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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

BALANSAS IR PERSPEKTYVOS
Po sujudimo dėl žmogaus teisių Sovietijoje

Paskutinieji disidentų 
teismai Sovietijoje susilau
kė labai plataus atgarsio vi
same pasaulyje. Net ispanų, 
prancūzų ir italų komunis
tų laikraščiai buvo jais pa
sipiktinę. Kokia gi buvo kai
na už tą ’šurum-burum’ ? 
Pagal Der Spiegei Helsinkio 
Akto vykdymo sekimo gru
pėse Maskvoje, Lietuvoje,

LIETUVIŲ KONGRESAS 
1979 M. CLEVELANDE
Amerikos Lietuvių Tary

ba liepos 21 d. turėjo posėdį 
savoj būstinėj Chicagoj. Dr,
K. Bobelis painformavo, 
kad ryšium su Holocaust 
filmu buvo išsiųsta apie 70 
laiškų redakcijoms, televi
zijų, radijo stotims. Pen
kiuose didmiesčiuose tie 
laiškai buvo išspausdinti di
džiojoj spaudoj.

Dr. K. Bobelis pranešė 
apie plačias Altos pastan
gas gelbėti V. Petkų. Pažy
mėjo, kad į asmenišką dr.
K. Bobelio laišką gautas 
prez. Carterio palankus at
sakymas. Pasidžiaugė, kad 
prez. Carteris liepos 20 d. 
savo kalboje parodė susirū
pinimą V. Petkumi. Asme
niškais kontaktais. su Wa- 
shingtono žmonėmis taip 
pat daroma pastangų padė
ti V. Petkui.

T. Blinstrubas pasidžiau
gė, kad pavergti] tautų mi
nėjime Chicagoje Įvairūs 
kalbėtojai jų tarpe ir gen. 
Grigorenko, labai gerai iš
kėlė lietuvių reikalus.

Dr. L. Kriaučeliūnas pa
informavo apie jo ir dr. J. 
Valaičio pasitarimus su Lie
tuvių Bendruomenės vado
vais A. Gėčių ir A. Gurec- 
ku. Tas reikalas bus pla
čiau svarstomas ateinančia
me Altos posėdy.

Kun. J. Prunskis prane
šė apie plečiamus ryšius su 
JAV spauda ir su mūsų or
ganizacijomis.

Kun. A. Stašys painfor
mavo, kad 1979 m. bus šau
kiamas Amerikos Lietuvių 
Kongresas Clevelande. Vie
tinis Altos skyrius sutiko 
jį globoti.

Aptarti spalio mėn. Įvyk
siančio Altos suvažiavimo 
klausimai. Posėdžiui vado
vavo dr. K. Bobelis. Be su
minėtųjų dar dalyvavo dr. 
K. Šidlauskas, dr. J. Valai
tis, inž. Gr. Lazauskas, J. 
Pakalka, J. Talandis, E. 
Smilgys, E. Vilimaitė, I. 
Blinstrubienė.

Gruzijoje, Armėnijoje ir 
Ukrainoje viso labo buvo 44 
žmonės. (Time magazinas 
priskaičiavo tik 38). Iš jų 6 
emigravo (pagal Time — 
7), 12 dar laukia teismo ir 
6 nubausti. Aukų skaičius 
dar padidės. Kai paaiškės 
nukentėjusių giminių skai
čius. Bet. aplamai imant, 
tuos pasiryžėlius patikrinti 
ko yra vertas Brežnevo pa
rašas po anuo Aktu galima 
tik sveikinti. 44 žmonių li
kimas suneramino didžiau
sią imperiją pasaulyje!

Kiekvienu atveju, jei 
mes, būdami daug gausin- 
gesni, galėtumėm sukelti 
tokį triukšmą, labai didžiuo- 
tumėmis. Liūdniau, kad Va
karų reakcija i disidentų 
pastangas parodė ir kitą 
medalio pusę. Susirūpini
mas teisėmis buvo panašus 
Į kalbas, apie orą: visi skun
džiasi. bet niekas nieko ne
daro !

