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LIETUVOS OKUPACIJA
TAUTOS GENOCIDAS
Prieš 37 metus Lietuva buvo okupuota. Prasidėjo tau
tos genocidas. 1941 metų birželio mėnesio masinis lietuvių
trėmimas į Sibirą visada liks lietuvių tautos atmintyje,
nes tuos įvykius pamiršti — reikštų atsižadėti mūsų tau
tos kančių. Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas
kviečia išeivijos lietuvių visuomenę protestuoti prieš te
bevykdomą sovietinį lietuvių tautos genocidą. Lietuvių
visuomenei, ypatingai jaunimui, VLIKas siūlo:
• Lietuviai tėvai — birželio mėnesį, bent vieną savai
tę kas vakarą, pasakokim savo vaikams išvežimų istoriją
ir sovietinės okupacijos faktus,
• Jaunimo organizaciniai vienetai — ruoškime išve
žimų vakarones, skaitykime birželinių įvykių atpasakoji
mus ir ištraukas iš dabartinės pogrindžio spaudos Lietu
voje,
• Religinių bendruomenių vadovai — ruoškime susi
kaupimo valandas arba pamaldas už sovietų nukankintus
žmones,
• Lietuvių studentų klubai — ruoškime išvežimų bei
sovietinių nusikaltimų faktinės medžiagos pristatymą ki
tų kraštų studentams,
• Rinkime ir registruokime išvežtųjų sąrašus ir juos
siųskime VLIKo būstinėn,
• Registruokime sovietinių pareigūnų pavardes, to
liau tebevykdančių genocidinius nusikaltimus prieš lie
tuvių tautą.

★

Masinių išvežimų žiaurumai neišnyks iš ateities kar
tų sąmonės. Mes žinome savo atsakomybę prieš lietuvių
tautos istoriją ir turime įamžinti Lietuvos kankinių at
minimą visiems laikams.
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Pasaulio ir Amerikos Lietuvių Gydytojų Sąjungos Clevelande įvykusiame suvažiavime
išrinkta naujoji valdyba: dr. A. Barkauskas, dr. A. Pacevičius ir dr. E. Puodžiukas.
J. Garlos nuotr.

PASAULIO IR AMERIKOS UHUVIlį GYDYTOJU
suvažiavimas. šį suvažiavi
mą ruošė sąjungos valdyba
iš dr. J. Balčiūno — pirmi
ninko, dr. J. Skrinskos —
vicepirmininko ir dr. J. šontos — sekretoriaus-iždininko. Prie suvažiavimo orga
nizacinio darbo taip pat
daug prisidėjo Ohio Lietu
vių Gydytojų Draugijos pir
mininkas dr. J. Stankaitis
ir draugijos iždininkė dr.
Nelė Juškėnienė, bei mote
rų pagelbinio vieneto vado
vės ponios I. Stankaitienė ir
E. Aželienė.

Gegužės mėnesio 28-29
dienomis Clevelande įvyko

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo

Pasaulio ir Amerikos Lietu

Komitetas

vių Gydytojų Sąjungos XI

PER DAUG - PER MAŽAI
Ko, kaip ir kada reikalauti ir kodėl?
Esu dėkingas Algiui A.
Regiui už jo laišką Dirvos
21 nr., nes jis duoda pro
gos grįžti prie mano 19 nr.
paliestos ’ne iš tos operos’
temos, ir suaktualina spaus
dinamus Dirvoje Vaclovo
Sidzikausko atsiminimus.
Algis Regis, ragindamas
ryžtis 'grąžinti Karaliau
čiaus sritį... ištvermingu
mu ir ryžtingumu’, remiasi
tokiais senais sumetimais
kaip Vytauto Didžiojo raš
tai ir Donelaičio poemos.
Laimingu jam sutapimu Iz-

NAUJA ALT S-gos
VALDYBA

I

Naujai išrinktoji Ameri
kos Lietuvių Tautinės Są
jungos valdyba pareigomis
pasiskirstė sekančiai: pir
mininkas inž. Antanas Ma
žeika, I vicepirmininkas
Bronius Dūda, II vicepirmi
ninkas inž. Vytautas Čeka
nauskas, sekretorius Edvi
nas Balceris ir iždininkas
Alfonsas Tumas.
Sąjungos pirmininko ad
resas: 13055__ Mindanao
Way #3, Marina dėl Rey,
Čalifomia 90291. Tel. (213)
821-8681.

VYTAUTAS MESKAUSKAS
raelio rinkimų laimėtojas
Menahin Begin remiasi dar
senesniais. Pagal jį šv. Raš
tas jau prieš tris tūkstan
čius metų dabartinį vakari
nį Jordano upės pakraštį,
Jungtinių Tautų reikalauja
ma atiduoti arabams, vadi
no Judėja ir Samarija, ku
rios buvo žydų apgyventos.
Todėl ta teritorija negali
būti laikoma po 1967 metų
karo 'okupuota’, bet 'išva
duota’! Visa bėda tik, kad
prezidentas Carteris, kuris
turėtų bibliją mokėti minti
nai, to argumento dar nėra
paveiktas ir toliau kalba
apie reikalą ten įsteigti pa
lestiniečiams 'tėvynę’. Jei
Begin tačiau laimėtų, p. Re
gis gautų papildomų argu
mentų.

Mažas skirtumas čia ga
lėtų būti toks, kad Begin
jau dabar valdo tą teritori
ją ir aplink nesimato tokios
jėgos, kuri teisėtai ar ne
teisėtai galėtų iš jo ją atim
ti. Pagal Vaclovą Sidzikaus
ką Jungtinių Tautų pirmtakūnas Tautų Sąjunga, ap
lamai paėmus, mums buvo
palanki, deja, jos nutarimų
niekas nepildė, todėl nulėmė

situacija vietoje. Tiesa, ją
Sidzikauskas mažai palie
čia, tačiau apie ją žinome iš
kitų šaltinių. Taip pvz. jau
1959 metais TERRA išleido
tuolaiku buvusio krašto ap
saugos ministerio Kosto Žu
ko ŽVILGSNI I PRAEITĮ.
Jame šalia džiaugsmingų
dalykų, autorius nenutyli ir
liūdnų. Jų tarpe mūsų nepa
sisekimus kautynių laukuo
se. Taip kariuomenės vadu
paskirtas pik. Ladyga, bol
ševikams mušant lenkus,
perėjo maršalo Fošo praves
tą liniją tarp mūsų ir
lenkų kariuomenių, norėda
mas pasinaudoti proga: da
bar ar niekados. Karo lai
mei apsisukus, jis nesuge
bėjo mūsų kariuomenės ati
traukti iš Augustavo miš
kų, kur ji patyrė skaudžių
nuostolių. Likimo ironija
norėjo, kad pats kariuome
nės vadas kaip tik tuo lai
ku susituokė Vytauto Di
džioje bažnyčioje Kaune.
Rezultate nebuvo pakanka
mai kariuomenės Vilniaus
gynimui, kas, žinoma, len
kus tik paskatino jį paimti.

Oficialus suvažiavimo ati
darymas jvyko gegužės mė
nesio 28 dieną 3 valandą po
Dr. J. Stankaitis, Ohio Lie pietų. Suvažiavimą atidarė
tuvių Gydytojų Draugijos pir dr. J. Stankaitis, po jo kalmininkas, atidaro PLGS ir bėjo dr. J. Balčiūnas ir sveiALGS suvažiavimą.
J. Garlos nuotr.

(Nukelta į 13 psl.)

PLGS SUVAŽIAVIMO PAREIŠKIMAS

Pasaulio Lietuvių Gydy
tojų Sąjungos XI suvažiavi
mas, įvykęs Clevelande,
Ohio, 1977 gegužės 28-29,
paminėjęs dr. Jono Basa
navičiaus 50-ties metų mir
ties sukaktį, kviečia lietu
vių visuomenę, organizaci
jas ir veiksnius laikytis
tautinės vienybės, kaip kad
jos laikėsi mūsų didieji tau
tinio atgimimo tėvai dr. Jo
nas Basanavičius, dr. Vin
cas Kudirka ir kiti mūsų
tautos žadintojai, nes tėvy
nės meilė visiems yra viena,
ir visi turime užmiršti as
Su kariuomenės vadais meninius nesutarimus. Tuo
mums nesisekė net laimėji reikalu dr. Vincas Kudirka
mo atsitikimais. Kai želi- yra šiaip įstaigojęs:
^’Kas bus, jeigu nelaimė
(Nukelta į 2 psl.)

užklups mus greičiau, nei
spėsime susivienyti ir su
prasti, kad reikalas tėvynės
visiems yra vienas, kad jis
yra aukštesnis už atskirų
partijų egoizmą, kad už tą
tėvynės reikalą priešingiau
sios partijos turi1 stoti su
alyvos šakele ir užmiršti as
meninius nesutikimus”.
Tai žodžiai, kurie ir šian
dien turėtų pasiekti mūsų
išeivijos veiksnius, jų va
dovus ir mūsų visuomenę.
Rezoliucijų komisija:
Dr. Gediminas Balukas,
dr. Henrikas Brazaitis,
dr. Antanas Pacevičius,
dr. Kazys Pemkus,
dr. Vaclovas Tumasonis

Nr. 23 — 2

SflVOITIHĖ POŲTĮUg^^
Prezidentas Carteris, pra
dėdamas savo spaudos kon
ferenciją, įspėjo kongresą
nedidinti valstybės išlaidų
be jo pritarimo. Jis būsiąs
priverstas, norėdamas siek
ti subalansuoto biudžeto,
tokius nutarimus vetoti.
Atsakydamas į paklausi
mą, prezidentas aiškino,
kad Gromyko-Vance susiti
kimas Ženevoje praėjęs
harmoningoje dvasioje. Ten
sutarta SALT II sudaryti
iki 1985 metų, pagrindan
imant Vladivostoko susita
rimą. Per tą laiką amerikie
čiai kiek suvaržysią savo
'skraidančių bombų’ įtrau
kimą apginklaviman, o so
vietai sunkiųjų raketų, tu
rint vilties, kad SALT III
galės padaryti didesnės pa
žangos pakeliui į bendrą
tikslą — visišką atsisaky
mą nuo atominių ginklų.
Po konferencijos Carteris
patvirtino žinias, kad jis 9
valandas plauks su vienu
nauju JAV povandeninių
laivų, norėdamas asmenis-

Per daug...
(Atkelta iš 1 psl.)
govskis pralaužė frontą,
naujas, daugiau patyręs,
kariuomenės vadas gen. S.
Žukauskas ... medžiojo pas
grafą Pszezdzieckį Rokiš
kyje. Laimei lenkai pralai
mėjo ir be mūsų vyriausio
vado įsikišimo. Ministeris
Žukas su viceministeriu
mjr. Byla po to tarėsi ką da
ryti. K. Žukas rašo: „Teisi
ninkas mjr. Byla, nors ir
pripažino neabejotiną gen.
Žukausko kaltę, tačiau įro
dinėjo, kad dabartiniu metu
.kelti skandalą mums nede
ra ... palikti kariuomenės
be autoriteto jokiu būdu ne
galima, nes jau užtektinai
susikompromitavo pik. Ladyga. Galutinai nutarėm
apie gen. Žukausko skanda
lingą medžioklę nutylėti, o
Širvintų-Giedraičių laimėji
mus priskaityti jam į nuo
pelnus ... Žukauskas gavo
1-jo laipsnio Vyčio Kryžių,
iš Amerikos lietuvių aukso
kardą, o iš Amerikos Lietu
vių Prekybos Bendrovės
Kaune — naują Fordo auto
mobilį.” Tikras to laimėji
mo kaltininkas vyr. lt. Bal
nas su savo batalijonu ką
tik nepaėmęs Želigovskio į
nelaisvę, gavo tik Vyčio
Kryžių. Išvada? Vietoje vi
sados galima daugiau nu
lemti negu užsieniuose.
Tai1 veda prie kitos min
ties. Išeivija savo 'užsienio
politiką’ turi derinti prie
krašto reikalavimų. Kar
tais reikia garsiau rėkti,
kartais tik išnaudoti tik su
Helsinkio Aktu atsiradusias
-kuklias galimybes. Ne per
mažai ir ne per daug. Svar
bu, kad tauta liktų gyva.
Pasitaikiusią naują progą
ji tikrai neblogiau išnaudos
kaip 1918-1922 metais.
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kai įevrtinti Amerikos gin
klus.
Konferencijoje jis taip
pat patvirtino, kad adminis
tracija yra apsisprendusi
atitraukti per 4-5 metus
pėstininkų divizijas iš Pie
tų Korėjos, paliekant ten
tik aviacijos (7,100 karių)
žvalgybos tiekimo ir laivy
no dalinius. Pietų Korėja
turinti dvigubai daugiau
gyventojų už šiaurės ir
klestantį ūkį, todėl nėra ko
bijoti dėl jos ateities, juo
labiau, kad amerikiečiai lai
kysis savo įsipareigojimo
jai, reikalui kilus, padėti.
Ta proga buvo paliestas
ir gen maj. John Singlaub,
amerikiečių pajėgų Korė
joje štabo viršininko atšau
kimo klausimas. Kaip žinia,
tas generolas privačiai pa
reiškė Washington Post re
porteriui, kad amerikiečių
kariuomenės atitraukimas
išprovokuos karą. Mat. šiuo
metu šiaurės Korėja turi
tankų ir aviacijos persvarą,
su kuria susidoruoti reika
lingas amerikiečių divizijos.
Administracija aiškina, kad
tą spraga per ateinančius 4
ar penkius metus galima
bus išlyginti, tačiau gen.
Singlaub po tokio viešo pa
reiškimo negali pasiliktbsavo vietoje. Carteris konfe
rencijoje sakė, kad genero
lui būsianti duota lygaus
svarbumo vieta kur nors
kitur.
★
Richardas Nixonas pa
skutinėje savo interview da
lyje su Frostu aiškino, kad
neturėjęs jokio susitarimo
dėl amnestijos (pardon) su
prezidentu Fordu.
Jis ją priėmęs, kai advo
katai jam išaiškino, kad pri
ėmimas dar nereiškia prisi
pažinimo prie kaltės ir kad
esamose sąlygose jis ilgai
nebūtų turėjęs progos su
laukti bešališko teismo. Jo
artimiausi patarėjai Haldemanas su Ehrichmanu buvo
iškėlę mintį prieš atsistadinimą paskelbti amnestiją
visiems į Watergatės aferą
įveltiems, ją susiejant su
amnestija ir pabėgėliaims
iš kariuomenės Vietnamo
karo metu. Jis, Nixonas, at
sisakęs tai visai svarstyti,
nes paskutinioji dalis jam
nebuvusi priimtina, o be to,
tai būtų lygu pilnam Water-

gates aferos ’cover up’ —
užslėpimu.
Dėl Agnew Nixonas aiš
kino, kad buvęs viceprezi
dentas jį įtikinėjęs, kad iš
rangovų ėmęs ne kyšius,
bet dovanas iš jau varžy
bas laimėjusių, ką darė dau
gumas gubernatorių. Tuo
laiku buvęs Generalinis
Prokuroras Elliot Richardson buvo nuomonės, kad1 už
tai Agnew turėtų pakliūti
kalėjiman. Richardsonu Nixopas nelabai pasitikėjo,
nes žinojo jo ambicijas tap
ti pačiam viceprezidentu ir
net prezidentu, bet tos pa
čios nuomonės buvo Gen.
Prokuroro padėjėjas Peterson, kuriam Nixonas pasiti
kėjo. Po to geriausia išeitis
buvo viceprezidento atsista
tydinimas.
Nixonas taip pat teigė,
kad pagal Aukščiausio Teis
mo išaiškinimą Sullivano
byloje su N. Y. Times poli
tikai ir viešojo gyvenimo
figūros faktinai yra atiduo
ti spaudos malonei be teisės
apsiginti, nes negali reika
lauti atlyginimo už kaltini
mus spaudoje, kurie pasiro
dė neteisingi1, bet negalima
įrodyti, kad jie buvo tyčios
darbas.
Frostas paskutinę pasi
kalbėjimo dalį pradėjo pul
damas Nixoną dėl ČIA ban
dymų neprileisti prie val
džios Allende Čilėje. Nixonas teisinosi, nurodydamas,
kad visa lotynų Amerika
atrodytų kaip sumuštinis
tarp marksistinių Kubos ir
Čilės. Ir nors reik:ą apgai
lestauti, kad dešiniųjų dik
tatūros nesiskaito su žmo
nių teisėmis, jos — tos dik
tatūros sudaro mažesnę
grėsmę JAV kaip komunis
tinės.

TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet
kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.
UŽ CERTIFIKATUS MOKAME:

7 % % — g mėty su $1,000, minimum.
7>/2% — 4 metų su $1,000, minimum.
6 % % — 30 mėn. su $1,000, minimum.
6/2% — 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.

alnt
ttiony
1447 So. 49th Court • Cicero, lllinois 60650
Phone (312) 656-6330
Open M<m., 9-8; Tues., Thurs., FrL, 9-5; Sat., 9-1; Glosed WedJuotas Gribauskas, vedėjas

PUIKIAUSIUS
KAILIUS

rasite tik pas vienintelį
lietuvį kailininką
Chicago j e

NORMANĄ
DURSTEI NA
185 N. Wabash Avė.
Chicago, Ilk 60601
Antrame aukšte.
Telefonai:
krautuvės: (312) 263-5826
namų: (312) 677-8489

___ ___ >

Young man for general factory woik.
Please apply Mercury Polishing &
Planting, 1 1 Humbert Street, off
Woonasquatucket Avė., Nortb Providence, R. 1. 401-231-5590. (23-27)

MODEL MAKER
EXPERIMENTAL
METAL AND PLAŠTICS
Operate sheet meta! machines, layout, metai finishing, make Templates.
Produce finished experimental part as
specified on blueprint or scelch, close
tolerances.
ALSO

WILLWRIGHT
8 years at trade or UAW journeymans card.
GOOD WAGES
TOP BENEF1TS
Apply at Employment Office
9 a. m. to 4:45 p. m.

KELVINATOR, INC.
1545 CLYDE PARK AVĖ. SW
GRAND RAPIDS, MICH. 49509
An Equal Opportunity Employer
(23-25)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANŪSAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos

žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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ALT S-gos SEIMO NUTARIMAI
AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS
15-ME SEIME, KURIS ĮVYKO 1977 M. GEGUŽĖS 28-29
DIENOMIS, SHERATON VIEŠBUTYJE, PHILADELPHIJOJ, PA. NUTARIMAI:
Seimas kreipia visuomenės dėmesį į kai kurių lietu
viškų laikraščiu, radijo programų ir paskirų asmenų pa
staruoju laiku skelbiamus ir garsinamus pareiškimus,
bandančius inkriminuoti Amerikos Lietuvių Tautinę Są
jungą ir jai vadovaujančius asmenis.
Seimas pareiškia, kad nei A. L,T. Sąjunga nei vie
nas jai vadovaujančių asmenų nėra darę jokių jiems bandomu primesti veiksmų.
Seimas smerkia tokios rūšies inkriminacijas, giliai
pažeidžiančias ir griaunančias mūsų veiklą ir mūsų tar
pusavio santykius, čia laimi tik mūsų priešas.
*
*
*
Seimas reiškia didelę padėką iki šio seimo buvusiai
Sąjungos centro valdybai ir ypatingai jos pirmininkei
Emilijai čekienei, kuri remdamasi kilniais Sąjungos idea
lais bei seimų nutarimais, sėkmingai vadovavo Tautinei
Sąjungai.
❖
*
❖
Seimas sveikina Nepriklausomos Lietuvos Diploma
tiją, Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą ir Ame
rikos Lietuvių Tarybą užtikrindamas jiems ALTS pa
ramą ir talką laisvinimo darbuose.
*
*
*
Seimas sveikina Dirvos ir Naujosios Vilties redak
torius ir bendradarbius bei skatina visus Tautinės Są
jungos narius remti jų pastangas.
*
*
*
Seimas su tautiniu pasididžiavimu ir nuostaba giliai
vertina herojišką pavergtos tautos laikyseną ir kovą,
seimas įpareigoja Sąjungą ir jos narius visomis jėgomis
pavergtų brolių ryžtingą rezistenciją ir kovą už laisvę
remti.
Seimas kreipiasi į visus mūsų veiksnius, visas orga
nizacijas ir visus lietuvius visa daryti Lietuvos laisvės
tikslui I
*
*
*
Seimas randa, kad lietuvių studentų vykimas į vadi
namus lituanistinius kursus Vilniuje ir vaikų vežiojimas
į okupuotos Lietuvos pionierių stovyklas yra žalingas to
jaunimo teigiamo nusistatymo ugdymui laisvos Lietuvos
atstatymo siekimų reikalu, griežtai pasisako prieš tokių
kelionių organizavimą ir organizatorius.
*
*
•<=
Seimas giliai vertina ” V ilties” draugijos valdybos ir
kitų darbuotojų pastangas, įdėtas Dirvos atstatymui po
įvykusio gaisro. Šių pastangų vaisius — užtikrinta Są
jungos organo Dirvos laikraščio ilga ir šviesi ateitis.
*
*
*
Suvažiavimas sveikina prezidento Carterio ir JAV
akciją įgyvendinti žmogaus laisvės teises bet kur pasau
lyje, bet kartu primena, kad:
a) Didžiausia žmogaus teisių laužytoja yra Sovietų
Sąjunga, žmogaus teisių ciniškas paniekinimas Sovietų
Sąjungoje ir jos pavergtose tautose yra sovietinio re
žimo išdava.
b) žmogaus teisės Sovietų Sąjungos pavergtose tau
tose įmanomos tik atstačius jų nepriklausomybę.
*
*
❖
Seimas pritaria Sąjungos atstovų Amerikos Lietu
vių Taryboje ir Lietuvių Tautinio Sąjūdžio VLIKe užim
tai linijai ir jiems už atliktą darbą dėkoja. Kartu seimas
paryškina, kad ALT S-ga yra viena iš pagrindinių orga
nizacijų, sudarančių Amerikos Lietuvių Tarybą, sveikina
jos vadovybę, dėkoja už sėkmingą darbą ir kviečia JAV

ALT S-gos Seime pagrindini pranešimą apie Sąjungos veiklą padarė pirm. E. Čekienė,
kuris buvo visų užgirtas plojimu. Kairėje sėdi seimo vicepirmininkai V. Abraitis ir inž. J. Jur
kūnas.

