su ‘Wal- 
fisch’ ir ‘Krokodil’ atplaukė 
į Gambijos upės žiotį. Ištir
iamas, kad Gambijos išta
kos smiltynai ir salelės me
keno neužimtos, jis užėmė 
kraštą vardan Kuršo erco- 
go. Netrukus atsirado pro
vizorinis fortas, pavadintas 
Šv. Andriaus vardu. Kuršo 
naujokynas ištvėrė 10 metų. 
TJuvo pastatyta bažnyčia su 
bokštu, medinės kareivinės 
įgulai, kurią sudarė 50 vyrų 
būrys. Buvo pastatydinti na
mai gubernatoriui, komerci
niam direktoriui bei pasto
riui. Šiauriniame Šv. And
riaus salos krante buvo pa
statytas mažas fortas su 
parduotuve (factoreyen). 
Gambijos kolonistai buvo iš
imtinai vokiečių kilmės. 
Juos kankino ir maliarija, 
ir dizenterija ir įvairūs 

(Nukelta į 6 psl.) 

aritmetine. Todėl jis jau tais 
laikais siūlė žmonijos prie
auglio kontrolę. Jo teorija 
nesukėlė jokio sąjūdžio, nes 
tas klausimas tuomet dar 
nebuvo aktualus. Pasauly
je tada žmonių skaičius ne
siekė net vieno bilijono. Da
bar pasaulyje yra virš 3 bili
jonų žmonių ir kiekvienais 
metais tas skaičius didėja 
apie 100 milijonų. Reiškia, 
per ateinančius 10 metų pa
saulio žmonija padidės dar 
vienu bilijonu. Jeigu žmonių 
prieauglis didės tokiu tem
pu, tai šio šimtemČio pabai- 
gojeant žemės planetos bus 
virš 6 bilijonų gyventojų. 
Tokio skaičiaus oasaulis šiuo 
metu išmaitinti negali. Jau 
dabartinėm sąlygom esant 
daugelyje kraštų žmonės 
miršta nuo bado. Įdomu, kad 
prieš 6 metus britų sociolo
gijos profesorius, C.P. Snow 
jau rašė, kad pasaulio mais
to krizė įvyks tarp 1975 ir 
1980 metų. Ar yra vilties 
krizės išvengti ir žmonijos 
augimą sustabdyti?

Case Westėrn Reserve 
profesorius M.D. Mesarovic 
naudodamasis kompiuteriais 
apskaičiavo, kad Pietų Azi
jos žmonių prieauglį sustab
dyti nėra vilties ir, kad 2025 
metais ten bus toks sociali
nis ir ekonominis chaosas, 
kad vaikų mirtingumas kas 
mėnesį sieks vieną milijoną. 
Taigi, žmonijos ateitis nėra 
šviesi.

Šiai problemai spręsti 
yra tik viena galimybė, 
būtent mažinti gimimų skai
čių. Kaip gi tai atsiekti?!

Gimstančiųjų skaičių ma
žinti, arba reguliuoti, šiuo 
metu populiariausias meto
das yra piliulių vartojimas. 
Tam tikslui skirtos piliulės 
apsaugo moterį nuo nėštu
mo 99% tikslumu. Kaip at
rodo, jos yra gana patikimos 
prieaugliui reguliuoti, bet 
jos turi ir neigiamų savy
bių. Į piliulių cheminę su
dėtį įeina sintetiniu būdu pa
gaminti moteriški hormonai. 
Sintetiniai hormonai kai ku
rioms moterims sukelia krau 
jo indų susirgimus, vadina
mus tromboflebitais, kurie 
gali sukelti mirtingas kom
plikacijas. Moterys imančios 
piliules turi žinoti, kad iš 
100,000 vartojančių piliules, 
apie 2-3 gali mirti nuo trom
boflebito komplikacijų. Tos 
moterys, kurios nevartoja 
piliulių, turi 4 kart mažiau 
mirtinų susirgimų; bet iš ki
tos pusės paėmus, moterys 
kurios yra pastojusios ir 
gimdo, turi 6 kartus daugiau 
mirtinų komplikacijų, negu 
piliules vartojančios. Taigi, 
piliulės palyginti nėra jau 
taip pavojingos vartoti kaip 
kai kurie galvoja. Žinoma, 
moterys turinčios, arba ture 
jusios kraujo indų susirgi
mus, tokių piliulių vartoti 
negali. Yra manoma, kad 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse virš 12 milijonų mo
terų vartoja šias piliules.

Moterys, kurios negali 
vartoti piliulių, gali naudo

tis kitokiu apsaugos būdu, 
‘intrauterine device’ vadina
mu. Šis ‘device’ yra iš plas
tikos padaryta kilpa, žiedas 
arba skydas, kuris būna 
įdedamas į gimdos vidų. 
Toks svetimkūnis būdamas 
gimdos viduje neleidžia mo
teriai pastoti. Šis metodas 
yra mažiau patikimas negu 
piliulė. Be to, jis dažnai duo
da įvairias komplikacijas. 
Praėjusią vasarą, Kalifor
nijoje, kelios moterų orga
nizacijos apskundė vieną 
kompaniją, gaminančią to
kius plastinius skydus-kil- 
pas. Jungtinių Amerikos 
Valstybių sveikatos apsau
gos departamentas pradėjo 
tirti jų skundus. Betiriant 
paaiškėjo, kad 1973 metais 
per 6 mėnesius Jungtinėse 
Amerikos valstybėse apie 
3500 moterų, turinčių šias 
kilpas, buvo paguldytos į li
gonines dėl įvairių susida
riusių komplikacijų. Buvo ir 
mirtinų atsitikimų. Turint 
galvoje, kad tokias kilpas- 
skydus Amerikoje vartoja 
apie 8 milijonai moterų, 
šis komplikacijų skaičius nė
ra labai didelis, bet vertas 
dėmesio. Sveikatos departa
mentas šį reikalą tiria to
liau.

Be minėtų gimimų kon
trolės būdu yra dar ir chi
rurginis būdas. Jis yra 
radikalus ir, žinoma, labai 
patikimas. Moterims gali bū
ti perrišamos gimdos tū
bos, o vyrams iš kiaušinė
lių (testiculų) išeinantieji la
takai. Vyriškų latakų perri
šimas nėra sudėtinga opera
cija ir daugumoje padaro
ma gydytojo kabinete. Mo
ters gimdos tūbų perriši
mas yra daromas ligoninė
je ir yra daugiau kompli
kuotas. Po tokių operacijų, 
tiek moterys tiek vyrai, vai
kų daugiau turėti nebegali. 
Tiems kurie vėliau nori pa
sidaryti vėl vaisingi, yra da
romos ‘atrišimo’ operacijos. 
Ne visiems šios operacijos 
yra sėkmingos, nes taip 
operuotų moterų tik 20%, 
o vyrų 30% atgauna vaisin
gumą. Todėl chirurginis ste
rilizacijos būdas yra patar
tinas tik tiems, kurie turi 
daugiau vaikų. Indijoje, kur 
žmonių prieauglis yra labai 
didelis, vyrams sutinkan
tiems tokiu būdu sterlilizuo- 
tis, valdžia moka pinigines 
subsidijas.