Tiesa, prezidentas Carte
ris uždraudė TASSui par
duoti kompiuteri ir padarė 
keletą kitų nedraugiškų so
vietams gestų, bet spaudos 
konferencijoje jis . pasisakė 
už Amerikos atletų dalyva
vimą 1980 m. Maskvos olim
piadoje. (Oficialiai -JAV da- 
lvvavima- ten priklauso nuo 
šio kn što ■. iimpinio komi
teto, o ne nuo vyriausybės). 
Kartu tačiau čia pasigirdo, 
balsų, kad ir Amerikoje ne 
ką geriau yra su žmonių 
teisėmis, ir čia esą net tūk
stančiai ’poiitnių Kaliniu’! 
Tok* pareiškimas iš pau.es 
JAV ambasadoriaus Jung
tinėms rautoms. And rev

Clevelando lietuvių demokratų veikėjas Jonas Nasvytis pakviestas Į patarėjų komitetą 
dabartinio vicegubernatoriaus Richard Celeste išrinkimui i Ohio gubernatorius. Nuotraukoje iš 
kairės: Jonas Nasvytis, teisėjas Frank O’Bell-Obelenis, vicegubernatorius Richard Celeste, J. 
deRighter ir demokratų kandidatas į vicegubernatorius M. J. Dorrian.

Vytautas Meškauskas

Young burnos, Carterio po
ziciją nedaug sutvirtino. 
(Sakoma, kad apie tai išgir
dęs Valstybės Sekretorius 
Vance, tuo laiku besiderė
damas su Gromyku dėl stra
teginio apginklavimo apri
bojimo, taip supykęs, kad 
sovietams tuojau pat pa
siūlęs mainus — savo am
basadorių už disidentą šča- 
ranskį!).

Ta proga paaiškėjo, kad 
Andrey Young jau anks
čiau — pereitų metų gruo
džio mėn. — kalbėdamas 
Riverside Church New Yor
ke, aiškino, jog dėl šalto kli
mato sovietų žmonės yra 
daugiau susirūpinę ekono
minėm teisėm ir privilegė- 
jom, kad nebūtų alkani, ne
gu savo politinėm ir socia
linėm teisėm! Tomis teisė
mis rūpinasi daugiau tie, 
kurie gali lengvai išsimai
tinti, kaip Amerikoje, kur 
kokį nors derlių gali nuimti 
visus metus.

Nenuostabu ,kad tokių 
nuomonių pasitaiko, dau
giau reikėti! susirūpinti tuo, 
kodėl Andrew Young taip 
ilgai išsilaiko atsakingam 
poste.

Dėl dalyvavimo Maskvos 
olimpiadoje aiškinama, kad 
ta proga ten suvažiuos daug 
svetimtaučių, kas praplės... 
sovietinių žmonių akiračius, 
duos jiems progos pabend
rauti. Abejoju, ar po to di
sidentų skaičius tikrai pa
didės. Kiekvienu atveju da
bartiniai disidentai savo 
idėjas gavo ne iš užsienio,

(Nukelta į 2 psl.)

Sol. Dalia Kučėnienė po triumfalinio koncerto Taiwane, 
kur jos dainavimo klausėsi 6000 žmonių, aplankė MarijąTūbe- 
lytę-Kuhlmann ir jos vyrą jų gražioje "Dviejų liūto sodo" so
dyboje. Nuotraukoje iš kairės: p.p. Kuhlmannai, sol. Dalia Kučė
nienė ir jos akompaniatorius dr. E. Arias.

Dalios Kučėnienės 
triumfas Taiwane

Šeši tūkstančiai žmonių pirmą 

kartą išgirdo lietuviškas dainas
Liepos 12-24-tą, Taiwane 

lankėsi tarptautiniai pagar
sėjusi lietuvė dainininkė 
Dalia Kučėnienė iš Ameri
kos. Ji čia atvyko pakvies
ta Kinijos Respublikos vy
riausybės, Amerikos ir Ki
nijos kultūrinio bendradar
biavimo sąryšyje.

Tiek oficialiuose, tiek 
meniškuose sluoksniuose, 
dainininkė Dalia Kučėnienė 
Taiwane buvo sutikta labai 
šiltai ir kiekvienas jos pa
sirodymas buvo plačiai iš
garsintas ir kiniečių ir ang
lų kalbos laikraščiuose.

Pirmasis jos koncertas 
įvyko didžiulėje City Hali 

salėje Į kurią buvo susirin
kę šeši tūkstančiai žmonių. 
Be įvairių operos arijų, Da
lia Kučėnienė taip pat pa
dainavo ir dvi lietuviškas 
daineles: "Tykiai tykiai Ne
munėlis teka", ir Kuprevi
čiaus "Lakštingalos gies
mė”. šį jos mūsų dainų pa- 
dainavimą tikrai galima pa
vadinti istorišku, nes bent 
kiek aš žinau, tai buvo pir
masis kartas, kad kas nors 
Taiwane per viešą koncertą 
būtų dainavęs lietuviškai. 
Publika dainininkę sutiko 
labai entuziaztingai.