TAUTINĖS SĄJUNGOS VEIKLA
C

Vilties draugijos suvažia
vime.
Ir trečias mūsų sunkus
uždavinys buvo ir tebėra
'Tautinės minties keliu” iš
leidimas, visas pastangas
dedant, kad šiame seime
kiekvienas galėtų gauti Į
rankas. Deja, nežiūrint mū
sų geriausių norų bei pa
stangų, tuo negalim pasi
džiaugti ir atsiprašom bū
simą Sąjungos valdybą, kad
jai ne dėl mūsų kaltės pa
liekam baigti nedaug liku
sio darbo bei rūpesčio. Di
džiausia kaltė tenka archy
vų trūkumui ir dėl to prie
žasties autorių delsimas.
Šį užmojį organizuojant
mano prirašyta stora byla
susirašinėjimo raštų. Kad
greičiau darbas eitų, ne
reiktų tiek daug siuntinėti,
pasilikom prie vieno atsa
komojo redaktoriaus dr. J.
Puzino ir J. Palukaičio, ku
rie abu gyvena Chicagoje.
Čia matome dalį galutinai
Medžiaga yra surinkta, iš
taisyta, bet vis dar reika
linga patikrinimų, juk tai
istorija, ne romanas, sako
redaktorius. Tikime, kad po
vieno antro mėnesio istorija
bus mūsų rankose.
Sąjungos valdyba savo
veiklos eigoje nepamiršo
žvelgti į praeito seimo nuta
rimus ir stengėsi juos vyk
dyti. Seimo nutarimuose
buvo nedublikuoti bei res

ALT S-gos pirminin
kės Emilijos čekienės
pranešimas ALT S-gos
Seime š. m. gegužės 28
d., Philadelphijoje.

Šiai ALT S-gos valdybai
pradėjus eiti antros kaden
cijos pereigas, prieš akis
buvo vienas iš didžiųjų įvy
kių — mūsų tautinės min
ties laikraščio DIRVOS 60
m. sukaktis nuo įsikūrimo.
Dirvos, be kurios nebūtų
įmanoma nei mūsų veikla.
Ir vienas iš tragiškiausiii
momentų buvo, kai šios ka
dencijos pradžioje Dirvą iš
tiko liepos 30 d. įvykęs gais
ras, kurio pasėkos iš Są
jungos valdybos, Vilties
Draugijos ir visų skyrių pa
reikalavo sutelkti visą dė
mesį, visas jėgas, kad mūsų
laikraštis, švęsdamas gar
bingą sukaktį nesustotų
lankyti skaitytojų.
Malonu konstatuoti, kad
Jūsų visų ir per jus lietuvių
visuomenės dėka Dirva nuo
gaisro nemirė ir iškilmingai
beveik visuose skyriuose
minėjo savo garbingą su
kaktį. DIRVOS atstatymo
reikalais Sąjungos valdyba
kartu su Vilties draugijos
valdyba, redaktorium ir at
statymo komitetu Clevelande du kart posėdžiavo, spau
doje kreipėsi i visuomenę.
Apie tai smulkiau išgirsim

lietuvius politiniam darbe jungtis apie šį plačios apimties
veiksnį bei jį įvairiais būdais remti bei stiprinti.
*

*

*

Seimas Lietuvių Bendruomenės reikalu priėjo nuo
monės, kad reikėtų siekti atstatyti jos vieningą darbą ir
prašo Sąjungos narius ta kryptimi derinti savo veiklą.
❖

*

*

Seimas pilnai pritaria mūsų veiksnių rūpesčiui Bra
žinskų reikalu, prašo ir toliau rūpintis, kad jie gautų
laisvą apsigyvenimą JAV. Taip pat kreipiasi į visus Tau
tinės Sąjungos narius ir visą lietuvių visuomenę teikti
jiems pagalbą.
sjc

sjc

Seimas dėkoja Seimo rengimo komitetui už atliktą
seimo ruošos darba.

pektuoti centrinių organų
darbžjDadalą — VLIKo ir
ALTos veiklos.

VLIKe Tautinę Sąjungą
per Lietuvių Tautinį Sąjūdį
atstovauja LTS pirm. inž.
Algis Sperauskas ir Regina
Žymantaitė VLIKo Tarybo
je. Kiti ALT S-gos deleguo
ti į Lietuvių Tautinį Sąjū
dį yra V. Abraitis, S. Mac
kevičius ir A. Vakselis.
ALTe S-gos atstovais \
yra: v. AurauiM, rr. riau
kus, O. Biežienė. T. Blinstrubas', P. Bučas, P. Kašiuba ir A. Laikūnas. Jie pada
rys pranešimus.
Sąjungos valdyba šių
dviejų metų laikotarpy su
teikė anglų kalba informa
cijų apie Lietuvą pageidau
jantiems lietuvių kalmės
studentams ir kitiems, o
taipgi prašantiems lietuviš
kos literatūros, kurios ga
vome iš Lietuvos konsulato
New Yorke. Padėka jiems.
Sąjungos valdyba reiškė
si ir platesnės apimties ak
cijoje, raštu reagavo į Ame
rikos politikoje iškilusius
etnines grupes liečiančius
klausimus, į kuriuos gauti
atsakymai. Turėjome 11
valdybos posėdžių. Išsiųsta
9 bendraraščiai.
Man teko aplankyti dar
keletą pirmoj kadencijoj
nelankytų skyrių, ypač to
limą, bet aktyviai besireiš
kiantį Los Angeles skyrių.
Teko susipažinti su jų veik
los galimybėm ir išklausyti
jų pageidavimų bei pasiūly
mų, kuriuos stengėmės įgy
vendinti.
Remiantis seimo nutari
mu jungti mūsų atskirus
fondus, Lietuvos Nepriklau
somybės Fondas pats jokiu
uždavinių nesiėmė ir lėšų
neteikė. 1000 dol. paaukojo
Dirvos atstatymui. Išleidęs
ir išplatinęs ”Lithuania 700
Years”, LNF ketvirtos lai
dos leisti neįsipareigojo, bet
svetimiems vis pageidau(Nukelta į 4 psl.)
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ALT S-gos atstovas prie ALT T. Blinstrubas Seime daro
pranešimą. Šalia sėdi prezidiumo vicepirm. J. Jurkūnas ir sekr.
inž. V. Izbickas.

TAUTINĖS SĄJUNGOS VEIKLA...
(Atkelta iš 3 psl.)
jaut jos teises perleido Manyland Books leidyklai, kuri
ir išleido 4-ją prieš porą mė
nesių 1000 egz. Trys laidos
yra grynai tautinės minties
žmonių aukų ir pastangų
įnašas į lietuvių tautos isto
riją ir informaciją sveti
muose kraštuose.
Sąjungos valdyba kreipė
daug dėmesio i seimo nuta
rimą — vertinti, gerbti tau
tinei misijai pasišventusius
lietuvius ir laikėsi nuošir
džios tolerancijos santy
kiuose su kitomis centrinė
mis ir bendrinėmis organi
zacijomis. Deja, kaip jums
gal teko pastebėti spaudoje,
sąjunga ne iš visų tokios
pat tolerancijos sulaukė.
Paminėjus mūsų rūpes
čius ir darbus, negaliu nu
tylėti, kad šiai valdybai te
ko daug laiko ir energijos
beprasmiškai sunaudoti, nes
jautėsi ir spaudoje matėsi,
jog veikė ir tebeveikia pa
šalinės iš kitų organizacijų
panaudodamos kartais net
ir mūsų asmenis jėgos, tiks
lu ALT S-gą, kaip vieną iš
stipriausių išeivijos organi
zacijų sukiršinti tarpusa

vy, siekiama jėgas nukreip
ti nuo tiesioginio tikslo. Kai
beprasmišką kritiką bandė
me atremti, buvome dvigu
bai puolami, nuvertinant
Lietuvos valstybės prezi
dentą A. Smetoną, mūsų
laikraštį Dirvą ir vadovau
jančius asmenis bei akty
vesnius darbuotojus. Tai
yra didžiai liūdnas mūsų iš
eivijos reiškinys.
Ypatingai man, kaip sto
vinčiai Sąjungos priešaky
ir Sąjungos reikalus spau
doje keliančiai ir nuo sve
timų puolimų ginančiai te
ko daug nukentėti.
Panašių puolimų, įvairių
priekaištų neišvengė nei
praeityje buvę pirmininkai,
kas mane ramino ir stipri
no dvasioje.

Bet, ALT S-ga, kaip pra
eityje, taip ir dabar, jūsų
visų dėka visuose sprendi
muose remiasi savo idėjine
tradicija ir ideologine pa
skirtimi — tautine stipry
be ir organizacine vienybe
dar tvirčiau susiorganizuo
ti'.
Linkiu ir toliau ALT
S-gai neskaidyti organizaci
nių jėgų, bet telkti dar di-

1977 EKSKURSIJOS I LIETUVA
iš BOSTONO, CHICAGOS, NEW YORKO
DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:
Vienos savaitės:
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Rugsėjo 18 — $838.00
Rugsėjo 28 — $838.00

Dviejų savaičių:

Birželio 15 — $1158.00 Rugpiūčio 10 — $1195.00
Liepos 13 — $1195.00 Rugsėjo . 7 — $1158.00
Liepos 27 — $1195.00 Gruodžio 21 — $999.00
Prie šių grupių įgalima jungtis iš VISŲ KITŲ
MIESTŲ su papildomu mokesčiu.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL
SERVICE
393 West Broadway, P. O. Box 116
South Boston, Mass. 02127
Telefonas: (617) 268-8764

desnėn talkon, išryškinti
Sąjungos nusistatymą išky
lančiais lietuvių besiskaldančios visuomenės klausi
mais.
Neabejoju, jog turėjom
ir turime kritikos, nes pa
saulyje visuomet rasi už sa
ve ‘ geresnių, bet galim
džiaugtis tuo, kad eidami
tiesiu ir teisingu savo orga
nizaciniu keliu, sutikę kliū
tis savo užsibrėžtuose dar
buose nesuklupom.
Baigdama reiškiu nuošir
džią padėką Sąjungos val
dybos nariams Jurgiui Sirusui, Stellai Abraitienei.
Juozui Bagdonui ir Petrui
Mačiulaičiui. Dėkoju Vil
ties Draugijos pirmininkui
Kazimierui Pociui, Naujo
sios Vilties redaktoriui dr.
Jonui Baliui, administrato
riui Broniui Kasakaičiui ir
ypatinga padėka priklauso
Dirvos redaktoriui Vytau
tui Gedgaudui, didžiausią
rūpesčių naštą nešusiam,
kad Dirva nelaimės laike
nesustotų mus lankiusi.
Malonu pareikšti padėką vi
siems Dirvos atstatymo ko
mitetų nariams, ypač Chi
cagoje ir Clevelande. Dirvos
novelės premijų mecenatui
Simui Kašelioniui, Sąjungos atstovams Lietuviu
Tautiniam Saj ūdy j e ir
Amerikos Lietuvi u Taryboj, skyrių vadovybėms ir
visiems taip nuoširdžiai tal
kinusiems ir bendradarbia
vusiems mūsų veiklos laiko
tėkmėje.
Padėka priklauso ”Tautinės minties keliu” auto
riams ir redaktoriams prof.
J. Puziniui, prof. J. Jakš
tui, V. Abraičiui, J. Švobai,
J. Jurkūnui, A. Juodvalkiui,
J. Palukaičiui, nors ir neišpildžiusiems pažado čia
mums pristatyti jau baigtą
knygą, juk ne dėl jų pačių
kaltės. Taip pat visiems is
torijos mecenatams, garbės
rėmėjams ir prenumerato
riams, nes, anot a. a. mūsų
veterano dr. M. Colnev, be
pinigų nei geros galvos nie
ko nenuveiktų.
Taip pat nepaprasta pa
dėka priklauso visiems mū
sų tautinės minties laikraš
čio Dirvos ir Naujosios Vil
ties bendradarbiams, kurių
talka padeda mūsų spaudai
išlaikyti aiškų, tiesų ir tei
singą savo veidą, kelti tau
tinę idėją ir lietuvių tautos
siekimus, kelti mūsų išeivi
jos laimėjimus ir klaidas.
Ką atlikom, atlikom dirbda
mi jūsų visų rankomis ir
protais. Ko nesuspėjom ar
negalėjom, tai ne dėl mūsų
abejingumo ar nerangumo,
bet dėl pašalinių kliūčių.
Po kitų valdybos narių
pranešimų šios valdybos ka
denciją laikau baigta. Ačiū
visiems ir visoms!

Savininkė: ALDONA ADOMONIENĖ

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS —
PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.
Darbo valandos: Kasdien nuo 9-5,‘penktadieniais nuo 9-7.
šeštadieniais uždaryta.
PRICES ARE NEW, based on double occupancy and are subject to
changes and/or Gnvernment approval.

'Norintiems atsikviesti giminės iš Lietuvos sutvarkome reikalau
jamus iškvietimo dokumentus.

DOVANŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITAS ŠALIS
SIUNTINYS 1 1977
Labai gera eilufel medžiaga s,u {audimu “All wool mada
in England”; crimpleno medžiaga moteriškam kostiumė
liui; gėlėta nailono medžiaga suknelei; 1 vyriški nailono
išeiginiai marškiniai;; 1 vilnonė gėlėta arba su ornamen
tais skarelė; 2 poros vyriškų arba moteriškų nailoninių
kojinių.
Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimo išlaido
mis $175.00.
Į šį siuntinį dar galima Įdėti 5 m. medžiagos arba
kitokių prekių Iki 10 svarų svorio. Žemiau slalome keletu
populiaresnių dovanų.
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui ............... $80.00
Jeans “Wrangler”, vyriškos arba moteriškos ....... 40.00
Nertinis, vyriškas arba moteriškas ............................. 27.00
Geresnis nertinis .............................................................. 32.00
Kojinės, vyriškos arba moteriškos, nailono ...........
3.00
Tlghts .......... r......................................................................
3.50
Vilnonė medžiaga suknelei .......................................... 24.00
Crimpleno medžiaga suknelei ...................................... 18.00
Crimpleno medžiaga moteriškam kostiumėliui ....... 30.00
Nailono apatinis ................................................................ 10.00
Nailono marškiniai .......................................................... 11.00
Geresni marškiniai ..........................................
Vilnonė skarelė ................................................................ 11.00
Lietsargis telescopic ..................................................... 12.00
Angliška vilnonė labai gera eilutei medžiaga ...... 50.00
Geresnės rūšies medžiaga eilutei .............................. 60.00
Geresnės rūšies medžiaga eilutei .............................. 75.00
Sudarant visai naują siuntinį, dar reikia pridėti $24.00
persiuntimo Išlaidom.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes,
persiunčiame palikimus Į Lietuvą ir kitas šalis.

BALTIC STORES LTD.
11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT
TEL. 01 739 8734 ARBA 01 460 2592

Williams Research Corporation

PROCESS MANUFACTURING
ENGINEER
MILL MACHINIST
LAT H E MACHINIST
TOOL MAKER
An excellent salary and benefits package, relocation to our pleasant
Detroit suburb, and cost-of-living. allowance are offered. Please forward
resurne, in strict confidence, to:

PERSONNEL DEPARTMENT

Williams Research Corporation
2280 WEST MAPLE ROAD
WALLED LAKE, MICHIGAN 48088

<313) 624-5200
An Equal Opportunity Employer

(21-23)

TOOLMAKERS
Mušt be journeyman or eųuivalent and be able to

work any shift. Full benefits.
APPLY

CHAMPION SPARK PLUG CO.
20000 CONNER
DETROIT MICHIGAN 48234
An equal opportunity employer Female/Male

(20-23)

4-SLIDE
TOOL AND
DIEMAKER
Full Range of Benefits. Day Shift. Sould be experienced in

4-Slide and Progressive Die Tooling.
GRINDERS
OD and/or Cutter Grinder.
Experiencęd on drills and reamėrs.
Profit staring, no production rates,
new šhop, working hours open,

Apply 9 a. m.- 3 p. m. or by mail.

BANNER SPRING & 4 SLIDE CO.

HAYDEN TW1ST DRILL
SALES CO.,

9501 INKSTER ROAD

22822 GLOBĖ STREET
WARREN. MICH. 48089

TAYLOR, MICH. 48182

313-754-7.700

(18-24)

An Equal Opportunity Employer

15.00

1977 m. birželio 9 d.

Nr. 23 — 5

DIRVA

ALT SĄJUNGOS SEIMUI PRAĖJUS
JUOZAS BUBELIS

Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos penkiolikta
sis Seimas, Kapų puošimo
išvakarėse, gegužės 28-29
dienomis jvyko Sheraton
viešbutyje, Philadelphijoje.
Jo suruošimo rūpesčius ir
darbus, kartu su savo pagelbininkais, kėlė ALT
S-gos Philadelphijos sky
riaus valdyba. Tas pareigas
ji
atliko pasigėrėtinai.
Trumpai pabrėžiu šeiminio
vyksmo programinį vaizdą
kiek pridedamas ir savo
įspūdžių nedidutį bei ploną
pluoštelį.
šeštadienio 10 vai. ryto
prasidėjo atstovų registra
cija, kurią pravedė kruopš
tūs talkininkai bei talkinin
kės. Iškilmingą še rno posė
dį atidarė skyria1 s pirm. V.
Matonis ir pasveikinęs su
sirinkusius linkėjo geros
sėkmės seimo pravedimo
darbe ir sklandaus įvairiu

atsiradusių problemų iš
sprendimo. Jis taip pat atsi
prašinėjo už pastebėtus sei
mo rengėjų trukumus, jei
kur būtų netaip padaryta.
Sudarius seimo prezidiu
mą ir kun. K. Sakalauskui
sukalbėjus invokaciją pasi
rodė solistė G. Ugianskienė
ir sugiedojo JAV ir Lietu
vos himnus, o po to Sąjun
gos pirm. E. čekienė tarė
žodį rūpimais ALT S-gos
reikalais, (šis jos žodis at
spausdintas Dirvoje nr. 22).
Mirusių narių pagerbimą
atliko Sąjungos valdybos
vicepirm. J. Sirusas.
Toliau sekė sveikinimai,
kuriuos perskaitė Sąjungos
sekretorius J. Bagdonas, o
tų sveikinimų buvo daug,
tad jis sau leido tik stambmenas paberti. Dar žodžiu
sveikino LB Krašto valdy
bos vardu vicepirm. R. česonis ir R. LB pirm. dr. V.