Yra dar vienas chirurgi
nis gimimų kontrolės bū
das, būtent, nėštumo nutrau 
kimas. Šis būdas dėl reli
ginių, etinių ir moralinių 
įsitikinimų nevisiems yra 
priimtinas.

Įdomu pastebėti, kad kai 
kurie čia anksčiau išvardin
ti gimimų kontrolės būdai, 
praeityje įstatymų keliu bu
vo draudžiami praktikuoti. 
Žmonijos prieauglio proble
mai pasidarius labai svar
biai ne tik mažai pažengu
siuose kraštuose, bet ir va
karų pasaulyje įstatymai 
keičiasi ir taikosi prie laiko 
reikalavimų.

TREČIADIENIS, lapkr. 27 d., 8 vai. vak. (3 veiksmų futureska) 
Anatolijaus Kairio MANO SENELIS, rež. D. Lapinskas

KETVIRTADIENIS, lapkričio 28 d., 5 vai. popiet 
Kartojama trečiadienio programa

PENKTADIENIS, lapkričio 29 d., 8 vai. vak. (6 pav. satrra) 
Vinco Kudirkos VIRŠININKAI, rež. A. Cieminis 
Scenai pritaikė Jurgis Jankus

ŠEŠTADIENIS, lapkričio 30 d., 8 vai. vakaro (3 v. komedija) 
V. Alanto ŠIAPUS UŽDANGOS, 
rež. E. Dauguvietytė-Kudabienė

SEKMADIENIS, gruodžio 1 d., 2 vai. popiet (3 v. drama) 
Jurgio Gliaudos NAKTIS, rež. D. Mackialienė

SEKMADIENIS, gruodžio 1 d., 6 vai. vakaro 
Žymenų įteikimo vakaras, praveda Emilija Pakštaitė

TRECIAS JAV IR KANADOS

TEATRO FESTIVALIS 
1974 m. lapkričio 27, 28, 29, 30 ir 

gruodžio 1 dienomis
DALYVAUJA: Chicagos, Hamiltono, Los 

Angeles ir Rochesterio draminiai sambūriai.

JAUNIMO CENTRAS, 
5620 So. Claremont Avė., Chicago, III.

BILIETAI I VAIDINIMUS po $1.00, $3.00, $2.00 gaunami 
Marginiuose, Vaznelių prekyboje ir vaidinimų dienomis prie 
įėjimo. Prašome įsigyti iš anksto, nes visos eilės numeruotos.

KVIETIMAI Į ŽYMENŲ BANKETĄ, $5.00 asmeniui 
gaunami tose pačiose vietose ir pas platintojus. Programoje: 
Režisierių ir aktorių pagerbimas, Žymenų įteikimas, Balio Pakš
to variacijos, L. Alcnsko elektronika, festivalinės vaišės, že

maitiškas baras ir kt.

Paremkite Teatro festivalį atsilankymu arba aukomis. 
Prašome siųsti šiuo adresu: lIITeatro Festivalis, 8157 S. Pulaski 
Rd., Chicago, III. (>0652.

Rengėjas — JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENE
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NEOLfTUANŲ ŠVENTĖ...
(Atkelta iš 4 psl.) 

gerai šaukti neformalias su
eigas ir panašius klausimus 
padiskutuoti ne kokiu sim
poziumų forma, bet gyveni
miškai.

Į NAUJĄJĄ VALDYBĄ 
išrinkti ir pareigomis pasi
skirstė: pirmininkas Algis 
Jonušas, vicepirm. dr. Vy
tautas Dargis (buvo ir pr. 
valdyboj), sekretorius Ro
mas Šiaudikis, iždininkas 
Marius Kasniūnas ir . valdy
bos narys Eugenijus Kniukš 
ta. Revizijos komisija paliko 
ta pati: J. Juodikis, A. Mo
destas ir N. Juškus.

Pabaigoje buvo siūlyta 
kreiptis į LTNamų adminis
traciją, kad leistų pastatyti 
spintą, kurioje tilptų Kor
poracijos insignijos ir tur
tas. Buvo pageidauta, kad 
Korp! valdyba neužmirštų 
paremti tautinę spaudą, 
Smetonos raštų išleidimą ir 
kt. Padėkota vyr. valdybos 
vicepirm. A. Pavilčiūtei, už 
padarytą pranešimą apie 
Korp! Neo-Lithuania Peda
goginio lituanistikos insti
tuto studentams.

Uždarydamas sueigą pir
mininkaujantis J. Jurkūnas 
dar kartą dėkojo buv. valdy
bai, o naujai valdybai palin
kėjo dar energingiau kibti į 
darbą Pro Patria.

Sueiga buvo gana gausi, 
generacijomis maždaug pa
sidalino pusiau.

MIRUSIŲJŲ KORPO- 
RANTŲ PAGERBIMAS. 
Korporacijos šventė pradėta 
lapkričio 9 d. 10 vai. ryto 
pamaldomis tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. Mišias atnašavo 
ir reikšmingą pamokslą pa
sakė kun. J. Vaišnys, S.J. Po 
pamaldų nemažas būrys 
korporantų nuvyko į Šv. Ka
zimiero lietuvių kapines ap
lankyti mirusių kolegų. Šią 
gražią ir prasmingą tradici
ją Korporacija vykdo per 
visą savo gyvavimą.

AKADEMIJA. Akademi
nė dalis įvyko lapkričio 9 d. 
8 vai. v. LT Namų puošnio
je salėje. Korporantai ir 
svečiai pripildė visą salę. 
Šventės minėjimą pradėjo 
vėliavos įnešimu, sugiedant 
tautos himną. Pirmininkė 
A. Gulbinienė prisiminė Kor 
poracijos įsteigimą prieš 52

metus, jos golgotos kelią ru
sų komunistams okupavus 
Lietuvą, atsisteigimą trem
tyje ir pareigas šių dienų 
gyvenime.

Korporaciją sveikino lie
tuvių ateitininkų akademi
kų vardu studentė Čepaity- 
tė, Lietuvių akad. sambūrio 
pirm. K. Kasakaitis ir Korp! 
Neo-Lithuania vyr. v-bos 
pirmininkas J. Lendraitis.

“Lietuva brangi” garsams 
skambant uždėtos spalvos 
Alvydui Valiukėnui. Pirm. 
A. Gulbinienė ir tėvūnas M. 
Kasniūnas pasveikino nau
jąjį senjorą, o šis tarė pa
dėkos žodį.

Spalvingose ceremonijose 
senoji valdyba perdavė pa
reigas naujajai valdybai. 
Naujasis pirmininkas Algis 
Jonušas trumpame, bet gra
žiai skambančiame lietuviš
kame žodyje, pasižadėjo dir 
ti kilnų darbą Pro Pat
ria.

Akademinė dalis buvo 
baigta studentų himnu Gau- 
deamus.

Tuojau po akademinės da
lies, LT Namų šeiminin
kės pavaišino vakariene, o 
neolituanų orkestras, vado
vaujamas fil. Algio Modesto, 
nuotaikingai linksmino ir vi
sus viliojo šokiui.

Buvo ir dvi staigmenos: 
vicepirm. fil. dr. Vytauto 
Dargio gimtadienis ir fil. T. 
Blinstrubo vardadienis. Vi
si dalyviai sugiedojo ilgiau
sių metų ir solenizantus pa
sveikino.