Antrąją savo Taiwane 
viešėjimo savaitę, Dalia 
Kučėnienė buvo Dr. Ku 
Chiang-kang, H o n o rary 
Chairman of the World’s 
Anti-Communist League, 
viešnia ir laike tuo metu 
čia vykusios Pavergtų Tau
tų savaitės, keletą sykių 
dainavo Pavergtųjų Tautų 
delegatams.

Jai čia beviešint, mes tai
pogi turėjome progos mielą
ją tautietę ir jos akompa
niatorių Dr. Eririųue Arias, 
pasveikinti ir savo namuo
se.

Jai išvykstant atgal į 
Ameriką, daininkę aerodro
me išlydėjo gausus ne tik 
oficialių, bet ir čia per dvi 
savaites susidariusių naujų 
kiniečių draugų ir gerbėjų 
būrys. Tikėkimės, kad jie 
ją prisimins ne tik kaip iš
kilią dainininkę ir žavią 
moterį, bet taip pat ir kaip 
lietuvę, kovojančią už Lie
tuvos laisvę. (mk)
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Sovietų apsisprendimas už konfrontaciją užtiko Ameriką nepasiruošusią

— - Galvosena tačiau keičiasi - Optimistiškas karo scenarijus... _

Įtakingas liberalų tarpe 
The New Republic liepos 29 
dienos vedamajame aiškina, 
kad Sovietų Sąjunga į Carte- 
rio įšūkį pasirinkti su šiuo 
kraštu konfrontaciją ar ko
operaciją, pasirinko konfron
taciją. Dėl ko nesą ko stebė
tis, nes šios administracijos 
griežtus žodžius paprastai 
pasekdavo švelnūs veiksmai. 
Ir dabar Carterio pirmoji re
akcija į disidentų teismus bu
vusi tik mažesnių pareigūnų 
kelionių į Sovietiją atšauki
mas. Tik senatoriams Moy- 
nihan ir Jacksonui spau
džiant, jis sustabdė kompiu
terio pardavimą, nepaisant 
savo nenoro susieti prekybą 
su politika. Tiesa, Helsinkio 
Aktas uždeda moralinę ir tei 
sinę pareigą rūpintis žmonių 
teisėmis ne tik pas save ir 
Carteris nuo pat savo admi-Balansas ir...

(Atkelta iš 1 psl.) 
bet tik norėjo patikrinti ar 
tiesa tai, kas parašyta jų 
pačių įstatymuose.

Kaip ten būtų, Vakarų re
akciją į disidentų protestus 
parodė tik jų bejėgiškumą 
ką nors padaryti, kad naš
ta kovos už išsilaisvinimą 
palieka ant pasilikusių kraš
te pečių. Net ir propagan
dinėje srityje: muštynės po 
futbolo rungtynių Vilniuje 
susilaukė daugiau dėmesio 
pasaulyje negu išeivių 
vaikštynes su plakatais ko
kiam nors parke ar net 
miesto didžioje gatvėje sek
madienio vidudienį, kada 
jos tuščios.

Tenka sutikti su Kissin- 
geriu, kad žmonių teisių 
srityje galima daugiau pa
siekti tylia diplomatija ne
gu viešais pasmerkimais. 
Sovietiją, kaip ir kitos dik
tatūros skaitosi su užsienio 
viešąja nuomone, tačiau dar 
nėra girdėta, kad jos prieš 
ją ir kapituliuotų. Už tat ir 
Čia reikalinga tyli, nuosai
ki ir pastovi politika. Deja, 
JAV daug laimės toje sri
tyje neturėjo dar ir caro 
laikais.

