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HELSINKIS IR 
PASEKMĖS...

Prieš metus Helsinkyje 
trisdešimt valstybių galvų, 
jų tarpe Fordas, Brežnevas, 
Wilson, d’Estaing ir Schmidt 
iškilmingai pasirašė aktą iš 
30,000 žodžių, galvodami, 
kad tuo pradeda naują erą 
tautų santykiuose.

Visi, išskyrus komunistus, 
naiviai tikėjosi tikros detan- 
tės, laisvo keliavimo ir lais
vo idėjomis pasikeitimo, su
vienijimo išskirtų šeimų, vie 
nu žodžiu laimės ir gerbūvio 
visiems ...

Bet nereikėjo nei metų, 
kad tuo 30,000 žodžių aktu 
liktų visiškas nusivylimas.

Rašalas dar nebuvo išdžiū
vęs nuo parašų, kai Sov. 
S-ga įsikišo į Portugalijos vi
daus reikalus. Po to sekė 
Kubos invazija į Angolą su 
Kremliaus palaiminimu.

Tarp dviejų Vokietijų 1,350 
km. ilgio sienoje komunistai 
išstatė automatinius kulkos
vaidžius, žudančius bėglius į 
laisvąjį pasaulį. Komunisti
nė vyriausybė įsakė šaudyti 
į kiekvieną, kuris prisiartins 
prie Vakarų Vokietijos sie
nos.

Užmušus pirmąjį bėglį, 
kancleris Schmidt pasipikti
nęs kreipės/į Rytų Vokietiją 
kviesdamas gerbti Helsinkio 
susitarimus. Bet į savo kvie
timą nesulaukė atgarsio.

Prezidentas Fordas, kuris 
buvo vienas pirmųjų sveiki
nęs šią ‘stebuklingą detentę’ 
kuri Europą padarys taikos 
oaze - irgi buvo priverstas 
greit nusivilti. Savo metinia’ 
me raporte kongresui pareiš* 
kė baimę apie augantį sovie
tų pavojų Europai.

Mat Maskva dabar prie va 
karų sienų sutraukė 58 divi-

"Lef's not fret. Remember, he had almost all the marbles to begin with."

Kaune veikia dar ir tokios transporto priemonės. Nuotrauka daryta šių metų vasarą.

ŠALIA GINKLŲ REIKALINGAS
IR PASIRYŽIMAS VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Praėjusiame Nr., kalbėda
mi apie ginklavimosi lenkty
nes tarp JAV ir Sovietijos, 
pastebėjome, kad amerikie
čių specialistų nuomone trys 
naujos ginklų sistemos - Tri 
dent povandeniniai laivai, 
B-l bombonešiai ir naujos 
tarpkontinentalinės raketos 

zijas, 3,800 lėktuvų ir kon
centruoja strateginius bom
bonešius smogti į Europos 
širdį.

Kaip matome, Helsinkis 
pasitarnavo tik vakariečių 
budrumui užmigdyti.

MX plūs nauji ginklai garan
tuoją pataikymą sausumos 
kariuomenei - po kokio de
šimtmečio galėtų atnešti 
ginklų persvarą JAV’bėms. 
Žinoma, jei kongresas duos 
lėšų jų gamybai.

Kartu tačiau reikia atsi
minti, kad ginklų persvara 
dar negarantuoja laimėjimo. 
Atsiminkime tik Vietnamą 
ir vokiečių laimėjimus antro
jo pasaulinio karo pradžioje. 
Žiūrint į nūdienes JAV-bes 
juk sunku prileisti, kad jos, 
ir turėdamos persvarą, imtų
si pertvarkyti pasaulį. Už 

tat sunku nesutikti su buv. 
JAV jungtinių štabų virši
ninko gen. Maxwell Taylor 
pastaba, kad karinio pajėgu
mo vertinimas reikalauja 
daugiau duomenų negu tik 
skaičiai.

Rašydamas Harvardo uni
versiteto ‘International Se- 
curity’ žurnale, generolas 
tarp kitko pastebi, kad viso
se srityse ir kiekvienu laiku 
turėt karinę persvarą yra ne 
įmanoma. Amerikiečiai, pa
vyzdžiui, tik tada galėtų 
jaustis pranašesni atominių 
ginklų srityje, jei jie kiekvie 
nu metu galėtų sunaikinti vi
sus tos rūšies sovietų gink
lus, nutaikintus į JAV. Bet 
tai praktiškai neįmanoma 
nei dabar, nei artimiausioje 
ateityje.

Kalbant apie konvenciona- 
lius ginklus irgi sunku išves
ti lygsvarą. Sovietams, pa
vyzdžiui, kiekvieno konflik
to metu reikia turėti bent 40 
divizijų Kinijos pasienyje ir 
30 satelitams Europoje pri
laikyti. Iš kitos pusės nega
li būti tikras dėl vienybės ir 
JAV. Pagal 1973 metų įsta
tymą, prezidentas prieš įsi- 
veldamas į karinius žygius 
turėtų gauti kongreso suti
kimą, kas turėtų sukelti 
daug ginčų, abejonių ir ilgai 
užtruktų.

Be to, primena generolas, 

negalima užmiršti geogra
fijos. Iš principo varžovas, 
kuris kariauja arčiau savo 
sienų, yra geresnėje padėty
je. Chruščiovas nusileido 
Kuboje, nes sovietai nebuvo 
pasiruošę karui taip toli nuo 
savo ribų. Tas pats tinka 
amerikiečių kariuomenei Eu 
ropoję ir Azijoje. Kai ji ten 
buvo siunčiama, JAV turėjo 
atominės bombos monopolį 
ir didelį laivyno pranašumą. 
Šiandien to panašumo neliko 
kas veda prie išvados, kad 
JAVniekados neturės prana 
šumo Europoje. O tai savo 
keliu apriboja ir politinę 
veiklą.

Situacija Viduržemio jūro
je, Artimuosiuose Rytuose 
ir Rytinėje Azijoje esanti ge 
resnė, nors ir čia amerikie
čiai turėtų kovoti toli nuo sa
vo namų. Taylor sutinka su 
mūsų praėjusiame straips
nyje cituotu N.Y. Times kri
tiku Drew Middletonu, kad 
šiandien ir artimiausioje atei 
tyje sovietus reiktų laikyti 
pranašesniais Europoje, Vi
duržemio jūros - Artimųjų 
Rytų rajone ir šiaurės rytų 
Azijoje.

Be to, sovietai gali išnau
doti ir tai, dėl ko jie tiesio
giai nėra kalti - mūsų vyriau 
sybės struktūros silpnumą, 
vadovybės trūkumą, nevie
ningumą, save žlugdančias 
politines ir socialines prak
tikas. žodžiu, vien ginklų 
pranašumo neužtenka ...

Iš visų ateities sistemų 
daugiausiai ginčų sukėlė B-l 
bombonešis. Carteris ir de-

(Nukelta į 2 psl.)
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spmriĖ pouti^^
Reaganui dar prieš kon

venciją parinkus savo kan
didatą į viceprezidentus, iš
kilo klausimas, ką gi pasi
rinks prezidentas Fordas. 
Nė venam iš jų neturint tik
ros daugumos, vicepreziden
to pasirinkimas įgavo dides
nės reikšmės negu paprastai. 
Spėjant galimą Fordo pasi
rinkimą, visų pirma prisimin 
tinas John Connally, buvęs 
demokratas, tris kartus iš
rinktas Texaso gubernato
rium, prezidento Kennedy 
pakviestas Washingtono ad- 
ministracijon ir kartu su juo 
sužeistas, galėtų būti geras 
kandidatas ne tik į viceprezi
dentus, bet ir pačius prezi
dentus. Tiesa, jis buvo pa
trauktas teisman už neva 
$10,000 kyšio paėmimą pie
no kainų palaikymui, tačiau 
buvo išteisintas. Blogiau, 
kad jis daugiau ar mažiau 
reprezentuoja senesnės kar
tos politikus, kurie dabar ne 
madoje. Fordui jis galėtų pa 
dėti pietuose, bet ne tiek, 
kad nugalėtų pietietį Carterį. 
Užtat Fordas turėtų nurašy
ti Pietus ir koncentruotis 
daugiau į šiaurę ir tam jam 
reikalingas viceprezidentas, 
daugiau reprezentuojąs Šiau 
rėš Rytus.

Laikraščiuose ir magazi
nuose linksniuojami kandi
datai neatrodo labai ryškios 
ir patrauklios asmenybės. 
Išimtį sudaro tik netikėtas 
kairiame The New Republic 
magazine pasirodęs pasiūly
mas Fordui pasirinkti kon
servatyvų New Yorko sena
torių James Buckley. Visų 
pirma jis yra pamaldus kata
likas, o katalikai sudaro ket
virtį šio krašto gyventojų 
ir 2/5 demokratų partijos, 
kurie, anot kolumnisto An- 
drew Greeley - kuris pats 
yra katalikų kunigas, nėra 
patenkinti Carteriu už jų ig
noravimą. Girdi, liberalai, 
kurių itakon patekęs Carte
ris, gėdinasi prašyti katalikų 
talkos rinkimų laimėjimui. 
1972 metais jie tikėjosi mies
tų tautinių mažumų balsus 
atsverti nauja koalicija iš 
‘jaunų, vargšų, nuskriaustų
jų ir inteligentų’. Rezultate 
McGovern skaudžiai pralai
mėjo Nixonui.

Faktas, kad ultra-konser 
vatyvus Buckley buvo išrink 
tas kaip tik liberaliame New 
Yorke kalbėtų už tai, kad ta 
koalicija nėra ir negali būti 
skaitlinga. Dauguma ameri
kiečių verčiasi visai neblogai 
ir norėtų tik daugiau tvar
kos ir drausmės. Buckley bū 
tų labai populiarus lietuvių 
tarpe.

pakilo, Carteris teisingai el
giasi pats laikydamas pamal
das ir versdamas jose daly
vauti savo kandidatą į vice
prezidentus, liberalą Monda- 
le. Bet yra ir blogų pusių - jo 
baptistiškas tikėjimas gąsdi
na žydus.

Pakilus į dangų ... turint 
galvoje tikybinius apskaičia
vimus - geriausias kandida
tas į viceprezidentus būtų 
dabartinis Iždo Sekretorius 
William Simon. Jis katali
kas su ... žydiška pavarde. 
Taip pranešė Time iš Baltų
jų Rūmų paskalų.

Šioje ašarų pakalnėje Car
teris įspėjo, kad respubliko
nai po konvencijos jį pulsią 
asmeniškai. Tam ruošdama
sis, jis kaltino Fordą už pa
reigų apleidimą rūpinantis 
įsigyti delegatų palankumą, 
nes bijąs to ‘buvusio kino ar
tisto’. Ką gi, Reaganas buvo 
du kartus išrinktas Californi 
jos valstybės, kuri yra 7-ta 
savo didumu visam pasauly
je, gubernatorium, o pats 
Carteris tik kartą buvo iš
rinktas mažytės Georgijos 
gubernatorium.. Ir kodėl bū
ti artistu yra blogiau už fis- 
taškų prekiautoją? Kaip ma 
tome, rinkiminė karštiligė 
ko gero bus pasiekusi ir šią 
apžvalgą.

Kalbant dar strateginėm 
temom ... Liepos pabaigoje 
prie sovietų laivyno Vidurže 
mio eskadros prisijungė jų 
pirmas lėktuvnešis, 40,000 
tonų ‘Kiev’. Viso jų Vidurže
mio jūros eskadra turi 56 pa
viršiaus ir nežinomą kiekį po 
vandeninių, manoma 10 -12. 
JAV 6-tasis laivynas, plau
kiojus po tą pačią jūrą, turi 
43 paviršiaus ir tur būt pana 
šų į sovietų kiekį povande- 
nių. Iki šiol 6-tasis laivynas 
buvo pajėgesnis dėl turimų 
dviejų lėktuvnešių. ‘Kievui’ 
prisijungus, tas pranašumas 
sumažėja.

Sovietams pasiuntus savo 
eskadrą į Viduržemio jūrą, 
jų strategai skaičiavo, kad 
aviacijos paramą eskadra ga 
lės gauti iš draugiškų Sirijos 
ir Egipto aerodromų. Egip
te tačiau sovietų įtaka suma
žėjo iki nulio, nors jie ten tu
ri dar netoli šimto technikų 
anksčiau parduotų ginklų re
montui. Sirija, dėl keisto ka
ro Libane, šiuo metu pasida
rė neoficiali Izraelio sąjungi
ninkė, kovodama su palesti
niečiais, kurie yra remiami

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai; J. JANULAITIS ir J. MAtElKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

DIRVA

Maskvos. Šiuo metu Sirijoje 
neliko daug simpatijų sovie
tams.

Pereitą mėnesį paskuti
niai britų daliniai pasitraukė 
iš Omano bazės Arabijos pu
siasalyje. Vienintelės jų pa
jėgos į Rytus nuo Suezo yra 
tik 5 batalijonai Hong Konge. 
Į paliktą strateginę tuštumą 
veržiasi Sovietų S-ga, kai 
tuo tarpu JAV pastangos 
ten įsistiprinti nėra populia
rios kongrese. Norėdamos 
apsiginti, Saudi Arabija ir 
Persija (Iranas) daug ginklų 
perka JAV-bėse, kur įtaria
ma, kad galų gale tie ginklai 
nebus panaudoti apsigyni
mui nuo sovietų, bet tarpu
savio kovai dėl naftos šalti
nių kontrolės. JAV nuolat 
laiko du senesnius laivus-nai 
kintojus Persijos įlankoje, 
ją dažnai aplanko ir 7-to lai
vyno laivai, kurios artimiau
sia bazė yra Filipinuose. Die 
go Garcia sala Indijos vande
nyne dar nėra kaip reikiant 
įrengta. Ji teturi mažą aero
dromą ir mažą uostelį-ancho 
rage. Taip padėčiai susiklos
čius nestebėtina, kad Kissin
geris pereitą savaitę derėjo
si su šachu dėl ginklų parda
vimo už naftą.

Šalia ginklų...
(Atkelta iš 1 psl.) 

mokratų platforma reikalau
ja jo dar nestatyti iki nebus 
išrinktas naujas prezidentas* 
Fordas siūlo pradėti statyti 
jau lapkričio mėn., tarp kit
ko motyvuodamas tuo, kad 
statyba duos papildomo dar
bo 120,000 darbininkų. Viso 
numatyta pastatyi 244 lėktų 
vus, kurie kainuos apie 21.4 
bilijonus dolerių. Kodėl 244? 
Jei būtų statoma mažiau, 
kiekvieno jų kaina padidėtų, 
todėl apskaičiuota, kad 244 
kaštuos pigiausiai paskirai 
imant.

Bet ar iš viso bombonešis 
nėra pasenęs raketų amžiu
je? Aviacija ir JAV strate

gai aiškina, kad ne. Sovie
tams nuo avantiūrų prilaiky
ti JAV turi turėti strateginį 
‘trikampį’: žemėje paslėptas 
tarpkontinentalines raketas, 
povandeninius laivus su ra
ketom ir bombonešius. Ide
alas reikalauja, kad kiekvie
nas to trikojo narys pats vie
nas galėtų duoti atbaidanti 
smūgį. Buvęs Gynybos Sek
retorius Schlesingeris priva
čiai tačiau nekartą esąs pa
reiškęs, kad faktinai to gal ir 
nereikėtų, užtektų padorios 
jų kombinacijos.

Įsivaizduokime, kad sovie
tai nutaria pulti JAV. Jei jie 
pirmiausia paleis savo tarp
kontinentalines raketas, nu
kreiptas į tokių pačių raketų 
lizdus čia, jos savo tikslą pa
sieks per 30 minučių, kas 
duotų pakankamai laiko pa
kilti JAV bombonešiams. 
Jei jie visų pirma apšaudy
tų JAV aerodromus su rake
tomis iš povandeninių laivų, 
kurios yra mažiau tikslios ir 
kurioms savo taikinius pa
siekti reiktų 7-15 minučių, 
jie duotų pakankamai laiko 
paleisti amerikiečių tarpkon
tinentalines raketas.