SECRETARIES

Due to expansion and promo- 
tion from within, we have two 
secretarial openings.

Reądirement include mini- 
mum 1 to 2 years secretarial 
experience with typing of 60 
wpm and good short hand 
skills.

Qualified applicant shold call 
Mr. P. E. McCarthy

at 216-271-4000 Ext. 280 
for appointment

COLE NATIONAL CORP.
An Equal Opportunity Employer

SKUBĖKITE REGISTRUOTIS 
ŠVENČIŲ KELIONEI 

Į ARGENTINĄ 
Išskrenda š. m. gruodžio mėn. 19 dieną 

per New Yorką.
Bilieto kaina iš Chicagos —

14/28 dienoms $770.00 asmeniui 
28/45 dienoms $694.90 asmeniui

PLANUOKITE SAVO ATOSTOGAS 1975 METAMS: 
KELIAUKITE SU LIETUVIŲ EKSKURSIJOMIS

Vasario mėn. 1 d. — EKSKURSIJA I HAVAJUS —
4 salos, .15 dienų kelionė 

$549.00 10% mokesčio, asmeniui
(dvigubam kambary)

Vasario mėn. 15 d. — EKSKURSIJA į MEKSIKĄ — 
7 dienų kelionė (Mexico City, Acapulco) 

$339.00 + 10% mokesčio, asmeniui 
(dvigubam kambary)

Kovo mėn. 10 d. — EKSKURSIJA Į ŠVENTĄ 
ŽEMĘ IR GRAIKIJĄ, 10 dienų kelionė 
$939.00 asmeniui (dvigubam kambary)

Balandžio mėn. 19 d. — ŠVENTŲ METŲ 
EKSKURSIJA l ROMĄ — 11 dienų kelionė 

$659.00 asmeniui (dvigubam kambary)
PRICES & AIR FARES SUBJECT TO CHANGE. RATES 
QUOTED MASED ON TARIFFS AND EXCHANGES IN 

EFFECT AUGUST 1, 1974.

Dėl informacijų skambinkite arba rašykite:

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
BUREAU

9727 South Western Avenue 
Chicago, Illinois 60643 

Tel. (312) 238-9787
Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos, sudarome 

reikalingus iškvietimo dokumentus. Taip pat teikiame in
formacijas kelionių reikalais po visą Ameriką ir kitus pa
saulio kraštus; parduodame lėktuvu bilietus, parūpiname 
reikalingas vizas.

DIRVA

KUR LIETUVIU NEBŪTA?
(Atkelta iš 5 psl.) 

karščiai. Mirtinguams bu
vo didelis. Pvz. Brazilijos 
tyrinėjimuose pasižymėjęs 
majoras Joachimas Dinige- 
ris išvyko su ekspedicija 
ieškoti pasakiško “Goldland 
Tombuktu” (Timbuktu?), o 
grįžo kaip lavonas. Per 
taikingą dešimtmetį maž
daug 35 kunigaikščio lai
vai, tiek karo, tiek pre
kybos, aplankydavo koloni
ją. Jie grįždavo Europon su 
dramblio kaulais, aukso ‘grū 
dais’, antilopių odomis ir 
kt. Šv. Andriaus kolonistai 
dar pirkdavo juodus ver
gus iš juodukų Cumbo, Bar- 
ra, Ambosata ir Cassab ka
raliukų. 1652 m. spalio 11 d. 
Jokūbas įkurdino plantaci
ją -- naujokyną Bajono pu
siasalyje, kur šiandien yra 
Gambijos sostinė, Bathurs- 
tas. Smulkiau aprašo šios 
kuršių-vokiečių kolonijos is
toriją Heinz Mattiesen (žr. 
“Krulands Koggen in Afri
ka”, Der Europaische Os- 
ten, Nr. 122, 1965 m. ge
gužis). Rodos, kad Gambi
jos kolonistai buvo vien vo
kiečiai, olandai bei portuga
lai. Nebūta nei latvių, nei 
lietuvių tenais.

Bet digresuojame nuo To
bago istorijos. Kuršo kolo
niją ir patį Kuršą ištiko 
didelė nelaimė. Kuršo kuni
gaikštija buvo įvelta į Len
kijos-Lietuvos karą su Šve
dija. 1658 m. rugsėjo 28 d. 
švedai užėmė kunigaikščio 
rezidenciją Mintaujoje ir pa
tį Jokūbą išsivedė į nelais
vę Ivanogrodan. Sužinoję 
apie šį įvykį, olandai tais 
pat metais užėmė šiaurinį 
Tobagą. 1656 m. olandai už
valdė Šv. Andriaus naujo
kyną Gambijoje, bet 1661 m. 
buvo priversti užleisti Gam- 
biją anglams. Tobago sala 
ėjo iš rankų į rankas. 
Prancūzai atėmė Tobagą 
nuo olandų. 1664 m. sutarti
mi Kuršas pripažino Šv. 
Andriaus naujokyną Angli

jai, o Anglija Tobago salą 
Kuršui ta sąlyga, kad joje 
Kuršas tik savo valdinius 
(“kurlaenische oder lettis- 
che Unterthanen...” žr. Cru- 
se, 177 psl.) įkurdintų.

Tačiau Kuršas neįstengė 
sau Tobagą susigrąžinti, ir 
kovos tęsėsi. 1665 Tobagą 
užvaldė anglų piratai, 1666 
prancūzai, 1667 olandai ir 
tt., kol 1680 m., patekusi į 
anglų rankas, buvo Kuršui 
grąžinta, bet jau 1684 m. jo 
įgulos palikta. Kovų metu 
daug kolonistų žuvo. 1690 m. 
kolonistų likučiai su turtu 
atsirado Ventspilyje. Dalis 
Kuršo kolonistų pasiekė kai
mynines Barbados ir Mar- 
tiniųue salas ir Šiaurės 
Ameriką dar 1677 m. (žr. 
Latvju Enciklopedija, sąs. 
27, Stokholmas, 1954, psl. 
2499-2501).

Kiek galėjo būti lietuvių 
kolonistų kuršų tarpe neži
noma. Neišliko jokių doku
mentų Tobago saloje. Šalti
niai, jei dar išliko, randa
si Rygos archyvuose.

WANTED IST CLASS SKILLED 
MACHINISTS

M1LL1NG MACHINIST 
and 

TURRET LATHE OPERATOR 
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints 6c close tolerance. No 
■traineet_; 3 to 5 years experience to 
quahty. Excellent benefits. 

ROBINTECH INC.
3421 Old Vestai Rd.
Vestai. N. Y. 13850 

609-729-9381
(81-87)

WANTED 
ELECTRICIANS 

Journeymen or 8 years relaled ex* 
perience $4.70 per hour, plūs over
time, company paid benefits and stea- 
dy employment. Convenient Northeast 
Detroit location.

Apply Employment Office
9 a. m, to 3 p. m. 

WOODAL INDUSTRIES INC. 
7565 E. McNICHOLS 

DETROIT. MICH.
An Equal Opportunity Employer 

(83-89)

DIE MAKERS
Experienced in small progressive dies 
only. Union shop. Ali benefits. No 
automotive work. No lay offs.