Kažin ar gerai, kad da
bartinis disidentų sąjūdis 
buvo pristatomas, ką ma
tėme pereito Nr. apžvalgo
je, kaip norinčių emigruoti 
ar Petkaus atveju religinio 
fanatizmo atsitikimais. Tai 
sukompromituoja disiden
tus negalinčių išvažiuoti 
akyse. Ne tik lietuvių, ku
riems labai svarbu, kad jų 
tautiečiai išsilaikytų savo 
tėvynėje, bet ir žydų, kurių 
daugelis yra gerai įsitaisė 
Sovietijoje ir emigruoti ne
nori. Jie, pasilikusieji, galų 
gale ir nulems. Klausimą, 
kaip jiems padėti, .lygiai 
taip pat neprasminga viešai 
nagrinėti, kaip laukti išva
davimo iš Vakarų.

nistracijos pradžios tam sky
rė daug asmeniško dėme
sio ...

‘... Tačiau mes dar nesame 
įsitikinę, kad tai yra dau
giau’ - rašo žurnalas - ‘negu 
sekmadienio mokyklos dės
tytojo įsimylėjimas į savo 
dėstomąjį dalyką ... Kai si
tuacija surimtėja, Carteris 
yra linkęs nutilti ar nukreip
ti dėmesį į nesiskaitymą su 
žmonių teisėmis mažesnėse, 
silpnesnėse už Sovietų Są
jungą, šalyse. Ščaranskio ir 
Ginzburgo bylos parodė, ko
kie jautrūs sovietai yra žmo
nių teisių byloje. Tai suda
rytų puikią progą Amerikos 
vadui, kuris nusimano stra
tegijos ir diplomatijos me
nuose. Spaudimas šioje sri
tyje gali būti padidintas ar 
sumažintas, norint susikalbė
ti su sovietais kitose srityse. 
Ūkinėm ir kitom priemonėm 
galima paveikti į sovietų el
gesį žmonių teisių srityje.’

‘Atvirai kalbant, mes abe
jojame ar Carteris žino, ką 
jis gali padaryti. Jis mieliau 
kalba negu veikia, tarytum 
spaudos konferencijos galė
tų pakeisti subtilią diploma
tiją. Jis parodė mažai suge
bėjimų derybose ar įvykių, 
resursų ir žmonių manipulia
cijoje. Kartais atrodo, kad 
jis nekontroliuoja savo pa
ties administracijos. Amba
sadorius Andrew Young nu
sipelnė pylos už savo kvailą 
ir labai netinkamu laiku pa
darytą pareiškimą apie ‘po
litinius kalinius’ Amerikoje, 
tačiau Carteris jau seniai tu
rėjo sukurti sistemą savo 
bendradarbių painformavi- 
mui, kas iš jų laukiama. Jei 
Young nežino ką Carteris no
ri pasiekti savo užsienio poli
tika žmonių teisių srityje So
vietų Sąjungoje, dėl to pats 
Carteris nemažiau kaltas už 
Youngą.’

Bet jei dabartinė adminis
tracija dar nėra pasiruošusi 
sutikti sovietų konfrontaci
jos, amerikiečiai patys psi
chologiškai skubinasi ruoštis 
permainai. Jei pati adminis
tracija svyruos, kongresas 
imsis iniciatyvos, o jei to ne
užteks - sovietų-amerikiečių 
santykiai bus viena pa grindi 
nių temų 1980 rinkimuose.

Žurnalui atrodo, kad sovie
tai tikisi, kad amerikiečiai 
greitai užmirš žmonių teises 
kaip kad Vengrijos sukilimo 
numalšinimas 1956 m. ir Če
koslovakijos įvykius 1968 m. 
Šį kartą tačiau situacija esan 
ti kitokia: kongresas ir visuo 
menė žino apie spartų sovie
tų ginklavimąsį ir sovietų įta
kos plėtimą Afrikoje, Afga
nistane, Jemene. JAV jau 
diskutuojama, ką toliau dary 
ti - žmonių teisių apriboji
mas sustiprina tuos, kurie 
nori su sovietais konfronta
cijos.

Jei derybos dėl SALT nu
trūktų ir prasidėtų ideologi
nis karas, ir jei JAV bus pa
kankamai atbudusios, kad 
galėtų sumobilizuoti visus sa 
vo resursus ūkiniam karui su 
sovietais, amerikiečiai galė
tų pradėti tokias apsiginkla
vimo lenktynes, kad sovietai 
norėdami išsilaikyti turės ge
rokai sumažinti savo viduti
nių klasių pragyvenimo lygį, 
o mažiau privilegijuoti susi
durs net su maisto trūkumu, 
kas negalės neturėti įtakos į 
sovietų visuomenės stabilu
mą.