Tokios prielaidos sako, 
kad JAV strateginis bombo
nešis visdėlto būtų naudin
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gas ir reikalingas. Bet ar bū
tinai brangusis B-l? Pradžio
je buvo galvota apie bombo
nešį B-70, kuris skristų labai 
aukštai ir būtų sovietų nai
kintuvų nepasiekiamas. So
vietams numušus U-2, to pla 
no atsisakyta. Dabar siūlo
mas statyti B-l aukštai-skris 
tų greičiau už garsą, pakei
tęs savo sparnų kampą jis 
galėtų skristi ir visai žemai - 
šimto pėdų aukštyje, 600 my 
lių per valandą. Taip žemai 
skrendantį lėktuvą sunku su 
sekti radaru, nebent iš sate
lito ar aukštai skrendančio 
lėktuvo. Be to, B-l neturi pa 
siekti savo taikinio. Dar bū
damas 100 mylių nuo jo nu
tolęs, jis paleistų raketą su 
branduoliniu užtaisu. (B-l 
būtų visu trečdaliu mažesnis 
už dabartinį B-52. Jį valdytų 
du pilotai, du kiti įgulos na
riai vestų elektronini karą, 
t.y. kliudytų nustatyti lėktu
vo poziciją priešo radarui ir 
kitoms elektroninėms prie
monėms.)

Jei tačiau B-l neturi pa
siekti savo taikinio, kodėl ne 
panaudoti dabar jau turimų 
milžiniškų lėktuvų kaip Boe- 
ing 747 ar DC-10? 200 tokių 
lėktuvų galima būtų apgink
luoti 10,000 naujom ‘skren
dančiom bombom’, kurios sa 
vo taikinius gali pasiekti už 
kelių šimtų mylių, t.y. galės 
būti paleistos dar Sovietijos 
pasienyje. Kaina būtų 17 
bilijonų dolerių - teigia B-l 
priešininkai.

WANTED ĮST CLASS — 
DROP FORGE HAMMER 

OPERATOR
Boa r d llanimer & Lasco Hammer ex- 
perience. Top and all f ringe
benefita.

FOR IST AND 2ND SHIFTS. 
CALL OR APPI Y TO \V. I. ALLEN 

LETTS DROP FORGE 
2714 W. JEFFERSON 

DETROIT. MICH. 48216 
313-496-1970 

E.O.E.
(27

Užsiminus tikybą... Pagal 
Gallupo polių, 94% amerikie 
Čių tiki į Dievą, 69% tiki į po 
mirtini gyvenimą. 71% pri
klauso bažnytinėm bendruo
menėm, nors faktinai tik 
40% lankosi maldyklose 
(Vakarų Europoje ir Skandi
navijoje tie skaičiai žymiai 
mažesni). Jei iš tikro tiky
bos, nors nebūtinai dvasinin
kų, įtaka paskutiniuoju laiku
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TYLOS SĄMOKSLAS JAU PRAEITY...
Jei po II Pas. karo vakarie 

čių didžioji sapuda vengė sa
vo skiltyse plačiau minėti 
Baltijos valstybių tragediją, 
tai paskutiniais metais tas 
tylos sąmokslas pašalintas ir 
vis dažniau jos skiltyse gali
ma užtikti aprašymų apie he 
rojišką lietuvių rezistenciją 
rusams.

Ir tai buvo atsiekta ne ko
kiais memorandumais, bet 
lietuvių krašte didvyriškais 
veiksmai, kaip Simo Kudir
kos, Romo Kalantos ir kitų.

Štai liepos 27 d. plačiau
siai skaitomas prancūzų dien 
raštis Le Figaro per penkias 
skiltis įsidėjo savo bendra
darbio Gerard Nirascou, su 
Vilniaus nuotrauka ir Lietu- 
tuvos žemėlapiu, reportažą 
‘Lituanie; Foyer de Contes- 
tation’, kuriame jis pabrėžia, 
kad Baltijos kraštai labiau
siai priešinasi Maskvos įta
kai.

Mums lietuviams Gerard 
Nirascou daug ko naujo nea
tidengia, bet tas jo reporta
žas yra vienas iš geriausių, 
kokį teko užtikti vakariečių 
spaudoje.

Pačioj pradžioj jis pastebi, 
kad jam padarė didelį įspūdį 
vaizdas, matant Vilniuje sek 
madienį perpildytas bažny
čias jaunais ir vyresniais 
maldininkais, nežiūrint visų 
Maskvos pastangų uždrausti 
religijos praktikavimą.

Iš trijų Baltijos valstybių, 
rašo Nirascou, Lietuva yra 
ta, kuri po 1940 m. aneksijos 
prie Sovietijos, pasiliko la
biausiai besipriešinanti stip
riai Maskvos įtakai ir čia ru
sai gyvena tarp priešiškai 
nusiteikusių žmonių. Labiau 
negu Latvijoje ar Estijoje, 
čia lietuvių kalba yra pagrin-

oMinsk

POLOGNE y\UTUANIE|

[Vai

rT^Leningrad

Moscou
U.’iRS.S. ®

dinė susikalbėjimo kalba. 
Rusiškai moka 35% gyven
tojų. Ir nors mokyklose da
bar rusų kalba privaloma, ji 
yra tik kaip oficiali ‘partijos 
kalba’.

Lietuviai nenustoja vedę 
nuolatinę kovą prieš Maskvą 
kuri atvirai rusina kraštą. 
Per paskutinius penkerius 
metus ‘incidentų’ sąrašas il
gas.

Ir čia Nirascou plačiai 
aprašo Kudirkos pabėgimą į 
vakarus, Kalantos susidegi
nimą, studentų riaušes, pa
teiktą 17,059 asmenų petici
ją Jungtinėms Tautoms ir kt.

Sovietų baimė, kad iš Lie
tuvos nepabėgtų lėktuvais į 
vakarus tokia didelė, kad lėk 
tuvų, skraidančių tarp Vil
niaus, Rygos ir Tallino įgu
los yra ginkluotos ...

Vaikščiodamas Vilniaus 
gatvėmis jis ypatingą dėme
sį atkreipė į jaunimo vakarie 
tišką apsirengimą. Ir tai pa
aiškinama tuo, kad karo me
tu pasitraukę į vakarus lietu 
viai savo artimuosius krašte 
aprūpina siuntiniais, padeda 
jiems ekonomiškai.

Jis plačiai mini ir pogrin
džio banžnytinę kroniką.

Šis reportažas, kaip ir 
tame pačiame puslapy recen 
zuojama Andre Martin kny
ga ‘Lituanie, Terre de Foi, 
Terre dės Croix’, leidžia 
skaitytojui pasidaryti aiš
kias išvadas apie heroijišką 
ir kenčiančią po Maskvos 
jungu Lietuvą.
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Po ilgesnės ligos, š.m. lie
pos 27 d., sulaukęs 71 metų 
amžiaus, Chicagoje mirė Sta
sys Kalvaitis. Buvo gimęs 
Žemaitijoje, Kiaulakių km., 
Andriejavo vai., Kretingos 
apskrityje, mokėsi Telšių 
gimnazijoje ir studijavo hu- 
manitainius mokslus Vytau
to Didžiojo universitete, 
Kaune. Savo laiku mokyto
javo Telšiuose ir Rietave, 
bet vėliau persikėlė į Kauną 
ir įsijungė į spaudos darbą. 
Dirbo Jaunojoje Kartoje ir 
Lietuvos Aide - kaip redak
torius ar jų antrininkas ir ko 
rektorius.

Universitete studijavo li
teratūrą ir kalbas. Buvo ge
rai išmokęs dar vokiečių, 
anglų ir rusų kalbas. Ypač 
domėjosi lietuvių kalbos tai
syklingu vartojimu ir tuo 
klausimu nemažai rašinėjo 
periodinėje spaudoje, daž
nai pabardamas mūsų redak 
torius už nepakankamą dė
mesį lietuvių kalbai.

Tremty, Vokietijoje, gyve 
no Memingeno stovykloje ir 
buvo įsijungęs į Minties sa
vaitraščio redakcinį kolekty
vą - redagavo ir rašė užsie
nio žinias.

Atvykęs į Ameriką 1949 
metais, apsigyveno East Chi 
cagoje, ind., ir dirbo plieno 
liejykloje - Inland Steel Co., 
iki pasitraukė į pensiją. Išė
jęs į pensiją persikėlė į Chi
cagą, arčiau lietuvių. Apsi
gyveno Marąuette Parke ir 
įsitraukė vėl į spaudos dar
bą - talkino Naujienų redak
cijai, o vėliau paėmė reda
guoti dr. Vinco Kudirkos raš 
tus ir ruošė jų antrą laidą, 
sušlubavusi sveikata ir kitos 
kliūtys neleido užbaigti šio 
darbo.

Stasys Kalvaitis buvo ne
paprastai kuklus, teisingas 
ir doras žmogus. Visada lai
kydavo žodį ir pasižadėji
mus, bet taip pat reikalauda
vo to paties ir iš kitų. Vieną 
kartą apgautas, nustodavo 
pasitikėjimo ir pagarbos 
tam žmogui. Atgauti pasiti
kėjimą, reikėdavo įrodyti 
darbais, kad jau dabar paža
dą ištesi, o ne vien žodžiais 
svaidosi.

Dėl savo kuklumo ir užda
rumo neturėjo daug draugų, 
o laisvalaikį praleisdavo prie 
laikraščio, žurnalo ar knygos- 
Skaitė ne tik lietuviškus lei
dinius, bet taip pat anglų ir 
vokiečių spausdinius. Jo ap
siskaitymas ir žinių bagažas 
prilygo gerai enciklopedijai, 
tad mes ir kreipdavomės į jį, 
norėdami gauti patarimą, iš
versti ar parašyti laišką. Su 
artimesniais bičiuliais buvo 
draugiškas, nuoširdus ir vi
sad pasiruošęs pagelbėt. 
Pats savo bėdų ar rūpesčių 
nesipasakodavo ir stengda
vosi pats vienas išgyventi. O 
tų bėdų netrūko ir jam. Be
ne prieš 20 metų, trūko tul
žies maišelis ir jos turinys iš
siliejo. Manėme, kad jau ne
tekom! mūsų Stasio, bet vo
kiškos kilmės chirurgas ma
tyt sąžiningai atliko savo 
darbą ir jį grąžino į gyveni
mą. Prieš penkioliką metų

A.A. Stasys Kalvaitis

mirė žmona - Julija Norvai
šaitė, kur labai daug prisidė
jo prie jo išgijimo, ne vieną 
naktį prabudėjusi prie Sta
sio lovos. Po šios ligos Sta
sys sakydavo, kad gyvenąs 
paskolintu laiku, nes pagal 
visus mediciniškus nuosta
tus jis jau turėjo būti pas 
Abraomą.

Rūpesčių ir bėdų užpultas 
gavo dar ir diabetą ir tą 
labai pergyveno. Sūnus Ar
vydas tuo laiku studijavo, ir 
tėvo didžiausias rūpestis bu
vo kaip nors išmokslinti vie
nintelį savo vaiką.

Šiuo metu sūnus Arvydas 
yra elektros inžinierius, turi 
sukūręs šeimą ir ligos metu 
globojo tėvą.

Gyvendamas ir dirbdamas 
East Chicagoje, Stasys Kal
vaitis nevengė ir visuomeni
nio darbo, nors į vadovybes 
sunkiai buvo priprašomas. 
Aktyviai dalyvavo Lietuvių 
Bendruomenėje ir Tautinės 
Sąjungos veikloje. Buvo ren 
karnas į valdybas ar talkino 
rezoliucijų, protestų ar me
morandumų rašyme. Kaip 
minėjau, į vadovybę nesiver 
žė, bet pasiimtas pareigas at 
likdavo taip sąžiningai ir

(Nukelta į 5 psl.)
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SKIRPSTAS

Aidų nr. 5 Viktoras Rimšelis, MIC, neilgu, bet išsamiu 
straipsniu apie Liet. Bažnytinės Provincijos įkūrimo ver
tę nuosekliai ir aiškiai išdėstė Krikščionybės į mūsų kraš
tą atėjimo ir plitimo faktus. Taip ta šįmet aktuali tema 
galop kompetetingo asmens patikimai atskleista.

V. Rimšelis apie 1926 m. akto reikšmę taip išsitaria: 
Lietuva bažnytinės provincijos akto sudarymu buvo 

grąžinta garbingon padėtin, kokioje ji buvo pačioje pra-

‘Lietuva bažnytinės provincijos akto sudarymu buvo 
grąžinta garbingon padėtin, kokioje ji buvo pačioje 
pradžioje karaliaus Mindaugo laikais. Dabar Lietuvos 
Bažnyčia priklausė tiesiog nuo šv. Sosto.
Taip žymus kunigas marijonas patvirtina tiesą, kad 

krikščionybės garbėn - tiesioginiu priklausymu nuo šv. 
Sosto! - Lietuva įžengė jau 13 šimtmety. Vėliau bendrys
tė su lenkais tą garbę ir sėkmingą Kristaus mokslo pliti
mą mūsų šalyje ilgiems amžiam buvo užtemdžiusi. Ir tik 
atkūrus savo nepriklausomą valstybę, buvo sugrįžta į tie
sų kelią. V. Rimšelis trumpai, bet ryškiai apsako, kaip 
ilgus laikus per Lenkiją ėjusi krikščionybė su lenkiška 
kunigija sunkiai plito ir davė dideliu nuostolių tautiniu ir 
kultūriniu požiūriu. Ir tik 1926 m. svetimo tarpininkavi
mo globos nusikračius ‘prasidėjo Lietuvoje tikras lietu- 
viskos-krikščioniškos kultūros atgimimas ir augimas’. De 
ja, kai kas iš mūsų net savo praeities krikščionybės gar
bingą faktą, bažnytinės provincijos įkūrimą jau 13 a., 
stengiasi ignoruoti, lyg tai užtemdytų mūsų šimtmečio 
garbę.

• Kai žymusis amerikiečių poetas Ezra Pound pastaro
jo pasaulinio karo metu per Romos radiją išstojo prieš są
jungininkus ir ėmė girti Musolinio politiką, beveik visuo
tinai buvo amerikiečių pasmerktas (areštuotas, kalina
mas, tremiamas). Jam jau mirus, dabar yra balsų, jog 
reikia poetui atleisti aną nuklydimą. Bet kiti vis tiek dar 
negali jam atleisti išdavystės, esą, juoda dėmė jo vardui 
jau nenutrinama. Šie ginčai mums taip pat įdomūs, nes ir 
mūsuose pasitaikė puikių talentų, kurie pagarbino tautos 
pavergėją. Ir pas mus yra skirtingų nuomonių, kaip 
tokius kūrėjus vertinti. Vieniem rodosi, kad meno talen
tas yra aukščiau už tautinius, moralinius ar visuomeni
nius principus, o kitiem norisi, kad tautos gerbiamas 
asmuo būtų ir jos siekiams ne svetimas. Kaip sakoma, 
kilnumo aureolė žmogų savaime įpareigoja.

• Panašiai norvegam daug širdgėlos sukėlė žymusis 
beletristas Hamsunas, prabilęs už Hitlerio politiką. Jo 
raštai vis tiek žavingi ir mielai skaitomi, nors asmeninė 
autoriaus klaida ilgam palieka kartėlio įspūdį.

Be abejo, gabus meno kūrėjas ne būtinai turi būti to
bulai išmanus ir pasaulinėje politikoje. Tiksliausia būtų, 
jei kiekvienas viešumon skelbtųsi ir kitus įtaigotų tik 
savo srities išmintimi, t.y. dalykais, kuriem ★‘'hrai kom
petentingas. Bet iškilūs asmenys neretai perdengia savo 
talento ribas ir įsipainioja į kontroversijas. Errare 
humanum ėst.
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MELO KARAS (31)

Liepos dvidešimtoji
Norėdami atpasakoti Rom 

mėlio istoriją iki galo, perei
toje ‘Melo karo’ tąsoje mes 
apėjome vieną svarbų įvykį, 
kurio pasėkos turėjo likimi- 
nės reikšmės. Tai 1944 m. 
liepos 20 dienos atentatas 
prieš Hitlerį.