105 year old company. 
SUPERIOR SEAL & STAMP CO. 

1401 VERMONT 
DETROIT, MICH.

An Equal Opportunity Employer 
(83-90)

WANTED JOURNEYMEN or IST CLASS SKILLED 
AUTOMATIC SCREW MACHINE 

SET-UP AND OPERATORS
For UA.VEN PORT and BROWN & SHARP

Mušt be able to sėt up work from blue prints & close tolerance. 
IST & 2ND SHIFTS

Excellent opportunity, paid holidays and medical plan. 
Apply call or write to: PLANT MANAGER 
THE BRISTOL SOCKET SCREW CO. 

4 PINES BRIDGE RD.
BEACON FALLS, CONN. 06403 

203-888-0504
(85-94)

PIPE FITTER
Musį be Journeyman or Eąuivalent and be able to 
work any shift. Excellent benefits and working 
conditiorts. Apply;

CHAMPION SPARK PLUG CO.
20000 Conner Avė., Detroit,.Mich. 48234

An Eąual Opportunity Employer (86-88

TIME FOR A CHANGE
Prefer a small organization with a personnalized atmosphere. 
See us.
We have an immediate opening for 2nd Shift Supervisor. Ap
plicant should be experienced on Draper looms with Unifil.
We also offer training for weavers and loom fixers. When 
fully trained, the job pays $4.00 for loom fixer & $3.50 for 
weaver. Premium for working 2nd shift 15c per hour, for 3rd 
shift 30c per hour.
We offer a steady job and excellent benefits. Successful trai- 
nees will be sent to Draper for advance training.
Call collect (201) 859-6400 as for Leo Beland 

Weekdays 8 a. m.-12 Noon or 1-5 p. m. i
(85:88)

WANTED JOURNEYMAN or 1ST CLASS SKILLED 

MAINTENANCE MACHINISTS
Mušt be fully ųualified to operate engine lathus, milling 
machines, shaper and other usual machine shop eųuipment.

Reųuired to do general maintenance work in the plant.

Steady employment with regular overtime. Good hourly rate 
plūs excellent fringe benefits and pleasant working conditions.

Apply in Person-i

HAMPDEN PAPERS, INC.
100 WATER ST., HOLYOKE, MASS. 01040

(85-88)
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TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
7>/2% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6 % % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6'/2% — 1 metų su $1,000, minimum.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus naują 
taupymo sąskaitą. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal 
pasirinkimą su stovu. Kitos dovanos duodamos sąskaiton 
įdėjus atitinkama sumą.

Member F.S.L.I.C., Washington, D.C. Equal Opportunity Lender

alnt 
jittiony 
avings

1447 So. 49th Court • Cicero, Illinois 60650 
Phone (312) 656-6330

Open Mon., 9-8; Tues, Thurs., Fri., 9-5; Sat„ 9-1; Closed Wed.
Juozas Gribauskas, vedėjas

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 
pas vienintelį 
lietuvį kailininkq 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ
Tel. 263-5826
(įstaigos) ir
677-8489 (buto)

185 North Wabash Avenue 2nd Flbor
Chicągo, III. 60601

-................................................

DRAFTSMEN, MW
... DESIGNERS
...LAYOUT DRAFTSMEN, M/W 
...1NTERMED1ATE DRAFTSMEN, M/W

Positions now available in the following areas:

PIPING
PKOCESS LAYOUT

Looking for experienced Draftsman M./W

Excellent salaries. Benefits include company paid Dental 
and Pension plan and a full tuition refund program as weli 
as normai benefits program.

Presently scheduled overtime

CALL (201) 262-8900, EXT. 291
JACK AI.LEN, Employment Manager

APERMimT
SYBRON CORPORATION

E. 49 Midland Avė., Paramus, N. J. 07652

An Eąual Opportunity Employer
(86-8»)
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NAUJI PROFESIONALAI

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

PADĖKA
Šv. Kazimiero Lituanisti

nės Mokyklos Tėvų Komite
tas nuoširdžiai dėkoja p. 
O. Jokūbaitienei, vyriausiai 
pietų šeimininkei, už taip

malonumu se-Su dideliu 
kerne Ohio Bar Association 
pranešimą, kad MARIUS 
JAKULIS-JASON ir jo 
žmona JŪRATĖ PAULIU- 
KONYTĖ išlaikė egzaminus 
teisės praktikai po sėkmin
go teisės mokslų užbaigimo 
su aukštais pažymiais, 1974 
m. birželio mėn. Cleveland 
Marshall College of Law.

Marius ir Jūratė teisės 
mokslus tęsia New Yorke ir 
siekia Masters of Jurispru- 
dence laipsnių. Marius spe
cializuojasi prekybos teisė
je — Trade Regulations — 
New York Universitete, gi 
Jūratė specializuojasi tarp
tautinėj teisėj — Columbia 
Universitete, kartu dirbda
ma kaip advokatė bylų sky
riuje — litigation — firmo
je Cooper, Dunhan, Clarke, 
Griffin and Moran, Rocke- 
feller Plaza. Marius šiomis 
dienomis laimėjo pirmą vie
tą Clevelando varžybose 
Nathan Burkan National 
Copyright prizui.

Abu advokatai bus pri
saikdinti š. m. gruodžio 16 
d. Washingtone, D. C. Vy
riausio Teismo Jungtinėse 
Valstybėse Teisėjo W. 
Douglas.

Daug sėkmės linkime Ma
riui ir Jūratei mokslo gili
nime New Yorke ir laukia
me jų grįžtant į Clevelandą, 
kur, apart daugelio draugų 
gyvena ir jų tėvai.

• Vytautas Andrius Pre- 
meneckas, Ritos ir Juozo 
Premeneckų sūnus, pateko 
į KAS yra KAS tarp Ame
rikos aukštesniąją mokyklą 
baigusių iškiliųjų mokiniu 
sąrašą. (WHO’S WH0 
Among American High 
School Students). Į šį sąrašą 
patenka tik 3 procentai visų 
Amerikos aukštesniųjų mo
kyklų laipsnių mokinių, šie 
jaunuoliai yra skaitomis 
būsimais vadovais Ameri
kos visuomenėje įvairiose 
jų pasirinktose profesijose.

Vytautas, būdamas dar 
tik 5 metų jau priklausė

Maloniai kviečiame jus dalyvauti 

Clevelando lietuvių radijo

SIDABRINĖS SUKAKTIES

BANKETE
sekmadienį, gruodžio 1, 3 vai. p. p.,

LIETUVIŲ NAMŲ SALĖJE.

IŠKILMINGI PIETŪS
Voice of America direktoriaus 

DR. KOSTO JURGĖLOS ŽODIS

DAIVOS MATULIONYTĖS
Barokinio ansamblio koncertas

TĖVYNĖS GARSŲ RADIJO 
darbuotojų ir rėmėjų pagerbimas.

BILIETAI ASM. $7.50

Gaunami pas T. G. vedėją 382-9268. R. Tatarūnienę 
531-5924, M. Lenkauskienę 831-1494, H. Jakubs 486-6176, 
S. Sankal 486-5279 ir Lietuvių klube 531-2131.

JŪSŲ DALYVAVIMAS BANKETE REIŠKIA PARAMĄ 
LIETUVIŠKOMS RADIJO BANGOMS.