ALT S-gos Seimo sekretoriatas: Izbickas, Reivytienė ir
Sperauskiem

1977 METU DIRVOS NOVELĖS
KONKURSAS
TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės
temą, turini ir pobūdį patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.
LAIKAS. Paskutinė- rankraščiui įteikti data: 1977 metų
birželio 15 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės
Konkursas, P. O. Box 03206, Cleveland, Ohio 44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašo
mi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su
autoriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono nume
rių. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažy
mėta: nelaimėjus — neatplėšti.
SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui bus įteikta 600 dole
rių premija. Konkurso skelbėjas turi teisę premi
juotąją novelę be papildomo atlyginimo spausdinti
Dirvoje‘atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Auto
rius gali premijuotąją novelę spausdinti antruoju
leidimu.

NEI-REMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų au
toriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui
atskilai sutartomis sąlygomis.
JURY KOMISIJA paprasta balsų dauguma sprendžia, kas
premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti. Jeigu
komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė
nepremijuotina, premija tais metais neskiriama ir
perkeliama į ateinančius metus.

Mecenatas ~ SIMAS KAŠELIONIS.

ALT S-gos Seimo pirm. dr. P. Švarcas (dešinėje) tariasi su vicepirmininkais V. Abraičiu ir inž. J. Jurkūnu.

Dargis iš Chicagos, kuris
pareiškė įsitikinimą atsta
tyti pašlijusią mūsų bend
ruomeninio gyvenimo tvar
ką vėl į gerą kelią. Sąjun
gos garbės narys poetas
adv. Nadas Rastenis savo
sveikinime dėliojo mielus
žodelius.
Ilgesnę ir įdomią bei tu
riningą kalbą pasakė, tik
riau pasakius paskaitą tu
rėjo, atstovas iš Clevelando
inž. P. J. Nasvytis. Jis taip
paprastai ir patraukliai
klausytojus pavedžiojo per
Lietuvos istoriją iki šių die
nų imtinai. Norisi tikėti,
kad jo kalba ras vietos ar
timiausioj Dirvos laidoj.
Trumpeliau kalbėjo J. Jur
kūnas, A. Sperauskas, Tau
tinio Sąjūdžio atstovas Vil
ke, iš New Yorko, ALTa atstovas T. Blinstrubas_ įš_
Chicagos ir kt. Jie supažin
dino klausytojus su šių pa
minėtų institucijų politinę
sąranga ir jų dirbamu dar
bu jose bei vi® atsirandan
čias naujas problemas prie
prisitaikymų "naujajai lai
ko dvasiai” sujungtų su
mūsų bendruomeniniai poli
tiniais ėjimais.
Retu Sąjungos istorijoje
laikytinu įvykiu pripažintina, kad ALT S-gos Valdy
bos, Tarybos ir Kontrolės
komisijos rinkimai praėjo
sklandžiai be ilgesnės laiko
gaišties ar kaip kartais pa
sitaikiusių sunkiai įsivaiz
duojamų kandidatų išsisu
kinėjimu nuo pareigos pa
siūlymų. Naujos Sąjungos
valdybos sudėtį sudaro: A.
Mažeika pirm., nariai A.
Tumas, E. Balceris, B, Dū
da ir V. Čekanauskas.

Naujasis Sąjungos pirm.
A. Mažeika perskaitė savo
plačios darbo apimties de
klaraciją, o dabar belieka
tik laukti iš naujų Sąjungos
darbuotojų žymiai kruopš
tesnio savo pareigų atlikimo^to^darbobrandžių vai
šių.
Ir skyrių atstovų prane
šimai pasižymėjo ryškumu,
kondensuotumu, tad ir tuo

buvo sutaupytas brangus
seimo sesijos laikas. Užsi
baigus pranešimams prasi
dėjo dėl jų pasisakymai ir
diskusijos, tarpais susiplakdamos į kai kuriuos punk
tus neįeinančius į seimo
programos dlalį. O tie daly
kai paliesdavo mūsų politinius veiksnius, bendruome
nines bėdas, ieškant išeities
is~tų "Įsimetusių negerovių
išbrįsti.
Šis penkioliktasis Sąjun
gos seimas išsprendė nema
žai vidinių surištu su kitom bendrinėm organizaci
jom problemų ir perdavė
aukštesnį jos"darbo postą ir
jam vadovauti naujiems as
menims, kartu tvirtai ti
kint, kad jie parodys daug
ryžto, sukalbamumo tiek
bendruomeniniame ir tiek
pat politinių veiksnių darbe
ir padarys Lietuvos laisvi
nimo reikaluose paveikių
ėjimų.
Sekmadienį, gegužės 29
dieną įvyko keturioliktasis
VILTIES Draugijos valdy
bos narių bei jų įgaliotinių
susirinkimas, kurio aprašy
ti šiuo momentu neturiu ga
limybės.

Dera norš trumpai prasi
tarti apie įvykusį šaunų
seimo banketą tose pačiose
Sheraton viešbučio patal
pose, kurį tokį linksmą se
nai beturėjome. Jame pri
tapo visokių idealoginių ir
politinių įsitikinimų lietu
viai ir jautėsi esą laimingi

tokioj bendroj šeimoj susi
tikę, išsikalbėję, pasivaiši
nę ir prie lengvos muzikos
garsų ar tai lėčiau ar suk
riau pašokę. O tas ”NeoLithuania” orkestras iš
Chicagos visiems be išim
ties labai patiko ir netruko
jam atsidėkojimų. Gaila,
kad numatytoj šio vakaro
programoj kviestieji meni
ninkai iš Chicagos negalėjo
dalyvauti dėl susidėjusių
rimtų gyvenimo aplinkybių,
kurios kada gal šviesiau
paaiškės.
Kad šis banketas taip
puikiai nusisekė, tai dėka
ALT S-gos Rytų pakraščio
apygardos pirm. Algirdo
Jonio pastangų ir jo talki
ninkų. A. Jonys čia yra pa
grindinis veiksnys sugebąs
balius, gegužines ir kitus
kultūrinius parengimus (jei
jis sutinka) pastatyti ”ant
gerų kojų” ir po to sužerti
dar gražų piniginį likutį į
atitinkamą organizacinę ka
są. šia proga verta primin
ti1, kad ALT S-gos Philadel
phijos skyriaus bemaž vi
sos valdybos labai rizikuo
damos savo piniginiais iš
tekliais sugeba suruošti
pirmaeilius meniškus pasi
rodymus ir tokius balius su
kelti ir tai jau nebe keletą
kartų, o daugiau. Kitos or
ganizacijos tolokai nuo to
kių darbelių atsilieka, nors
savo nariais yra žymiai
gausingesnės, gal ir ”mandresnės”. Garbė gražų tau
tinį darbą atliekantiems.

Mažeikai Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVĖ.

CHICAGO,
ILL.
4
9
Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601
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Diplomatijos paraštėje (ii)

limus.
Tautų Sąjungos civilinės
plebiscitui pravesti komisi
jos pirmininko iniciatyva,
1920 m. gruodžio mėn. vyko
lietuvių ir lenkų pasitari
mai Varšuvoje tikslu nusta
tracijos aparato ir pan., ki
tyti plebiscituojamų žemių
taip tariant lygių su Len
ribas ir sutarti visas kitas
kija sąlygų. Lenkija sakė
gyventojų atsiklausimo są
si negalinti atšaukti Želi
lygas ir taisykles. Tie pasi
govskio ir jo kariuomenės,
tarimai teigiamų rezultatų
siūlė ją paversti1 vietos mi^
nedavė.
licija plebiscito komisijos
Su nenugalimomis kliūti,
žinioje. Atsirado ir kitų
mis susidūrusi Tautų Są
kliūčių.
Plebiscituojamos
jungos Taryba savo posėdy
srities tvarkai palaikyti
je Briuselyje 1921 m. kovo
Tautų Sąjunga buvo nuta
3 d. palaidojo plebiscito idė
rusi pasiųsti į Vilnių ir jos
ją. Tos dienos rezoliucijoj
sritį 1,500 vyrų kariuome
ji sako: ”Lietuvos priešini
nę. Savo 1921 m. sausio 30
masis nėra .pagrindinis ar
d. nota Lietuvos vyriausy
gumentas, kuris nulėmė
bei Sovietų užs. reik, komi
Tautų Sąjungos Tarybos at
saras čičerinas prieš tą
sisakymą nuo plebiscito. Ta
Tautų Sąjungos Tarybos
rybos supratimu, plebisci
nutarimą užprotestavo ir
tas turėjo būti pravestas
pareiškė, kad tarptautinių
pilnos laisvės sąlygomis. Jis
karinių dalinių pasirodymas
turėjo būti nuoširdus ir
Vilniuje būtų nesuderina
greitas. Tačiau tatai pasi
mas su Sovietų Rusijos ir
rodė negalima dėl gen. Že
Lietuvos 1920 m. liepos 12
ligovskio jėgos smurto.
d. Taikos sutartimi ir sovie
Tautų Sąjunga nenori katų vyriausybės būtų laiko
mufliuoto plebiscito ir tos,
mas nedraugingu veiksmu,
Želigovskio,
kariuomenės
sudarančiu grėsmę Sovietų
palikimo Vilniaus srityje.”
Respublikos saugumui. Be
Ginčui dėl Vilniaus išspręs
to, kaip jau mano anksčiau
ti Taryba pasiūlė tiesiogi
minėta, Šveicarija, bijoda
nes lietuvių ir lenkų dery
ma būti pakaltinta savo ne
bas Briuselyje, Belgijos
utraliteto sulaužymu, jei1
užs. reik. min. Hymans’ui
įvyktų konfliktas tarp tarp
pirmininkaujant.
tautinės kariuomenės ir
Tą pasiūlymą abi vyriauRaudonosios armijos, atši
sakė praleisti per savo teri • sybės priėmė, tiesa, Lenki
toriją Tautų Sąjungos da- ja su rezervu, kad lenkų

Vaclovas Sidzikauskas

Plebiscito sumanymas
Tautų Sąjungos Tarybos
garbei reikia pripažinti, kad
ji griežtai reagavo prieš
lenkų machinacijas. Savo
pranešime antrajai pilna
ties Asamblėjai ji sako:
”Nors Lenkijos vyriausy
bė ir išsigynė suorganiza
vus gen. Želigovskio žygį,
bet jo kariuomenė, 1920 m.
spalio mėn. 8 d. žygiuojant
į Vilnių neviršijo 20,000, gi
lapkričio pabaigoj jau pa
siekė 50,000 vyrų.” Tas,
anot Leon Bourgeois, dvi
prasmiškas generolas, su
nežinia kam ištikimybę pri
siekusia kariuomene, susi
laukė piktų Tautų Sąjungos
Tarybos pirmininko reakci
jų. Laiške Paderevskiui
Leon Bourgeois rašė: ”Vilniaus užėmimas yra sulau
žymas įsipareigojimų Tau
tų Sąjungai ir ši yra pri
versta reikalauti pasisaky
mo iš Lenkijos vyriausybės,
kokių priemonių ji yra nu
sistačiusi tuč tuojau imtis,
kad užtikrinus tų įsiparei
gojimų vykdymą”. Jis rei
kalavo sušaukti posėdžio
Tautų Sąjungos Tarybą
abiejų šalių išklausymui.
Briuselyje posėdžiavusi
Tautų Sąjungos taryba
1920 m. spalio 20 dieną pri
ėmė rezoliuciją, siūlančią
Vilniaus ginčą išspręsti ple
biscitu. Toje rezoliucijoje
Tautų Sąjungos Taryba pa
reiškė norinti atstatyti tarp
lietuvių ir lenkų tautų tai
ką, priėmė dėmesin iškil
mingą pareiškimą, kuriuo
Lenkijos vyriausybė atsiri
bojo nuo gen. Želigovskio
avantiūros ir paskelbė jį su
kilėliu, taip pat ir tai, kad
abi šalys reikalavo ginčija
mos srities gyventojams
teisės laisvai pasisakyti, ar
jie nori būti1 prijungti prie
Lietuvos ar prie Lenkijos.
Todėl Tautų Sąjungos Ta
ryba padarė pasiūlymą gin
čijamos srities, į rytus nuo
Curzono linijos, gyvento
jams atsiklausti sudaryti
civilinę plebiscito komisiją,
prancūzų pulkininko Chardigny, kuris buvo ir Tautų
Sąjungos Militariinės kont
rolės komisijos pirminin
kas, vadovaujamą ir pavedė
jai nustatyti plebiscito tai
sykles. Abiejų vyriausybių
atstovai tą pasiūlymą pri
ėmė.
Briuselyje tuo metu Lie
tuvai atstovavo Augustinas
Voldemaras. Sugrįžęs į
Kauną jis susidūrė su prie
kaištais, — be atsiklausimo
savo vyriausybės jis sutiko
ginčą dėl Vilniaus išspręsti
plebiscitu, — jis peržengė
vyriausybės jam duotus
įgaliojimus, ir tai ne todėl,
kad vyriausybė abejotų Vil
niaus srities gyventojų lo
jalumu Lietuvai, bet kad iš
principo valstybės sostinė
neturi būti plebiscituojama.
Voldemaras1 teisinosi saky
damas, kad Anglijos atsto

vas Tautų Sąjungos Tary
boj jam davęs suprasti esą
prieš kelias dienas lankyda
masis Londone užs. reik,
ministeris J. Purickis pra
sitaręs, kad Lietuvos vy
riausybė sutiktų savo teri
torinį ginčą su Lenkija iš
spręsti plebiscitu. Nuo 1921
m. pradžios Voldemaras
nebuvo daugiau deleguoja
mas Lietuvai atstovauti
Tautų Sąjungoje. Tarptau
tinėj scenoj jis iš naujo pa
sirodė tik po 1926 m. gruo
džio mėn. perversmo. Volde
marą pakeitė Finansų mi
nisteris, vėliau ministeris
pirmininkas ir užs. reik, mi
nisteris, Ernestas Galva
nauskas.
Gyvenimas parodė, kad
lengviau buvo plebiscitą nuT
tarti, nei jį anų laikų sąly
gose pravesti. Lietuva, kaip
lygiai ir Tautų Sąjunga no
rėjo, kad gyventojų atsiklausimas būtų pravestas
sąlygose, laiduojančiose lai
svą ir nesuklastotą žmonių
pasisakymą. Lietuva todėl
reikalavo, Želigovskio ir jo
kariuomenės pasitraukimo
iš. Vilniaus ir jo srities,
Lietuvos pripažinimo de
jure dar prieš plebiscitą,
atitraukimo lenkų adminis

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ

NUOŠIMTĮ
UŽ SANTAUPŲ PAŽYMĖJIMUS

6'/2%

/ (JI įnešus $1,000
/O 30 mėnesių

įnešus $1,000
12 mėnesių
Įnešus $1,000
48 mėnesiams

įnešus $1,000
72 mėnesiams

Pagal federalinės valdžios įsaką už santaupas, išimtas iš pažymė
jimo sąskaitos prieš nurodytą laiką, nemokamas nuošimtis už 90 dienų,
o už likusį periodą ant išimtos sumos išmokamos tik reguliarus san
taupų knygutės nuošimtis (5%%).

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 SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI $40,000.
MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS
PASKOLAS NAMŲ PIRKIMUI.

/uperior /bving/
"and loan association

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

6712 Superior Avė.
431-2497

sukurtosios ir jos okupuo
tos ”Vidurinės Lietuvos”
gyventojai būtų laikomi
”aktyviu veiksniu” ginčą
sprendžiant.
(Bus daugiau)
LINKUVIEČIŲ DĖMESIUI
Linkuvių suvažiavimas,
įvykęs 1976 m. rugsėjo 4 d.,
Chicagoj pritarė išleidimui
Linkuvos Gimnazijos mono
grafijos, kurios rankraštis
jau yra paruoštas spaudai.
Kadangi tokiam lokalinio
pobūdžio leidimui išleisti
sunku būtų rasti leidėją,
tenka patiems linkuviams,
ypač susijusiems su jos
gimnazija — ją baigusiems,
lankiusiems, joj mokytoja
vusiems — pasirūpinti iš
leidimo lėšomis. Tam tiks
lui suvažiavime buvo iš
rinkta finansinė komisija
— agr. Ignas Andrašiūnas,
dr. O. Vaškevičiūtė, agr. A.
Indriulytė-Eivienė — kuri
ir kreipiasi į laisvajame pa
saulyje esančius linkuvius,
prašydama paremti Linku
vos gimnazijos monografi
jos išleidimą. Apytikriu
spaustuvininkų apskaičiavi
mu, reikėtų turėti apie
$4000-$4500. Knyga bus
mažiausia 300 pusi, (su
90-100 nuotraukų). Knygos
bus spausdinama bent 500
egz., iš kurių apie 150 egz.
eis į svarbesniąsias pasau
lio bibliotekas (bus pridėta
angliška knygos santrau
ka). Tikimasi, kad gal apie
100 egz. pateks ir į Lietuvą.
Tik mažesnė egz. dalis teks
tiems laisvajame pasaulyje
esantiems linkuviams. ku
rių adresai žinomi (apie
150) ir tik vienas kitas egz.
šiaip pašaliečiui (istorikui
ar kultūrininkui). Tikimės,
kad daugumas linkuvių pa
gal savo išgales išleidimą
parems ir didesne auka ne
gu numatyta knygos kaina
$15, o mecenatai aukoję
$100 ar daugiau, garbės
prenumeratoriai $50 ir pre
numeratoriai rėmėjai $20
bus knygoje atitinkamai at
žymėti. Laukdami Jūsų ma
lonaus sutikimo paremti
leidinį atitinkama auka, lie
kame su tikra pagarba
Finansų Komisijos vardu:
Ignas Andrašiūnas

P. S. Knygoje bus plačiai
aprašyta kanauninko
L. Šiaučiūno nuopel
nai švietimo darbe. Iš
sami studija apie dr.
J. Maciūną. Daug is
torinių žinių apie Lin
kuvos seną miestą.

TOOL ROOM FOREMAN
for supervising the building and
maintaining of small progressive dies
in 50 man stamping plant.
CALL OR APPLY

PORTLAND PRODUCTS
340 LYONS ROAD
PORTLAND. MICH. 48875
517-647-4191

MAIN OFFICE

________________________________ (22-24>

798 East 185th Street
481-8552
13515 Euclid Avė.
681-8100
32800 Center Ridge Road
779-5915

WANTED AT ONCE JOURNEYMEN

ENGING LATHE OPERATORS

14406 Cedar Avė.
381-4280

Mušt be able to sėt up work from
Blue Prints & Close Tolerance. Good
working conditions, good fringes, air
conditioned shop.
APPLY IN PERSON

STURGIS TOOL & DIE
313 SUSAN CT-,
STURGIS, MICH. 49091
(22-31)

Nr. 23 — 7

DIRVA

1977 m. birželio 9 d.
Šioje istorinėje pa
skaitos dalyje autorius
plačiai naudojosi prof.
J. Puzino ir dr. J. Jakš
to studijomis.

Tur būt tiksliausias la
koniškas tautinės idėjos
apibūdinimas yra Korp!
Neo-Lithuania obalsis: Sa
lus Patriae Suprema Lex!
(Tėvynės gerovė yra aukš
čiausias įstatymas). Kai šio
Įstatymo laikomasi Įvai
riuose mūsų tautos narių
visuomeniniuose, politiniuo
se, organizaciniuose, šeimos
ir jaunimo auklėjimo dar
buose — tautos ir tėvynės
ateitis, laisvė ir gerovė
anksčiau ar vėliau, nežiū
rint Įvairių nelaimių, priespaudų ir okupacijų turi
ateiti. Sąmoningos ir patri
otinės tautos dvasiniai ne
galima nugalėti. Vieninte
lis tokios tautos nugalėjimo
būdas yra visiškas jos fizi
nis sunaikinimas.
Kalbant plačia prasme,
tautinės srovės pradžios
reikėtų ieškoti žiloje Lietu
vos senovėje. Tautiškumo ir
tautybės samprata buvo
itin ryški dar Lietuvos val
stybės kūrimosi pradžioje,
kai lietuvių gentys semi
ąžuolų paunksmėje, laimi
nami savų lietuviškų kri
vių, telkdavosi draugėn at
remti besiveržiančius prie
šus. Kiek daug didvyrišku
mo parodyta besiginant nuo
. tų laikų mastu moderniai
ginkluoto ir turtingo ištek
liais vokiečių* ordino!
Kai Lietuva pradėjo plės
tis ir užėmė daug Įvairių
slavų tautų apgyventų že

mių, Lietuvos valdovai ro
dė daug sugebėjimo plėsti
savo valdomų žemių ribas,
bet labai išsiplėtę buvo pri
versti derintis prie lokali
nių sąlygų ir neprimetė už
imtoms sritims nei lietuvių
kalbos, nei religijos. Ar tai
Įvyko dėl Lietuvos kuni
gaikščių nesupratimo, ar
dėl paprasto neįmanomumo,
šiandien nėra lengva nusta
tyti. Bet tautos ateičiai,
kaip vėlesni amžiai ir paro
dė, toks Lietuvos imperijos
augimas neparemtas tautiš
kumu ir lietuviškumu, nie
ko gero nedavė. Įvairios
svetimos Įtakos, nenaudoji
mas savos kalbos, sąjungos
ir unijos, mišrios dinastinės
vedybos visiškai nustūmė
lietuviškąjį ir tautinį ele
mentą ir patriotizmą. Tam
pakaitalu tapo imperinis ir
dinastinis interesas, o Lie
tuvos didiesiems kunigaikš
čiams tapus ir Lenkijos ka
raliais ir Lietuvos etnogra
finėse ribose aukštuomenė
je vis labiau įsigalėjo lenkų
kalba. Bet Lietuvos liaudis,
nežiūrint jos didikų nutau
tėjimo, išlaikė ir lietuvių
kalbą ir papročius ir tauti
nę kultūrą per ištisus šimt
mečius. Taigi tuo laiku, tau
tinė srovė tekėjo Lietuvos
liaudies širdyse.
Lietuvos tautinis atgimi
mas, po keletos šimtmečių
tamsos, ėmė reikštis XIX
amžiaus pradžioje. Jis, be
abejo ristinas su tuo laiku

Inž. P. J. Nasvytis ALT S-gos Seime Philadelphijoje skaito paskaitą "Tautinės idėjos
kelias”. Šalia sėdi buv. valdybos ižd. P. Mačiu laitis ir pirm. E. Čekienė.