Tą dieną ‘Juodojo Orkes
tro’ veikėjas pulk. Stauffen- 
berg buvo pašauktas su ra
portu į Hitlerio vyr. būstinę 
Rastenburge, rytų Prūsijoje 
kur turėjo susirinkti visi 
aukštieji nacių vadai, išsky
rus Goebbelsą, ir atvykti 
Mussolini. Niekas negalėjo 
tikėtis, kad sunkiai sužeistas 
Siaurės Afrikos karo veiks
muose vienrankis ir vienakis 
pulkininkas bandys užmušti 
fuererį. Už tat Hitlerio as
mens sargyba pagal nustaty 
tą tvarką paprašė jo revolve 
rio, bet nepažiūrėjo į jo port
felį, kur jis turėjo paslėptą 
bombą. Prieš eidamas į kon
ferencijos patalpas, jis ją už
taisė. Kai Stauffenbergas 
buvo pristatytas Hitleriui, 
generolas Heusingeris dar 
tęsė savo raportą apie stovį 
fronte - sovietai artinosi prie 
Dauguvos. Stauffenbergas 
pastatė savo portelį ant grin 
dų ir iš patalpos išėjo, saky
damas turį skubiai guti nau
jų informacijų iš Berlyno. 
Jam išėjus, pulk. Brandt ra
do reikalo tą portfelį iš kam
bario vidaus perstatyti prie 
labai masyvios atramos stalo 
kurio kitame gale sėdėjo Hit
leris. Ta atrama Hitlerį iš
gelbėjo, vietoje jo užmušda- 
ma stenografą ir mirtinai su- 
žeisdama du generolus ir vie 
ną pulkininką. Dar keturi 
generolai buvo sužeisti leng
viau. Pats Hitleris buvo tik 
kiek medžio skeveldrų ap
draskytas ir kuriam laikui 
apkurtintas.

Tuo tarpu Stauffenbergas 
kuris sprogimo metu buvo 
šimtą metrų nuo konferenci
jos patalpos, pamanė, kad 
Hitleris yra užmuštas, nu
skubėjo į savo lėktuvą ir iš
skrido į Berlyną. Pagal pla
ną, sąmokslininkai turėjo nu 
traukti ryšį tarp Hitlerio 
vyr. būstinės ir Berlyno, kur 
kariuomenė turėjo suimti li
kusius nacių vadus ir pa
skelbti naują vyriausybę su 
ats. gen. pulk. Becku prieša
kyje. Ta akcija turėjo būti 
pradėta tuojau po to, kai bus 
gauta žinia apie Hitlerio mir
tį.

Tą žinią turėjo duoti gen. 
Fellgiebel, kariuomenės ry
šių viršininkas, kuris tuojau 
po sprogimo turėjo įsakyti 
nutraukti ryšius tarp vyr. 
būstinės ir likusio pasaulio. 
Bevykdydamas tą sąmokslo 
dalį, jis pažiūrėjo per langą 
ir pamatė iš barako išeinantį 
Hitlerį, tiesa apdraskytą, 
bet dar paeinantį. Fellgiebel 
ne tik nebaigė savo sąmoks
lo dalies, bet ir nepranešė 
apie nepasisekimą Berlynui. 
Tą pačią naktį jis buvo areš
tuotas ir vėliau pakartas.

Tuo tarpu Berlyne liepos 
20 d. vidudieni Juodojo Or

kestro sąmokslininkai susi
rinko gen. Olbrichto, kuris 
buvo Vokietijoje stovinčios 
kariuomenės vyr. vado pava 
duotojas, Štabe. Ten jie lau
kė pranešimo iš Fellgiebelio. 
Vietoje to, apie pusę keturių 
jie susilaukė telefono skam
bučio iš Rangadorfo aerodro 
mo, kur ką tik nusileido 
Stauffenbergo lėktuvas. Jo 
adjutantas teiravosi, kodėl 
jiems paimti nebuvo pasiųs
tas automobilis. Į klausimą, 
kas atsitiko su Hitleriu,

Pik. grafas von Stauffen 
berg, bandęs nužudyti Hit
lerį.

buvo atsakyta, kad jis negy
vas.

Gavęs tokią žinią, gen. 01- 
brichtas pradėjo vykdyti 
‘Valkyrie’ planą, kuris numa 
tė kariuomenės civilės val
džios funkcijų perėmimą, jei 
Vokietijoje kiltų neramumai 
- buvo skaitytasi su svetim
šalių darbininkų sukilimu. 
Apie savo veiksmus jis pain
formavo ir savo vadą gen. 
Fromma. Tas simpatizavo 
sąmokslininkams, bet dėl vi- 
sako nutarė pats pasitikrinti 
paskambindamas į Rasten- 
burgą. Jis susisiekė su mar
šalu Keiteliu, kuris jam pra
nešė, kad Hitleris liko gyvas 

Apie 5 vai. p.p. pagaliau 
atvykęs Stauffenbergas die- 
važinosi, kad Hitleris nega
lėjo išgyventi sprogimo. Fro- 
mmas visdėlto nutarė, kad 
pasikėsinimas nepasisekė ir 
Stauffenbergas turįs nusi
šauti. Per sekusį ginčą 
Frommas grąsino sąmoksli
ninkus suimti, tačiau tie jį 
patį suėmė ir pradėjo ‘Val
kyrie’ planą. Netrukus ta
čiau paaiškėjo, kad Hitleris 
ištikro yra gyvas ir dalis są
mokslininkų, tikėdamiesi pa
tys išsigelbėti, plano nebe- 
vykdė. Gavęs įsakymą su
imti propagandos ministerį 
Goebesą, majoras Remer sa
vo uždavinio neįvykdė, kai 
Geobelsas paneigė fuererio 
mirtį ir įrodymui jį telefonu 
sujungė su pačiu Hitleriu. 
Majoras, kuris tik pildė savo 
vyresnių vadų įsakymą, paži 
nęs Hitlerio balsą, kuris
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Hitleris ir Mussolini apžiūri sprogimo vietą Rastenburge.

prieš porą savaičių jį apdova 
nojęs ‘Ąžuolo lapais’ prie jo 
Geležinio Kryžiaus, sumušė 
kulnimis ir sušuko: *Jawohl, 
mein Fuehrer’.

Savo tankų batalijonui jis 
dabar įsakė saugoti vyriau
sybę nuo sąmokslininkų. Tų 
vienintelė viltis dabar buvo 
vyr. kariuomenės vadas 
Prancūzijoje, maršalas Klu- 
ge.

Prancūzijos karinis guber
natorius gen. Stuelpnagel 
jau buvo įsakęs suimti visus 
SD ir Gestapo pareigūnus. 
Kluge tačiau atsisakė veikti.

Tą pačią naktį Frommo 
vyr. būstinė buvo apsupta 
Hitleriui ištikimų dalinių, ku 
riems vadovavo Kaltenbrun- 
ner ir Otto Skorzeny, Musso 
linio išvaduotojas. Apie 11 
vai. vakare, Frommo štabo 
karininkai nedalyvavę są
moksle, puolė sąmokslinin
kus ir išvadavo gen. From- 
mą, kuris po sargyba buvo 
laikomas savo kambaryje. 
Frommas įsakė sušaudyti 
gen. Olbrichtą, pulk. Stauf- 
fenbergą, ben. Quirnheim ir 
lt. Haeften, Stauffenbero ad
jutantą. Beckas prašė jam 
palikti revolverį ‘asmeniš
kam panaudojimui’. From
mas sutiko, bet siūlė nedels
ti. Beckas šovė sau į galvą, 
bet kulka tik nubrozdino jo 
viršugalvį. Gavęs kitą šansą 
Beckas vėl šovėsi ir vėl nepa 
taikė, po ko Frommas įsakė 
esančiam kambaryje puska
rininkiui: ‘Padėk seniui’. Pus
karininkis pridėjo revolverį 
prie smilkinio ...

Bet jei Frommas tikėjosi, 
sušaudydamas savo artimiau 
sius bendradarbius, išlikti 
pats gyvas - jis klydo. Kiti 
suimtieji jį išdavė. Frommas 
buvo atiduotas karo lauko 
teismui ir sušaudytas.

Kitą rytą, sužinojęs apie 
atentatą, gen Eisenhoweris 
sušuko: ‘Holly smoke ... 
There seems to be a revolt 
going on among the Krauts. 
What does it mean?’ Ką tai 
reiškė pilnai suprato JAV 
žvalgybos viršininkas Švei
carijoje, Allen Dulles. Wil- 
helm Hoegner, vienas iš Dul 
les patikėtinių Bavarijoje, 
prisimena susitikęs su Dul
les ir jo asistentu Gavernitz 
liepos 21 dieną: ‘Aš niekados 
nemačiau jų taip nusiminu
sių. Jie visados tikėjosi, kad

staigus Hitlerio kritimas pa
baigs karą dar prieš sovie
tams įžengiant į Berlyną. 
Greitas taikos sudarymas su 
demokratiniu vokiečių reži
mu būtų tam sukliudę. Da
bar viskas pražuvo; karo tą- 
da rusams nuties kelią į Elbę 
į Europos širdį. Amerikos 
politika susilaukė baisaus

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VASARINĖS DOVANOS

SIUNTINYS i (1976)
Stora, gėlėta nailoninė medžiaga dėl 2 suknelių; crim

pleno medžiaga dėl 2 suknelių; speciali crimp'.eno me
džiaga dėl 1 moteriško pako; 2 nailoninės skarelės; 1 
vyriški nailoniniai marškiniai; 2 poros vyriškų arba mo
teriškų geriausios rūšies nai'oninių kojinių; angliška vil
nonė medžiaga 1 vyriškai ei’utei.

Kaina su muitu ir persiun.imo
išlaidomis $180.00

Jei kas pageidauja, galima dadėti iš šių žemiau iš
vardintų arba kitokių prekių:

Vyriškas arba moteriškas nertinis ------------------  $26.00
Vilnonė gėlėta skarelė---------------------------------------10.00
Crimpleno medžiaga moteriškam kostiumėliui------30.00
Crimpleno medžiaga suknelei - ----------------------------- 18.00
Jersey wool medžiaga moteriškam kostiumėliui------30.00
Jersey wool medžiaga suknelei----------------------------- 20.00
Dirbtinis mink’as moteriškam paltui ------------------  80.00
Nailoniniai marškiniai —------- ----------------------------- 12.00
Lietsargis telescopic ---------------------------------------- 12.00
Vilnonė medžiaga vyriškai eilutei------------------------  50.00

Šios kainos yra su įskaičiuotu sovietiniu muitu

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 
persiunčiame palikimus | Lietuvą arba kitas šalis

BALTIC STORES LTD. 
(Z. JURAS )

11 London Lane, Bromley, Kent, Engiami.
Tel. 01-139-8734 arba 01-460-2592

1976 m. rugpiūčio 12 d,

pralaimėjimo’.
Tą ką suprato žvalgybinin 

kai, liko paslaptim politikam* 
Tik daug vėliau Churchillis 
prisipažino neįvertinęs Juo
dojo Orkestro - vienintelio 
pogrindžio sąjūdžio Europo
je, kuris negavo jokios pagal 
bos ir padrąsinimo iš sąjun
gininkų.
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S. KALVAITIS...
(Atkelta iš 3 psl.) 

kruopščiai, kad vargu bu, ki
tą tokį asmenį galima surasti.

Turėjo surinkęs ištisus 
komplektus lietuviškų laik
raščių ir žurnalų, o taip pat 
ir nemažą knygynėlį, ne tik 
lietuvių, bet anglų ir vokie
čių kalbomis. Deja, paskuti
niu metu, ligos ir kilnojima- 
sis iš buto į butą, turimą in
ventorių privertė sumažinti 
iki minimumo ir turimas gė
rybes išdalinti.

Apie Stasį Kalvaitį galima 
daug pasakyti, bet jo gyve
nimo būdas - uždarumas ne
leidžia viską atskleisti ir 
šiandien. Kas jį arčiau paži
no, visi pripažįsta, kad buvo 
labai kukli, bet kieta asmeny 
bė,principo žmogus. Ypač 
kietas ir neatlaidus lituanis
tas. Yra rašęs spaudoje, tai
sęs rašytojų ar žurnalistų 
raštus, daug vertęs iš sveti
mų kalbų (ypač bolševikme- 
čiu), yra ir išleistų jo verti
mų. Kada tik tekdavo pas jį 
užsukti (o gyvenau tik per 
gatvę ir dirbau tam pačiam 
fabriko skyriuje), visad ras
davau besėdintisu raudona 
plunksna rankoje. Skaityda
vo ne prabėgomis, bet ati
džiai, įdomesnes vietas pa
braukdamas. Nevažinėjo po 
vasarvietes, bet turimas 
atostogas ar laisvalaikį, su
naudodavo skaitymui ar 
rašymui. Perijodikoj išmė
tyti jo rašiniai, surinkti į vie
ną, sudarytų gal net kelias 
knygas, bet kas tokį darbą 
gali atlikti (reikėtų tokio pat 
darbštumo ir kruopštumo 
žmogaus, kaip jis buvo)?

Stasys Kalvaitis buvo ne
priklausomos Lietuvos auk
lėtinis, visa esybe ją pamilęs 
ir psiruošęs atiduoti visas sa 
vo žinias jai. Tremtis dalinai 
nutraukė jo pradėtą darbą, 
bet nesunaikino jo įsitikini
mų. Jis liko gilus patrijotas 
ir ištikimas savo tautai.

Laidotuvių koplyčioje susi 
rinko jo draugų bei artimųjų 
būrelis, buvo suorganizuo
tas atsisveikinimas. Pirma
sis žodį tarė Memingene leis 
to Minties laikraščio leidėjas

MOČIUTĖS

‘Maža garbė svetimomis 
kalbomis kalbėti,
Didi gėda savosios gerai 
nemokėti.’

Dėl to nemirtingo posakio 
įtaigos į mūsų lietuviškas 
mokyklas, į mūsų lietuviš
kus vaikų darželius, didvy
riai tėvai atveža savo vaikus 
net iš toliausių vietovių. Mū
sų, losangeliškėje mokykloje 
galbūt, yra tikrų tėvų rekor- 
distų. Atveža vaikučius į mo 
kyklą iš už šimto mylių ...

Tas nemirtingas Jono Jab 
lonskio posakis yra ir bus tin 
kamiausias pradėti kiekvie
ną lietuvių kalbos abėcėlę. Ir 
šis tautinės gyvybės posakis 
sutinka skaitytoją, vos jis at 
skleidžia naują mūsų mažiu
kams skirtą knygą, Danutės 
Lipčiūtės-Augienės ‘Močiu
tės Dovanėlė’. Didelė, in fo
lio, gausiausiai iliustruota 
dailininkės Jadvygos Paukš
tienės piešiniais, knyga atsi
rado ant mūsų šaunių knyg
nešių skobąių ir pirmas tai 
knygai linkėjimas: kuo vei-

ir redaktorius Jonas Vasai- 
tis. Draugo dienraščio var
du atsisveikino redaktorius 
B. Kviklys, o Naujienų - M. 
Gudelis. Bendradarbių bei 
draugų vardu kalbėjo A. 
Juodvalkis ir LB Marąuette 
Parko apylinkės, kuriai velio 
nis priklausė, - pirm. Petras 
Indreika. Visi kalbėtojai pa
brėžė jo taurų, tiesų, princi
pingą būdą ir neatlaidžią ko
vą už lietuvių kalbos taisyk
lingą vartojimą.

Š.m. liepos 30 d., šeimos ir 
būrelio giminių bei draugų 
palydėtas, jis atgulė Šv. Ka
zimiero lietuvių kapinėse, ša 
lia savo gyvenimo draugės 
Julijos. Ilsėkis ramybėje, 
mielas Stasy, nors Tau būtų 
daug meilesnė Andriejevo 
žemelė.

DOVANA
IMS tUMM

kiaušiai patekti į ‘abėcėlinės’ 
lietuvijos rankutes ...

Prašmatniai iliustruota 
knyga yra tikra stambi dova 
na raides pažinti pradedan
čiam ‘skaitytojui’. Tai nėra 
‘dovanėlė’, tai dovanų dova

na!
Iliustruotos abėcėlės, kur 

raidės prasmę ir skambesį 
iliustruoja žodis, kuris prade 
damas aptariama raide, ir 
greta objekto vaizdas, peda
gogikos dėsniais paremta 
mokymo priemonė, populia
ri ir mėgiama. Autorė skyrė 
raidžių pažinimui vykusius 
ketureilius, kur kiekviena ei 
lutė pradedama aptariama 
raide. Štai raidė ‘H’:

Himną giedame sustoję, 
Himną baigus niekas neploja. 
Himną giedame drąsiai, 
Himną mokam mintinai.

Trisdešimt viena raidė, į- 
sKaitant nosinines ir brūkš- 
nėlines, ketureiliais įsibrau
na į mažo lietuviuko dėmesį 
ir atminti. Štai įmantraus 
braižo raidė ‘S’:

Sniego pusnį išbraidžiau, 
Sniego senį nulipdžiau. 
Skrieju rogėm nuo kalniuko 
Su mergytėm, su berniukais.