Šv. Jurgio parapijos rudens festivalis - bazaras pra
ėjusį sekmadienį sutraukė daug žmonių ir buvo daug lai
mingųjų loterijoje. Kleb. kun. B. Ivanauskas skelbia 
laiminguosius. Šalia stovi parapijos tarybos nariai Z. 

.Obelenis ir P. Stempužis 
traukusią laimėjimus).

Clevelando žaibo lengvosios 
atletikos komandai. Pasku
tiniais metais Westlako 
aukštesnio j e mokykloje Vy
tautas pasiekė keletą rekor
dų.- Vienas jų buvo 22 pėdų 
ir 11 inčų šuolis į tolį. Tas 
rekordas yra užrašytas mo
kyklos lentoje ir jo vardas 
ten bus kol kas nors kitas 
sumuš tą rekordą, kas bus 
sunku padaryti.

Vytautas gerai mokėsi ir 
buvo WestJake aukštesnio
sios mokyklos iškiliųjų mo
kinių sąjungos prezidentu. 
(National Honor Society) ir 
lengvosios atletikos koman
dos kapitonu. Jis didžiavosi 
savo lietuviška kilme ir sa
vo seneliu, a. a. pulkininku 
A. Birentu. Vytautas studi
juoja prieš medicininius 
mokslus Baldwin Wallace 
universitete. Jo brolis Sau
lius baigia universitetą šiais 
metais, o vyriausias brolis 
Viktoras sėkmingai verčia
si dantų gydytojo praktika 
Michigano valstijoje.

• Dr. K. Pautienis, Cleve
lando šaulių kuopos pirm, 
ir cv vicepirm. su žmona 
lapkričio 21 d» išskrido į 
Floridą, St. Petersburg, da
lyvauti Romo Kalantos šau
lių kuopos vėliavos šventi
nimo iškilmėse, jie bus vė
liavos krikšto tėvais. Prieš 
metus St. Petersburg šaulių 
kuopa ir Juno Beach šaulių 
būrys buvo įsteigti dr. K. 
Pautienio rūpesčio. Grįžta 
iš Floridos gruodžio 5 d.

(laiko ant rankų mergytę 
V. Bacevičiaus nuotrauka

U

KRISTAUS KARALIAUS 
ŠVENTĖ

Šiais metais ši šventė bus 
švenčiama lapkričio 24 d. 
Iškilmingos Šv. Mišios 10 
vai. Dievo Motinos Nuola
tinės Pagalbos bažnyčioje. . . , . , .
Organizacijos prašomos atsi- * 
nešti vėliavas. Vėliavų nešė- " ””
jai renkasi 9:40 didžiosios 
salės prieangyje. Po mišių 
parapijos salėje iškilminga 
akademija. Paskaitą skaitys 
kun. L. Zaremba, S.J. Mon
tažą išpildys studentai atei
tininkai. Po akademijos ka
vutė.

Clevelando ateitininkai 
kviečia visuomenę kuo gau
siau dalyvauti.

• DAIL. A. PETRIKO- 
NIO meno parodos paskuti
nė diena Naujosios Parapi
jos salėje - sekmadienį, 
lapkričio 24 d., 2-6 vai. p.p.

lai paremti pietus. Taip pat 
nuoširdus ačiū didelei gru
pei mokinių tėvų ponių dir
busiai prie pietų ruošimo ir 
aukojusiai kepsnius. Labai 
malonu, kad taip pat talki
ninkavo ir kelios ponios tu
rinčios sentimentų lietuviš
kai mokyklai nors šiuo metu 
ir nėra tiesioginiai susirišu
sius su mokykla. Atsipra
šant, kad kelios pavardės 
gali būti ir praleistos, no
rėtumėm paminėti V. Nykš-

tėnienę, A. Aleksienę, K. 
Titienę, A. Benokraitienę, 
M. Bačiulienę. Tikimės, kad 
tokia rėmėjų-padėjėjų gru
pė ir toliau didės.

Dėkojame p. J. Malskiui, 
Clevelando Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkui ir 
klebonui G. Kijauskui, S. J. 
už malonų bendradarbiavi
mą. Didelė padėka Dirvai, 
J. Stempužiui ir V. Rociū- 
nui už skelbimus. Taip pat 
ir didelis ačiū visiems atsi
lankiusiems.

• Jaunimo vakaronę š. m. 
lapkričio 23 d. 7 v. v. Nauj. 
parapijos kavinėje ruošia 
vyr. skautės ir skautai vy
čiai. Visi kviečiami atsilan
kyti.

A

• J. Laučka, ateitininkų 
sendraugių s-gos pirminin
kas, lapkri 23 d. atvyksta iš 
Washingtono ir 6 v. v. Nauj. 
parapijos mažoje salėje 
ateitininkų sendraugių su
sirinkime padarys praneši
mą.

• Cuyahoga Community 
College žiemos ketvirčiui 
registracija jau prasidėjo. 
Žiemos klasės prasidės sau
sio 6 d. Dėl smulkesnių 
informacijų skambinkite: 
Eastern Campus 464-3535, 
Metropolitan Campus 241- 
5365 ir Western Campus 
845-4000.

HOUSES FOR SALE
Open Sunday 1-5

17612 Brasil off Neff Rd. 
and off Lake Shore, near 
Our Lady, 5x5 double. Un- 
der 30,000.

★

Open Sunday 1-5
40 East 209 St. North off 

Lake Shore in Euclid. Big 
brick bungalow 3 giant bed
rooms, carpeting, divided 
basement.

GEO. KNAUS Realtor
481-9300

HOUSE FOR SALE
Euclid mid. 20,000. Loc- 

ated off East 200 St. Alu- 
minum siding, 3 bedrooms, 
basement, car garage, Holy 
Cross Parish. Estate mušt 
be settled.

C. P. M. REOLTY INC.
944-3232

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINĖS IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS I AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskjte 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletype 
susisiekimas su Maskva suteiks .jums žinia apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036
CLEVELAND, OHIO 4^114

/uperior /avinas
■and LCAN ASSOCIATON *

yra jūsų kaimynystėje ir teikia visus 
finansinius patarnavimus. 

Automatine, kompiuterizuota 
apskaičiavimų sistema.

★

Paskolos nekilnojamam turtui įsigyti, 
naujoms statyboms, priestatams ir 

remontui.
★

Už reguliarius taupymo indėlius 
mokama

Už terminuotus taupymo pažymėjimus 
mokama 6^2% — 7.1/Z2%

TAUPYMO INDĖLIAI IR PAŽYMĖJIMAI 
APDRAUSTI IKI $20.000.

Išduodami kelionių čekiai, orderiai, priimami mokes
čių įmokėjimai, elektros, dujų ir telefono sąskaitos, 

parduodami JAV bonai.
★

Pasinaudokite jums arčiausiai esančios įstaigos 
pafarnavimu!