Jimmy Carteris pademon
stravo, - baigia The New Re
public - kad jis nėra suinte
resuotas kovoti prieš sovie
tus ūkiškai ar ideologiškai. 
Jis greičiausiai to nesugebė
tų, jei ir norėtų. Tos parei
gos tačiau mielai imtųsi kiti 
prezidentiniai kandidatai, 
jeigu būtų pašaukti ...

Santykiams pašlijus aktu
alu kalbėti apie alternatyvą - 
karą. Paprastai visose tokio
se spekuliacijose prileidžia
ma, kad sovietai per keletą 
dienų ar savaičių prasiverž
tų iki Atlanto. Dabar britų 
generolas Sir John Hackett 
parašė naują trečiojo pasau
linio karo scenarijų, kuris 
baigiasi sovietų pralaimėji
mu. Jo knyga vadinasi ‘The 
Third World War, a future 
history’ (Sidgwick and Jack- 
son leidykla Londone). Tas 
karas prasidėtų 1985 m. rug- 
piūčio mėn. ir tęstųsi 3 savai
tes. Kad išlaikytų įspūdį, 
kad taip tikrai buvo, genero
las ir įvada į knygą datavo 
1985 Velykomis. Dabar jau 
išėjęs į atsargą, Hacket laiko
mas ‘kariu-intelektualu’. 
Karo metu jis vadovavo bri
tų parašiutininkų brigadai, 
vėliau buvo britų Rheino ar
mijos Vokietijoje vadas ir 
NATO šaurinės grupės vyr. 
vadas. Išėjęs į atsargą atsi
davė savo senai aistrai - isto
rijai ir senovės kalbų tyrinė
jimui, 7 metus buvo Londo
no Kings College rektoriumi.

Gen. Hackett galėjo pri
leisti Vakarų laimėjimą tik 
dėl to, kad Vakarų valstybės 
kelis metus prieš karą nusto
jo mažinti savo karines jė
gas, pradėjo ginkluotis, o 
JAV vėl grįžo prie karinės 
prievolės. Jis prileidžia ir ki
tus pasikeitimus. Egiptui, 
vėl sovietų sąjungininkui, 
pasisekė naujai sujungti ara
bų valstybes, įskaitant ir 
Saudi Arabiją, į naują arabų 
respubliką. Iranas tapo 
Amerikos satelitu. Juodoji 
Afrika nustūmė baltuosius į 
Vandenyno pakraščius. Tuo 
tarpu Rytų bloke, ypač Rytų 
Vokietijoje ir Lenkijoje, vyk
sta nemažas priešsovietinis 
bruzdėjimas.

Kibirkštį naujam karui da 
vė sovietų intervencija į Ju
goslavijos tautų tarpusavio 
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kovas. Tam pasipriešino 
Amerika, po ko sovietai puo
lė vakarų Vokietiją, tikieda- 
miesi ją neutralizuoti. Puo
lantiems daliniams įsakyta 
neperžengti Prancūzijos sie
nos, viliantis jos neutralumu. 
Ta siena turėtų būti pasiek
ta devintą karo dieną, po to 
sektų pasiūlymas Amerikai 
naujai pasidalinti pasauliu.

Sovietai savo puolimą pra
dėjo 1985 m. rugpjūčio 4 d. 
rytą. Jie puola ne tik Vokie
tiją žemėlapyje atvaizduo
tais kyliais, bet iš Murmans
ko šiaurinę Norvegiją ir, per 
Austriją, Italiją, kuri sekan
čią dieną kapituliuoja. Pran
cūzija tačiau neliko neutrali 
ir jos uostuose išlipa pirmos 
4 amerikiečių divizijos. 
Nato dalys perima iniciaty
vą ir pasirodo esančios daug 
pranašesnės savo ginklais. 
Kremlius įžiūri situacijospa- 
vojingumą ir griebiasi despe 
ratiško žygio. Per, tarp 
Kremliaus ir Washingtono 
veikiančią, ‘hot line’ jis įspė
jo JAV prezidentą, kad nu
mes atominę bombą į Birmin 
ghamą ir kartu siūlo taikos 
derybas. Amerikiečių atsa
kymas buvo duotas už valan
dos. Dvi atominės bombos 
buvo numestos į Minską, kas 
sužadina pogrindį Ukrainoje 
vieši bruzdėjimai, greitai už- 
krėtę ir kitas sovietų respub 
likas. Sovietų kariuomenė 
pradeda traukti namo.