Įtikinančiai apeliuoja rai
dė ‘R’:
Rankos piešia, rankos rašo, 
Rankos laimint Dievą prašo. 
Rankom mezgam, rankom grojam, 
Rankomis iš džiaugsmo plojam.

Raidžių pažinimo iliustra
cija ketureiliais apima pla
čią mažo skaitytojo išsilavi
nimo sferą. Modernaus pa
saulio reiškiniai jaukiai per
sipina su tradicine lietuviška 
pastorale. Astronautai ne
užstoja ėriukų. Filosofiška
sis laikrodukas, rimtai skai
čiuojąs gyvenimo mirksnius, 
susiderina su išdykėliu ožiu. 
Baugus gaisro siautėjimas 
tuoj pat apšvelninamas kury 
binio veikimo vaizdais: dir
bantis tėtė, kiemą šluojanti 
mergaitė, pyragus kepanti 
laputė. Į dėmesio ratą įsiver

Dail. J. Paukštienės iliustracija

badosi aštriais ragais. Po 
ketureiliu matome ir obuolį. 
Raidė ‘K’ kalba apie kiškį. 
Čia pata ir krepšys su vai
siais. Dainuojančio mergai
čių choro poetišku įgarsiu 
yra paukštelių choras ...

Dailininkė naudojo, saky
čiau, vienaspalvį pastelės 
pieštuką. Tas piešimo būdas 
nušalino linijų griežtumą, 
pripildė piešinį švelnių niu
ansų, tapybinių tonų. Jad
vygos Paukštienės pastelė 
dvelkia kontūrų lengvumu, 
vaizduojamo objekto suidea- 
linimu, kas būtina šitokio 
žanro knygai. Greta geros 
anatominės ir tematinės 
įžvalgos į objektą, dailininkė 
rodo puikią tematinio reljefo 
vaizduotę. Tai gebėjimas su 
vesti piešinyje detalių grupę 
ir atsiekti įspūdžio pilnybės 
efektą. Taip (psl. 33) irklo 
temoje sutilpo žvejys, irklas 
laivelis, žuvys, bangos ir dai- 
liasparnės žuvėdros. Prieš 
mažą skaitytoją atskleista te 
mos pažinimo enciklopedija. 
Jis semia iš piešinio pažintų 
tos temos detalių junginį.

Nekalbant apie didaktinę 
piešinio reikšmę, išgyvena
me tikrą estetinį džiaugsmą 
sekti tos piešinių parodos vi
sumą, specifinio ir nelengvo 
žanro kūrinius. Dailininkė

sukūrė įsimintinus, pastora
linės nuotaikos vaizdus. Tik 
rovės šiurkštumai eliminuo
ti. Tėvai vadina tokio am
žiaus vaikus švelnybiniais 
vardais. Per to švelnumo 
prizmę dailininkė pristato 
pasaulį.

Knyga kietais viršeliais. 
Pieštasis viršelis rodo tropi- 
kinės egzotikos junginį su 
tradiciniu lietuvišku pasau
liu. Čia gaidys, šuniukai, 
karvutė, katė, laputė ir ilga- 

- kakle žirafa, ir drambliukas, 
tarytum išėjęs iš raižiniais 
išmarginto lietuviško tvarto. 
Tai psichologiškai tikra. Išei 
vijos lietuviuko pasaulis 
toks gi platus, toks gi įvai
rus ...

‘Močiutės dovanėlė* yra 
reikšminga talka tėvams ir 
vaikų darželiams. Jono Jab
lonskio, o knygos pabaigoje 
ir Jurgio Sauerveino, citatų 
ženkle, atsiskleidžia įvadinis 
tos dailios dovanėlės lapas: 
piešinyje lietuviškos patrio- 
tikos koncentracija - Gedimi
no pilis, Žuvusiems už Lais
vę paminklas, kraigo žirge
liai, lietuvaitė su nuometu 
(tai, aišku, mama!) ir perga
lingojo Vyties raitelio apy
braiža.

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME:
7 1/ą% — 6 metų su $1,000. minimum. 
7Vj% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6^4% — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6*/i% — 1 metu su $1,000, minimum.

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

SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY F.S.L.I.C.

aini 
thony 

avings
a

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

Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., FrL, 9-5; Sat., 9-1; Cloaed

Juokas Gribauskas, vedėjas

žia besispardantis zoologijos 
sode zebras ir greta striksin- 
tis kiškis. Rainio pieną išlai
žęs šuniukas ...

‘Modernaus’ mažiuko pa
saulis stipriai orientuojamas 
į lietuviškas temas. To arka- 
dinio pasaulio gyvulėliai ir 
žvėriukai, kiekvienas su sa
vo gudrumėliais ir polinkiais 
viršija motorizuoto, sume
chaninto pasaulio akcentus, 
šmėkši ‘riebūs krokodilai’ ir 
narai. Vaikai, gal būt, apie 
juos jau žino, bet, va, tikra 
sensacija: ‘Genys snapu - 
tuk, tuk, tuk. Garnio kojos - 
šliup, šliup, šliup.’

‘Močiutės dovanėlės’ pus
lapiuose dailininkė Jadvyga 
Paukštienė parengė visą pa
rodą savo šiltų, jaukių, į vai
ko dėmesį gaivalingai besi
braunančių piešinių parodą. 
Apie septyniasdešimti pieši
nių (jų pusė in folio) yra kny
gos teksto grafinis turinys. 
Kai kada dailininkė praple
čia ketureilių vaizdo ribas. 
Raidė ‘O’ skirta ožiui, kuris

Rasite pas vienintelį 

lietuvį Icailininkcj 
Chicagoje

185 North Waba»h Avenue 
Chicago, Dl. 60601 2nd Floor

GERIAUSIA DOVANA 
BET KOKIA PROGA

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

DIDELIS PASIRINKIMAS 
PUOŠNIŲ IR PASKUTIN ES 
MADOS KAILIŲ!

Tel. 263-5826 
(įstaigoa) ir 
677-8489 
(buto)
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VENEZUELOS LIETUVIAI PAGERBĖ 

DR. V. DAMBRAVĄ
Venezuelos lietuviai džiau 

giasi kartu su dr. V. Dambra
va, jo 25 metų darbo JAV 
diplomatinėje tarnyboje su
kaktimi. Dr. Vytautas 
Dambrava JAV diplomatinė 
je tarnyboje pasiekė aukštą 
laipsnį. Ambasada Venezue- 
loje ta proga, dalyvaujant vi 
siems Ambasados tarnauto
jams, surengė jam pagerbi
mą. Ambasadorius Harry 
W. Shlaudeman įteikė dr. V. 
Dambravai iš JAV Valsty
bės Departamento atsiųstą 
diplomą, įvertinant jo nuo
pelnus ir gabumus diploma
tiniame darbe.

Liepos 10 d. Venezuelos 
lietuviai atskirai suruošė dr. 
V. Dambravos pagerbimą vo 
kiečių kolonijoje Tovar, kuri 
yra kalnuose apie 60 klm.

JEI JŪS NORITE SIŲSTI 
SIUNTINĘ - DOVANĄ Ę LIETUVĄ IR 
VISAS SOVIETŲ SĄJUNGOS DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOS

PACKAGK EXPRESS & TRAVEL AGENCY, lic.
(Licensed by Vnešposyltorg) VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, N. Y. 10019
Tel.: 581-6590; 581-7729

MOŠŲ SKYRIAI:
• ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street_________ _________________ 435-1664
e BALTIMORE, MD. — 1900 Fleet Street_________ ___________ A_______ 342-4240
e BROOKLYN, N. Y. 11218 — 486 McDonald Avenue ________________ 633-0090
e BUF'FALO, N. Y. — 701 Fillmore Avenue__________   895-0700
• CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue _ _______________________486-2818
e CHICAGO, ILL. — 1855 We«t 47 Street............................................................. 376-6755
e CHICAGO, ILL. 60629 — 2608 Weat 69 St............................................................925-2787
e CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenihvorth Avenue ___________________ 771-0696
• DETROIT, MICH. — 11601 Jos Campau Avenue _____________________ 365-6780
• FARMINGDALE, N. J. — Freewood Acres, Rt. 9 ........................................... 363-0494
• HAMi'RAMCK, MICH. — 11339 Jos Campau Avenue _________________ 365-6740
• HARTFORD. CONN. — 122-126 HiBside Avenue ...........................................216-2348
• LOS ANGELES, CAL1F. 159 So. Vermont Avenue ...--------------- 385-6550
e NEW YORK, N. Y. 78 Second Avenue ....................................................... 674-1540
• NEW YORK. N. Y. — 141 Second Avenue____________ 475-7430
• PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue.............—......................... 769-4507
• RAHWAY, N. J. — 47 East Milton Avenue _______   381-8800
• SOUTH RIVER, N. J. — 41 Whitehead Avenue________________________ 257-6320
• SYKACUSE. N. Y. 13204 — 516 Marcellun Street..............   475-9746
• UT1CA, N. Y. — 963 Bleecker Street ................................................................732-7476
• MIAMI BEACH, FLA. 33139 — 1201 17th Street-------------- ----------- (305) 673-8220
• PHOENIK, ARIZ. 85027 — 22047 N. Black Canyon Hwy...................... (602) 942-8770
• SILVER SPRINGS, MD. — «22 EBsvvorth Dr. . ........................ -(301) 589-4464
• WOODHAVEN, QUEENS. N. Y. 11421 — 80-14 .Inmaica Avė..................... 296-5250

Siuntiniai, siunčiami peę mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu 
laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų 
įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA’. -
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasi
rinkimui įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir 
kitų daiktų.
Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.
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somybės švenčių parengimo 
komiteto pirmininkas. Juo
zas Menkeliūnas sveikino Ve 
nezuelos Lietuvių Kultūros 
Fondo vardu, įteikdamas pui 
kų medžio drožinį. Jaunimo 
atstovas Aras Mažeika svei
kino Jaunimo vardu, įteikda
mas iš Lietuvos meno dailės 

nuo Caraco miesto. Minėji
mas prasidėjo Tovar bažny
čioje, kur pamaldas atlaikė 
kunigas Antanas Perkumas, 
prašydamas Aukščiausiojo -darbų dovanėlę, jaunimo at- 
Dambravai ir visai jo Šeimai 
visokių gėrybių, ir ypač jo 
sergančiam sūnui pagijimo. 
Po to puikiame ‘Bergland’ 
restorane, kurio savininkas 
yra lietuvis p. Redneris, bu
vo suruošti puikūs pietūs. 
Dalyvaujančių buvo pilna 
salė. Įžanginį žodį tarė LB 
Caracas apyl. pirm. dr. Povi
las Dambrava, pakviesda
mas minėjimą pravesti stu
dentę Zavackaitę. Latvijos 
kolonijos pirmininkas prof. 
dr. E. Foldat sveikino latvių 
kolonijos vardu, įteikdamas 
puikią dovaną. Toliau sveiki jo įnašą lietuvių kolonijai Ve 
no 200 metų JAV Nepriklau- nezueloje. (av)

stove 0. Baronaitė perskaitė 
Caracas Lietuvių Bendruo
menės vienbalsį nutarimą, 
suteikti dr. Vytautui Damb- 
ravai GARBĖS NARIO titu
lą. Stasys Jankauskas, nega 
lėdamas asmeniškai dalyvau 
ti dėl ligos, įgaliojo dr. Gu
tauską perskaityti sveikini
mą buvusių Zalcburgo lietu
vių vardu, su kuriais kartu 
gyveno ir dr. V. Dambrava. 
Aleksandra Vaisiūnienė per
skaitė tai progai paruoštą 
sveikinimą dalyvaujančių 
vardu, apibūdinant trumpai

■ laiškai Dirvai
APIE 

LAISVĖS ŽIBURĮ 
NEW YORKE

Š.m. liepos 22 d. Dirvoje 
buvo atspausdintas V.P. laiš 
kas, kuriame rašoma apie 
‘Žygį ir Laisvės Žiburį’.

Šiame laiške yra vėl prisi
menamas prieš dešimtį me
tų buvęs New Yorke ‘Lapkri 
čio 13-tos Žygis’, o taip pat 
kalbama apie New Yorko lie
tuvių radiją Laisvės Žiburį. 
Abiem atvejais pabrėžtinai 
yra minimas Romas Kezys, 
buvęs vienas ‘Komiteto Lie
tuvos Nepriklausomybei At
statyti’ narys ir kaip dabar
tinis vedėjas ir jam vienam 
išimtinai yra padaryti prie
kaištai.

Tačiau abeji priekaištai 
yra paremti neteisingais fak 
tų tvirtinimais. Laiške sako
ma, kad prieš dešimtį metų 
buvusio Žygio finansinė at
skaitomybė tebesanti nesu
tvarkyta net iki šiolei. Toks 
tvirtinimas yra netiesa. 
Ano, gražiai atmintino Žygio 
Į Jungtines Tautas, politinė 
ir finansinė atskaitomybė bu 
vo duota visuomenės susirin 
kime New Yorke tuoj po žy
gio ir atsimenu labai gerai, 
kad anoji atskaitomybė (ta
da siekusi net 60 tūkstančių 
dolerių aktyvo) buvo pateik
ta ne tik greit, bet pirmą kar 
tą mūsų organizaciniame gy
venime taip detaliai ir pavyz 
dingai. Toje ‘Komiteto Lie
tuvos Nepriklausomybei At
statyti’ atskaitomybėje bu
vo parodytas gražus grynas 
likutis - per 16 tūkstančių do 
lerių.

Šiuo likučiu domėjosi LB 
New Yorko Apygardos Val
dyba. Š.m. vasario 14 d. 
New Yorko Apygardos šuva 
žiavime šis žygio gryno pel
no klausimas buvo iškilęs. 
Tačiau vadovybės buvo pa
aiškinta, kad visas reikalas 
randasi archyve, taigi - reika- 
las baigtas.

Jei tokia institucija neturi 
pretenzijų į Žygio finansinį Ii 
kutį, tai ko gi reiktų purkš
tauti paskiram, sakykim, 
veikėjui, priekaištauti ir ma
tuoti kitų visuomeninkų dar
bą naudos ir garbingumo 
mastu.

Neteisingai tvirtinama a- 
name laiške ir tai, būk L. Ži
burių vedėjas Romas Kezys 
yra atsakingas už Klubo na
rių susirinkimus. Priekaiš
tautojas matyt susipainiojo 
tarp radijo vedėjo ir Klubo 
Valdybos kompetencijų. Ir 
tikrai. Toliau tuoj tvirtina, 
kad Laisvės Žiburys, esą, at
sidūręs R. Kezio sauvalėn.

Esu Laisvės Žiburio Radio 
Klubo Valdyboj pastaruo
sius 6-rius metus ir matau 
šios labai naudingos L.Ž. vi
suomeninės veiklos gyveni
mą iš arti. Klubo Valdyba la 
bai darniai bendradarbiauja 
su Laisvės Žiburio radijo 
programos vadovybe, jai 
duodant reikalingą pagelbą. 
LŽ vedėjas Romas Kezys 
yra tikras šios lietuviškos ra 
dio valandos architektas ir 
Klubo Valdyba kiek galėda

ma jam nekliudo tiek progra 
mų sudaryme, tiek jam orga 
nizuojant priemones (pini
gą!), kad Laisvės Žiburys 
New Yorke negęstų. Dėka 
šio bendradarbiavimo LŽ 
pasiekė šiais metais pirmąjį 
savo gyvavimo dešimtmetį.

Antanas Diržys 
Brooklyn, N. Y.

KA REMTI?
Amerikiečių spaudoje vis 

dažniau pasirodo straipsniai 
liečią Pabaltijos valstybių 
ateitį. Pagal juos, Pabaltijo 
de jure nepripažinimas sovie
tams sukelia problemų JAV- 
bių ir Sovietų S-gos geriems 
santykiams. Neseniai šia te
ma pasirodęs N.Y. Times 
straipsnis (perspaudintas ir 
kitų laikraščių) gvildeno šį 
klausimą, kaip kelianti sumi
šimą JAV-bių diplomatų tar
pe. (Straipsnio antraštė bu
vo maždaug: ‘Nonrecogni- 
tion of the Soviet Annex- 
ation of the Baltic Republic 
is an Embarrassment to the 
U.S. Diplomacy.’) Anot vie
no Statė Departmento parei 
gūno, šią kelbią būklę.laikas 
išspręs.