NUO ŽILOS SENOVĖS IKI XX AMŽIAUS (1)

TAUTINES IDĖJOS KELIAS
Inž. P.J. Nasvyčio paskaita, skaityta š.m. gegužės 28 d.

ALT S-gos Seime Philadelphijoje
prasidėjusia pasaulyje tau
tinio romantizmo gadyne,
bet realus to atgimimo pa
grindas buvo įtakotas Vil
niaus universiteto, kur spie
tėsi daug jaunimo iš visų
Lietuvos vietų, o daugelis
universiteto profesorių do
mėjosi įdomia Lietuvos is
torija, jos praeitimi. Atsi
rado žmonių labai patriotiš
kai lietuviškai nusiteikusių,
nors ir lenkiškai rašančių.
Štai, istorikas Teodoras
Narbutas, parašė Lietuvos
istoriją, bet tik iki Liublino
unijos. Jis istorija užbaigia
šiais žodžiais: "Parašiau is
toriją iki to laikotarpio, ku
riame lietuvių tauta nusil
po. Tolimesnį istorijos ra
šymą perleidžiu lenkų isto
rikams. Paskutinysis nepri
klausomas Jogailaičių gimi
nės Lietuvos monarchas
Žygimantas mirė ... ir aš
laužau savo plunksną ant jo
kapo.”
Bet tikrasis, plačiasrovis,
lietuvių tautinis atgimimas
ir gaivus1 tautinės srovės
tekėjimas prasidėjo tik
po baudžiavos panaikinimo
(1861 m.), kai durys į mok
slą atsidarė pilnai lietuviš
kai išlikusiems valstiečių
vaikams. Pasirodo visa eile
laikraščių, pradžioje, spau
dos draudimo laikotarpyje,
slaptų, Rytprūsiuose spaus
dinamų, vėliau ir pačioje
Lietuvoje. Apie juos spie
čiasi naujoji patriotinė Lie
tuvos inteligentija. Pavar
čius ar "Aušros", ar "Var
po”, "Tėvynės Sargo”, "Vil
ties” ir kitų puslapius pa
dvelkia gaivalinga tėvynės
meilės dvasia, didelis susi
rūpinimas jos sunkia padė
timi ir begalinis noras ir
ryžtas sukurti jai, Lietuvai,
savitą ir šviesų rytojų. Par
tinės diferenciacijos, nors

paskiri laikraščiai ir atsto
vavo tam tikras ideologines
sroves, buvo nežymu. Pa
vyzdžiui, kai vėliau laisvo
je Lietuvoje buvo minima
V. Kudirkos mirties sukak
tis užvirė ginčas ar V. Ku
dirka buvo tautininkas ar
valstietis liaudininkas ...
Organizuojant 1907 mėtai®
"Vilties" bendrovę, kuri bu
vo užsimojusi leisti tada
jau apsipavidulinosios vidu
rio srovės, iš kurios vėliau
susidarė tautininkai, "Vil
ties" laikraštį, kun. Juozas
Tumas-Vaižgantas suorga
nizavo po 160 rublių sudė
jusius 179 talkininkus iš
kurių 138 buvo kunigai...
Sunki Lietuvos padėtis ir
kova už jos teises buvo
aukštesnis ir svarbesnis rei
kalas nei sroviniai interesai.
Atrodė tada, kad tautinė
idėja yra toks stiprus visus
lietuvių intelektualus ir vei
kėjus jungiantis ryšis, kad
vieninga partija padėjusi
pagrindan tautine idėją ir
išėjusi vienybės šūkiu būtų
pats natūraliausias ir gau
singiausias politinis susigrupavimas.

Prof. J. Puzinas savo stu
dijoje nagrinėjančioje Tau
tinės Srovės susidarymo
pradmenis, seniausia lietu
vių tautinę partija skaito
dr. J. Basanavičiaus Įsteig
tus 1883 m. "Tėvynės Mylė
tojus”, kurių organas buvo
”Aušra". (Tarp kitko, aš
plačiai, neatsiklausęs auto
riaus, šiame savo žodyje
naudojaus puikia prof. Pu
zino studija. Pirmoji šios
kalbos dalis kalbanti apie
Tautinės Idėjos kelią yra,
tur būt, ne kas kita kaip
tos studijos suglaustinė).
Lietuvos padėčiai pama
žu gerėjant ir jau pradėjus
tikėtis kultūrinės autono

mijos, o gal ir visiškos sa
vivaldos, visuomenė ėmė
ryškiau skirstytis partinė
mis srovėmis. Antanas
Smetona ir kun. Juozas Tu
mas telkė vidurio srovės
žmonės apie "Vilniaus ži
nių" dienraštį. 1907 m.
"Vilniaus žinioms” susto
ju®

T*. "VildSlV

piniginiams ištekliams) pa
sirodo pirmasis "Vilties"
numeris. "Vilties" kvieslyje
buvo rašoma:
”... Mūsų reikalų eina
daugyn... Jų nebegali jo
kia partija viena aprėpti, o
dirbame išsiskirstę. Gyveni
mas betgi nemėgsta tokio
išsiskirstymo: jis daug kur
verčia mus drauge gyventi
ir drauge dirbti. Partijos
tarpas pasirodė daugeliui
per siauras ir per aukštas,
dėl to rados noro dideliu,
plačiu būriu darbuotis savo
šalies naudai1. Daugumas
geidžia dirbti viešą, nepar
tinį tautos darbą ... Mūsų
viršiausias tikslas yra telk
ti tautinės pajėgas ir tal
kinti jos taip, kad darbe ne
prieštarautų vienos kitoms,
kad iš vieno ar šalymais ei
damos, netrukdytų vienos
kitų ..
"Viltyje" padėčiai pasi
keitus (1913 m.), 1914 m.
Vilniuje pasirodo "Vairo”
žurnalas, kurio redaktoriu
mi ir leidėju buvo Antanas
Smetona. Jo įžanginiame
straipsnyje Antanas Sme
tona rašo:
"Kaip tos paversmės,
čiurliais ištryškusios iš po
žemių gelmės, ranguodamos
šarpiai upeliais bėga, tar
tum ieškodamos įngimto
gaivalo, ir pagaliau sutam
pa plačioj vandens vagoj ir
tokiu būdu sudaro didžią
upę — taip mūsų visuome
nės srovės prasiveržusios

pro daugybę įvairiausių
kliūčių, kiekviena savo ri
bomis tekėdama, ant galo
turi susilieti viename daik
te, jeigu norime būti tauta,
o ne išsklidusi minia be vi
suomenės sąmonės. Nenu
stoja mažieji upeliai savi
tumo, gausingai pildydami
vandenim savo motyną —
upę, nenustos savaimės
ženklo ir lietuvių srovės,
šelpdamos bendrą tautos
reikmenę tuo, ko ji privalo,
kuo ji esti gyva. Ta mūsų
bendroji vaga, kurios nega
li išsilenkti ne viena srovė,
jei tik nebijo, skyrium pali
kusi, išsekti yra lietuviu
kultūra, plačiausia to žo
džio reikšme tariant, štai
ta vaga, kuria eis ir mūsų
"Vairas", neliesdamas die
nos mažmožių bei nesusi
pratimų kilančių įvairių vi
suomenės krypsnių tarpe."
Į pirmo pasaulinio karo
pabaigą, pradėjus braškėti
Rusijos imperijai, lietuvių
partijos, kairiosios ir deši
niosios, nujausdamos artė
jančius pokarinius pasikei
timus, planavo pokarinės
Lietuvos atkūrimą pagal
savo programas. Tuo laiku
lietuvių politinis centras
buvo Petrapilio miestas, ku
riame buvo labai daug nuo
karo pabėgusių lietuvių.
Karo metu Petrapilyje buvo
leidžiami trys lietuvių laik
raščiai. Petrapilyje Įsikūrė
ir tautininkų partija pasi
vadinusi "Tautos Pažangos
Partija". Ją įsteigė trys bu
vę viltininkai: Juozas Kubi
lius, Liudas Noreika ir kun.
Tautos pažangos partijos
principai buvo Tumo-Vaiž
ganto paskelbti 1917 m. va
sario 26 d. Petrapilio sa
vaitraštyje "Lietuvių Bal
se". štai pagrindinės Tau
tos Pažangos Partijos gai
rės:
• Tautos Pažangos tiks
las — laisva Lietuva su pa
čių lietuvių apsisprendimo
teisė.
• Demokratinė respubli
ka — tobuliausia valstybi
nės organizacijos forma;
tačiau valstybės tipas Tau
tos Pažangai ne pirmos ei
lės svarbumas.
• Krikščionybės etikos
principai — visų darbų do
ros mastas.
• Ar šiokia ar tokia susi
darytu socialinė tvarka, jo
je turi būti apsaugota, kad
vieni visuomenės sluoksniai
nenaudotų kitų.
• Veikiant politikos ir vi
suomenės gyvenimo srity
je, nesivaduojama nei viena
konfesija: 1) kad partijos
darbai ir paklaidos nebūtų
primetamos pačioms bažny
čioms, 2) kad pati tikyba
nebūtų naudojama politi
niams tikslams.
• Dabartinėje tvarkoje,
kada kapitalas naudoja dar
bą, darbininkų reikalus gi
na valstybės įstatymai.
• Kaip bendrojo lavinimo
taip pat ir specialinės pra
dedamosios, vidurinės ir
(Nukelta į 8 psl.)
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Di rvai
GERBIAMAS PONE
REDAKTORIAU:

JAV LB atstovai žmogaus teisių Lietuvoje paneigimo klausimais kalbasi su buv. viceprezidentiniu kandidatu senatorium Robert Dole, dabartiniu metu įtakingiausiu respublikonu Hel
sinkio konferencijos sutarimu vykdymui prižiūrėti jungtinėje JAV Kongreso — Administracijos
komisijoje. Iš kairės: LB Krašto valdybos pirm. inž. Alg. Gečys, šen. Robert Dole, Visuomeninės
Reikalų Tarybos pirm. Aušra Zerr ir LB atstovas Washingtone Alg. Gureckas.
K. Cikoto nuotr.

TAUTINĖS IDĖJOS KELIAS.
(Atkelta iš 7 psl.)
aukštosios mokyklos laiko
mos valstybės lėšomis.
Mokslas veltui. Pradedama
sis mokslas visiems priva
lomas.
1918 m. vasario 16 d. lie
tuvių tautinės kovos tikslas
buvo atsiektas. Lietuva ta
po nepriklausoma. Kokis
buvo Tautinės idėjos kelias
Nepriklausomoje Lietuvoje
daugelio mūsų buvo pačių
išgyventa ir gerai žinoma,
šį laikotarpi, iki sovietų
okupacijos išsamiai nagri
nėja dr. Juozas Jakštas sa
vo studijoje pavadintoje
"Tautos pažangos partijos
— Lietuvių tautininkų są
jungos istorijos bruožai
1916-1940", kuri rasis Tau
tinės Sąjungos leidžiamoje
"Tautinės minties keliu"
knygoje.
Tikėdamasis, kad visi ją
perskaitys ir lieps perskai
tyti ir mūsų jaunimui, šio

laikotarpio šių žodžių rė
muose čia neliestu. Vertėtų
gal tik pabandyti susumuo
ti keletą Nepriklausomy
bės laikotarpi charakteri
zuojančių faktų:

koncentraciją Lietuvos kū
rimosi barams.
20 metų nepriklausomo
gyvenimo, kurio didžioji da
lis buvo vadovaujant Tau
tinės ideologijos vyriausy
bei yra nepaprastai šviesus
Lietuvos visokeriopo, kultū
rinio, kūrybinio, socialinio,
ekonominio, tautinio susi
pratimo, valstybinio su
brendimo, augimo ir plėti
mosi laikotarpis, apėmęs vi
są tautą ir visas ideologines
lietuviškas sroves. Tas lai
kotarpis išaugino nepapras
tai daug išdidžių lietuvių
patriotų visiškai neprilei
džiančių minties, kad Lietu
vos gyvenimas ir ateitis bū
tų sprendžiama svetimųjų.

Dr. J. Basanavičiaus, An
tano Smetonos, kanauninko
Juozo Tumo-Vaižganto ir
daugelio kitų tautininkų
svajota vieninga plati tau
tinė ideologija pagrįsta par
tija Nepriklausomoje Lie
tuvoje netapo realybe. Yra
suprantama, kad kiekvienos
partijos tikslas, jeigu ta
partija tiki savo ideologijos
prasmingumu, yra vadovau
ti tautai ir valstybei, atseit
paimti valdžią į savo ran (Pabaiga kitame numeryj)
kas ir stengtis įgyvendinti
WANTED EXPER1ENCED
savo idėjas, šis momentas
COLD DRAWN STEEL MILL
Needs experienced operatore capable
pirmuose Lietuvos Nepri of set-ups and complete handling of
combined drawing machine. Excellent
klausomybės metuose pa salary and all fringe benefits.
BARNABO STEEL CORP.
reikalavo daug energijos iš
8455 Ronda Drive,
Canton, Mich. 48187
eikvotos stengiantis parti West of Haggerty, South of Joy
(19-28)
joms laimėti vadovaujamas
CLERK
pozicijas ir kiek mažino Typing inventory control, good with
figures. Diversified duties with fast
growing company. Good starting sa
lary & benefits. Car necessary for
your transportątion. If you want to
grow with us call 228-4010. (18-24)

ATOSTOGOS PRANCIŠKONU
VASARVIETĖJE
Pranciškonai visus lietuvius kviečia atostogauti jų
vasarvietėje Kennebunkporte, Maine. Sezonas prasideda
liepos 2 d. ir baigiasi rugsėjo 5 d. Nuo liepos 2 iki 16 ir
nuo rugpiūčio 21 iki rugsėjo 5 nuo kambarių duodama
20% nuolaida.. Vasarvietė pasižymi patogiais1 kambariais*
geru maistu, įdomia kultūrine programa ir prieinamomis
kainomis. Informacijai adresas: Guest House, Franciscan
Monastery, Kennebunkport, Maina 04046. Telefonas —
207-967-2011.
(21-23)

WANTED lst CLASS

MAINTENANCE
MECHANICS
WITH LIFT TRUCK EXPERIENCE
ALSO

JOURNEYMEN

MILLWRIGHTS
Experienced in general industrial
plant maintenance and repair of
equipment. Good hourly rate W1TH
PLENTY OF OVERTIME. Fully paid
hospitalizn*’"’,, nlms
benefits.
APPLY IN PERSON
Betvveesi i a. in. ctiic* _
m.

ALUMINUM SMELTING &
REFINING CO.
nilMMAM RD.
MAPLE HE1GHTS. OHJO

(21-30'

1977 KELIONĖS Į LIETUVĄ

BALTIC
TOURS

VIENOS SAVAITĖS KELIONĖS į LIETUVĄ: 1 naktis
Maskvoj, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuj su dienos ekskur
sija Į Kauną, 1 naktis Maskvoj.
rugsėjo 18-26—$858, spalio 9-17 — $826
DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS | LIETUVĄ, VOKIETIJĄ IR
ANGLIJĄ: 1 naktis Maskvoj, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuj su
dienos ekskursija { Kauną, 4 naktys Miunchene Ir 3 naktys
Londone.
Birželio26—liepos 10—$1,253, Iiepos17-31 —$1,253 *

Kelnon įeina kelionė Iš Bostono, New Yorko arba Montreallo PAN Amerlcan World
Airways ar kitom IATA priemonėm. Dėl informacijų kreiptis:
ALGIRDAS MITKUS
TELEF. (617) 969-1190
BALTIC TOURS
arba
8 WHITE OAK ROAD
1-800-223-7420
NEVVTON, MASS. 02168
(prašyti kalbėti su ”Pat”)

Kiekvienai kelionei yra ribotas keleivių skaičius. Patartina rezervuoti sau vietą kiek
galint anksčiau.

Š. m. balandžio mėn. 15
"Dirvos" numeryje buvo at
spausdintas Aurelijos Balašaitienės straipsnis "Gies
mė, parapija ir ateitis”.
Mes užginame ir džiaugia
mės, kad Jūsų laikraštis
pristato lietuviškos parapi
jos gyvenimą, jos svarbą ir
pabrėžia jos įnašą į mūsų
bendrą tautinį gyvastingu
mą.
Straipsnyje buvo ir kele
tą netikslumų. Juos malo
niai prašome atitaisyti, iš
tisai atspausdinant šį laišką
"Dirvoje”.
Straipsnyje pakartotinai
minima, kad šv. Jurgio pa
rapija yra vienintelė lietu
viška parapija Clevelande.
Šis teigimas nėra tikslus.
Lietuviams prašant, 1929
metais Clevelando vyskupi
ja davė leidimą ir įsteigė
Dievo Motinos Nuolatinės
Pagalbos tautinę lietuvių
parapiją. Nuo pat savo
steigimo ši parapija egzis
tuoja tik kaip lietuviška pa
rapija ir yra atitinkamai
įregistruota oficialiose Cle
velando Diocezijos knygo
se:
The Official Catholic
Directory (Anno Domi
ni 1977, p. 214, nr. 31;
P. J. Kenedy & Sons,
New York).
Catholic Directory
(For the Diocese of
Cleveland, 1977; p. 25).
Straipsnyje taip pat tei
giama, kad "oficialus para
pijos lietuviškumas yra
įmanomas tik grynai lietu
viškos parapijos ribose su
etninės parapi jos teisėmis”.
Tai teisinga. Bet neteisinga
yra prielaida, kad Dievo
Motinos Nuolatinės Pagal
bos parapija tokių teisių ne
turi. Kadangi ji yra įsteig
ta, registruota, egzistavo ir
dabar egzistuoja kaip tauti
nė parapija, ji turėjo, turi ir
turės visas tokios parapijos
teises, kol mes, lietuviai, to
norėsime ir ta linkme visi
vieningai eisime.
Dievo Motinos Nuolatinės
Pagalbos parapija už dvie
jų metų švęs savo auksinę
sukaktį. Bet mes džiaugia-

mės Clevelande turėdami
dvi lietuviškas parapijas. Ir
todėl labai nuoširdžiai svei
kiname šv. Jurgio parapiją,
jos kleboną kun. Balį Iva
nauską ir visus parapijie
čius. Gėrimės šios parapijos
ilgų dešimtmečių atsiekimais ir linkime Dievo palai
mos bei globos ateityje.
Esame vienos tautos ir vie
no Tėvo vaikai. Svečioj ša
ly rūpinamės savo prasmin
ga kelione ir sielojamės sa
vo tautos likimu. Tai ge
riausiai įvykdysime, stip
rindami vienybę vieni su
kitais.
Su geriausiais linkėji
mais Jums ir visiems bend
radarbiams, Jūsų —
Kun. Gediminas
Kijauskas, S. J.
Dievo Motinos Nuolatinės
Pagalbos
parapijos klebonas
KVIEČIŲ TALKON!