798 East 185 Street, Cleveland,
67-12 Superior Avenue, Cleveland, 
13515 Euclid Avenue, Cleveland, 
14406 Cedar Rd., University Hts.,

Ohio 
Ohio 
Ohio 
Ohio

*44119 
44103 
44112 
44121

★

DARBO VALANDOS
Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 9:30 iki 
4:00 • Penktadienį 9:30 iki 6:00 • šeštadienį 
9:30 iki 2:30 • Pirmadienį uždaryta. • Pagrin

dinė įstaiga E. 185 St. atidaryta iki 2:30.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

936 East 185th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
ĮRENGTA, GERAI VĖSINAMA IR YRĄ DIDELĖ 
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

Della E. Jakubs ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS

MINEJIMAS-BALIUS
IVYKS Š. M. LAPKRIČIO 23 D., 7 VAL. V AK., LIETUVIŲ NAMŲ SALEJE.

Meninę dalį atliks RAMOVĖS VYRŲ CHORAS, vadovaujamas JULIAUS KAZĖNO ir akompanuojant 
GENEI KARSOKIENEI.

BILIETO KAINA ASMENIUI 10 DOL., JAUNIMUI 5 DOL.

Prašome iš anksto užsisakyti vietas pas A. Jonaitį 531-4608, St. Astrauską 943-5948 ir P. Mainelį 
692-1690.

Šokiams gros SERBŲ orkestras.

Rengia L.K.V.S RAMOVĖ CLEVELANDO SKYRIUS

I

I

I
3F



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ALT S-GOS DETROITO 
SKYRIUI 25-RI METAI
ALT S-gos Detroito sky

rius š. m. gruodžio 1 d., sek
madienį, sidabrinį jubiliejų 
švęsti pradeda 12 vai. Lie
tuvių namuose įvairių dai
lės darbų parodos atidary
mu.

12 vai. 45 min.prasidės iš
kilmingas posėdis.

Meninę programų pirmo
je eilėje atliks jaunos jėgos: 
Aida Petersonaitė gros klar
netu, akomp. Loreta Peter
sonaitė, Asta Šepetytė gros 
fleita, Rasa Baužaitė šoks 
baletų, o aktorius Karolius 
Balys prisidės savo gražiu 
skaitymu iš Vytauto Ma
černio poezijos. Po meninės 
dalies pietūs, kurių metu 
sveikinimai.

Į šių skyriaus iškilmę at
vyksta iš New Yorko žino
ma visuomenės veikėja, žur
nalistė, ALT S-gos pirmi
ninkė Emilija čekienė. Yra 
pakviesti ir iš kaimyninių 
skyrių svečiai.

Maloniai kviečiami visi 
skyriaus nariai ir kitų or
ganizacijų atstovai, nariai 
ir visi apylinkės lietuviai 
dalyvauti šioje Tautinės Sų- 
jungos Detroito skyriaus 
jubiliejinėje šventėje.

• Jonas čėsna praneša, 
kad baigia sutvarkyti turi
mus TĖVYNĖS APSAU
GOS RINKTINĖS dokumen
tus. Taip pat baigia Rinkti
nės įsisteigimo bei veiks
mų apžvalgų. Jei kas buvu
sių TAR-nės dalyvių turėtų 
kokių dokumentų, duomenų 
bei pageidavimų ir norėtų 
įterpti, jis lauks iki ateinan
čių metų vasario pra
džios. Rašyti tik iš esmės. 
Jonas čėsna, 261 E. Uni- 
versity Avė., Apt. 905, St. 
Paul, Mn. 55101, U.S.A.

MADU PARODA DETROITE
Šiuo metu sparčiai eina 

artėjančios Madų Parodos 
baigiamieji darbai. Ji įvyks 
lapk. mėn. 23 d. 7:00 v.v. 
naujame Kultūros Centre. 
Jos ruošėjai, Skautų Filiste
rių Komitetas, stengiasi ją 
kuo ištaigingiau pristatyti 
dėmesį pagavusiai, susido
mėjusiai ir laukiančiai Det
roito bei apylinkių visuome
nei. Programą praves šios 
parodos iniciatorė Danguolė 
Jurgutienė.

Šioj parodoj bus demons
truojami dviejų madų kūrė
jų nauji ir originalūs drabu
žiai. Iš Kalifornijos dalyvaus 
StasėKoronkevičienė su nau 
jausiomis garsaus Rudi 
Gernreick drabužių studijos 
madomis. O iš Chicagos at
vyksta Elena Blandytė su 
savo originaliais, lietuviš
kais motyvais paįvairintais 
rūbų mezginiais.

Ši ištaiginga Madų Paro
da bus paįvairinta su lietu
viškų tautinių rūbų pristaty
mu. Gražina Urbonienė pri
statys ir apibūdins įvairius 
Lietuvos apylinkių tautinius 
drabužius - išsiskyrusius sa

Detroito madų parodos komiteto nariai. Iš kairės: 
A. Butkūnienė, D. Jurgutienė, D. Gilvydienė ir D. 
Rackienė. Trūksta: J. Asmino, A. Astašaičio, V. Bau- 
kytės ir R. Petruševičienės. A. Astašaičio, jr. nuotrauka

PRASMINGA KALĖDŲ" 
DOVANA

Tai Lietuvių Fondo iš
leisti Lietuvos 3-jų prezi
dentų ir karaliaus Mindaugo 
medaliai. Kai šiandien yra 
viskas labai pabrangę, me
dalius galite gauti sena kai
na, būtent: 3-jų prezidentų 
— $10.00 ir Mindaugo — 
$12.50. Medalių dėžutė — 
$2.50. Užsakant paštu, pri
dėti 75 c. pašto išlaidoms. 
Adr.: L. F., 2422 W. Mar- 
ųuette Rd., Chicago, Illinois 
60629.

PARAMA
DIRVAI

Atsiliepdami j prašymą, 
savo auka Dirvą parėmė šie 
skaitytojai:

Atsiliepdami į prašymą, 
savo auka Dirvą parėmė šie 
skaitytojai:
Jonas Lepeška,

Richmond Hts., Ohio $20.00
Jonas Balbatas, Cleveland 10.00 
Antanina Puškoriūtė,

East Cleveland, Ohio .. 10.00
Eugenijus Vilkas,

Valencia, Ca.................... 10.00
Marija Knystautas,

Danbury, Conn................10.00
Algis Kazilis,

Concord, Ont., Canada 10.00 
K. Valaitis,

Brydges, Ont., Canada 7.00 
Vladas Gilys, Glendale, Ca. 5.00 
Pranas Zailskas, Cicero, III. 5.00 
P. Žolynas, Chicago, III. 5.00
Viktoras Liaukus,

Wethersfield, Conn.........5.00
Juozas Bulaitis,

La Grange Park, III. ... 5.00
Jonas Kazlauskas,

Euclid, Ohio .................  5.00
Visiems,aukojusiems nuo

širdžiai dėkojame.

vo spalvomis, raštų įvairu
mu, savitu pasiuvimu ir dė
vėjimo būdingumu. Mode
liuojant ir pristatant šiuos 
tautinius drabužius kanklių 
garsais palydės Detroito 
Stasio Butkaus kuopos ky
lančios kanklininkės vado
vaujamos Danutės Petronie
nės.