Man atrodo, kad tokie 
JAV-bių diplomatų pareiški
mai, nors dar nebūtinai sie
tini su galutine vyriausybės 
linija, turėtų mus perspėti 
apie ateities perspektyvas. 
Mūsų visuomenės veikėjai 
turėtų tai įsidėmtėti ir tuo 
pačiu galėtų mums konkre
čiai pasitarnauti šio krašto 
rinkimo sezone. Jeigu mes 
žinotume kaip atstovų rūmų 
nariai ir kandidatai jaučiasi 
Pabaltijos kraštų sovietams 
nepripažinimo atveju, tai 
mes sau galėtume atitinka
mas išvadas rinkimo metu 
pasidaryti. Kai kuriose šio 
krašto vietovėse mūsų ir 
mums simpatizuojančių bal
sai galėtų nulemti kai kurių 
ir atstovų-kandidatų likimą. 
Sąrašai visų atstovų rūmų 
narių ir kandidatų su jų ofi
cialiomis pozicijomis Pabal
tijo reikalu turėtų būti skel
biami mūsų spaudoje ir per 
organizacijų biuletenius,

M. Eimontas
DIE CASTING

Supervise the alunūnum die castin£ 
department nf our appliance muilu- 
facturinu plant. KnowledKe of alumi* 
num die casting casenlial.

Alao 
PHOENOLIC MOLDING 

SUPERVISOR 
Know!edue of transfer, injectior. and 
compresaion moldintc esaential.

TOOL & DIE MAKERS
Mušt be able to maintain *mold» 
diea.
We offer exellent salary, frinuea, atea* 
dy work and promotional opportunity. 
For an intervlew write to Plant 
Manager:

SCM PROCTOR SILEX
P. O. BOX 600 

SOUTHERN P1NES, N. C. 28387 
An Eaual Opportunity Empioyer 

(28-35)

BORING MILL OPER.. TAPĖ MACH. OPER. 
Devlieg and Cinntimatic exper. required. 
Paramount Boring & Machine. 15255 W. 1J Mi. 
Oak Pk.. Mich. Tel. (313) 543-2100. (30-32)

NURSES AIDĖS - For 
Home Health Agency forfuU. 
time day time, part time 
evenings, weekends and 
holidays. High school diplo
mą. Penna driver's license, 
& car required. Call (215) 
378-0481. (30-32)
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Montrealio Olimpiada
ANTANAS LAUKAITIS

XXI-jai moderniajai olim
piadai einant prie galo, jau 
galima šiek tiek pažvelgti ir 
į atsiektus rezultatus ir 
spręsti, ar šie olimpiniai žai
dimai yra padarę pažangą ir 
davę teigiamų rezultatų. 
Kas nuosekliau seka visų žai 
dynių rezultatus, gali aiškiai 
matyti, kad atsiekti paskirų 
sportininkų laimėjimai yra 
tiesiog fantastiniai, neturėję 
sau lygių olimpinėje istorijo- 
joje. Visai nežinomas kubie
tis A. Juantorena, kurį Ku
bos krepšinio rinktinė nepri
ėmė į savo sąstatą, neturi 
šioje sunkioje distancijoje 
sau lygių ir, stebint ji, atro
do, kad jis bėga kaip vėjas. 
Visų distancijų moterys bėgi* 
kės, ypatingai iš Rytų Euro
pos, atsiekė naują erą bėgi
me. Plaukime fenomenali 
Kornelia Ender, pas kurią iš 
Amerikos buvo atvykusi - 
prieš kelioliką metų, Korne
lijai esant tik kūdikiui, pabė
gusi iš rytų Vokietijos - jos 
bobutė, šiandien kartu su 
kaliforniečiu J. Naber savo 
plaukimuose rodė tiesiog ste 
buklus. Atsiektuose rezulta 
tuose jie yra pašokę metais, 
ir metais į priekį! Visa eilė 
kitų paskirų sportininkų 
tiek individualinėse, tiek ir 
komandinėse varžybose yra 
atsiekę labai aukštą sportinį 
standartą ir kartais kyla 
klausimas, ar sporte yra to
kia riba, kuri negalės būti 
pralaužta ?

Šiandien jau man ir dauge
liui lietuvių, įdomiausios 
krepšinio varžybos yra pasi
baigę. Nuo pat pradžių šios 
olimpiados,tiek aš, tiek ir vi

Australijos geriausias metikas Edis Palubinskas žai
džia prieš Kanadą. R. Gaškos nuotr.

si kiti krepšinio mėgėjai, 
laukėme šių žaidynių finalo 
ir be jokios abejonės tikėjo
mės, kad baigmėje susitiks 
Amerika su Sov. S-ga. Bilie
tų kainos pradžioje buvo la
bai didelės, tačiau, jau prade 
dant nuo pusiau finalų, didie 
ji spekuliantai yra smarkiai 
krepšiniu nusivylę, jos smar 
kiai krito ir prieš pat baig
mę bilietų buvo galima gau
ti net už normalią kainą. Ir 
aš pats, kaip ir tūkstančiai 
amerikiečių atvažiavusių 
specialiai į šią olimpiadą pa
matyti, kaip jų krepšinio 
rinktinė turėtų atsiekti Mun 
cheno olimpiados revanšą at 
siimant aukso medalį iš Sov. 
S-gos, nusivyliau krepšinio 
baigmės žaidimu. Laukto
sios revanšinės rungtynės 
neįvyko. Amerikiečiai, susiti 
kę su jugoslavais, gana leng
vai, be jokių ypatingų pas
tangų, vėl laimėjo olimpinį 
aukso medalį.

Iki šiol man teko matyti 
jau ne vieną Amerikos krep
šinio rinktinės pasirodymą 
paskirose olimpiadose. Ir ga 
liu pilnai tvirtinti, kad tokio 
stipraus sąstato rinktinės, 
kaip buvo Montrealyje, ame
rikiečiai dar neturėjo. Visą 
laiką žaidžiant keturiems 
negrams, dažnai net ir vi
siems penkiems ir vienam 
baltajam, jų dengimas, meti
mai ir žaidimo greitis buvo 
kažkas nepaprasto. Jeigu 
jie be jokių didesnių pastan
gų lengvai nugalėjo jugosla
vus, tai truputį daugiau pa
sistengę, jie prieš sovietų 
rinktinę būtų turėję tokį re
vanšą, kuris būtų pilnai pa-

Olimpiniame kaimelyje Dirvos bendradarbis A. 
Laukaitis kalbasi su hostese Rūta Danaityte.

R. Gaškos nuotr.

tenkinęs Munchene padary
tas klaidas ir neteisingumą. 
Pačios gi įdomiausios rung
tynės visame krepšinio tur
nyre buvo tarp sovietų ir ju
goslavų. 17,000 žiūrovų tur
būt prarėkė gerklę raginda
mi jugoslavus. Nors ir vieni 
ir kiti yra iš komunistinių 
kraštų, tačiau beveik 99% 
rėmė tik jugoslavus ir, 
žinoma, jiems pasisekė su
tvarkyti sovietus, Nežinau 
kodėl, bet visose varžybose 
žiūrovai yra labai priešingai 
nusistatę prieš visus Sov. 
S-gos sportininkus. Net ir 
krepšinio medalių įteikime, 
kai amerikiečiai buvo1 pasi
tikti su nemažiau kaip pen
kių minučių ovacijomis, ju
goslavai irgi su karštais plo
jimais, tai bronzininkai sovie 
tai - su žiūrovų baubimu. 
Keista, kaip politinis gyveni
mas atsiliepia į sportą.

Nors iki šiol dar ir nėra 
įvykę jokių didesnių olimpi- 
pinių nesusipratimų, visos 
varžybos vyksta labai gerai, 
tačiau visoje olimpiadoje ir 
pačių sportininkų bei vado
vų tarpe jaučiamas kažkoks 
tai kažinko trūkumas. Ir tai 
turbūt yra trūkumas olimpi
nio draugiškumo, olimpinės 
sportinės dvasios. Niekada 
iki šiol olimpiniai žaidimai 
prasidėjo su daugiau kaip 20 
olimpinių kraštų, nedalyvau
jančių olimpiadoje. Niekada 
anksčiau nebuvo jaučiamas 
toks didelis priežiūros ir sau 
gurno jausmas, matant visur 
policiją, kariuomenę ir kt., 
kad nesiderina su sportine 
dvasia. Dėl šių ir gana žiau
rių saugumo būdų yra jau ga 
na žiauriai nukentėję paskiri 
sportininkai ir pareigūnai. 
Tautinis nacionalizmas irgi 
yra jaučiamas tiek olimpinia 
me kaimelyje, tiek stadio
nuose, tiek ir spaudoje. Visi 
nori ir trokšta, kad politika 
būtų atskirta iš sportinių 
varžybų, bet kaip tai padary 
ti? Pav., kad ir Kanados 
spauda visus olimpinius ap
rašymus skiria tik apie kana 
diečių pasirodymus, kitiems 
duodant labai mažai vietos, 
kai lygiai taip pat amerikie
čiai domisi daugumoje tik 
amerikiečiais. Tą daro ir ki
tos didelės valstybės. Ar tai 
yra tikroji sportinė olimpinė 
dvasia?

Labai didelį antisovietinį 
propogandos darbą šioje 
olimpiadoje atlieka vietiniai 

ir iš kitur atvykę ukrainie
čiai. Jie yra įdėję didžiulius 
apmokamus skelbimus apie 
Ukrainą, apie ukrainiečių 50 
milijonų vargus ir jų norą at
gauti savo nepriklausomybę. 
Jie surengė jau ne vieną de
monstraciją prieš įvairius 
Sov. S-gos sportininkų pasi
rodymus, nutraukiant net 
futbolo rungtynes. Atėję į

G. Ramoškienė ir L. 
medalius.

Kaminskaitė gauna bronzos 
R. Gaškos nuotr.

stadioną, jie užlipo ant vėlia
vos stiebo viršūnės, nutrau
kė sovietų vėliavą ir ją vie
šai sudegino. Policija kelius 
suėmė, tačiau nebuvo jie nu
bausti. Beveik kiekvieną die 
ną laikraščiuose jrr straips
niai apie paskirus ukrainie
čių darbus, dažnai paminint, 
kad, be ukrainiečių, sovie
tams medalius skina ir kitos 
tautos, kaip lietuviai, latviai 
ir kt. Antisovietinė propo- 
ganda yra didelė ir buvo pa
sklidę gandai, kad vienas iš 
garsiųjų ukrainiečių sporti
ninkų paprašė asyliaus tei
sių.

Paklausti sovietų pareigu 
nai apie šiuos visus dalykus 
tik pasakė, kad 1980 metų 
olimpiadoje politinių nesusi
pratimų tikrai nebus. Ir ar 
kas gali apie tai abejoti?

Dar niekada ir jokioje 
olimpiadoje dalyvavę lietu

viai sportininkai iš Lietuvos 
nebuvo atsiekę tokių gerų 
sportinių rezultatų. Nežinau 
ar kita tauta irgi yra ką nors 
panašaus atsiekusi. Iš daly
vavusių 8-nių Lietuvos spor
tininkų, neskaitant keturių 
iš kitų kraštų, septyni gavo 
olimpinius medalius: du 
aukso, du sidabro ir tris 
bronzos. Aš norius trumpai 
supažindinti su šiais iškiliau
siais pasaulyje sportininkais 
lietuviais. Krepšininkė A. 
Rupšienė, viena iš pačių ma
žiausių rinktinės žaidėjų, pa
sipuošusi 4-ju numeriu, yra 
labai simpatiška, staigių ju
desių gera metikė. Ji yra 
tarptautinės klasės sporto 
meistrė, žaidžia už Vilniaus 
‘Kibirkštį’, kuri Sov. S-je tu
ri 5-tą vietą. Ji jau du kar
tus su Sov. S-gos rinktine 
yra išsikovojusi pasaulio 
čempionės titulą, du kartus 
Europos ir dabar - olimpinį. 
Prieš metus laiko ištekėjo ir 
mokosi Vilniaus Pedagogi
niame Institute. Antroji 
auksą laimėjusi yra A. Česai 
tytė, su savorankinio koman 
da laimėjusi pirmąją vietą. 
Ji yra Kauno ‘Žalgirio* rink
tinėje, kuri Sov. S-je užėmė 
5-tą vientą. Pasaulio pirme

nybėse laimėjo 2-ją vietą. 
Yra baigusi Kauno Politech
nikos Institutą ir yra inžinie
rė.

Vienose iš paskutiniųjų 
akademinio irklavimo varžy
bų sidabro medalį išsikovojo 
V. Butkus. Jis yra tarptau
tinės klasės meistras, visos 
Sov. S-gos čempionas, pašau 
lio pirmenybėse išsikovojo 
3-čią vietą. Jis yra baigęs 
Valstybinį Kūno Kultūros 
Institutą ir yra mokytojas. 
Montrealyje, gana sunkiose 
varžybose, jis porinėje ke
turvietėje laimėjo antrąją 
vietą.

Lygiai taip pat akademi
niame irklavime sidabro me
dalį laimėjo vilnietė K. Ko- 
ženkova, kuri taip pat yra 
tarptautinio akademinio irk
lavimo meistrė, Sov. S-gos 
vicečempione, atstovaujanti

(Nukelta į 8 psl.)
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Iškilusis plaukikas A.
Juozaitis. R. Gaškos nuotr.

Montrealio 
Olimpiada

(Atkelta iš 7 psl.) 
Vilniaus ‘Žalgirį*. Mokosi 
Vilniaus lengvosios pramo
nės technikume ir Montrea- 
lyje, aštunvietės sudėtyje, iš 
sikovojo antrąją vietą.

Bronzos medalį, tiesiog 
sunkiausiame sporte - plauki, 
me, kur iki šiol dar joks lietu 
vis net nesvajojo iškilti į pa
saulinę klasę, gavo A. Juo
zaitis, plaukimo tarptauti
nės klasės meisteris, Sov.
5- gos čempionas. Šis jaunas 
ir puikiai sudėtas plaukikas 
yra Vilniaus universiteto stu 
dentas, šioje olimpiadoje 100 
metrų krūtine užėmęs 3-čią 
vietą ir 200 metrų krūtine -
6- tą vietą.

G. Ramoškienė porinėje 
dvivietėje, kartu su L. Ka- 

• minskaite laimėjusios bron
zos medalius? Ji yra tarptau 
tinė sporto meistrė, pasaulio 
vicečempione, Europos ir 
Sov. S-gos čempionė. Baigu
si Lietuvos Valstybinį Kūno 
Kultūros Institutą, šiuo me
tu ji yra instruktorė-trenerė.

L. Kaminskaitė, tarptauti
nė meisterė, Sov. S-gos čem
pionė, pasaulinėse pirmeny
bėse laimėjusi 3-ią vietą. Bai
gusi Kūno Kultūros Institu
tą dirba mokytojos darbą.

Vienintelis iš Lietuvos, 
nelaimėjęs medalio yra A. Či- 
kotas. Be paskirų plaukikų 
ir sportininkų šioje olimpia
doje yra vienas iš pagrindi
nių fechtavimo teisėjų J. Ūd
ra, kuris prieškelius metus 
pats buvo žinomas fechtuo
tojas Europoje ir pasaulyje.

Viena iš Kanados lietuvai
čių, žaidžianti tinklinį už 
Kanados moterų rinktinę, 
Regina Urmonaitė, yra tikra 

. mūsų išeivijos sportinė olim
piados reprezentante. Mano 
geras bičiulis, sportininkas 
ir Australijos lietuviams, o 
dar geriau Amerikos, labai 
gerai žinomas Vytautas Gry
bauskas supažindino mane 
su šia puikia blondine sporti
ninke. Tinklinį ji žaidžia jau 
apie keturis metus ir per sa-

CHICAGOS LIETUVIU 
GYVENIMAS

KASIULIU PARODA
Paryžiečių dailininkų Vy

tauto ir Bronės (Bonitos) Ka 
siūlių darbų paroda įvyks 
š.m. rugpiūčio 27 - rugsėjo 6 
dienomis, Jaunimo Centro 
Čiurlionio galerijoje 5620 
So. Clarmont Avė., Chicago
je . Atidarymas rugpiūčio 
27 d. 7 v.v., o sekmadieniais 
ir šeštadieniais nuo 11 vai. 
ryto iki 9 vai. vakare.