Nors kai kurie amerikie
čių generolai norėtų žygiuoti 
iki Dniepro, NATO daugu
ma apsisprendžia sustoti 
prie dabartinių sienų. Rytų 
Vokietijoje pašalinamas ko
munistinis režimas, tačiau 
jos prisijungimui prie Vaka
rų Vokietijos priešinsi pran
cūzai, britai, belgai, olandai 
ir norvegai. Tik amerikiečiai 
atstovauja pažiūrą, kad susi
jungimas yra tik pačių vo
kiečių reikalas. Tokia per
spektyva, žinoma, sujaudino 
tos knygos vokiečius kriti
kus.
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SUDARYKIME TESTAMENTUS
Testamentų tikslą ir 

reikšmę visi ar bent didžioji 
dalis lietuvių žino, bet tik 
nedaugelis prisirengia juos 
sudaryti. Pirmųjų lietuvių 
ateivių didžioji dalis jau iš
keliavo amžinybėn ir ne vie
no jų palikimas atiteko 
nenumatytiems reikalams, 
ypač viengungių, neturėju
sių artimesnių giminių. Pa
staruoju metu ir naujųjų 
ateivių, vyresnio amžiaus 
žmonės, išsiskiria iš mūsų 
tarpo, dažnai nepalikdami 
testamentų ir neturėdami 
čia artimų giminių. Tie 
žmonės, gyvendami lietuvių 
tarpe, dosniai rėmė lietu
višką veiklą, lituanistines 
mokyklas, jaunimo kongre
sus, Lietuvos vadavimo pa
stangas, parapijas ir dau
gelį kitų darbų. Tokie žmo
nės, iškeliaudami amžiny
bėn, palieka spragą pasilie
kančių jų tarpe, o įvairūs 
veiksniai netenka rėmėjų.

Kad nenutruktų turėtas 
ryšys su lietuviškąją visuo
mene ir savomis organizaci
jomis, sudarydami testa
mentus, nepamirškime įra
šyti nors ir kuklias sumas 
savajai organizacijai, Lie
tuvių Fondui, Lietuvių Ben
druomenei, vienuolynui, lit. 
mokyklai, laikraščių leidė
jams ar kitokiems lietuviš
kiems junginiams.

Nereikia bijoti testamen
tą sudaryti anksti, nes ne
laimė gali įvykti visai ne
numatytai ir nelauktai. 
Kiek žūsta auto nelaimėse, 
keliuose, gaisruose, vande
nyse ir kitur. Niekas neži
nom nei kada, nei kur Įvyks 
nelaimė ir mirtis.

Sudarytą testamentą -vi
sada galima perrašyti ir 
savo valią pakeisti. Galioja 
ir teismai pripažįsta vė
liausios datos testamentus.

Testamentą galima sura
šyti ir namuose, bet geriau
sia sudaryti pas advokatą, 
kad neprasilenkti su įstaty
mais, nes kiekviena valstija 
turi savo nuostatus.

Jau kuris metas labai su
aktyvėjo Sovietų Sąjungos 
atstovybių veikla; regis
truoja kiekvieną mirusį lie
tuvį ir paveda savo advoka
tams išieškoti palikimus. 
Dažnas ok. Lietuvoje turi
me giminių. Nepalikus tes
tamento ar jį netinkamai 
surašius, Sovietų pasamdy
ti advokatai, anapus esamų 

giminių vardu, teismuose 
iškelia bylas ir stengiasi pa
likimą laimėti. Laimėjimo 
atveju, advokatai gauna liū
to dalį, Sovietinės įstaigos 
pasiima savo mokestį, o pa
veldėtojui lieka tik trupi
niai.

Argi mes norime, kad 
mūsų uždirbti ir sutaupyti 
pinigai atitektų svetimiems, 
nieko bendro su palikimu 
neturintiems asmenims ar 
įstaigoms ? žinoma, kad ne!

Prieš kurį laiką VLIKas 
per Eltą paskelbė aliarmuo
jančią padėtį, kad Sovietinė 
Rusija, per savo advokatus 
iš nepalikusių testamentų 
lietuvių, išrinko milijonus 
dolerių. Ar ne gėda mums, 
kad dėl savo apsileidimo, 
reikiamai nesutvarkome tu
rimo turtelio, nesurašome 
savo valios tinkama forma 
ir nesąmoningai paremiame 
savo priešus.