Galiu painformuoti visuo
menę, jog ”Sukilimo” kny
ga jau perredaguota į vokie
čių kalba ir pilnai paruošta
išleidimui Vokietijoje, sie
kiant ten rėmėjų Lietuvos
laisvinimo byloje.
Kviečiu visus, kas tik ga
li, paremti pinigine auka to
svarbaus sumanymo reali
zavimą.
Be to, tuos*, kurie saky
tos istorinės knygos lietu
viškos laidos dar nėra įsigi
ję, akinu ją įsigyti*, nes dar
yra likutis nuo bendro jos
tiražo. Tuo būdu būtų prak
tiškai pagelbėta atpalaidoti
įguldytą pinigą į jos išleidi
mą.
Pastebiu, jog pakartoti
nas lietuviško teksto "Sukilimo” knygos išleidimas ne
numatomas.
K. Škirpa,
2043 36th Street SE
Washington, D. C. 20020
NURSE—LPN. Nursing home for retarded children repuires LPN on
3-1 1 jhift. Alternate weekends frea.
Top salary and benefits. Lansdale
Area. Call 215-699-3549 for interview appt. between 1 1 a.m. and 5
p. m.
(17-25)

WANTED
EXPERIENCED OPERATORS
Heavy Steel Plate Brakes and Rolls
Permanent 57 hour work week. No
age -fimits. 69 year old Pirm. Write
HOUSTON BLOW PIPE & STEEL
PLATE WORKS. Bos I692 Houbton.
Tesąs 77001.
(20-291

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

936 East 185th St.
Cleveland, Ohio
Tel. 531-7770
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI
ĮRENGTA, GERAI VĖSINAMA IR VRA DIDELĖ
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

Delta E. Jakubs ir sūnus William yra licenzijuoti
direktoriai ir balzafnuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.
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KŪRYBA IR MOKSLAS
Šimtas metų nuo O.W. Milašiaus

gimimo
Šiemet sukanka 100 metų
kai žymus poetas-rašytojas
O. V. Milašius gimė 1877 m.
gegužės 29 d. čerijos dvare,
Mogiliavo gubernioje. Mirė
1939 m. kovo 2 d. Paryžiuje.
Jaunystėj .jis jautėsi vie
nišu ir dėl tos savo vienat
vės daug kentėjo. Jo tėvas
buvo turtingas aristokra
tas, važinėjo po užsienius,
mėgo ir daug praleido laiko
medžiodamas Įvairiose di
džiausiose pasaulio giriose,
palikdamas namus ir ūkio
reikalus tvarkyti žmonai,
žmona užsiplukusi visuose
ūkio reikaluose, neturėjo
laiko rūpintis sūnaus auklė
jimu ir jo prižiūrėjimu, ku
ris žaidė beveik vienišas di
džiuliuose dvaro parkuose,
soduose ir oranžerijose. Po
dienos reikšmingų įspūdžių
ir nuovargio naktimis jis
negalėdavo ilgai užmigti,
tada busimasis1 poetas gir
dėdavo stebuklingų varpų
skambėjimą, kurie tą jo
vienatvės pajutimą dar la
biau ryškino ir stiprino. O
kai išėjo į kūrybos pasaulį,
prisiminęs savo kūdikystę,
jis rašė: ”0 kančia, kančia,
kam mane pagimdei!” šiuos
žodžius, O. V. Milašius įdėjo
veikalo didvyrio Miguel
Manara lapuose.
1889 metais jis išvažiavo
į Paryžių siekti mokslo. Pa
ryžiuje mokėsi Janson de
Sailly liciejuje. Jam moks
las gerai sekėsi.
Tėvui mirus, paveldėjo
didelį palikimą, kas O. V.
Milašių įgalino daug keliau
ti. Jis daug ir apkeliavo.
Pažinęs daug mokslo vyrų,
jis glaudžiai susigyveno su
Platono, Byrono, Goethes, |
Shakespeare ir Dantės vei
kalais, o ypatingai pamėgo
Bibliją.
Po tų kelionių O. V. Mila
šiaus kūrybai 1910-1915
metai buvo vaisingiausi.
Per tuos penkerius metus
jis išleido daug žymių vei
kalų.
1914 metais prasidėjęs
pirmasis Pasaulinis karas,
j
kuris nunešė milijoninį po
eto O. V. Milašiaus paliki
mą, o jį patį Įtraukė į rusų
armijos tarnybą. 1916 m.
jis buvo mobilizuotas rusu Į:
armijon ir paskirtas tar
nauti Prancūzijos užsienių
reikalų ministerijos diplo
matinės informacijos re
daktoriumi.
Karui baigiantis, O. V.
Milašius susitiko ir arčiau
susipažino su lietuviais. Tuo
metu jis galutinai apsi
sprendė, kad jis yra lietu
vis. 1918 metais jo pažintys
su lietuviais padidėjo, o jau
1919 m. sausio mėnesį jis
dalyvavo Versalio taikos
konferencijoje, kaip Lietu

JONAS MIŠKINIS
vos delegacijos sekretorius.
Taikos konferencijai pasi
baigus, jis buvo paskirtas,
iš pradžių neoficialiai, o vė
liau ir oficialiai, Lietuvos
nepaprastu pasiuntiniu ir
įgaliotu ministru rezidentu
ir ėjo atstovybės pareigas.
Vėliau dėl ligos iš tų parei
gų pasitraukė.
Kuriantis nepriklausomai
Lietuvos valstybei ir pir
maisiais nepriklausomybės
metais O. V. Milašius yra
daug nusipelninęs Lietuvos
propagandai. Jis yra išlei
dęs ne tik daug poezijos,
bet taip pat ir filosofijos ir
politikos raštų. Be to, pran
cūzus jis plačiai supažindi-

TAUTINIO INDIVIDUALUMO
BEIEŠKANT

JURGIS GLIAUDĄ

Tiktai susipažinimas su
bendros ir sudėtingos padė
ties siūbavimais iškelia virš
kasdienybės lietuvių tautos
egzistencijos patvarumą.
Autorius nusako tautiš
kumą iš žmogaus kultūros
užuomazgų, iš papročių, gy
venimo būdo, genčių bei gi
minių sampratoms, iš tar
pusavio santykiavimo...
Antroje leidinio dalyje
autorius sustoja ties Lietu
vių tautos individualybe. Iš
eities punktu jis ima proistorę. Tai rodo, kad gyveni
mo būdas, visaip evoliucijonuodamas, išlieka savas,
griežtai individualus. Kul
tūriniai klodai, šimtmečių,
net tūkstančių metų bėgyje
neardo, bet formuoja tautą.
Gilios prasmės kultūriniai
reiškiniai: šeima ir visuo
menė, folkloriniai elemen
tai, kalbos tęstinumas, eko
nomikos faktai, interesų
SUGRĮŽIMAS
bendrumas — visa tai yra
pedestalas, ant kurio susto
ja susiformavusi tauta. Ji
Dar jūsų lūpų skonis lyg kvapnių mėlynių,
yra atskira, savita, nepa
Bet šiltas juoko auksas skamba jau dusliai,
O jūsų akyse, lagūnose ramios žydrynės,
kartojama.
Matau, iš lėto skleidžiasi melsvieji smilkalai...
Autorius skelbia įdomią
teoriją — neretai valstybė
susiformuoja anksčiau už
Į Širšių aukso gaudesį, kai saulė spindi,
tautos
susiformavimą, šį
Rytoj jau įsiterps ir jūsų žodžiai mylimi;
reiškinį Virgilijus pastebė
Bet šiandien leiskit man jus mirusia vadinti,
Kalbėt jums tyliai, tyliai, lyg miegotumėt rami,
jo savo poezijoje: Romos
valstybė jau egzistavo, bet
I
Romėnų tautos dar nebuvo.
Nes kaip aidžiam rudens riksme lelijos glebios,
Garsusis posakis ”civis ro
Tie jūsų žodžiai mylimi numirs manam balse;
manus
sum” rodo į priklau
Šiandienė mano siela į jus žiūri, stebis,
somumą
Romos valstybei.
Pirmykštę savo sielą a tpažinus jumyse...
Toks pat paralelizmas yra
j
ir Lietuvos valstybės istori
— Kadangi jus radau senojoj mūsų vietoj,
joje. Lietuvos valstybinė
Pasupkite juoku ar priedainiu liūdnu
sąranga susidarė, tobulėjo
Pavargusią svajonę, kaip tas mėnuo lėtas,
ir
gyvavo, o tuo laiku ne
Kurs virpa naktį, apgaubtas miglų kvapnių,
I
būta kalbos apie Lietuvių
'
j
tautą.
Ir nors svajotumėt apie netvarią meilę,
Tai, aišku, nereiškia, kad
Nebesutramdomą, kaip žaibo mėlyno žvaigždė,
tuo periodu tauta neegzis
Prašau, anų laikų šviesoj priimkit meiliai
tavo. Tauta dar nebuvo pa
Šį mano sugrįžimą blyškų, buvusį „sudie“...
no su literatūra, dainomis ir siekusi savęs realizavimo
tautosaka.
stovio. Ji buvo tarytum kū
Per visą tą tarnybos me dikis motinos įsčiose.
RUDENS DAINA
tą, kada poetas dažniausia
šis tautos buvimas praistarp savo žmonių, jame
Klausykit vėjo balso naktimis,
torės
įsčiose itin sudėtingas
reiškėsi didelis Lietuvos iš
To seno gedulingo balso vėjo:
reiškinys.
Vis dėlto, etnolo
Keiksmų jau mirusių, lopšinės jūsų, dar gyvieji,
siilgimas.
ginės autoriaus studijos, in
Klausykit vėjo.
Buvo nestiprios sveika
doeuropiečių istorijos pa
Neliko vaisių, lapų, nes žiemys
tos. Turėjo simpatinio ner
Sodus išdraskė, žalumos nėra iš vis,
veikslai, archeologijos aruo
vo ligą. Dažnai ši liga jį
Vertės neteko atminimai, viltys jau tolyn nuskriejo...
dai, mus įtikina su kokiu
kankindavo. O tai buvo jam
Klausykit vėjo.
gyvybiniu instinktu valsty
i baisi kančia! Užėjus prie bės formomis nesukaustyta
puoliui, kartais dvi savai
O, mano kankine, visi tie jūsų sielvartai bergždi,
tauta sugebėjo būti griež
Beširdė užmirštis visų nepagailėjo:
tes išgulėdavo lovoje.
tai
savaiminga, ugdė savo
Užsnigo ji kapus draugų ir tų, kurie mylėjo...
O. V. Milašius buvo giliai
fizinę
struktūrą ir sielą.
Klausykit vėjo.
religingas, tačiau tas gilus
Ši savybė, išsemta iš is
Tą vėją slėnyj seka vasaros skraistė skurdi:
tikėjimas, kuriuo poeto sie
Ir jūsų atsiminimus, visas kančias širdyj
torijos
gelmių, dabar įgau
la buvo persisunkusi, nešė
Greit išsklaidys jau laiko audros sukūriai tylieji.
na
netgi
didaktinės reikš
jam laimės ir džiaugsmo.
Klausykit vėjo.
mės.
Kada
iš savo žemės
Kančia jį pagimdė, o vie
išblokštai
išeivijai
gresia
natvė, paties poeto žodžiais
Vienam akimirksniui duota jums buvo ta sonatina
tirpimo
katilo
vėtros,
saugi
Dienų numirusių, naktų, kurios praėjo...
tariant, buvo jo motina.
šatra
tautiniam
individua

Pamirškit ją, nors buvo ji, dabar tolyn nuskriejo.
Vienatvė ji sekė iš pat
lumui
saugoti
savo
tautinio
Klausykit vėjo.
kūdikystės iki karsto, o
Ryt eisim pasvajot tenai, kur beišliko jau nūnai
kančia iš dvasinės perėjo į patvarumo per tūkstantme
Griuvėsiai šiandienos; žodžius mes skambančius liūdnai,
čius pažinimas, ši apeliacija
fizinę ir amžinai užspaudė
Parinksime, kurie kasdien meluoja ir apgaudinėja...
į tautietį, aišku, yra ideajo akis, kurios labai dar
Klausykim vėjo.
(Nukelta į 10 psl.)
troško pamatyti Lietuvą.

POEZIJA

Tauta yra faktas ir mis
terija. Tautos esmės aptari
mas gali būti palygintas su
didelio medžio vaizdavimo
būdais. Viena puiki studija
gali mums duoti fizinį medį,
jo fizinį grožį. Kita tolygiai
puiki studija pavaizduos to
pat medžio naudą pakelei
viui, pavaizduos medžio Įta
ką peisažisto įkvėpimui...
Su tokiu jautriu polin
kiu, pilnybės dėlei, Vytau
tas J. Bagdanavičius na
grinėjo tautos prasmės ir
individualumo problemati
ką Chicagos Pedagoginio li
tuanistikos institute 1963,
1966,1969,1973 ir 1976 me
tais.
Dabar tų paskaitų esen
cija, visi per penkiasdešimt
pastraipų, sudarė jo leidinio
„Tautos samprata ir Lietu
vių tautos individualybė”
turinį.
Leidinys pasirodė rank
raščio teisėmis, 1977 me
tais. Tai autoriaus leidinys.
Paskaitų tikslas buvo pa
dėti jaunajai Amerikos lie
tuvių šviesuomenei susi
orientuoti tautiniais klausi
mais, rašo autorius įvado
žodyje.
Jis paėmė klausimą dvejaip: aptardamas tautos
realybę, ieškodamas tautos
•realybės pozicijų moder
niuose moksluose ir, supa
žindinęs skaitytoją su even
tualia tautų mozaika, nuve
da jį į lietuvių tautos indi
vidualybės specifiką.
Tai lietuvių tautos savai
mingumas, jos nepakartojimas, kultūros turiningu
mas, tautos padėtis įvairių
istorinių, politinių, tarptau
tinių problemų sūkuriuose.
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Australijos padangėje
■

ANTANAS LAUKAITIS

BRILIJANTAI AUGA
Buvęs Lietuvos krepšinio
rinktinės dalyvis, jai 1939
metais laimėjus Europos
krepšinio pirmenybes — dr.
Leonas (Liuką) Petraus
kas, nors šiuo metu akty
viai krepšinio ir nežaidžia,
tačiau į sporto pensiją irgi
neišeina. Be savo aktyvaus
golfo žaidimo daugiausiai
jis yra atsiekęs sklandyme
ir motorinių lėktuvų spor
te. Prie savo aukščiausio
sklandyme atsiekto auksi
nių sparnų ženklo, jis dabar
gavo antrąjį brilijanto žen
klą. Tam atsiekti, jis nusklandė savo sklandytuvą
503 kilometrus. Gaunant jo
pirmąjį brilijantą, pagal jo
pasisakymą, mažai trūko,
kad būtų gavęs medinio
kryžiaus ženklą. Iškilus į
aukštybes, jis papuolė į di
džiulę audrą ir jo sklandy
tuvą uraganas taip pradėjo
mėtyti ir vartyti, kad jis
nežinojo ar jis esąs sklan
dytuve, ar skalbimo maši
noje. Tačiau, lėktuvui apsi
vertus ir nukritus kelis
tūkstančius pėdų žemyn,
jam pasisekė iš šio uraganiško debesio išnerti ir, iš
lyginus sklandytuvą, lai
mingai nusileisti.
Mano paklaustas, ar ne
mano jis važiuoti į pasauli
nes lietuvių žaidynes To
ronto kitais metais, dakta
ras tik nusišypsojo ir pasa
kė: ”Jeigu tik pasiseks su
tvarkyti atostogas tuo lai
ku, tai be abejo būsiu pas
savo draugus sportininkus,
tik labai gaila, kad varžybo
se nėra nei sklandymo, nei
motorinių lėktuvų sporto.”
Mielą veteraną sveikiname
su naujuoju brilijantu ir
linkime dar nemažai jų pri
sigaudyti ore.

Bendruomenės
leidžiamo
”Mūsų Pastogės” ir Melbourne — Katalikų Federa
cijos leidžiamo "Tėviškės
Aidų”, trečioje didžiausioje
Australijos lietuvių koloni
joje Adelaidėje, jau 18 me
tų kaip eina dvisavaitinis
vietos laikraštis ”Adelaidės
Dr. Leonas Petrauskas prie savo nuosavo sklandytuvo.
Lietuvių žinios”, kurio re
daktorius yra Petras Biels ninką taip pat nuoširdžiai darbiečiams, turi net du
kis, taip pat būdamas ir sveikino visos Adelaidės lie akademinius titulus ir OxAdelaidės Lietuvių Sąjun tuvių organizacijos, nes su fordo universitete įgytą
gos pirmininkas. Nesenai visais dirba ir visiems pa greičiausiai išgerto pasau
jis sulaukė savo amžiaus deda. Geriausios gyvenimo lyje vieno alaus pint’o re
50-čio. Ta proga Lietuvių kloties šiam puikiam ir ne kordą, dalyvaudamas vals
Namuose, Moterų Sekcijos pavargstančiam kolegai.
tybinės televizijos ”This
pastangomis buvo jam su
Day Tonight” programoje,
ruoštas iškilmingas pager
telefonu
buvo paklaustas
AR YRA DIEVAS?
bimas, kurį pradėjo Adelai
septynių metų berniuko
dės Apylinkės pirminin
Visų Australijos darbo ”Ar yra Dievas”. Truputį
kas V. Neverauskas, vaiz unijų vyriausias vadas Bob sumišęs nuo tokio klausimo,
džiai apibudindamas sole- Hawke, kurio tėvas yra pa jis pradėjo tam vaikui ir vi
nizanto darbus. Sukaktuvi storius ir kuris, neįtikėtina sos Australijos klausyto

jams, bei žiūrovams aiškin
ti: Tie žmonės, kurie tiki į
Dievą, yra tikintieji, tie ku
rie netiki, yra ateistai, gi
tie, kurie nežino ar yra, ar
nėra Dievo, yra agnostikai,
prie kurių ir jis save pri
skyrė. Vėliau, šis žymus
darbiečių asmenybė, sosti
nėje Canberroje susitiko su
šiuo berniuku ir. turėjo ilgą
pasikalbėjimą, kas labai
plačiai nuskambėjo visoje
Australijoje. Įdomumo dė
lei didžiausias tikinčiųjų
procentas yra Amerikoje,
net 94%, Kanadoj 89%,
Australijoj 80%, Anglijoj
76%, Europoj 78%, nors
Australijoj reguliariai į
bažnyčias eina tik 15%.

DIE REPAIRMAN
1ST SHIFT
PROGRESSIVE D1ES

Hourly Rate and Fringes
216-267-5204

BETWEEN 8 A. M. to 4 P. M.

INSTANT LOTTERY
TV BONUS
PADARYS GYVENIMĄ
TURTINGESNIŲ
40 LAIMINGŲ LOŠĖJŲ!

REDAKTORIAUS
SUKAKTIS

Be Australijos dviejų di
džiųjų lietuviškų savaitraš
čių: Sydnėjaus — Lietuvių

TAUTINIO
INDIVIDUALUMO...
(Atkelta iš 9 psl.)
listinė, nes tik idealistiniai
ųuid pro quo apeliacijos ga
li būti barjeru tautinės savižudystės artybėje. Mate
rialinių stabdžių čia mes
neturime.
Autorius puikiai praėjo
pro tam tikrus pavojus bū
ti suprastam siauriau, pri
statant tautą kaip nacio
nalizmo ir internacionaliz
mo konfrontacijos smaigalį.
Rūpestingai sudaryta "da
lykų ir vardų rodyklė” telkina greitai ir patogiai pasiinformuoti rūpima tema.
Gaila, kad toks leidinys
pasirodo "zerakso” laidoje
ir jo tiražas nėra pakanka
mai didelis.

• Virš $100,000 dovanų duodama Instant • Dalyvaukite sekančiame traukime atsiųsdami
Lottery TV bonus... Gal būt ir jums? 4 nelaimėjusius Instant Lottery bilietus: TV
Bonus, P. O. Box 6510, Cleveland, Ohio 44101.
• Jūs galite laimėti $50,000 aukščiausią • 50 c. Pot O’ Gold laimėję numeriai taip pat
dovaną! Arba $10,000. Arba $5,000.
dalyvauja! Pagrindinis laimėjimas mažiausiai
Arba $1,000. Viso 40 laimėtojų!
$40,000.
• Dabar didesnė pagunda negu kada įsijungti į
• Kas savaitę. Tai įdomu. Tai atpildas!
malonumą!

Ką darytumėt, jei ||||
tai atsitiktų jums?

AD #193-R

Ketvirtadieni 7:30 žiūrėk
Ohio Lottery TV Show

By law, all net proceeds of the Ohio Lottery are contributed to the general fund
of the Statė of Ohio and distributed for the benef it of all Ohioans in such
areas as education, public welfare, mental health and other needs.