Į parodą ir atidarymą pa
sižadėjo atvykti ir pats dai
lininkas V. Kasiulis (žmona 
dėl galerijos priežiūros nega
li palikti Paryžiaus, bet, susi 
klosčius palankioms aplinky
bėms, gali pasirodyti).

LIETUVIŲ FONDAS

Lietuvių Fondo valdyba, 
pirmininkaujama dr. A. Raz
mos, dalyvaujant Tarybos 
pirm. dr. G. Balukui, peržvel 
gė Fondo stovį liepos 1 d. 
Aukos plaukia žymiai geriau 
kaip praėjusiais metais. Iki 
šiol aukų gauta $40,200. Jei 
ir toliau aukos taip plauks, 
tai reikia laukti rekordinių 
metų.

vo puikų žaidimą buvo pašte 
beta Kanados trenerių ir pa
kviesta į Kanados rinktinę. 
Prięš-olimpinės treniruotės 
buvo labai įtemptos ir reikė
jo daug dirbti, tačiau Regina 
to nesigaili ir tinklinį laiko 
pačiu įdomiausiu sportu. Ji 
yra gimusi Kanadoje, maž
daug prieš dvidešimtį metų 
ir su savo tėvais gyvena ne
toli Toronto. Iškilusi tinkli
nyje, ji pradėjo žaisti su jau
niais ir su Kanados rinktine 
jau teko žaisti Korėjoje, Ja
ponijoje, Kuboj ir kone viso
je Kanadoje. Ji būtinai nori 
išsilaikyti šalies rinktinėje 
iki sekančios 1980 metų olim 
piados ir, jei sąlygos leis, po 
jos pamatyti savo tėvų kraš
tą Lietuvą. Ji mėgsta kėliau 
ti ir šiuo metu jos noras yra 
kuo greičiau pamatyti Aus
traliją, pažaisti su lietuviais 
ir panardyti po didžiąsias Pa 
cifiko bangas. Maloniai ir 
mielai kanadietei sportinin
kei aš užgarantavau, kad 
Australijos lietuviai yra pui
kūs vyrai ir, ko gero, dar ją 
pasigrobs. Pažiūrėsim, o iki 
to laiko geriausios sėkmės 
šiai iškiliai sportininkei.

Iškilusis Edis Palubinskas 
ir šioje olimpiadoje pasirodė 
labai gerai ir buvo pagrindi
nis ir geriausias Australijos 
žaidėjas, visoje olimpiadoje 
pasirodęs kaip vienas iš ge
riausių metikų.

Sveikinant visus lietuvius 
sportininkus su jų gražiu 
pasirodymu šioje olimpiado
je ir tikrai rekordiniu daly
vių skaičiumi, reik tikėtis ir 
laukti, kad vieną dieną visi 
olimpiniai lietuviai sportinin 
kai galės savo uniformas pa
puošti tuo pačiu ir mums 
brangiu vardu - Lietuva.

ANTANAS JUODVALKIS

Abu pirmininkai pasidžiau- 
gė Fondo suvažiavimu ir tei
giamais spaudos atsiliepi
mais. Akcijų rinkai gerėjant 
laukiama momento turimas 
akcijas be nuostolių likviduo 
ti ir kapitalą investuoti į pas
tovesnes vertybes.

Ilgesnį laiką planuotas 
kontaktas su lietuviškai ne
kalbančiais lietuviais-ameri 
kiečiais įgauna konkrečias 
formas. Baigiami sudaryti 
sąrašai ir su gen. Konsulės 
J. Daužvardienės laišku bus 
visiems išsiuntinėti. Tikima
si, kad nevienam atbus lietu
viška sąžinė ir nors tokiu bū
du prisidės prie lietuviškos 
kultūros išlaikymo. Šiai ak
cijai vykdyti buvo pakvies
tas ir mielai sutiko visiems 
žinomas visuomenininkas, 
laidotuvių direktorius Jonas 
Evans.

Vardyno leidimo reikalai 
yra eigoje ir jo redaktoriai, 
dr. J. Puzinas ir A. Rėklaitis 
yra sukaupę visą dėmesį. 
Fondo nariai prašomi atsaky 
ti į gautus laiškus, siunčiant 
prenumeratas, aukas ir nuot» 
raukas.

Yra gražių pavyzdžių, kad 
vieno ar kito įvykio proga, 
asmenys įamžinami Lietuvių 
Fonde. Testamentiniai pali
kimai įsipilietina ir vis daž
niau prisimenamas Lietuvių 
fondas. Valdyba prašo ir 
ateityje, sudarant testamen
tus, neužmiršti ir Lietuvių 
Fondo.

V-JI TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĖ

Šventė neišvengiamai ar
tėja ir visi dalyviai spartina 
pasiruošimą. Visuomenės 
susidomėjimas Šokių švente 
yra didelis ir jau pradeda pri 

trūkti vietų. Dovanų paskirs 
tymo bilietų platinimas in
tensyvinamas ir šokių daly
viai prašomi atlikti savo pa
reigas.

MARGUTIS 
TEBEKABO ORE

Margučio reikalai negerė
ja. Numatytos transliacijos 
iki šiol dar nepradėtos, nes 
įsikišus unijai, bendrovė 
sutarties nebevykdo. Unijos 
vadai reikalauja, kad Margu 
tis įstotų į uniją, o tas suriš- An eauc1 opportunity empioyer

Detroito tautinių šokių grupė ŠILAINĖ, su vadove G. Guobiene.

V Tautiniu Šokių Šventės lėšų telkimo komitetas. Iš 
kairės - stovi: dr. D. Giedraitis - pirm., dr. A. Paulius ir 
dr. F. Kaunas; sėdi V. Lapienė ir J. Evans. Komitetas 
daro dovanų paskirstymą ir kviečia visą visuomenę įsigy-
ti laimėjimo bilietus.

ta su didelėmis išlaidomis ir 
kitais reikalavimais. Stotis 
reikalauja visą programą 
duoti anglų kalboje. Margu
čio vadovybė ieško naujų sto 
čių ir palankesnių sąlygų.

Lietuvos Aidų radio valan 
dėlė, vadovaujama Kazės 
Brazdžionytės, tebeveikia, 
bet dėl stoties silpnumo sun
kiai girdima, ypač priemies
čiuose.

• ŽURNALISTIKOS 
PREMIJAIuž 1976 m. skirti, 
yra sudaryta komisija: prof. 
dr. J. Puzinas - pirm., D. Bin- 
dokienė - sekr. ir nariai - kun 
V. Bagdanavičius, E. Pakš- 
taitė ir V. Būtėnas. Komisi
ją sudarė Liet. Žurnalistų Są
jungos centro valdyba. 
Kandidatus premijai siūlyti 
iki š.m. gruodžio 31 d., žinias 
siunčiant pirmininkui prof. 
J. Puzinui, 7309 S. Washte- 
naw, Chicago, III. 60629, 
arba sekretorei D. Bindokie- 
nei, 6634 S. Richmond, Chi
cago, III. 60629.

Premija yra $1000, jos me 
cenatas kun. J. Prunskis. 
Premija bus įteikta spaudos 
baliuje, kuris numatomas 
1977 m. sausio 29 d.

• VILNIAUS Krašto Lie
tuvių S-gos darbuotojų šuva 
žiavimas įvyks š.m. rugsėjo 
4 d. Chicagoje, L. Lietuvio 
redakcijos patalpose. Pra
džia 10 vai.

WANTED
SEWING MACHINE <POWFR» onrr 
ntora wilh experience. Manuiacturer 
ot tarpaulins, Steady work & fringe 
benefits.

Apply in person 9 to 2
JOHN JOHNSON CO.

1481 14th St. 
Detroit, Mich.

JOUNHMEN 
ELECTRIC 

MOTOR NINOERS 
Oualificotions:
• fsrm Coli o aparto aso.
• t a perience of sllp rlng moters.
• Minimom 8 yoars eapr. motor 

rowinri.

BENEFITS:
e Top šofery.
• ■oloseHnp ospenio pairi, 
s tonus.
e Hoipltolliotlon.
o Proflt Shoring.
• Iscollent worklng condltloni.
• Fast grosrlng sompany.

if you šen hendlo the tough 
lotos. Coli Collost for Intor- 
viewi

KEN VALLERY 
(318) 487-4223

TOOL & DIE MAKER • EXPERIENCED 
ONLY. Prefer someone with good shop back- 
ground. Familiar with surface grinder, milling 
machine & lathes. Hourly rate commensurate 
with experience. Apply at General Lock Co„ 
244 W. Sheffield, Pontiac. Mi. An equal oppor 
tunity empioyer. (30-32)

Opportunity for REGISTERED NURSES and
LPN’S. For all shifts. Full & part time. Good 
salary. Liberal personnel policies and fringe 
benefits. Suburban iocation. Presbyterian 
Village. 19838 Garfield. Redford. Mich. Tel. 
(313)531-7200. (30-34)

ALt-AROUND MAINTENANCE
AS OUR — Operatlons are growmg 

we need a good all-around main
tenance mechanic who can hondle 
hydraulics systems. machine re- 
palr and rebullding. electrical 
work including some knowledge of 
panel wlring. weldlng, and who 
hos a common-sence approoch to 
gettino the job done right. The 
right person wlll have ten yeors or 
more experience In thls tvpe of 
work and vuill be looking for a 
grofflng and successtul compony 
tosettledown wlth.

WE WILL OFFER - Thal person o 
competitive wage. good fringes. a 
lot ot work, and the opportunity to 
grow wlth our company locoted in 
southern Lenawee Countv.

’ Apply at
METALLOY DICAST CORP

METALLOY FOUNDRY C0.
*103 W. Moin St. 
HudSOn.MI 49247 

Phone : 517 448-2521
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Aurelija Balašaitienė

Tarp specialybės ir visuomeninio
gyvenimo
Palankiai išsiprendus Bar

boros Armonienės bylai, ku
ri, kelis dešimtmečius išken- 
tėjusi tremtinės Sibiro Gol
gotą, pagaliau laimingai susi 
jungė su savo šeima Cleve
lande, jos vyras, Jonas Ar- 
monas, ieškojo asmens, ku
ris parašytų jos išgyvenimų 
atsiminimus. Po nesėkmin
gų derybų per pažintis su 
mūsų rašytojais, inžinierius 
dr. Algirdas L. Nasvytis, ar
timai susipažinęs su Armo- 
nų šeima ir apgailestauda
mas Jono Armono nepavyku 
sias pastangas, savo bendra 
darbių skatinamas, pasiryžo 
rašyti Armonienės prisimi
nimus. Praleisdamas ilgus 
vakarus su Barbora Armo- 
niene ir jos šeima, dr. Nasvy- vus krašto supramoninimas. 
tis darė užrašus, sekančią 
dieną juos diktavo savo sek
retorei anglų kalba. Po ilgo 
ir kruopštaus darbo pasaulį 
išvydo ‘Leave your tears in 
Moscow’ straipsnių serijos 
pavidale didžiajame Life žur 
nale. Doubleday knygų klu 
bas pasirinko spausdinti kny 
gą ištisai ir siūlyti savo skai
tytojams. Eilinės moters- 
motinos siaubingi išgyveni
mai, kančia, ilgesys ir lais
vės šauksmas sujaudino ne 
vieną laisvojo pasaulio skai
tytoją. Toji knyga taip pat 
buvo įtraukta į skaitytinų 
knygų sąrašus, kuriuos su
daro įvairios Švietimo Tary
bos (Boards of Education). 
Tuometinio Dirvos redakto
riaus Jono Čiuberkio pastan
gomis, knyga buvo išversta į 
lietuvių kalbą ir pasirodė mū 
sų rinkoje pavadinimu ‘Palik 
ašaras Maskvoje’. Nuo pir
mojo tos laidos pasirodymo 
visos knygos išparduotos.

Sustojus ties tuo faktu,

Žaidžiant šachmatus ... Iš kairės: P. Tautvaiša, A. 
Nasvytis, K. Merkys ir K. Škėma.

Dr. Algirdas Nasvytis trečiojoje PLB valdyboje. Sėdi iš kairės: M. Lenkauskienė 
pirm. J. Bachunas, s. Barzdukas. Stovi: V. Kamantas, A. Mikulskis, A. Nasvytis ir 
J. Staniškis. V. Pliodžinsko nuotr.

kad plačiai skaitomą knygą 
parašė ne žurnalistas ar ra
šytojas, bet inžinierius-išra 
dejas, tenka padaryti jau ne 
visai naują išvadą, kad gabi 
asmenybė paprastai sugeba 
visapusiškai pasireikšti. Dr. 
Algirdas L. Nasvytis, Lietu
voje įsigijęs mechanikos in
žinieriaus diplomą, jau anks
tyvoje jaunystėje domėjosi 
už siauros specialybės ribų. 
Universitete negalėdamas 
apsispręsti, kuria kryptimi 
pakreipti savo gyvenimą, jis 
studijavo mechaniką, techni
ką, teisę ir ekonomiją, ypa
tingai susirūpinęs tuo, kad 
Lietuvos gyvenimo standar
tas buvo palyginti žemas, ir 
jį galėjo pakelti tik intensy- 

1938 metais Berlyno univer
sitete buvo paruošęs diserta 
ciją tema: Lietuviškos erd
vės supramoninimo ribos’, 
nukreipdamas savo dėmesį 
konkrečiai į pramonės ekono 
miją. Deja, kaip ir daugeliui 
mūsų, karas sugriovė jo sva
jones. Supratęs, kad jo pla
nai yra neįvykdomų ateities 
užsimojimų reikalas, dr. Nas
vytis, tremtinio Odisėjos 
metu turėjo nuo jų atsisaky
ti. Karo metu Berlyne ga
vęs tarnybą Institute teore
tiniams normavimo klausi
mams spręsti, jis pamažu sa
vo dėmesį pradėjo kreipti į 
savo mėgiamiausią sritį - ma 
tematiką ir teoretinę mecha
niką. Po Vokietijos kapitu
liacijos jis toliau gilino žinias 
Hanoverio Aukštojoje Tech
nikos Mokykloje. Joje apgy
nė disertaciją tema ‘Techni
nių formų kombinatoriški 
dėsningumai’, daktaratą įsi
gydamas su aukščiausiu 
galimu pažymiu.

Inž. dr. Algirdas L. Nasvytis prie savo išradimo - helikopterio transmisijos.

Būdamas tremtinių sto
vykloje, jis negalėjo likti 
vien inžinieriumi-teoretiku. 
Išaugęs stiprioje savo moti
nos Juzefos Kemėžytės-Nas 
vytienės ir provizoriaus vi
suomenininko Stepono Nas- 
vyčio patriotinėje įtakoje, dr. 
Nasvytis reiškėsi tremtinių 
stovyklos veikloje, aktyviai 
organizuodamas tremtinius, 
įsteigdamas chorą, kuriam 
kurį laiką su dideliu pasiseki 
mu pats dirigavo, iš Lietu
vos išsinęšęs Kauno konser
vatorijos septynerių kursų 
pianino klasės patyrimą. Jis 
vadovavo stovyklos komite
tui, astovavo lietuvius kari
nėje valdžioje ir t.t.

Apsigyvenęs Clevelande 
dr. Algirdas Nasvytis nuta
rė tapti mašinų konstrukto
riumi su analitiniu aspektu,

tam darbui palaipsniui pasi
ruošdamas nuo braižytojo 
lentos. Ištarnavęs keletą me 
tų White Motors bendrovėje 
jis susidomėjo mechaniško
mis transmisijomis, kurios 
tapo jo vėlyvesnio gyvenimo 
pagrindiniu interesu. Dirb
damas vibracijų ir medžiagų 
atsparumo skyriuje, jis suku 
rė eilę originalių idėjų, turin
čių daug praktiškų galimy
bių. Vėliau, gavęs pasiūly
mą dirbti Thompson Pro
ducts bendrovėje, intensy
viai dirbo transmisijų srity
je, pirmą kartą pasiekdamas 
480,000 apsisukimų per mi
nutę, keleriopai savo išradi
mu peršokdamas ligšiolinę 
120,000 apsisukimų per mi-

nutę ribą. Thompson bendro 
vėje dr. Nasvytis paliko 20 
patentų transmisijų srityje.