Rūbus demonstruos šios 
modeliuotojos: Elena Blan
dytė iš Chicagos, Vilija Bau- 
kytė, Yolanda Baužienė, Rū
ta Čerškutė iš Windsoro, 
Gintra Duobaitė, Gina Ja
nušienė, Liolė Kizlauskie- 
nė, Izabelė Korsakienė, Kri
stina Mičiūnaitė, Audronė 
Tamulionytė-McConald, Re
gina Mingelienė, Dalia Oran- 
taitė iš Clevelando, Da
nutė Petrusevičiūtė, Genu
tė Rukštelytė, Asta Stasy
tė, Violeta Tatarūnienė, Al
dona Tautkevičiūtė iš Wind- 
soro, Audronė Vaitiekaity- 
tė ir Karolė Veselkaitė.

Parodos metu bus trau
kiamos ir išdalinamos lote
rijos dovanos kurios yra įdo
mios, gražios ir vertingos.

SIMO knygos antrosios 
laidos liko tik kelios de
šimt egzempliorių. Norėda
mi, kad ji plačiau pasklistų 
skaitytojuose, vietoj 3 dol'. 
nutarėme atpiginti iki 1 dol. 
Užsisakykit tuoj pat Dir
voje, P. O. Box 03206, Cleve
land, Ohio 44103.

Jas suaukojo: St. Koronke- 
vičienė - vakarinė suknelė, 
A. Butkūnienė -- aliejinis 
paveikslas, G. Urbonienė - 
juosmeninė juosta ir D. Jur
gutienė - šiaudinukų pa
veikslas. Loterijos bilietai 
jau dabar yra platinami. 
J uos taip pat bus galima įsi
gyti ir parodos metu. Nori
me čia dar priminti, kad vi
sas loterijos pelnas bus 
skiriamas Kultūros Centro 
išlaikymo parėmimui.

Madų parodai bilietų kai
nos yra: $4 -- suaugusiems 
ir $2 - pensininkams ir jau
nimui. Svečiai bus vaišinami 
kava ir pyragais. Prieš pro
gramą bus servuojami kok
teiliai.

Norintieji užsisakyti sta
lus iš anksto galite kreip
tis pas J. Asminą, tel. 261- 
5599.

Visuomenė yra maloniai 
kviečiama kuo gausiau Ma
dų Parodoj dalyvauti -- pa
sigrožėti madomis ir įdomiai 
praleisti laiką.

D. Gilvydienė

AUTO ELECTRICIANS & AUTO 
MECHANICS & AUTO PA1NTERS 
DEFIN1TE EXP. NEEDED. SALA- 
RY IS OPFN. LIBERAL BEN

EFITS. MON. TO FRI. 
FOREIGN CARS.

ROLLSTON MOTORS 
442 E. 92ND ST. 

NEW YORK. N. Y. 
212-427-6155

(83-87)

DIE SINKER 
TOOL AND CUTTER 

GRINDER 
MAINTENANCE 

WELDER 
MAINTENANCE 
ELECTRICIAN

Mušt be qua)ified and experienced in 
one of the nbove jobs. Electrician 
mušt be qualified in industrial-elec- 
trical trouble shooting and repai r.

GOOD RATES AND BENEFITS 
COLUMBUS AUTO 

PARTS CO. 
Hudson St. at North Freeway 

Columbus, Ohio 43211 
(614) 267-4971 

Contact Personnel
(85-87)

GENER'AL FACTORY 
LIGHT ASSEMBLY 

ENGLISH NOT NECESSARY. STEADY 
\VORK AND COMPANY BENEFITS. 

THE MINTZ CO. 
I 1610 EUCLID AVĖ. 
CLEVELAND. OHIO 

216-721-4848
(85-87)

WANTEDJOURNEYMEN
OR

1ST CLASS SKILLED

ROLL FORM OPERATORS
California company nevvly incorpor- 
ated in Gary. Indiana otfers e xė i Viri g. 
ground floor opportunity to aggre^ive 
individuals skilled in Roll Forjn Ope
rai ions. These cxpenenced Roll Fortu 
Mechanics will be capable of Roll 
ups. Pres.s and Pre-Notch Operatioijs. 
They will have the abilily lo trouble 
shoot of 14 stand 2 ’ inch chain 
driven Roll Formers and tram oper
atore.

INDIANA STEEL & TUBE
Box M-848

Gary, Indiana 46401 
219-886-1545 

186-88'

EXI>ERIENCEI) TIRE MOLI) 
MAKERS NEEDED 

FULL TIME 
VERTICAL BORING MII.I, 

HORIZONTAL BORING MII.L 
MOLI) STAMPEIt

Small shop atrnosphere, good vinges 
and benefits.

Call 216-724-9350 or 216-724-9359 
OR APPLY TO 

BARRON & BENSON INC. 
1215 CURTIS ST. 
AKRON, OHIO

(85-89>

• DVYLIKTASIS Pašau- 
lio ir Amerikos Lietuvių In
žinierių ir Architektų Sąjun
gos (PLIAS ir ALIAS) su
važiavimas įvyksta Chica
goje Tautiniuose namuose 
lapkričio 28 - gruodžio 1 d.d. 
Suvažiavimo šeimininkai 
yra ALIAS Chicagos sky
riaus valdyba, kurią sudaro 
pirm. K. Burba, vicepirm. ir 
suvažiavimo parodos koor
dinatorius P. Bulika, vice
pirm. ir parengimų koordi
natorius M. Kvedaras, sek
retorius J. Martinkus, Mote
rų Pagelbinio vieneto pirm. 
L. Lapienė, koordinatoriai 
spaudos reikalams G. La
zauskas ir J. Rimkevičius, 
Technikos žodžio vyr. redak
torius V. Jautokas, spaudos 
sekcijos vadovas ir adminis
tratorius J. Sakalas ir Tech
nikos žodžio skyriaus red. V. 
Vintartas. Šie žmonės lap
kričio 6 d. vakare Tauti
niuose namuose sušaukė 
spaudos konferenciją ir jos 
metu lietuvių spaudos bei 
radijo darbuotojus ne tik su
pažindino su artėjančio su
važiavimo programa, bet 
taip pat plačiai atskleidė 
sąjungos įnašą į lietuvių iš
eivijos kultūrinį, tautinį, po
litinį ir ekonominį gyveni
mą per pastaruosius 25 me
tus, nes AS Chicagos sky
rius buvo įsteigtas 1949.XII. 
11, taigi prieš 25 metus.