(2 I -24>
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VASARA ANT NOSIES
Ateina vasara ir atneša
daug pramogų gamtos prie
globsty. Tai medžioklė, meš
keriojimas ir visokios išky
los.
Iškyloms, kaip žinia, rei
kia turėti norų, automobilį
ir nuosavų žmonų. Ji sąži
ningai eina antros sėdynės
vairuotojo pareigas. Per iš
kylų ji seka kelionės marš
rutų ir apipila vyrų vairuo
tojų užtarnautais kompli
mentais.
Nenuvažiavęs nė dvide
šimt mylių, vyras sulaukia
dvidešimt penkių Įspėjimų
„Neskubink, ar skubi Į savo
nuosavas laidotuves?”, pas
kui seka priekaištai "Ne
miegok prie vairo! Juk va
žiuoji sraigės greičiu. Vieš
patie, mes niekad nepriva
žiuosime prie piknikų vie
tos!” Paskui1 seka pastabos
dėl posūkio į dešinę ”kam
pasukai į dešinę?” Pasukus
Į dešinę, skamba priekaiš
tas ”Ar pramiegojai sukti
į kairę?” Ir, pagaliau, nesu
randant iškylavimo parko,
iš antros sėdynės girdėti:
”Dieve, mano Dieve, kodėl
aš ištekėjau už tokio asi
lo?!
Kitas dalykas medžioklė.
Tais vyriška pramoga. Vy
rai apsirūpina paraku, šra
tais, alum ir kietais skys
čiais. Važiuodami, svajoja
apie kiškius, antis ir kurap
kas. Vienas kitam pasakoja
neįtikimas medžioklių isto
rijas. Su atitinkamu kietų
jų skysčių padažu galima
įtikinti, kad Michigano eže-t
re pernai buvai nušovęs
krokodilų.
Alus ir kieti skysčiai su
žadina medžioklės apetitų.
Dažnai atrodo, kad iš krū
mų būriais bėga kiškiai.
Bet nežinai, kuris jų tikras,
o kurie yra išgėrimo pada
rai? šauni, kaip atrodo, ir
nušauni gretimos sodybos
katinų.
Vietoj raguoto briedžio
nukauni karvę, Karvė visad
bus kalta, nes stovėjo ne
vietoje.
Sugrįžęs iš medžioklės
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gali su smulkmenomis pa
sakoti, kaip tave buvo už
puolęs lokys, ir kaip tu jį
nugalėjai. Bet niekad ne
prasitark, kad buvai suga
vęs jaunų kurapka ...
Populiariausia gi vyrų iš
kyla — meškeriojimas. Tai
valia-valūžė valandų valan
domis snausti prie meškerkočio, nuberinėti ir klausy
tis aibių aibes riebiausių
anekdotų. Ar žuvys ima ar
neima, anekdotų netrūksta.
Nepasitikėk šapalais, bet
visad pirk krautuvėje žuvų,
kad galėtum išdidžiai par
vežti namo. Nepirk, išsi
blaškęs, jūros žuvų, žmona
netikės, kad Michigano eže
re sugavai kardžuvį arba ir
visų banginį.
Neprasitark, besigirdamas, nemuose, kad ištrau
kęs iš vandens savo tinklų,
radęs jame aukso žuvelę,
kuri žmogaus balsu prašėsi
globojama ir paleidžiama.
Ta istorija tinka tavo drau
gams, meškeriuotojams. Pa
sakėlė apie aukso žuvelę
tavo tinkle, žmonos nuomo
nėje atsišauks kalbomis
apie divorsa (su visomis jo
pasekmėmis).
Kada vasara ant nosies
žmonės privalo ruoštis nau
dotis gamtos gėrybėmis.
Uodai, mašalai ir sparvos
tavo gyvenimo nesugriaus,
bet tavo liežuvis, kai grįžęs
iš iškylų pleptelsi apie ku
rapkas ir aukso žuveles,
tave pražudys...

kalbos kursai! — stebėjosi
naivi ponia.
Čia priėjo Kadžiulis ir
tarė:
— Tai tėveliai gilina ang
lų kalbos mokėjimų, kad ga
lėtų susikalbėti su savo
vaikučiais.
★
— Tėveli, ar raudonlige'
tik kiaulės serga? — pa
klausė berniukas.’
Tėvelis mikčiojo.
čia priėjo Kadžiulis ir
tarė:
— Ir žmonės, kurie lanko
bolševikinius filmus.
★
Išdidžiai sakė jaunavedis:
— Mes pietaujame na
muose. žmona gamina pie
tus.
Čia priėjo Kadžiulis ir
tarė:
— Be abejo tamsta turi
gera sveikatos ir nuo nelai
mingų atsitikimų draudų.
★
— Ši solistė neretai pa
gauna gaidžiukus, — pasa
kė koncertų lankytojas.
čia priėjo Kadžiulis ir
tarė:
— Gaudydama gaidžiu
kus, solistė nenori pasiro
dyti esanti vištelė.
★
— žiū, kaip susikrimtęs
Jonaitis, — pasakė Petrai
tis. — Gal šeimos nesantai
ka?
čia priėjo Kadžiulis ir
tarė:
— Blogiau. Uošvės vardo
dienos proga Jonaitis sukly
do ir nusiuntė jai „sympathy” kortelę.

BOLŠEVIKINIAI — „LIETUVIŠKĄ” FILMĄ
„VELNIO NUOTAKA” BERODANT

— Kodėl geri vodkų per seansų?
— Be pusbonkio rusiškai nesuprantu.

IŠ ORGANIZACIJŲ
ARCHYVŲ
Balsų dauguma susidarė
pirmininkui balsuojant už
savo kandidatūrų.
★
Simpoziumas pavyko, nes
per diskusijas riebiais keik
smažodžiais svaidėsi pa
šnabždomis.
★
Banketo bare ant stalo
buvo tušti buteliai, o ant
grindų banketo svečiai.
★
Bingo vakaras praėjo re
liginėje rimty, nes vyko pa
rapijos salėje.

AUŠRELĖ LIČKUTĖ

APIE KULTŪRĄ IR
REZIDENCINI MŪRĄ
Per kultūros vodevilį
Draugas draugui varo kylį —
Jeigu viens idėjų randa,
Kitais tvoja jam per sprandų.

ČIA PRIĖJO
KADŽIULIS

IR TARĖ
— Aš žinau būda, kaip
greit galima turėti milijonų
dolerių, — gyrėsi spartus
vyrukas.
Čia priėjo Kadžiulis ir
tarė:
— Tad pasakyk tamsta,
kiek metų reikia už tai at
mokėti ?
★
— Lituanistinėje mokyk
loje suorganizuoti anglų

Va, parašo vienas knygų,
Kitas jam parodo špygų —
Jeigu knygos neparašo,
Už tingumų tokį tašo.

Kas kovoja už kultūrų,
Tas atsiima į skūrų.
Be kultūrų mes gyvenom:
Praturtėjom ir ... pasenom.
i

Šaunūs žmonės turtų mylį —
Dūšių dės už savo pilį.
Jeigu pilį tu turėsi
Ir šimtus draugų regėsi.

★
Organizacijai remti lote
rijos laimėjimai, kaip vi
sad, per lošimų saugiai lai
komi pirmininko kišenėje.
★
šampano butelio kamštis,
rikošetu atšokęs nuo lubų,
numušė nuo kojų svyrduliuojantį kalbėtojų.
ŠALYN BLAIVYBĖ ARBA
VYNAS GERTI SVEIKA

V. Reimeris „Vėjo vynas”.
A. Nyka-Nyliūnas
„Vyno stebuklas”.

KOMJAUNUOLIO
PAŽADAS
GEGUŽĖS
PIRMAJAI
Raudonam stabui
Skambinsiu lyra —
Nors ir tėvynėj
Ašaros byra.

Enkavedistui
Pūsiu kodylų,
Už savo brolį
Šaltoj Kolymoj.

Įskundęs tėvų,
Motinų, sesę,
Markso idėjos
Pergalę švęsiu.

Sutrypęs širdį
žmoniška — tyra,
Raudono caro
Gausiu pagyrų.
B. B. — Clevelandas

Tarp šaunių pilių ir balių
Visad santaika karalių.
O tarp tų, kur už kultūrų,
Viens kitam doroja skūrų.

HIROSIMA
NOKSTA
CLEVELANDE

— Kas čia per žaidimas?
— Kačiukai vaidina veikėjus patriotus,
o šuniukai akiratininkus.

Jei Stalinas klausė, kiek
popiežius turi divizijų, ma
no klausimas kuklesnis:
kiek turime bunkerių, ku
riuose galėtume pasislėpti
su savo pačiomis ir vaikais.
Clevelande, mat, pasidarė
nesaugu, kai Jonas Daugėla

iš Floridos pakrančių pra
dėjo balistinėmis raketo
mis tratinti St. Barzdukų
Clevelande. Bombos pradėjo
sproginėti net mūsų daržuo
se. Miestas gali virsti antra
Hirošima. St. Barzduko at
siliepimas į agresijų antibalistinių raketų dundesiu
baimės temperatūra dar la
biau pakėlė.

B. B. — Clevelandas

Moterų išsilaisvinimo lai
kais: vyras laukia žmonos
pareinant iš išsilaisvinimo
mitingo.

nančio į bažnyčią paimdavo
auką. Jono Švobos, atsisvei
kinant pasakytais žodžiais,
Petras Vedeika Detroite bu
— ANTANAS GRINIUS
vo antras Sugintas. PirmaSusirinkimą pravedė pir sis aukas rinko Chicagoje,
mininkas Vincas Tamošiū o Petras Vedeika Detroite.
nas, sekretoriavo Petras Petras Vedeika buvo uolus
želvys. Dalyvavo: S. Kau- Balfo darbuotojas ir nuo
nelienė, kun. A. Babonas, A. širdus kitų lietuviškų rei
Poderienė, E. Kutkienė, D. kalų rėmėjas. Jis buvo ir
Petronienė, J. Augaitis, A. ALT S-gos Detroito sky
Grinius ir viešnia č. Pliu- riaus narys.
Nuliūdime liko: žmona
rienė. Po posėdžio šaulės
Sofija,
posūnis, Amerikos
pavaišino pyragaičiais ir
kariuomenės
pulkininkas
šalta arbata.
Vincas su šeima, Lietuvoje
sesuo Elena ir kiti giminės.
REČITALIS

Detroito lietuviai
ST. BUTKAUS ŠAULIŲ
KUOPA

Gegužės 25 d. St. But
kaus šaulių kuopos valdyba
posėdžiavo moterų sekcijos
vadovės Adelės Poderienės
namuose.
Prieš pradedant posėdi
kuopos pirmininkas Vincas
Tamošiūnas pakvietė tylos
minute pagerbti nesenai
mirusi šių namų šeimininką
šaulį Joną Poderį.
Posėdyje nutarta: Miru
sio kuopos vicepirmininko
Vlado Mingėlos vietai užim
ti pakviesti jo žmoną Lidi
ją Mingėlienę.
Liepos 24 d. surengti šau
lių Sofijos ir Adolfo Vasiulių vasarvietėje kuopos na
riams ir svečiams gegužinę-pikniką su vaišėmis ir
dovanomis.
Metinį kuopos susirinki
mą kviesti rugsėjo 11 d.
tuojau po pamaldų, šv. An
tano parapijos patalpose.
1978 m. gruodžio 6 d.
kuopai sueina dvidešimts
metų. Bus surengtas iškil
mingas kuopos dvidešimts
metų sukakties paminėji
mas ir išleistas sukakties
proga specialus leidinys.

PARAMA
DIRVAI
Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis
Dirvai paremti aukojo:
P. Matulevičius, Toronto 2.00
A. Kašuba, Deltono .... 2.00
V. Lenkevičienė, Chicago 10.00
J. Veselka,
Evergreen Uark ......... 2.00
B. Apanavičius, Rochester 2.00
L. Žitkevičius, Brooklyn 2.00
V. Janukaitienė, Detroit 7.00
V. Mileris, Livonia......... 10.00
J. Čibiras, Dayton ......... 2.00
J. P. Nasvytis, Willoughby 7.00
A. Pustelnikas, Chicago .. 10.00
J. Neverauskas, Munster 5.00
V. Kaunas, Cicero ......... 5.00
J. Agurkis, Omaha......... 7.00
J. Švoba, Madison Mich. 7.00
A. Karklius, Cleveland 17.00
J. Juodis, St.
Petersburg Beach, Fla. 2.00
D. Martinkus, Ozark .... 5.00
K. Narbutaitis,
Mayfield Hts., 0.............. 2.00
K. Narbutati ,
Great Lak , III.............. 2.00
M. Aukštuolis, Cleveland 2.00
O. Mikulskienė,
Cleveland, 0................. 15.00
J. Byla, Waterbury Conn. 2.00
D. Brazdžionis,
Los Angeles, Ca.............. 7.00
Vyt. Mažeika, Chicago .. 2.00
J. Kaunelis, Detroit .... 2.00
K. Palubinskas, Cleveland 7.00
M. Lembertienė,
Santa Monica, Ca......... 2.00
H. Bagdonienė, Chicago .. 7.00
A. Švoba, Crown
Point, Ind......................... 2.00
S. Petrauskas, Elizabeth 7.00
R. Gintautas, Caseyville 3.00
V. Čiuprinskas,
Vienna, Ont, Canada 2.00
A. Martus, Chestęrland, O. .00
J. Paršeliūnas,
Brampton, Ont., Canada 7.00
V. Skridulaitis,
N. Zelandija................ 4.67
V. Mieželis, Phoenbc, Arz. 7.00
P. Šūkis, Cleveland......... 2.00

Visiems aukotojams nuo*
širdžiai dėkojame.
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St. Butkaus šaulių kuo
pos kanklininkių vadovės
solistės Danutės Petronie
nės rečitalis įvyks birželio
17 d. 8 vai. vak. (penkta
dienį), St. Christophers
Episcopal Hali, 10750 W.
McNicols. Solistė visus
kviečia atsilankyti į reči
talį.

A. A. PETRAS VEDEIKA

A.A. K. JURGUTIS
Gegužės 24 d. staigiai ir
netikėtai mirė Detroito vi
suomenės veikėjas, moky
tojas ir žurnalistas Kostas
Jurgutis sulaukęs 69 metus
amžiaus. Gegužės 28 d. po
atlaikytų Dievo Apvaizdos
bažnyčioje pamaldų palai
dotas šv. Kapo kapinėse.
Kostas Jurgutis Lietuvo
je buvo pradžios mokyklų
inspektorius ir apskrities
viršininko padėjėjas. Jis ir
Amerikoje gyvendamas ilgą
laiką buvo lietuvių šeštadie
ninės mokyklos vedėjas ir
mokytojas. Balfo ir Lietu
vių Namų draugijos pirmi
ninkas, žurnalistas ir kai
kurį laiką priklausė žurna
listų Detroito skyriui. Jo
straipsnius ir koresponden
ciją dažniausiai rasdavome
Dirvoje. Liko nuliūdime:
, žmona Elena, du sūnūs Jur
gis ir Jaunutis su šeimomis
ir kiti giminės.

Gegužės 23 d. po ilgos ir
sunkios ligos New Port Richey, Floridoje, mirė buvęs
Detroito gyventojas Petras
Vedeika sulaukęs 70 metų
amžiaus.
Buvo pašarvotas Ch. Steponausko laidotuvių koply
čioje. Gegužės 25 kun. K.
Simaičiui vadovaujant buvo
atkalbėtas rožinis. Laidotu
vės ir atsisveikinimas įvyko
gegužės 26 d. šeimai užuo
jautą pareiškė ir atsisvei
kino: karių ir savo šeimos
vardu Stasys šimoliūnas,
LT S-gos Detroito skyriaus
A. A. ČESLOVĄ
vardu — Jonas Švoba, Va
SKARBALIENĖ
sario 16 gimnazijai remti
Aktyvi Detroito Jūrų
būrelių vardu — Kazys Srašaulių
švyturio kuopos šau
gauskas.
lė mirė gegužės 15 d. sulau
Šv. Antano parapijos kle kusi 66 metus. Palaidota šv.
bonui kun. Kazimierui Si Kapo kapinėse.
maičiui atlaikius gedulin
★
gas Mišias 26 automobiliu
• Stovyklavietės Pilėnų
vilkstinės buvo nulydėtas į atidarymas įvyks birželio
šv. Kapo kapines. Atkalbė 11 d. Sesės šaulės lauks su
jus kun. Simaičiui laidotu skaniai pagamintais val
vių maldas, buvo sugiedotas giais ir gėrimais. Laukiami
Lietuvos himnas.
visi.
Petras Vedeika buvo gi
męs Obelių valšč., Rokiškio
WANTED
apskr. Lietuvoje, iki ru
WOODWORKERS
sams okupuojant Lietuvą,
FOREMEN-SUPERVISORS
tarnavo aviacijoje ir buvo Also machine set-up, machine feeders,
operators, sawyers sawkapitonas. Vokietijoje gy off-bearers,
filers etc. for xpanding dimesioh
plant
at
Vicksburg,
Misaissippi.
veno Grosse Hessepe. Buvo
IVRITE TO:
lietuvių gimnazijos vicedi ANDERSON-TULLY CO.
rektorius ir mokytojas. Į
ATT. MR. L. G. HATAWAY
Ameriką atvyko 1949 me
P. O. Box 28
Memphis, Tenn. 38101
tais ir sau duoną užsidirbo
(22-31)
dirbdamas American Electrical Heater Co. Buvo me IMMEDIATE OPENINGS FOR:
IST CLASS SKILLED
tęsis į biznį ir nekuri laika
MACHINE
OPERATORS
su p. Patalausku tvarkė
Be
able
to
sėt
lup
work from blue
vaisvandenių ir įvairių prints and close'.tolerance,
with eifperience
on
numerically
prekių krautuvę "Gaiva”. vertical turret lathes. 2ndcontrolled
& 3rd
Mokytojavo šv. Antano liet, shifts. Call or write P. OSBORN,
GRAY TOOL CO.
mokykloje. Sielojosi, rėmė
7135 Ardmore
ir rinko aukas Vasario 16
Houston, Texas
gimnazijai. Buvo sudaręs
713-747-1240
net kelius būrelius ir jiems
iki išvykstant FloridOn va An Equal Opportunity Employer
(17-26)
dovavo. Gyvendamas De
TOOL AND DIE MAKER
troite yra surinkęs ir gim
NIGHT SHIFT
Top
notch.
Ali others need not apply.
nazijai persiuntęs apie 20
Non defense orinented, ait conditūkstančių dolerių. Turėjo tioned plant, excellent fringe benefits,
competitive salary. Apply in person.
THORSEN TOOL CO.
kantrybės: kiekvieną sek
2527 Willowbrook Rd.
Dalias, Texas 75220
madienį su šypsena ir gerai
Or Call 214-350-8671 for apointment
nusiteikęs stovėdavo baž An Equal Opportunity Employer M/F
(20-23)
nyčios karidoriuje ir iš atei-

DAINAVA
LIETUVAIČIŲ

VASAROS
STOVYKLA

Manchester, Mich.
Liepos 17-31

KVIEČIAME
• Išgyventi Dievą bendrame garbinime, gamtoje,
draugystėje
• Džiaugtis ir giliau pamilti Lietuvą ir tautos turtus:
šokius * dainas * meną * literatūrą
• Atrasti kūrybingumą savyje ir jį ugdyti
• Atrasti džiaugsmą atsiveriant kitiems ir veikiant kartu
• Smagiai praleisti laiką
Stovyklą praveda Nekaltai Pradėtosios Marijos seserys
su parinkto personalo pagalba

Gauti platesnių informacijų kreipkitės: DAINAVA
i-f)o De Sere Street
Montreal 20, Ouebec
Canada

PAVERGTŲ TAUTŲ
FESTIVALIS

Pavergtų Tautų Festiva
lis šiais metais įvyks rug
pjūčio 26, 27 ir 28 d. De
troito miesto centre prie
Michigano gatvės ir Lodge
greitkelio.
F esti valy j e
dalyvaus
DLOC-ras ir Kultūros klu
bas. Festivalio vieta yra
nauja.