1968 metų ekonominė kri
zė stipriai palietį didžiąsias 
pramonės bendroves, vyriau 
sybei sumažinus, ar visiškai 
atsisakius sutarčių. To išda
voje ir dr. Algirdas Nasvytis 
su daugeliu kitų inžinierių 
buvo atleistas. Žinodamas, 
kad karinės įstaigos ypatin
gai yra susidomėjusios pava
rų tobulėjimu, dr. Nasvytis 
įsteigė Transmisijų Tyrimų 
Bendrovę, kuri per trumpą 
laiką gavo nemaža valdiškų 
užsakymų bei sutarčių. Kin-
tamo greičio pavaros yra be

(Nukelta į 10 psl.)
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(Atkelta iš 9 psl.) 

ne pati romantiškiausia inži- 
nieriaus-mechaniko proble
ma. Nežiūrint pusės milijo
no patentų, toje srityje nėra 
pasiekta konkrečių rezulta
tų. Karinių įstaigų ir NASA 
susidomėjimas tebėra labai 
gyvas, ypatingai patobulini
mai transmisijų kariniuose 
helikopteriuose. Lygiai do
mimasi tobulesnės pavaros 
automobiliams išvystymu, 
kasdien kuro taupos klausi
mui intensyvėjant. Dr. Nas- 
vyčiui pavyko sukonstruoti 
smagračio sistemos transmi
siją, kurios automobilio dy
džio modelis jau yra paga
mintas ir jos bandymai su ka 
riškais automobiliais prasi
dės apie šių metų pabaigą. 
Dr. Nasvytis yra išbandęs 
eilę naujų metodų mechani
nių transmisijų srityje su 
tikslu jas pritaikinti susisie
kime. Sekanti jo idėja yra 
smagračio automobilio išvys 
tymas, kuris sutaupytų dau
giau negu pusę ligšioliai su
deginamo kuro.

Išradingas ir sėkmingas 
technologijos srityje, dr. A. 
Nasvytis savo gabumais pa
sižymi daugelyje mūsų visuo 
meninio bei kultūrinio gyve 
nimo apraiškų. Ilgametis 
bendruomenininkas, Ameri
kos LB valdyboje įvairiose 
pareigose išbuvęs 19 metų, 
savo straipsniais reiškiasi

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. 
oficialiai praneša savo gausiems klljentams, 
MUITU APMOKĖTŲ DOVANINIŲ SIUNTINIŲ 

giminėms Lietuvoje Ir USSR tęsiama toliau kaip buvo per 
pastaruosius 45 metus.
KIEKVIENAS SIUNTINYS APDRAUSTAS. 
GAVĖJAI NIEKO NEMOKA.
SIUNČIANT DOVANAS-SIUNTINIUS savo giminėms, yra 
geriausias kelias sutelkti Jiems džiaugsmo šventėms.

Siuntiniai priimami šiose Įstaigose ir skyriuose:

Globė Parcel Service, Ine. •
723 VValnut Street, Philadelphia, Pa. 19106 

Tel.: (2151-925-3455
NEW YORK CENTRAL OFFICE:

240 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10001
Tel.: (2121-725-2449

BALTIMORE, MD. 21224
3206 Eastern Avenue
(301)—DI2-2374
CHICAGO, ILL. 60622
2242 West Chicago Avenue
(312) —235-7788
CLEVELAND, OHIO 44109 
3491 West25St.
(216)—741-8082
DETROIT, MICH. 48210
6720 Michigan Avenue
(313) —894-5350
ELIZABETH, N. J. 07201
956 A Elizabeth Avenue 
(201)—354-7608
HAMTRAMCK, MICH. 48212
11415 Jos Campau Avenue 
(313)—365-6350
LOS ANGELES, CAL. 90026 
2841 Sunset Blvd.
(213)—413-0177
MIAMI, FLORIDA 33138
7612 N. E. 2-nd Avenue 
(305)—757-6704
MINNEAPOLIS, MINN. 55418 
2422 Centrai Avenue N. E.
(612)—788-2545
NEW BRITAIN, CONN. 06052
97 Shuttle Meadow Avenue 
(203)-224-0829
NEW YORK, N. Y. 10003
101 Kirst Avenue
(212I-OR4 3930 

CHICAGO, ILL. 60632 
4065 Archer Avenue 
(312)—YA7-5980

REIKALAUKITE MŪSŲ NAUJO MUITŲ SĄRAŠO

spaudoje mokslinėmis ir vi
suomeninėmis temomis. 
Amerikos mokslininkų kon
ferencijose, sąryšyje su savo 
specialybe, yra padaręs virš 
15 pranešimų, kurių didelė 
dalis išspausdinti. Ir spor 
to srityje jau iš pat jaunys
tės dienų pasireiškęs kaip 
stalo tenisininkas, buvo ke
lis metus FASKo pirminin
ku, dalyvavo stalo teniso de
šimtmečio turnyruose. Ga
bus šachmatininkas, dr. Nas
vytis laimėjo antrąją vietą 
Ohio valstybėje ir net kelis 
kartus Clevelando šachmatų 
čempionatą.

Šalia savo daugiapusiškos 
visuomeninės veiklos ir spor 
to, dr. Nasvytis buvo dėsty
toju įvairiose aukštojo moks 
lo institucijose. Jis buvo 
asistentu Kaune Technologi
jos fakultete, dėstė Berlyne, 
Hanovery, Clevelando Vals
tybiniame Universitete ir 
Case Technologijos Institute.

Tarp sporto, šachmatų, 
muzikos ir knygos, jo ilgas 
bendruomenininko kelias pa 
brėžia jo charakterio visapu
siškumą, kuris tapo įnašu į 
aktyvų mūsų visuomenės gy 
venimą. Jei savo išradingu
mu jis savo specialybėje da
ro sparčius žingsnius, tai jo 
dalyvavimas mūs kultūrinia
me ir visuomeniniame gyve
nime turėtų būti pavyzdžiu 
visiems tiems, kurie, apsiri
boję savo specialybės intere
sais, neranda nei laiko nei

CLEVELAND, OHIO 44134 
5432 Statė Rd.
(216)—749-3033
PHILADELPHIA, PA. 19123 
1013 N. Marshall Str.
(215)—925-8878
ROCHESTER, N. Y. 14621
681—683 Hudson Avenue
(716)—544-2151
SAN FRANCISCO, CAL. 94122
1236 Ninth Avenue
(415)—564-7981
SEATTLE, WASH. 98125 
11551 6th PlaceN.E.
(206)—EM3-5556
SOUTH RIVER, N. J. 08882
168 Whitehead Avenue
(201)—257-2113
VINELAND, N. J. 08360
Parish Hali, West Landis Avė.
(609)—696-9796
WORCESTER, MASS. 01605 
82 Harrison Str.
(617)—798-3347
BROOKLYN, N. Y. 11222
72 Nassau Avenue
(212)—389-6747
VVHEAT RIDGE, COLO. 80033 
4330 Quay Str.
(303)—422-4330
SYRACIJSE, N. Y. 13204
318 S. Wilbur Avenue 
(315-476 6958 

reikalo prisidėti prie mūsų 
visuomenės gyvenimo. Nėra 
profesionalų visuomeninin
kų. Gyvendami ne savosios 
etnografinės tautos ribose, 
mes mažai teturime asmenų, 
kurie pajėgtų pagrindinai 
verstis sporto, meno, litera
tūros ar kitose meno šakose. 
Praktiškosios profesijos yra 
mūsų visuomenininkų gyve
nimo pagrindu. Tačiau jokia 
profesija nepavergia asme- 
nybėss taip galutinai, kad sa 
vosios visuomenės reikalams 
neliktų laiko ir kad jos prob
lemoms nebūtų įmanoma 
skirti dėmesio. Dr. Algirdo 
Nasvyčio išradimai turi švie 
šią ateitį ir plačias galimy
bes jo asmeniškame gyveni
me. Tačiau jo ilgametis dar
bas už jo specialybės ribų 
yra giliai vertintinas, taip 
tauraus lietuvio duoklės ati
davimas savosios tautos gy
vybės labui.

• CMSC tinklinio turny
ras įvyks rugpiūčio 15 d., 
sekmadienį, Brunswick Lake 
vietovėje, kuri yra ties I 71 
ir 303 kelių sankryža.

Žaibo sportininkai daly
vaus su dviem komandom.

Tinklinio mėgėjai kviečia
mi atsilankyti ir pamatyti 
vieną iš didžiausių tinklinio 
turnyrų Ohio valstijoje. Pra
ėjusiais metais dalyvavo 60 
komandų. Žiūrovų buvo 
virš 600.

TRAVEL AGENCY
Needs Lithuanian speak- 

ing men and women to re- 
present a fast growing 
travels firm in Boston. Per- 
son seleeted Avilį book Li
thuanian programa ir Cleve- 
land area. Successfull ap- 
plicants will receive com- 
mission and travel benefits. 
Please call collect: (617) 
237-5502, ask for Mr. A. 
Mitkus or Mr. Valentino.

• LIETUVIŲ DIENOS, 
lietuvių kultūros ir visuome
nės gyvenimo iliustruotas 
mėnesinis žurnalas lietuvių 
ir anglų kalbomis, birželio 
numeryje daug vietos skiria 
Vasario 16-sios gimnazijos 
25-rių metų sukakčiai pami
nėti. Viršelį puošia naujų 
gimnazijos rūmų ir mokinių 
bendrabučio nuotraukos. 
Žurnale daug nuotraukų iš 
mokytojų ir mokinių veiklos 
ir įdomūs pasisakymai tą 
gimnaziją baigusių ar lankiu 
šių jaunų žmonių, šiandien 
užimančių svarbias vietas į- 
vairiose gyvenimo srityse. 
Matome ir visus direktorius 
nuo pat gimnazijos įsikūri
mo laikų.

Meno skyrių puošia įvai
rių dailininkų darbų nuotrau 
kos. Vedamasis skirtas skau 
džiųjų birželio įvykių prisimi 
nimui, kur autorius labai 
jautriu žodžiu apeliuoja į vi
sus lietuvius nepamiršti lie
tuviams ir Lietuvai padary
tų skriaudų.

Anglų kalbos skyriuje tal
pinama ‘Kronikos’ ištrauka 
iš Bronio Kaslo knygos ‘The 
Baltic Nations’ trumpa re
cenzija.

Žurnalo leidėjas ir atsakin 
gas red. Antanas F. Skirius. 
Metinė prenumerata $12,

Šaulių gegužinės šeimininkės: L. Čaplickienė, M. Tijū- 
nelienė, O. Čiuprinskienė, O. Mikulskienė ir E. Šarkaus- 
kienė. Nėra U. Grincienės. J. Garlos nuotr.

JAUKI ŽALGIRIEČIŲ GEGUŽINĖ

Į Žalgirio kuopos šaulių ge
gužinę liepos 18 d. atsilan
kė netoli 200 svečių. Nors 
ežeras vakarykštės audros 
buvo labai išsiūbuotas, bet 
jūrų šauliai padarė įspūdin
gą laivų paradą, kurio metu 
sekcijos vadovas Algis An- 
drašiūnas į ežero bangas nu
leido tradicinį vainiką jūroje 
žuvusiems -- jūrų šauliams, 
skautams-budžiams ir mūsų 
laivyno jūrininkams pagerb 
ti.

Gegužinei valgius paruošė 
kuopos darbščioji šeiminin
kė Ona Čiuprinskienė, talki
nama Martos Tijūnelienės. 
Taip pat nemaža valgių paga 
mino ir paaukojo šaulės - No 
ra Braziulienė ir kitos. Labai 
gausi buvo loterija (56 laimi
kiai). Ją paruošė Elena Šar- 
kauskienė, Lilijona Čaplic
kienė, Uršulė Grincienė ir 
Stasė Miglinienė. Loterijos 
laimikiai buvo suaukoti pa
čių šaulių ir svečių: Baltic 
prekybos savininkė Stasė 

atskiro numerio kaina $1.25. 
Adresas: 4364 Sunset Blvd., 
Los Angeles, Calif. 90020

LOS ANGELES

• ALMA MARIJA VIL
KAITĖ, Eugenijaus ir Ire
nos Vilkų dukra, šį pavasarį 
baigė Kalifornijos universi
tetą (UCLA), magna eum 
Įaudė, gaudama biologijos 
bakalauro laipsnį. Nuo šio 
rudens Alma ten pat studi
juos odontologiją.

Alma, siekdama mokslo, 
nepamiršta ir lietuviškos 
veiklos. Jiyra veikli skautė, 
skaučių akademikių Draugo
vės pirmininkė, priklauso 
tautinių šokių grupei. Svei
kindami Alma linkime ir to
liau skinti naujus mokslo 
laipsnius ir būti Los Angeles 
kolonijos jaunimo veiklos 
puoselėtoja.

• ŠV. KAZIMIERO PA
RAPIJOS MOKYKLA savo 
naujus mokslo metus prade
da rugsėjo 8 d., 9 vai. ryto, o 
šeštadieninė Šv. Kazimiero 
mokykla savo naujus mokslo 
metus pradės rugsėjo 18 d., 
šeštadienį, 9 vai. ryto.

OPPORTUNITY 
for 

REGISTERED L. P. N’S 
ALL SHIFTS 

72 bed Nursing Home. Good salary 
A benefits.
Send resume or call Administrator 

ALICEVILLE MANOR
I 7lh St. N. W. 

Aliceville, Ala. 55442 
205-373-6307

(28-34) 

Urbonavičienė padovanojo 
šampano bonką, o Feliksas 
Eidimtas - Kario žurnalo rin
kinį ir ispaniško vyno. Gegu 
žinės kasa rūpinosi ižd. Albi
nas Karsokas su Juozu Kava 
liausku, muzika ir gaivinan
čiais gėrimais - kuopos paren 
girnų vadovas Domas Vaičių 
nas.

Kuopos vadovybė labai dė 
kinga Clevelando Ramovės 
pirmininkui Antanui Jonai
čiui, Viktorui Šalteniui ir Jo
nui Paužai su savo laivais da 
lyvavusiems laivų parade, o 
Alfonsu Karkliui - už puikią 
garsų sistemą.

Žalgiriečiai džiaugiasi mū
sų visuomenės dėmesiu ir pa 
rama siekiant gražiu būdu 
sudaryti galimybę paremti 
mūsų spaudą bei radiją ir 
siekti kitokių, šauliams svar. 
bių užsimojimų vykdymo.

(am)

FULL TIME, laundry wor- 
kers needed, men & women, 
union shop, good working 
conditions, apply at Coyne 
Loundry, 6710 Lexington 
Avė., Cleveland, 0. (32-33)

CLEVELANDO 
PARENGIMŲ 

KALENDORIUS

• RUGPIŪČIO 15 D. Lietu
vių klubo gegužinė kroatų so
dyboje ant Mulberry Rd., prie 
Chardon Rd.

• RUGSĖJO 11 IR 12 D.D. 
Tautos šventės minėjimas — 
koncertas dalyvaujant solis
tams D. Stankaitytei, St. Ba
rui, J. Vazneliui ir muz. Va- 
saičiui. Rengia LB Clevelando 
Apylinkės valdyba. Rugsėjo 12 
d. abiejose šventovėse pamal
dos už Lietuvą.

• RUGSĖJO 12 D. Šiluvos 
Marijos metinė šventė Šv. Jur
gio lietuvių parapijoje.

• RUGSĖJO 18-19 D. Cleve- 
lando skautijos 25 metų sukak
tis.

• RUGSĖJO 23-26 D. Tau
tybių karavanas lanko Cleve
lando lietuvių koloniją Bicen
tennial proga.

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Realty, 31715 
Vine St., Willo,wick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

MACHINE REPAIRMEN JOURNEYMEN 
Knowledge of cold heading machinery helpful. 
Mušt be able to do are and acelylene welding. 
Trouble shooting of electrical systems of 
machines, mušt have pasl experience at 
machine repairs. Good pay and benefits. 
MICHIGAN RIVET CORP., 13201 Stevens Rd 
Warren, Mich. 48089 Tel. (313) 754 5100 
An equa! opportunity employer. (30-37)
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ĮAMŽINO ItL.F.
JO ATMINIMĄ

A.A. kun. Petro Dzegorai- 
čio šviesiam atminimui Cle
velando lietuviai paaukojo 
$447. Prie tos sumos pridė
jus pinigų likučius iš šerme
nų vaišių sumoje $53, suda
ryta suma $500 įnešta į Lie
tuvių Fondų.