• PAGRINDINĮ praneši 
mą apie sąjungos įnašą 
padarė inž. Kostas Burba. 
Šiuo metu JAV yra astuoni 
sąjungos skyriai, Kanadoje 
-- 3, Australijoje - 4, Angli
joje, Argentinoje, Brazilijo
je ir Venezueloje po vieną. 
PLIAS kartotekoje, sėkmin
gai ją užbaigus, galėtų būti 
1500 narių, o Chicagos sky
riuje 400 narių. Bet tuo tar
pu Chicagos skyriuje tėra 
tik 130 aktyvių narių ir 70 
pasyvių. Nuo 1950 iki 1968 
m. ALIAS Chicagos sky
riaus iniciatyva buvo ruošia
mi braižytojams ir projek
tuotojams kursai. Juos bai
gė 320 asmenų ir dauguma 
jų dirba naujoje profesijo
je. Į Lietuvių Fondą sąjun
ga įnešė per 1,300 dol., 
skelbia 200 dol. stipendiją 
tam studentui, kurs pasirink 
tų universitete temą iš Lie
tuvos ūkio srities, skiria 100 
dol. metinę premiją už ge
riausią straipsnį Technikos 
Žodyje, šelpė Vasario 16 
gimnaziją, lit. mokyklas, 
taip pat komunizmo teroro 
aukas Lietuvoje ar Sibire. 
Kai išėjo visi 36 Lietuvių 
enciklopedijos tomai, apskai 
čiuota, kad 20-25% viso en
ciklopedijos turinio yra ra
šyta inžinierių bei architek
tų. ALIAS Chicagos sky
riaus valdyba nuo 1951 m. 
balandžio mėn. leidžia perio
dinį žurnalą Technikos Žodį. 
Spaudos konferencijoje bu
vo išdalintas naujausias, 
145-tas to žurnalo sąsiuvi- 
nys. Tai yra vienintelis
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ALIAS Chicagos skyr. valdyba su lietuvių spaudos 
atstovais Tautiniuose namuose. Sėdi iš kairės: VI. Bū
tėnas,'L. Lapienė, K. Burba, Br. Kviklys, J. Janusai- 
tis. Stovi: J. Rimkevičius, P. Bulika, V. Vintartas, 
V. Jautokas, J. Martinkus, M. Kvedaras ir J. Sakalas.

Z. Degučio nuotr-

VLADAS BUTĖNAS

PLIAS ir ALIAS centro valdyba 1974 m. Sėdi iš kai
rės: B. Saldukienė, K. Almenas, K. Vasaitis, K. Čampė, 
pirm. P. Mažeika. Stovi: L. Kačinskas, M. Petrulis, T. 
Mickus.
technikinis žurnalas, leidžia
mas lietuvių kalba laisvaja
me pasaulyje. Sąjunga taip 
pat leidžia ir metraštį. 1968 
m. pasirodė metraščio I-jo 
tomo ketvirtoji dalis. Turi
ma medžiagos dar septy
nioms dalims. Architektū
ros bei statytos konkursai, 
o taip pat ir technologi
jos parodos ne kartą buvo 
organizuotos PLIAS, ALI
AS jų skyrių. Tokia pa
roda vyks ir šio suvažiavi
mo metu. 1961 m. ALIAS 
Chicagos skyrius suruošė 
Lietuvos pavilijoną Inter- 
national Trade parodoje Mc- 
Cormick Place. Parodoje da
lyvavo 30 tautybių ir ją ap
lankė 700,000 žmonių. Ta 
proga ALIAS nariai sure
dagavo informacinę brošiū
rą anglų kalba “Lithuania” 
ir jos paskleidė 27,000 eg
zempliorių. Leidiniui finan
suoti dalis pinigų buvo gau
ta iš Altos. ALIAS ir Pagal
binis Moterų vienetas dide
le dalimi yra prisidėję prie 
Mokslo ir Kūrybos simpoziu
mų organizavimo bei jų pra- 
vedimo. Tie simpoziumai 
vyko Chicagoje 1969 ir 1973 
m., sutraukę daug mokslo 
žmonių iš laisvojo pasau
lio. ALIAS nariai sudarinė
jo specialias radijo progra
mas Lietuvai, kreipėsi į JAV 
prezidentą ir kitus vado
vaujančius asmenis, demas
kuodami komunizmo melą, 
ir reikalavo Lietuvai lais
vės ir okupacijos panaikini
mo. Kad sąjungos ir bendrai 
lietuviškų apraiškų ateities 
netamsėtų, s-ga visomis iš
galėmis remia studijuojantį 
jaunimą. Šiais metais į Chi 
cagos skyrių įstojo septyni 
nauji, jauni nariai. Tai maž
daug tokie pagrindiniai lie
tuvių inžinierių bei archi
tektų įnašo į mūsų įvairia
spalvį gyvenimą išeivijoje 
bruožai. Su džiaugsmu ga
lim pastebėti, kad tie bruo
žai yra tikrai stambūs ir ryš
kūs.

9 DVYLIKTOJO suvažia
vimo programa taip pat bus 
įdomi ir atvira visiems lie
tuviams. Ketvirtadienį, lap
kričio 28 d. bus parodos ati
darymas, o po to seks atida
romasis posėdis: pirm. inž. 
Stankaus iš Toronto žodis, 
kun. J. Vaišnio malda, gen. 
konsulės. J. Daužvardienės 
žodis, dr. P. Mažeikos ir inž. 
R. Kudukio iš Clevelando 
pranešimai. Penktadienio 
popietėje vyks paskaitos 
apie Lietuvą (pirmininkas S. 
Naginionis, prelegentai: B. 
Saldukienė, dr. Z. Rekašius, 
dr. R. Vaišnys). Po to seks 
simpoziumas - PLIAS ir 
ALIAS dabartinės ir atei
ties perspektyvos. Simpo
ziumui pirmininkaus inž. D. 
Šatas, pranešimus pada
rys dr. K. Čampė, arch. A. 
Kerelis ir inž. V. Volertas. 
Šeštadienį pietų metu lite
ratūros kritikas A.T. Anta
naitis kalbės tema “Lietu
vos ir išeivijos literatūros 
lygio ir kultūrinio įnašo 
sugretinimas”, gi po to dar 
vyks dvi popiečio paskaitos, 
pirmininkaujant inž. V. Vi
dugiriui. Paskaitas skaitys 
dr. R. Viskanta ir dr. L. Ba
jorūnas. Vakare didžiuliu 
banketu Sabre Room bus už
baigtas 12-tasis PLIAS ir 
ALIAS suvažiavimas.

• BAIGIANTIS tikrai 
sklandžiai pravestai spaudos 
konferencijai inž. J. Rimke
vičius pabrėžė, kad visa su
važiavimo programa bus tik
rai lietuviška, nes pagrinde 
lies lietuvius ir Lietuvą, to
dėl kiekvienam šviesesniam 
tautiečiui bus įdomi. O kvie
čiami visi, kas tik nori. Ki
ta nauja atrakcija: suvažia
vimas praeis be pompos - be 
garbės prezidiumų, be de
šimčių oficialių sveikinimų, 
be rezoliucijų. Pagrinde tai 
bus darbo suvažiavimas. Su
važiavimas ir jo proga iš
leisti leidiniai pareikalaus 
apie 2,500 dol. išlaidų. Pa
grindinės pajamos ateis tik 
iš banketo. Todėl ALIAS 
Chicagos skyriaus pirm. inž. 
K. Burba ir visa valdyba 
prašo visuomenę susidomė
ti banketu, įvyksiančiu lap
kričio 30 d. Sabre Room, 
8900 W. 95 St. Šalia 
ALIAS Chicagos skyriaus 
jau 20 m. veikia ir Moterų 
Pagelbinis vienetas. Jam pri 
klauso 70 narių. Šiuo metu 
vienetui pirmininkauja L. 
Lapienė. Dvyliktojo suvažia
vimo metu vieneto iniciaty
va viešnios inžinierių ir 
architektų žmonos bei duk
ros specialioje ekskursijoje 
bus pavežiotos po Chicagą. 
Kelionė prasidės Balzeko 
Lietuvių Kultūros muzie
jaus aplankymu ir baigsis 
Sears Towers apžiūrėjimu.
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