ST. CATHARINES
KVIEČIA I TRADICINĘ
JONINIŲ ŠVENTĘ

šįmet tradicinę Joninių
šventę Niagaros pusiasaly
je ruošia Povilo Lukšio šau
lių kuopa, birželio 25 dieną,
šeštadienį, 6 vai. p. p. pui
kioje naujoje salėje, kuri
turi vėsintuvą (air condition) U. A. W. Centre Local 199, 124 Bunting St.,
St. Catharines, Ont. (Autovorkers Union Hali).
Programą atliks: Toron
to jaunimo meno ansamb
lis „Gintaras”. Bus Jonų ir
Jonių pagerbimas ir kitos
įvairenybės. Gros puikus
orkestras.
Rengėjai visus nuošir
džiai kviečia jaunimą ir se
nimą iš tolimesnių ir arti
mesnių Amerikos ir Kana
dos vietovių atvykti į tradi
cinę Joninių šventę birželio
25 dieną St. Catharine.
Kuopos Valdyba
DESIGNERS
CHECKERS
DETAILERS
WELDING FIXTURES
SPECIAL MACHINES
AUTOMATION
FULL BENEFITS
OVERTIME
ENVEN1NG INTERV1EW BY
APPT.
CONTACT PETE KRAYDICH

WALT0NEN

AGRICULTURAL
WORKERS
$2.50 PER HR. GUARANTEE
Our recent expansion program requires additional harvesters to pick
our mushrooms. Under our guarantee
plūs incentive program, we will pay
you $2.50 per hour during our training program designed to enable vou
earn in excess of $3.00 per hour.
Our current harvesters under this
program earn $2.75-$4.00 per hour.
This is a new incentive program,
which combined with our group in
surance program, provides an attractive full time agriculture employment
opportunity.
Please apply in person daily, 8:00
a. m. 5:00 p. m. at our VALMEYER
PERSONNEL OFF1CE.

CASTLE & COOKE
FOODS
VALMEYER, ILL
618-935-2295 or 2282
Equal Opportunity Employer
(19-28)

BR1DGEPORT
OPERATORS
FIRST CLASS ONLY. SMALL DETAIL
WORK.
NEW
MACHINES
W1TH D1GITAL READ OUTS.

TOP WAGES ALL BENEFITS. 48
HOURS MINIMUM REQUIRED.

RECREATIONAL
INC.
20230 SHERWOOD
DETROIT, MICH. 48234
313-366-2301
(23-26)
WANTED AT ONCE JOURNEYMEN

BRIDGEPORT OPERATORS
and
ALL AROUND MACHINISTS
Mušt be able to sėt up work from
blue prints & close tolerance.
Retirees welcome.
Steady work. Union Scale, all fringe
benefits. Apply to:

WESTWOOD TOOL CO.
81235 Weaver, Detroit, Mich. 48228
(23-29)

PHYSICIAN WANTED —
FULL-TIME PHYSICIAN
FOR MODERN 350 BED
Infirmary and Extended Care Facility
in growing Orange County, in Goshen, New York.
Attractive
salary
with
excellent
County employee benefits (retirement
plan and hospitalization provided)
NEW
YORK
STATĖ
L1NCENSE
NECESSARY.
WRITE TO:

MICHAEL TEMCHIN, M. D.
MEDICAL D1RECTOR
ORANGE COUNTY HOME AND
INFIRMARY

ENG. SERVICE

P. O. BOX 59
GOSHEN, NEW YORK 10924

966 L1VERNOIS
TROY, MICH. 48084
3 13-588-2043

(19-23'
(17-26)

TOOL & DIEMAKERS
Ist CLASS
UP TO $10.00 PER HOUR IF
OUALIFIED.
"
Tired: of city living? Relocate to
Dutchess County. To work in well
established firin. Excellent working
conditions plūs all benefits. I 1 paid
holidays, I day vacation per month.
(12 days after I year). Profit sharing, life insurance, fully paid Blue
Cross/Blue Shield and major medical.
Sickdays, bonuses, overtime. Will pay
for moving expenses.

DITRON, INC.
ROUTE 22
PAWLING. N. Y. 12564
(914) 855-9300

(21-26)

TOOL AND
DIE MAKER
Immediate opening on first shift for
experienced tool and die maker to
make wire forjning jigs and fixtures
for this mhnufacturer of wire products. Good hourly rate, excellent
fringe benefits. Please call PETER
HOPK1NS for an interview,

216-941-9700

PREMIER
MANUFACTURING
CORP.
12117 BENNINGTON AVĖ.
CLEVELAND. OHIO 44135

(19-23)

1977 m. birželio 9 d.

DIRVA

Nr. 23 — 13

CHICAGIEČIU PARAMA DIRVAI
1977 m. balandžio 7 d. laišku į kiekvieną „Vilties”
Chicagoje įvyko 1975 m. draugijos narį.
Be to, komitetas, bendra
rudenį Vilties draugijos val
darbiaudamas
su ALTS vie
dybos rūpesčiu, sudaryto ir
tiniais
skyriais,
suorganiza
iki šiol veikusio Dirvos at
vo
specialius
parengimus,
statymo vajaus komiteto
baigiamasis posėdis. Komi kurių pelnas ir jų metu
teto sąstate buvo 17 narių, gautosios aukos, įmokos bu
kurie išskyrė prezidiumą iš vo nukreipta Vilties — Dir
šių asmenų: Petras Bučas vos kason. Malonu pastebė
(pirm.), Valentina Mažei ti, kad chicagiškė lietuviš
kienė (vicepirm.), Bronė koji visuomenė šias visas
Paplėnienė (sekr.) ir Pra komiteto pastangas sutiko
nas Kašiuba (iždininkas). palankiai, o parengimai su
Komitetas dirbo artimuose traukė pilnutėlę Lietuvių
ryšiuose su Vilties draugi tautinių namų salę gražios
jos valdyba ir josios pave ir lietuviškam spausdintam
dimu pavadintas centriniu, žodžiui dosnios publikos.
Baigiamajame posėdyje,
kalbančiu į visą JAV ir Ka
komiteto
iždininkas Pranas
nados lietuviškąją visuome
Kašiuba
padarė finansinę
nę. Todėl šio komiteto pa
komiteto
apyskaitą
ir nuro
stangomis kartkartėmis bu
dė,
kad
į
komitetą
atėjusios
vo adresuojamąsi į lietu
Pasaulio ir Amerikos Lietuvių Gydytojų Sąjungos senosios ir naujosios valdybų nariai: vius, prašant jų talkos ir pajamos pervestos Vilties
dr. J. Skrinska, dr. J. Šonta, dr. A. Barkauskas, dr. J. Balčiūnas, dr. A. Pacevičius, Medicinos finansinės paramos padegė draugijai, pradedant pir
red. dr. K. Pemkus, dr. E. Puodžiukas ir naujasis Medicinos red. dr. D. Degėsys.
muoju pervedimu 1975 m.
J. Garlos nuotr. lei Dirvai atkurti.
Pirmuoju ėjimu šis komi rugsėjo mėnesį ir trylik
pervedimu 1977 m.
PASAULIO IR AMERIKOS LIETUVIU GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS tetas parengė, atspausdino, tuoju
kovo
mėnesį.
Viso per komi
išsiuntinėjo visiems Ameri
teto
kasą
perėjo
$13,934.41.
(Atkelta iš 1 psl.)
kos Lietuvių Tautinės Są
Komiteto
kreipimosi
laiš
jungos skyriams informaci
kinimus skaitė dr. J. šonta.
kuose
buvo
prašoma
savo
nę medžiagą laiškus, ku
Suvažiavimą raštu sveikino
riais
skyrių valdybos galė įmokas siųsti arba komiteto
Lietuvos Pasiuntinybė Watų kreiptis į jų artumoje iždininkui arba tiesiog Vil
shingtone, VLIKas, ALTas,
gyvenančius lietuvius, kvie ties draugijai. Praktikoje
Pasaulio Lietuvių Bendruo
čiant juos savo įnašais pa pasirodė, kad nemaža dalis
menės, Lietuvių Bendruo
remti Dirvą. Savo ruožtu aukotojų pasirinko antrąjį
menės Krašto valdyba,
komiteto
nariai bendra tal kelią. Kokią sumą įmokėjo
BALFas, Lietuvių Fondas,
ka
išsiuntinėjo
per du tūk šie komiteto paakintieji au
Ministeris Lozoraitis, kon
stančių
laiškų
lietuviams, kotojai į Vilties kasą, sun
sulai Simutis, Daužvardiegyvenantiems
Chicagoj
ir koka tiksliau apskaičiuoti,
nė ir žmuidzinas, bei paski
jos apylinkėse. Taip pat ko bet visokiu atveju tai turė
ri asmenys — dr. Abraitis,
mitetas adresavosi specialu tų sudaryti keletą tūkstan
dr. Jasaitis, dr. Radzivanas
čių dolerių.
ir dr. Vaitkus.
Pranas Kašiuba savo čia
minimą pranešimą baigė:
Po oficialaus atidarymo
ir paskirų Clevelando lietu „Komiteto sąskaityba buvo
sekė profesoriaus dr. J.
vių. Antros dienos progra vesta rūpestingai. Kasos
Jakšto paskaita ”Lietuva
ma buvo užbaigta kursų ir knyga subalansuota ir ko
Vilniaus universitetui besikorporacijų pobūvių.
miteto prezidiumo posėdy
kuriant” ir profesoriaus J.
Suvažiavime dalyvavęs je peržiūrėta. Surašytas ak
Puzino — „Basanavičius —
jaunimas sekmadienio po tas į kurį įtraukta ir visų
Tautinio atgimimo tėvas”.
pietę praleido dr. J. ir B. komiteto' talkininkams iš
Vakare buvo koncertas-baSkrinskų sodyboje prie eže duotų aukų lapų apyskaita.
lius. Meninę programą atli
ro,
globojami ponios Biru Visas komiteto archyvas
ko mūsų iškilieji meninin
tės
Skrinskienės.
perduodamas Vilties drau
kai smuikininkė E. BergieŠio suvažiavimo metu bu gijos valdybos pirmininkui.
nė ir pianistas A. Kuprevi
vo išrinkta nauja Pasaulio Komitetas, kaip jau anks
čius. Meninė programa bu
PLGS suvažiavimo bankete programą atliko smuikininkė
ir Amerikos Lietuvių Gy čiau pareiškė pirmininkas
vo vykusi, gerai atlikta ir Elena Bergienė ir pianistas Andrius Kuprevičius.
dytojų Sąjungos valdyba, Petras Bučas, skaito savo
labai derinosi su iškilminga
J. Garlos nuotr.
sudaryta iš Canadoje gyve darbą baigęs.”
baliaus nuotaika.
nančių
gydytojų: pirminin
Baigiant šią apybraižą,
Sekmadienį, gegužės 29- ma, kurios metu paskaitas Mokslinės programos mode
tą dieną, ryte, buvo pamal skaitė dr. V. Bergas, dr. R. ratorius buvo dr. E. Len kas — dr. Antanas Pacevi man visą komiteto laikmetį
dos, o po pietų Clevelando Sakalas, dr. Dainius Degė kauskas. ši mokslinė pro čius, vicepirmininkas — dr. arti buvusiam ir jam talkiKlinikų Bunt’s auditorijoje sy s, dr. A. Butkus, dr. V. grama sutraukė didoką Eduardas Puodžiukas ir se- ninkavusiams, telieka pasi
prasidėjo mokslinė progra- Skrinska ir dr. R. Kulienė. skaičių ne tik gydytojų, bet kretorius-iždininkas — dr. gerėti šio komiteto ir išskir
Antanas Barkauskas.
tinai jo prezidiumo narių,
Išskirtinai minėtina dr. darniu darbu ir sutelkta pa
K. Pemkaus suvažiavimo lyginti, nemaža parama
metu suruošta lietuviškų 1975 m.liepos mėn. 30 d.
mediciniškų ir bendrai senų gaisro nualintai Dirvai at
ir retų lietuviškų knygų pa statyti.
roda. ši paroda buvo tikrai
M. Valiukėnas
įdomi ypač tiems, kurie do
misi lietuviška spauda. Dr.
K. Pemkus šiuo metu dar
tebėra „Medicinos” redak
PLASTIC
INJECTION MOLDING
torium, bet šių metų pabai
FOREMAN or ASSISTANT
goje jis nuo šių pareigų ža Excellent
opportunity for individual
with
heavy experience in custom inda pasitraukti.
jection molding for Mt. Clemons area
Suvažiavime dalyvavo vi PlasticCalIManufacturer.
STAN DAWIDOWSK1
313-791-3000
sa eilė jaunų, tiek Kanado
(19-28)
je, tiek JAV baigusių moks
lus mūsų profesionalų, ku
GENERAL OFFICE
rie noriai ir aktyviai reiš
Openings available for qualified fui!
kiasi sąjungos' organizaci time & part time clerks in our main
office. Duties include typing, order
niame gyvenime. Reikia ti processing, filing and phone 'vork.
!f you are detail oriented
kėtis, kad jie ir toliau sėk
Call 216-881-3006, Ext. 66
Between 11 a, m. — 4 p. m.
mingai tęs Sąjungos tradi
Mon. thru Fri. only.
(20-26)
frd)
Dalis suvažiavimo dalyvių.
J. Garlos nuotr. cijas ir darbą.
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ONOS MIKULSKIENĖS KANKLIŲ MUZIKOS STUDIJA
Vyskupo Valančiaus lie
tuviškoje mokykloje Clevelande, kurioje kanklių mu
zikos klasė ir orkestras bu
vo Įsteigtas 1958 m., moky
toja O. Mikulskienė patyrė,
kad giliau pamėgusios kan
klių muziką kanklininkės
norėtų asmeniškai — stip
riau pasimokyti, kad kank
lėmis solo galėtų atlikti ir
sudėtingus muzikos kūri
nius. O mokytoja, pajutusi
jaunimo susidomėjimą kan
klių muzika, rūpinosi pa
ruošti, ne tik praktiškai ge
rai kankliuojančias solistes1
kanklininkes, bet ir teore
tiškai išsimokslinusias kan
klių muzikos mokytojas bei
orkestrų vadoves. Taigi
1965 m. rudeni įsteigė Kan
klių Muzikos Studiją, kurio
je per 4 metus išeinamas
Vilniaus Konservatorijoje
nustatytas kanklių muzikos
kursas — praktiškas kank
liavimas privalomi muzikos
teoretiniai dalykai.
Per tą 12-ką metų Studi
ją lankė — pasitobulino 46
studentės — studentai, o
Studiją baigė ir gavo kank
lininkių solisčių-tų bei or
kestro vadovų diplomus 17
abiturientų, šiais metais

Ugnelė Stasaitė

Studiją lankė 12 studentųčių, nuo 7 iki 19 metų am
žiaus, kurie šiame Studijos
ruošiamame kanklių muzi
kos rečitalyje atliks solo
kanklių muzikos kūrinius.
Jų tarpe pasirodys ir šiemet
Studiją baigiantieji 2 kank
lininkai ir 4 kanklininkės —
absolventai: Algis Gobis ir
Rytas Urbaitis (kontrabosininkai), Daina čepulytė,
Ugnelė Stasaitė, Rita Kaz
lauskaitė ir Virginija Juo
dišiūtė. Visi kankliuoja
LTM Čiurlionio Ansambly
je. Daina čepulytė šiemet
yra šv. Kazimiero lietuviš
kos mokyklos kanklių muzi
kos mokytoja. Pernai tas
pareigas ėjo studentė Ligija Rociūnaitė, užpernai —
Ugnelė Stasaitė buvo savo
mokytojos Onos Mikulskie
nės asistentė. O Tėvas kun.
J. Kidykas Įsteigė Brazili
joje kanklių orkestrą ir
daug kartų pasirodė Sao
Paulyje. Danutė Petronie
nė, čia išmokyta kankliavi
mo, sėkmingai vadovauja
St. Butkaus kuopos kanklių
orkestrui Detroite.

Jau daug metų, kaip
Čiurlionio Ansamblyje kan
kliuoja šią studiją baigę
kanklininkai ir Čiurlionio
Ansamblis jais didžiuojasi.
Solistės kanklininkės nuolat
atlieka muzikos kūrinius
Įvairiuose koncertuose bei
proginiuose parengimuose,
ne tik lietuvių bet ir sveti
mųjų kviečiamos Ameriko
je ir plačiame pasaulyje. Jei
šios studijos nebūtų — mū
sų tautinė kanklių muzika
nebūtų pasiekusi tokio to
bulumo laipsnio ir nebūtų
taip išpopuliarinta, kaip da
bar. Taip pat, jei nebūtų
tinkamų atlikėjų, nebūtų
sukurta ir tiek muzikos
kanklėmis solo, kiek jau da
bar turime. Mūsų tautinės
muzikos tobulinimo ir gar
sinimo srityje ši Onos Mi
kulskienės Kanklių Muzikos*
Studija atliko neįvertina-

DEVELOPMENT
MACHINIST
EXCELLENT OPPORTUNITY FOR
AN EXP. MACHINIST W1TH MODEL
MAKING AND PROTYPE FABR1CATION EXP. TO ASSIST IN NEW
PRODUCT DEVELOPMENT. MUŠT
MAKE OWN SET-UPS AND DO
CLOSE TOLERANCE WORK FROM
BLUE PR1NTS. THIS IS A SALA
RIED POSITION W1TH FULL COM
PANY BENEFITS AND FREE PARKING.
1F
1NTERESTED
PLEASE
CALL:

ROSE METAL INDUSTRIES,
INC.
1536 EAST 43RD CTREET
CLEVELAND. OHIO
(216) 881-3355. ar vakare 371-2025
(23-2.4)

R. HIMMAN EMPL.OYMENT MGR.

WANTED AT ONCE JOURNEYMAN

216-451-5200, ext. 213

1ST CLASS SKILLED

The Weatherhead
Co.
300 East 131 Street
Cleveland, Ohio 44108
An Equal Opportunity Erpployer M/F
(23-24)

EXPERIENCED

or

HĖLP

Algis Gobis

(C1TY

Large diameter knitting machine mechanics needed. Plenty of overtime,
excellent fringe benefits, steady work
assured. Double knit bacground a
definite asset.
CONTACT ED. HERRING

ALL

APPLY

TO:

RENMUTH, INC.
9111 SchaeJer
Detroit, Mich.

(23-29)

(18-27)

ančire duva!
šios dienos grožio salionas
su vakar dienos kainomis
Daina Čepulytė

Viskas vėliausios
mados pas
Andre Duval...
Patrauklus naujas de
koravimas, patys naujau
si Įrengimai ir geriausiai
už viską, mūsų einančios
su diena talentingos pa
tarnautojos, kiekviena iš
jų eksperte technikoje ir
stiliuje.

Taip viskas seka šios dienos reikalavimus,
išskirus kainas . . .

Shampoo &
Styleset $3.45

HAIRCUTTING

$3.45

from only

not $7.50

not $7.50

BLOWER CUT & STYLING, only $7.95
Rytas Urbaitis

mas pareigas mūsų tautai
ir Tėvynei šiuose svetimuo
se kraštuose.
(a)

Marie Ames
SOFT VELVET
Perm
$12.50

DAYTON-WAI,THER COKP.
8711 Reading Rd.
Reading, Ohio 45215

Sale of Beauty $7-95

not $ 15

Frosting $17.50
not $30

cup
or
cap

__
Incl. cut
IMPeiin $14.95

Special — the famous
Vita Perm. complete
with cut.

761-1550

The great new wave
that’s pre-programed
for beautiful results
every time $30.00 at
most salons.

We are an equal opportunity employer

Permanent Eyelashes, indjvidually applied, $15
The marvelous No Sėt Perms, from only $10
by Hibner, Helene Curtis.

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

No roilers, no pincuris, ever againi
Jeigu jūs dar nebandėte mūsų saliono, jūs pra<«
randate puikų grožio pažinimą. Nieko nėra ką jūs
galėtume prarasti — ir jeigu jūs neesate patenkinta
mūsų stiliumi, sąskaita nebus pristatyta.

LATVIAN ROOFING
Telefonas (216) 521-2182
DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.

Dengiame stogus apartamentams, įmonėms, krautuvėms.
Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius.

GUĄRANTEED

MUŠT HAVE AUTOMOT1VE
STAMPING EXPER1ENCE.

ALSO PRODUCTION SUPERVISOR
WITH AUTOMAT1C AND CO1L
FEEDER EXPER1ENCE.

P. O. BOX 1475
CLEVELAND. Tenn. 37311
615-479-5491

HOMAN DIVISION

■ .'O. 'J

L1CENSED)

QUALITY CONTROL
INSPECTOR

AMTEX, INC.

INSPECTOR

Rita Kazlauskaitė

FOR A MEDIUM S1ZED
STAMPING PLANT

TOOL and DIE LEADER
TOOL and DIE REPAIRMAN
MACHINE REPAIRMAN
MILLWRIGHTS
JOURNEYMEN
ELECTRICIANS

FIXERS
WANTED

Need an inspector with machine shop, welding, or incoming inspection
experience. Ability to read blueprints and ūse inspection gauges is necessary. This is a salaried position with excellent fringe benefits. Send
resume or make appjication at:

Virginija Juodišiūtė

KALVIS
Prityręs rankinio ir elektrinio kūjo
naudojime įvairių dalykų ir metalo.
Labai gera galimybė senoje firmoje.
Tiktai
dienomis.
Pastovu.
Daug
priedų.