Aukojo: S.S. Sviderskas 
$25; D. ir M. Banevičiai $15;

Po $10: A. Alkaitis, E. Al 
šėnienė, A. Bielskus, R. ir A. 
Babickai, V. Biliūnas, B. ir 
V. Čyvai, V. Dautas, I. Jana
vičius, O. Jarašiūnienė, G. ir 
D. Iešmantai, J. Kaklauskas 
F.N. Kaminskas, P. Karalius 
P. Kudukis, B. ir E. Malcanai 
A. ir A. Mulioliai, J. Narušas 
Mr. & Mrs. Sorta, S. Paos, I. 
Ruseckienė iš Conn., V. Stan 
kauskas, V. ir A. Šenbergai, 
H. ir R. Tatarūai, A. ir V. 
Valaičiai, J. ir O. Žemaičiai, 
P. ir O. Žilinskai.

Po $5: R. ir D. Apanavi- 
čiai, D. Čepukaitis, J. ir M. 
Damušiai, V. ir T. Degučiai,

P. Digulis, U. Gaižutienė, Z. 
Gobis, M. Iešmantienė, P. Jo 
cius, S. Jurgaitis, A. Kaspe
ravičienė, S. Laniauskas, A. 
ir L. Leknickai, Masiulionis, 
VI. Matulionis, O. Mažeikie
nė, A. Mikoliūnas, R. Minkū- 
nas, J.R., J. Pauža, A. ir R. 
Petrauskai, V. ir J. Sniečkai, 
K. Sniečkųvienė, J. SHeba- 
now-Šenbergaitė, E. ir R. Šil 
galiai, d. Vaičiūnas, E. Vyš
niauskienė, A. ir R. Zorskai, 
O. ir J. Žilioniai, K. ir O. Žy- 
gai.

E. Širvinienė aukojo $4 ir 
A. Balaišienė $3. (pk)

• A.A. KUN. PETRAS 
DZEGORAITIS, buvęs skau 
tų kapelionas, skautininkių 
rūpesčiu įrašytas į Clevelan
do Lietuvių Filmo garbės na 
rių sąrašą.

CLEVELANDO LIETU
VIŲ FILMO paramai muz. 
Altanas ir Ona Mikulskiai pa 
aukojo $100 ir Vladas Matu
lionis $5.

• PAMALDOS už a.a. dr. 
Dominiką Kesiūnaitę bus 
laikomos rugpiūčio 23 d., 
pirmadienį, 7 v.v. D.M.N.P. 
bažnyčioje.

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenj teL 531-2211.

LIETUVIU AMERIKOS PILIEČIU KLUBO

GEGUŽINĖ
SEKMADIENĮ, 1976 RUGPIUCIO 15, 

PRADŽIA 12 VAL.

Croatian Center Picnic Ground 10022 Mulberry Rd.
lojimas tik su klubo kortelėmis. Vaikams VELTUI!

I€ gegužinės vietą reikia važiuoti 6 keliu į rytus iki 306 kelio. 
Privažiavus 306 kelią, pasukti į dešinę ir važiuoti iki Mulber
ry Road. Privažiavus Mulberry Road, pasukti į kairę ir va
žiuoti apie aštuonias mylias iki kroatų sodybos. Kelio planą 
galima gauti klube.

VISUS KVIEČIAME ATVYKTI J LETUV1Ų KLUBO GEGUŽINĘ. 
ALUS VH.TUI ŽAIDIMAI JAUNIMUI IR SUAUGUSIEMS

DAUG DOVANU. ŠOKIAMS GROS GERAS ORKESTRAS . 
TAI BUS SMAGIAUSIA ŠIOS VASAROS DENA!

Nario korteles įsigykite iš anksto klube. Smulkesnių informa
cijų teiraukitės pas klubo vedėją Z. Dučmaną, tel. 531-2131.

Lietuvių Amerikos Piliečių Klubo 
Patikėtinių Taryba

HOUSE FOR SALE. 3 bed- 
room colonial, atached gara- 
ge, large fenced yard. East 
185 - Lake Shore area. Tel. 
481-2518. (31-33)

NAUJAS 
GROŽIO SALIONAS

Mokame aukščiausią nuošimti 
už santaupų pažymėjimus

įnešus $1,000
12 mėnesių

įnešus $1,000
48 mėnesiam

įnešus $1,000
30 mėnesių

įnešus $1,000
72 mėnesiam

išimtas 
nemokamas

Pagal federalinės valdžios įsaką už santaupas, 
oš pažymėjimo sąskaitos prieš nurodytą laiką, 
nuošimtis už 90 dienų, o už likusį periodą ant išimtos sumos 
išmokamas tik reguliarus santaupų knygutės nuošimtis (5 1/4%)

Patogiausias taupymo būdas 
reguliari taupymo knygutė

Už įnašus mokame

Įdedi kiek nori, išimi kada nori
Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvieną dieną ir 

išmokamas du kartus metuose

Santaupų sųskaitos apdraustos iki $40,000.

MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS PASKOLAS 
NAMU PIRKIMUI

Open 
Saturdays

Closed 
Mondays

/uperior Avino/
"and lcan association *

nrir T---L3

MAIN OFFICE 
798 East 185th St.

SUPERIOR OFFICE 
6712 Superior Avė.

EUCLID OFFICE CEDAR OFFICE 
13515 Euclid Avė. 14406 Cedar Road

(near Green)

Zina Gelgotaitė ir Vincas 
Gelgotas atidarė naujai į- 
rengtą grožio šaitaną Cleve
lande, 687 E. 185 St.

Šaitano vedėja yra visiem 
gerai žinoma plaukų stilizuo- 
toja Giedrė Mazoliauskaitė.

Visos ponios ir panelės ma 
taniai kviečiamos pasinaudo
ti grožio šaitano patarnavi
mais.

Dėl susitarimo skambinti 
486-4240.

• Draudimas jums ir jū
sų šeimai — namų, automo
bilių, apartamentų, įstaigų, 
prekybos, gyvybės ir svei
katos. Pilnam draudimo pa
tarnavimui kreipkitės pas 
Kęstutį Gaidžiūną, telef.: 
289-2128.

• HENRIKAS IR STEFA
NIJA STASAI išvyko į Eu
ropos Lietuviškųjų Studijų 
Savaitę, kuri vyksta netoli 
Paryžiaus, Prancūzijoje, po 
Studijų Savaitės jie numato 
dar aplankyti Ispaniją, Por
tugaliją ir kitus Vakarų Eu
ropos kraštus.

MAILORDER 
OPPORTUNITY:

Start profitable home busi- 
ness. Send $5.00 for informa- 
tion to: Mail order Assn. 1131 
Norwood Road, Cleveland, 
Ohio 44103. (Sk.) (29-32)

• GLOBĖ PARCEL SER
VICE, INC. Clevelando Sky
rius (877 E. 185 St.) ryšium 
su paskutiniais muitų pakė
limais yra priverstas užsida
ryti. Nuo š.m. rugpiūčio 1 d. 
iš to biznio pasitraukiu.

Visas šio skyriaus bylas, 
inventorių, o taip pat ir siun
tinių persiuntimą perėmė: 
Mr. William Osadciw, 3491 
West 25 St., Cleveland, Ohio 
44109, tel. 741-8082.

Visais klausimais kas lie
čia siuntinius, prašau kreip
tis į Mr. William Osadciw.

Visiems savo klijentams, 
kuriems turėjau progos pa
tarnaut per 20 metų - pasi
lieku dėkingas.

Vedėjas R. Valodka

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR 
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS l

LATVIAN ROOFING
Telefonas (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.
Dengiame stogus apartamentams, įmonėms, krautuvėms. 

Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius.
MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakevood, Ohio

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

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



DIRVA
OMAHOS LIETUVIŲ ŽINIOS
GRAŽI LIETUVIŲ 

REPREZENTACIJA

Birželio mėn. Omahos 
mieste, 200 metų Amerikos 
nepriklausomybės paminėji
mui, buvo suruoštas didelio 
masto etninių grupių festiva 
lis, kuriame dalyvavo apie

20 tautybių. Festivalio pra- 
vedimui sudarytame komite 
te lietuvių bendruomenę at
stovavo LB pirm. Benius 
Šulskis, LM Klubo pirm. Da
na Sulskienė ir taut. šokių 
grupės vadovės - Gražina 
Reškevičienė ir Laima Anta- 
nėlienė.

PADĖKA
A.A.

EUGENIJA BARTKUVIENĖ,
mūsų brangi žmona, motina ir senelė mirė 
š. m. gegužės 20 d. Chicagoje šv. Kryžiaus 
ligoninėje ir buvo palaidota gegužės 22 d. 
Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Mes nuoširdžiai dėkojame giminėms, 
draugams ir pažįstamiems pagerbusiems 
velionę atsilankymu į koplyčią ir palydėju- 
siems į kapus. Esame dėkingi kun. dr. I. 
Urbonui, kan. V. Zakarauskui, kun. J. Bo- 
revičiui ir kun. J. Plankiui už atkalbėjimą 
rožinio ir atnašavimą šv. Mišių Tėvų Jėzui
tų koplyčioje ir prie kapo, sol. J. Vazneliui į 
už giedojimą šv. Mišių metu. Dėkojame 
karsto nešėjams J. Jurevičiui, P. Vėbrai, 
A. Markuliui, L. Nekui, J. Daugirdui, dr. 
P. Sutkui, J. Činkui ir E. Žitkui. Ačiū laid. 
direktoriui D. Petkui už malonų patarnavi
mą.

Nuoširdžiai dėkojame visiems pareišku- 
siems užuojautą žodžiu, raštu, už gėles, 
aukas šv. Mišioms ir labdaringoms organi
zacijoms.

Vyras, duktė, sūnus 
ir vaikaičiai

PADĖKA
Aukščiausiam pašaukus 1976 m. liepos 17 d. 

Juno Beach, Fla. mirė mūsų mylima Motina 
A.A.

SOFIJA DUNDURIENĖ
- PETRAŠŪNAITĖ

Labai nuoširdžiai dėkojame visiems šios ir 
tolimesnių vietovių lietuviams taip gausiai da
lyvavusiems pamaldose ir laidotuvėse.

Dėkojame kun. A. Senkui iš Lake Worth 
kalbėjusiam rožinį, atlaikiusiam šv. Mišias 
ir palydėjusiam a. a. mūsų Motiną į amžino 
poilsio vietą Royal Palm Memorial Gardens, 
West Palm Beach Lietuvių sekcijoje.

Ačiū Rev. Ch. Sulivan St. Paul bažnyčios 
klebonui dalyvavusiam pamaldose.

Nuoširdus ačiū užprašiusiems šv. Mišias, 
paaukojusiems Lietuvių Fondui bei atsiuntu- 
siems gėles bei pareiškusiems užuojautą 
žodžiu ar raštu.

Širdingai dėkojame už taip jautriai psalmių 
skaitymą, graudų solo ir bendrą giedojimą 
ir už pasakytus gražius žodžius prie karsto.

Ačiū karsto nešėjams ir ponioms už pus
ryčių paruošimą.

Ypatingai dėkojame tiems, kurie mums iš
tikus nelaimei greit su nuoširdumu atskubėjo 
su visakeriopa pagalba.

Nuliūdę - duktė Lina Slabokienė, 
sūnus Jonas M. Dunduras, 
anūkas Andrius, žentas Stasys, 
marti Danutė ir brolvaikiai.

Lietuviai festivalyje užsi
rekomendavo labai tvarkin
gai ir kultūringai. Didžiulėj 
Civic Auditorijoj, mums skir 
toje vietoj, buvo apkrautas 
stalas lietuvių moterų gau
siai prikeptais tortais, pyra
gais ir kt. skanumynais, ku
riuos gausūs festivalio lanky 
tojai pirko be perstojo ir jais 
gardžiavosi. Pirkėjus aptar
navo jaunos mergaitės ir mo 
terys vilkėdamos tautinius 
rūbus.

Ir tie mūsų puošnūs rūbai,, 
žinoma ir mergaitės, daug 
kam traukė akį. Ne viena lie 
tuvaitė buvo prašyta leisti 
būt fotografuojama.

Gausiam kepsnių paruoši
mui ir aplinkos dekoravimui 
vadovavo Laima Antanėlie- 
nė ir Gražina Reškevičienė. 
Daug talkininkavo ‘Aušros’ 
šokėjos , šokėjai, skautės ir 
skautai, taip pat visa eilė ki
tų padėjėjų.

Mūsų tautodailės parodė
lė traukė lankytojus retais, 
daugeliui nematytais puoš
niais eksponatais. Parodėlę 
paruošė LM Klubo pirm. Da
na Sulskienė, paskirdama 
daug laiko surinkimui gra
žiausių tautodailės išdirbi
nių iš apylinkės lietuvių. Ne 
buvo lengva mažame plote 
skoningai išdėstyti gausų iš
dirbinių rinkinį. Nepamaino 
mu padėjėju tame reikale bu 
vo Vitalis Gaidelis. Parodė
lės prižiūrėtojos gausiems 
lankytojams dalino ALTo iš
leistas brošiūrėles Lithuania. 
Tas puikus informacinis lei
dinėlis supažindino kitatau-

Lie tuvių paviljonas Omahos etninių grupių festivalyje. 
Nuotraukoje Dirvos nuoširdi rėmėja Jadvyga Povilai- 
tienė. Teresės Gaidelytės nuotr.

čius su Lietuva ir padėtimi. 
Geresnės progos šiai misijai 
negalėjo ir būti, nes lankyto
jų buvo keliolika tūkstančių. 
Minėtas leidinys gautas per

BUVUSIAM ALT S-GOS EAST CHICAGOS

SKYRIAUS NARIUI

STASIUI KALVAIČIUI

MIRUS, SŪNUI ARVYDUI, JO ŠEIMAI IR

GIMINĖMS SKAUSMO VALANDOJE GILIĄ 

UŽUOJAUTĄ REIŠKIA

ALT S-gos EAST CHICAGOS SKYRIAUS

VALDYBA IR NARIAI

A.A.

GINTAUTUI VEIKUČIUI

MIRUS VILNIUJE, JO TĖVUI KAZIMIERUI
VEIKUČIUI REIŠKIAME GILIĄ UŽUOJAUTĄ

V.K. L.S. CLEVELANDO SKYRIAUS 
VALDYBA

OL studentų pirm. Danguo
lę Antanėlytę.

Tautinių šokių grupė ‘Auš 
ra’ sužibėjo tautybių pasiro
dymo programoje. Tai buvo 
didžiausias vienetas - net 60 
šokėjų. Šoko vaikai, jauni
mas ir suaugusieji, pavadin
ti ‘veteranais’.

Šokių vadovės, Gražina 
Reškevičienė ir Laima Anta- 
nėlienė, įdėjo daug darbo be- 
ruošdamos tokią didelę gru
pę šokėjų. Nenuostabu, kad 
darbo vaisiais galima buvo 
pasidžiaugti. Visi šokiai, be 
pertraukos vienas po kito, 
gražiai ir sklandžiai pynėsi į 
ištisą virtinę. 0 finale, dar
niai į vieną didelį ratą sukosi 
visas 60-tis šokėjų. Buvo įs
pūdinga, gražu ir miela.

Veiklus LM Klubas, kuris 
per dvejus gyvavimo metus 
atliko nemaža kultūrinių dar 
bųir įnešė gerą duoklę į liet, 
bendr. gyvenimą, liepos 25 d 
išsirinko naują valdybą, ku
rion įeina Zita Grigaitienė, 
Laima Antanėlienė ir Lilė 
Estes.

Praeitų metų LM Klubo 
šeštadieninės mokyklos mo
kytojos, Kristina Kartanie- 
nė, Dana Sulskienė ir stud. 
Rūta Jaudegytė, rugpiūčio 
8-15 dienomis dalyvauja mo
kytojų suvažiavime Dainavo 
je.

LM Klubas savo darbais 
daug ir stipriai paremia lie
tuviškąją veiklą. (jp)

MYLIMAM TĖVELIUI SIBIRE
A.A.

Lt JONUI VALKIŪNUI
MIRUS, SŪNUI KOLEGAI JONUI VALKIŪNUI 
LR JO ŠEIMAI REIŠKIU KOLEGIŠKĄ 
UŽUOJAUTĄ

JUOZAS JUREVIČIUS

• JONAS KAVALIAUS
KAS, savo žmonos a.a. Sofi
jos mirties metinių proga, 
Dirvai paremti atsiuntė $12 
auką. Ačiū!

• S. DABKUS, Dirvos fo
to bendradarbis Toronte, už
sisakydamas Vilties leidi
nius, pridėjo $12 auką Dir
vai paremti. Ačiū!
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