M ARTINS ir GUNARS KAULINS

guartlian memorials ____________________________________________________

Lakewood, Ohio

,

lL..

^"Euclid M EMOHI \ I.S-—1
455 East 200th Street • Euclid, Ohio • Phone: 481-5700

Yra kuklus 30 c. papildomas mokestis
visai sumai.
Penktadienį ir šeštadienį 50 centų daugiau.
EAST
• 406 Euclid Avė., 2d F. 781-3161
• Southgate, 5899 Warrensville,
663-6346
• Severance Center,
382-2600, 382-2569
• Shoregate, 944-6700,
• Mentor, 255-9115, next to Zayre’s
Lake Shore Blvd.

WEST
• Opposite Southland,
845-3400
• Opposite Westgate,
333-6646
• Parmatown,
884-6300
• Sheffield Center
Lorain 233-7211
233-8020
Elyria 324-5742
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NAUJAS TEISĖS
MOKSLŲ DAKTARAS

CLEVELANDE IR

APYLINKĖSE
• Baisiojo Birželio Sibi
ran trėmimu minėjimas
Clevelande įvyks birželio 19
d. Sekmadienio sumos šv.
Mišios bus atnašaujamos
abiejose parapijose už nu
kankintus ir kenčiančius
kovoje už žmogaus teises ir
tautos laisvę.
Po Mišių 12 vai. Šv. Jur
gio parapijos salėje įvyks
minėjimas kurios metu kal
bą pasakys buvusi Sibiro
tremtinė ir knygos „Pėdos
mirties zonoje” autorė Ele
na Juciūtė.
Meninę programą atliks
vyrų choras, vadovaujamas
Juliaus Kazėno..
Visi Clevelando lietuviai
maloniai kviečiami pamal
dose ir minėjime gausiai da
lyvauti. Organizacijos pra
šomos .dalyvauti su vėlia
vom ir palyda.
Minėjimą rengia Clevelando Amerikos Lietuvių
Tarybos skyrius.
• Prof. J. Puzinas, „Tau
tinės minties keliu” veikalo
vyr. redaktorius ir dr. K.
Pemkus, „Medicinos” re
daktorius, atvykę į PLGS
seimą Clevelande, š. m. ge
gužės 27 d. lankėsi Dirvoje.

• JAV LB Tarybos suva
žiavimas įvyks š. m. birželio
18-19 dienomis Clevelande,
Charter House Motei, 24800
Euclid Avė.
• LB Clevelando apylin
kės vakaronėje birželio 9 d.,
ketvirtadienį, kalbės dr.
Danguolė Tamuli'onytė apie
šių metų Rašytojų Draugi
jos premijuotąjį Icchoko
Mero romaną „Striptizas”.
Romanas kritikų buvo ga
na palankiai vertintas, bet
iš skaitytojų girdėjosi ir
nusivylusių balsų. Todėl va
karonėje galima "tikėtis
stiprių nuomonių pasidali
nimo.
Vakaronė vyks Dievo Mo
tinos Nuolatinės Pagalbos
parapijos mažoje salėje —
7:30 vai. vak.

rios lietuviškos dvasios jau
na asmenybė. Linkime jam
sėkmės garbingoje profesi
joje ir tikimės, kad jis ne
užmirš ir lietuviškojo darbo
barų.
(jst)

Nr. 23 4- 15
CLEVELANDO
PARENGIMŲ
KALENDORIUS
• BIRŽELIO 12 D. Onos Mi
kulskienės kanklių muzikos
studijos mokinių rečitalis Lie
tuvių Namų salėje.

• Kanklių muzikos stu
dijos mokinių rečitalis
įvyks š. m. birželio 12 d.,
• BIRŽELIO 19 D. Pensisekmadienį, 5 vai. p. p. Lie nin Klubo Joninių gegužinė
tuvių Namų didžioje salėje. prie ežero.
Po rečitalio bus mokinių
• BIRŽELIO 26 D. Kar. Juo
mamyčių paruošta kavutė. zapavičiaus šaulių kuopos ge
Studijai vadovauja O. Mi gužinė prie ežero.
kulskienė.
• LIEPOS 17 D. Dirvai pa
• „Po viena vėliava’’ The remti gegužinė. Rengia ALT
May Co. metinis festivalis, S-gos Clevelando skyrius.
• LIEPOS 24 D. Žalgirio
kuriame dalyvauja įvairios
šaulių
kuopos gegužinė.
tautybės, įvyks birželio
•
RUGSĖJO
10 D. Tautos
13-17 d. nuo 11 vai. ryto iki
Šventės
minėjimas.
Rengia LB
4 vai. p. p. May Co. 7-tame
Clevelando
Apylinkės
Valdy
aukšte miesto centre.
ba.
Festivaly dalyvauja 33
tautybių organizacijos su
Skaitykit ir platinkit
muzika, valgiais ir rankdar
biais.
DIRVĄ
Nepasigailėsite atsilankę.
Egidijus K. Marcinkevičius,

• RUGSĖJO 24 D. Antro
kaimo spektaklis. Rengia Li
thuanian Civic Club.

• SPALIO 1 D. Lietuvių
Klubo premijos 1000 dol. įtei
kimo balius.
• SPALIO 22-23 D. Baltuonio kūrinių paroda Dievo Mo
tinos Nuolatinės Pagalbos pa
rapijos salėje. Rengia Korp!
Giedra.
• LAPKRIČIO 12-13 D. Lie
tuvių Dienos Clevelande. Ruo
šia LB Clevelando Apylinkė.

STOVYKLAUTOJŲ IR
PAšLIUžININKŲ
DĖMESIUI!

Parduodamas 1Ą akro
sklypas prie gražaus ežero
2600 pėdų aukštumoje. (4
valandos nuo Clevelando*,
2 valandos nuo Pittsburgho) — „Deep Creek Lake”
vietovėje. Telefonas (616)
243-9333. Galima pirkti iš
simokė jimui.
(21-24)

1977 m. gegužės 20 d. gavęs
• Kripavičių šeima per
Case Western Reserve univer
sitete teisės mokslų daktaro ėmė prekybos namus Padiplomą.
tria, 794 East 185th Street,
J. Stempužio nuotr. Clevelande. Čia didelis pasi

Gegužės 20 Case Western
Reserve universitetas įteikė
Egidijui Marcinkevičiui tei
sės mokslų daktaro diplo
mą. Egidijus Marcinkevi
čius, 24 metų amžiaus, buvo’
jauniausias iš 180, baigusių
CWU teisės mokslų fakulte
tą.
Egidijus yra Marijos ir
Kazimiero Marcinkevičių sū
nus. Baigęs St. Ignatius
aukštesniąją mokyklą ir
Vysk. Valančiaus lituanisti
nę mokyklą, įstojo į Katali
kų universitetą Washingtone, kuriame studijavo fi
losofijos mokslus. 1974 me
tais, baigęs Katalikų uni
versitetą ir gavęs filosofi
jos mokslų bakalaurą, grįžo
į Clevelandą ir įstojo į Case
Western universiteto teisės
mokslų fakultetą, kurį bai
gė, gaudamas teisės mokslų
daktaro diplomą. Paskuti
niajame kurse būdamas,
universitetui parinkus, vie
ną semestrą studijavo tarp
tautinę teisę Kanadoje, Ha
miltono universitete.
Egidijus žada pasilikti
Clevelande ir čia dirbti savo
profesijoje. Jis laisvai kal
ba ir rašo lietuviškai, aukš
tų etinių principų ir stip-

rinkimas aukščiausios ko
kybės maisto produktų, o
taip pat įvairus dovanų sky
rius. Prašome apsilankyti.
• Dirvą galima gauti nu
sipirkti antradieniais vaka
re Baltic ir Patria krautu
vėse East 185 St.
NATIONVVIDE
INSURANCE
Nationwide is on your side

• APDRAUDOS reikalais
geriausius
patarnavimus
gausite kreipdamiesi i Z.
Obelenį, tel. 531-2211.
• Perkant ar parduodant
namus, prašome kreiptis

pąs čipkus Realty, 31715
Vine St., Willowick, Ohio
44094. Tel. 943-0910.

(”PO VIENA VĖLIAVA”)

• Lietuvių grožio salionas
SILVER SHEAR — Hair
Fashjon, 687 East 185 St.,
Cleveland, Ohio 44119. tel.:
486-4240.

DRAUDIMAS
Jums ir Jūsų Seimai

Clevelando Šv. Kazimiero lit. mokyklos abiturientai su mo
kytojais. Sėdi iš kairės: mokytojai J. Vyšnionis, dir. V. Augu
lytė, A. Malėnienė ir J. Dunduras. Stovi abiturientai: P. Ramū
nas, L. Žiedonytė, V. Kavaliūnas, V. Ramūnaitė, L. Vyšnionis,
R. Kižys, V. Banionytė, M. Kaunas, R. Nasvytytė ir S. Bankaitytė. Nuotraukoje nėra A. Giedrytės ir R. Puškoriaus.
V. Bacevičiaus nuotr.

Under
One
Flag

KĘSTUTIS GAIDZIŪNAS
28801 Lake Shore Boulevard
Wiilowick, Ohio 44094

Off. 943-1202 Res. 731-1078

Birželio 13-14
11 v. ryto iki 4 v. p. p.
May Company
7-tas aukštas
Miesto centre
Ir vėl tas metų laikas. Mūsų apetitą
žadinantis, gomurį gundantis sveikinimas
daugeliui etninių grupių, kurios padėjo atrasti ir
ugdyti mūsų miestą... ir Amerikos krašto
rankdarbiais ir etnine muzika gundyti jūsų
akis ir ausis taip pat. Tebūnie tai jūsų pietų
pertraukos sustojimas arba specialus vizitas.
Bet nepraleiskite malonumo (ir puikaus
maisto)!

m

may co
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• Gen. Kazys Musteikis,
buvęs Nepriklausomos Lie
tuvos krašto apsaugos ge
nerolas, po sunkios ligos,
sulaukęs 83 m. amž., mirė
š. m. birželio 6 d. Chicagoje.

ties Draugijos Valdybos
rinkimų davinius rado, kad
į Vilties Draugijos Valdy
bą yra išrinkti šie asmenys,
pagal balsų daugumą:
1) Inž. Pocius Kazimie
ras,
• Dr. Domas Jasaitis, žy
2) Inž. Jurkūnas Jonas.
mus krikščionių demokratų
3) Kazlauskas Jonas,
veikėjas, š. m. birželio 5 d.
4) Inž. Nasvytis Pijus
mirė sulaukęs 79 m. amž.
Jaunutis,
5) Laikūnas Aleksas,
NAUJA VILTIES
6) Abraitis Vytautas,
DRAUGIJOS VALDYBA
7) Dr. Dargis Vytautas.
Vilties Draugijos penkio
liktojo suvažiavimo įvyku
• Dr. Antanas Klimas su
sio Philadelphia Sheraton
Hotel, 1977 m. gegužės 29 d. paskaitomis lietuvių visuo
Valdybos rinkimų nomina menei, sėkmingai keliauja
cijų komisijos susidedan po Pietų Ameriką. Kolumbi
čios iš: Jurgio Siruso, dr. joje, Bogotoje ir Medellyne,
P. Švarco ir Broniaus Ka- paskaitos vyko gegužės 1825 d.d. Ypač sėkmingai pa
sakaičio pranešimas:
Nominacijų komisija, pa- skaitos praėjo Bogotoje,
tikrinusi-suskaičiavusi Vil kur tris dienas iš eilės pa-

Buvusiam Nepriklausomos Lietuvos Kraš
to Apsaugos ministeriui, tautinės srovės vei

kėjui ir Dirvos rėmėjui
A. A.

GEN. KAZIUI MUSTEIKIUI
mirus, jo žmonai GRAŽINAI reiškia nuo

širdžią užuojautą

Amerikos Lietuvių Tautinės

slą "Trys broliai” ji tebetu
rinti savo namuose ir nie
kam jo neskolinusi. Jai pa
čiai nesuprantama, kaip Venezuelos lietuviai galėjo iš
leisti šio paveikslo spalvotą
reprodukciją su J. Jonaičio
pavarde.

skaitose dalyvavo virš 40
asmenų kasdieną. Kolumbi
jos lietuvių jaunimas taipgi
gausiai paskaitose dalyvavo
ir visą eigą įrašė į juosteles,
kurias numato panaudoti li
tuanistiniuose kursuose ir
stovyklose. Minimos me
džiagos juostelėse yra su
kaupta apie 5 valandas. Te
mos liečia lietuvių kalbos
kilmę, jos vystimasi, reikš
mę balbotyroje ir 1.1. Gegu
žės 25 d. dr. Klimas atvyko
į Buenos Aires, Argentiną.
Paskaitos Argentinoje vyko
gegužės 27-29 d.d. Birželio 1
dieną profesorius išvyko i
Urugvajų. Pastebėtina, kad
paskaitos vyksta lietuvių
kolonijose, ne vietiniuose
universitetuose, kaip buvo
pranešta 1977. V. 12 d1. Dir
voje. Vietinius universite
tus dr. Klimas lanko nuo
lietuviškų paskaitų atlieka
mu laiku.
PLB Inf.

PARĖMĖ DIRVĄ
AUKOMIS
Atnaujindami prenume
ratą, Dirvai paremti pridė
jo stambesnes aukas šie as
menys, linkėdami laikraš
čiui stiprėti.
17 dol. A. Karklius.
15 dol. — O. Mikulskienė.
10 dol. V. Lenkevičienė,
dr. V. Mileris, dr. A. Pustelnikas.
7 dol. — V. Janukaitienė,
H. Bagdonienė, inž. P. J.
Nasvytis, J. Agurskis, J.
Švoba, dr. S. Petrauskas,
dr. A. Martus, J. Paršeliūnas, VI. Mieželis, D. Braz
džionis, K. Palubinskas.
• 5 dol. — J. Neverauskas,
dr. F. V. Kaunas.
Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

PADIDINO VILTIES
ĮNAŠUS
Vilties Draugijos suva
žiavimo proga š. m. gegužės
29 d. Philadelphijoje, savo
įnašus Vilties Draugijoje
padidino, tuo palengvinda
mi Dirvos atsistatymą:
Kostas Ramonas, gyv.
Chicagoje — 100 dol.
ALT S-gos Philadelphi
jos skyrius — 100 dol.
ALT S-gos East St. Louis
skyrius — 100 dol.
Visiems nuoširdžiai dė
kojame.

PERSITVARKĖ KORP!
NEO-LITHITANIA NEW
YORKO PADALINIO
VALDYBA

Š. m. vasario mėnesyje
išrinkta Korp! Neo-Lithuania valdyba, darbščiam val
dybos nariui inž. Juozui
Butkui išvykstant nuolati
niam apsigyvenimui Flori
doje, susirinko specialaus
posėdžio. Aptarę einamuo
sius reikalus, padėkojo ne
nuilstamam arbiter elegan-

• Aldona Dargytė iš Ka
nados mums telefonu pra
nešė, kad J. Juodžio paveik

Sąjungos Valdyba,

Vilties Draugijos Valdyba

A. A.

ir

POVILUI VIDUGIRIUI

Dirva

mirus, žmonai ALEKSANDRAI, sūnui VY
TAUTUI su šeima, giminėms ir artimiesiems

Generolui

gilią užuojautą reiškia

A. A.

KAZIUI

MUSTEIKIUI

mirus, jo žmonai GRAŽINAI ir artimiesiems

Lietuvių Tautiniai Namai
Los Angeles

reiškiame gilią užuojautą
Vincentina, Algis ir Jonas
Jurkūnai
Ramunė, Linas,
Darius ir Gintautas
V i t kai

A. A.

JULIUI BOBELIUI
mirus, jo tėvams dr. KAZIUI ir DALIAI BO
BELIAMS, šeimos nariams bei giminėms di

PADĖKA
delio liūdesio valandoje nuoširdžią užuojautą
1977 m. gegužės mėn. 13 d. mirė mano vyras,

STASYS

reiškia

GAUSYS.

Nuoširdžiai dėkoju Šv. Jurgio parapijos klebonui
kun. B. Ivanauskui, kun. A. Goldikovskiui ir kun. K.
Žemaičiui atlaikusiems gedulingas šv. Mišias ir už paly
dėjimą į Visų Sielų kapines.
Nuoširdi mano padėka — giminėms, draugams ir
pažįstamiems, visiems lankiusioms velionį ligoninėje ir
paskutiniam atsisveikinimui, aukojusiems šv. Mišias,
gėles, karsto nešėjams, LVS Ramovės Clevelando sky
riaus nariams, pirmininkui už atsisveikinimo žodi ir
visiems, visiems pareiškusiems užuojautą ir palydėju
siems į amžino poilsio vieta,

Jaučiu gilią padėką, kurios niekados neužmiršiu

AFROZINA GAUSYS

I I—

Aldona ir Jonas
Adomoniai

Brangiai motinai-uošvei mirus,

ELENAI ir JONUI ŠARKAUSKAMS
bei jų šeimai, reiškiame nuoširdžią užuojautą
Žalgirio šaulių Kuopa
Clevelande

tiarum už jo pastangas iš
laikyti New Yorko padalini
ir pakėlę alaus pripildytus
bokalus sugiedojo ilgiausių
metų. Kurį laiką pabendra
vę visi išsiskirstė pakilioje
nuotaikoje. Dabartinis val
dybos sąstatas yra toks: A.
Matjoška — pirmininkas,
V. Jurgėla — vicepirminin
kas, dr. J. P. Lenktaitis —
sekretorius ir arbiter elegantiarum, V. Bitėnas —
iždininkas, Ed. Vaičiulis —
tėvūnas.
Visais korporacijos rei
kalais rašyti sekretoriui dr.
J. P. Lenktaičiui, P. O. Box
1030, New York, N. Y.
10017.

ČIURLIONIO GALERIJOS
INC. PARODA TAUTINE
TEMA ATIDĖTA
Jury Komisija, susirin
kusi š. m. gegužės 13 d. pa
darė tokius nutarimus:
1. Dailininkams vėluo
jant su darbų pristatymu
bei jiems pageidaujant pa
rodos atidarymas ir premi
jų skyrimas nukeliamas į
pirmąją spalio mėn. savai
tę.
2. Skelbtąją $1000 pre
miją suskaldyti į tris: pir
mąją — $500, antrąją —
$300 ir trečiąją — $200. Be
šių piniginių premijų dar
kitus tris kūrinius atžymėti
garbės žymenimis — kas
pinais.
Jury Komisija taip pat
peržiūrėjo pristatytus dar
bus, darbų skaidres ir foto
grafijas. Parodon priimtie
ji darbai bus pranešti dai
lininkams asmeniškai. Ko
misija rezervavo teisę ru
denį iš naujo peržiūrėti šia
me posėdyje priimtus dar
bus, tačiau tik dėl jų skai
čiaus. Dailininkams leidžia
ma jau pasiūlytus darbus
pakeisti naujais.
Jury Komisiją sudaro:
prof. A. Varnas, dail. J.
Strods, dail. J. Mieliulis,
dail. P. Kaupas ir č. Galeri
jos atstovas dail. M. Šilei
kis. Savo pirmininku Komi
sija išsirinko dail. Miką šileikį, 1502 N. Kedzie Avė.,
Chicago, III. 60651 (telef.
384-4595).
Ryšium su šiais nutari
mais nustatomos naujos,
dailininkams žinotinos da
tos: 1) iki rugsėjo 1 d. pri
statomos siūlomų darbų
skaidrės, fotografijos ar
patys darbai, 2) iki rugsėjo
20 d. pristatomos parodon
priimtų darbų juoda-balta
fotografijos katalogui ir
spaudai, 3) iki rugsėjo 30
d. pristatomi visi parodon
priimtieji darbai, 4) Spalio
7 d. — parodos atidarymas
ir premijų įteikimas. Vis
kas siunčiama Čiurlionio
Galerijai, Ine., 4038 Archer
Avė., Chicago, III. 60632.
Primenama, kad kiekvie
nas dailininkas gali siūlyti
iki 10 kūrinių. Premijuoti
darbai dailininkui sutikus
skiriami į Meno Kūrinių
Fondą, kuris yra Nepriklau
somos Lietuvos nuosavybė.

Čiurlionio Galerijos, Ine.
Informacija