Labai jautriai ir reikia
mai testamentų reikšmę 
propaguoja Lietuvių Fon
das. Dažna proga, apie tes
tamento svarbą kalba ir 
mūsų gen. konsule J. Dauž- 
vardienė, į kurios įstaigą 
suplaukia daugiausiai žinių 
apie palikimus. PLB seimas 
Toronte, taip pat palikimų 
svarbą svarstė ir pageidavo 
sudaryti testamentus ir ne
pamiršti lietuviškų veiks
nių.

Testamentus sudaryti tu
ri kiekvienas, ne vien tik 
viengungiai. Jei be testa
mento mirusis turi artimų 
giminių čia ir ok. Lietuvoj, 
tai Sovietinės įstaigos išeri- 
kalauja atitinkamą dalį ir 
nuskriaudžia čia esančius, o 
aniems nepagelbsti.

Nedelsdami, tuojau pat, 
užeikime pas lietuvį advo
katą (jis geriausiai supras 
mūsų reikalus) ir sudaryki
me testamentą, pareikšda- 
mi savo valią. Užrašydami 
savo turtą giminėms (vy
rui, žmonai ,vaikams ir kt.) 
neužmirškime ir lietuviškų 
organizacijų, nes jų gyvas
tingumas priklauso nuo fi
nansinio pajėgumo. Nesvar
bu kam ar kokiai organiza
cijai dalį ar visą turtą pa
liksime, bet svarbu, kad jis 
atitektų lietuviams ar lietu
viškai veiklai remti.

Lietuvybei palaikyti 
daug prisideda šios organi
zacijos: Lietuvių Bendruo
menė, Lietuvių Fondas,

Ar tik trylika lietuvių New Yorke?
Tautos gyvenime visuo

met atsiranda kultūriškai, 
politiškai ar kūrybiškai 
stipriau besireiškiančių as
menų, kurie skelbia tautai 
laisvės idėjas visu atsidavi
mu, visomis priemonėmis 
kelia tautinį susipratimą. 
Tokie skiepyja laisvės idė
jas savo artimųjų tarpe ir 
tautoje. Aktyviau besireiš
kiančių savo pavergtos tau
tos laisvės siekimo idėja 
besisielojančių būna ir sve
timuose laisvojo pasaulio 
kraštuose gyvenančių tau
tiečių tarpe. Ir mes, išeivi
jos lietuviai turime pasi
šventusių organizacinės vei
klos vadovų, kurių reikšmė 
ir atsakomybė lietuviškoj 
bendruomenėj yra didelė. O 
didžiausia atsakomybė ten
ka centrinių vadovams, tuo 
labiau politiniams veiks
niams, kurių vadovybes su
daro ne vienos kurios cent
rinės organizacijos išrinkti 
ir deleguoti atstovai, bet 
kelių ar keliolikos.

Deja, ne visi savo įsipa
reigojimus supranta, ne vi
si stengiasi suprasti bei 
tinkamai atlikti. Vieni ver
žiasi į aukštesnes pareigas 
siekdami tuščios garbės, 
manydami, jog tik jie vieni 
gimę būti vadovais ir tegu 
niekas nebando pakeisti. 
Vos tik pradeda pasireikšti 
gabesnės, jaunesnės jėgos, 
lygiagrečiai susidaro grupe
lė opozicijos ir lieka vėl tik
tai tie patys amžini vadai, 
amžina jų kova dėl pirme
nybių ir taip svarbiausi lie
tuvių tautai degantieji 
klausimai lieka neišspręsti, 
užmiršti savybės rungtynė
se. Teisingai pastebi Drau
ge b. kv. liepos 19 d. savo 
įžanginiam, kad „Nepakan
kamai iškeliami lietuviai’’.

Tą pastebėti turėjom aiš
kią progą dabar, kada visas 
laisvas pasaulis per televi
ziją stebėjo, spaudoje skai
tė ir radijo klausė apie so
vietų neteisėtus pavergtųjų 
tautų desidentų kaltinimus, 
kurių tarpe yra eilė lietu
vių, jų pavardes svetimųjų 
informacija vis paminėda
vo. Tuo laiku buvo didelė 
proga ir mums aktviau pa
saulio viešumon iškelti sa
vuosius lietuvius kankinius. 
Ypač kad tuo pat laiku su-

VLIKas, ALTas, lituanisti
nės mokyklos, BALFas, kai 
kurie lietuviški vienuoly
nai, parapijos, ypač neuž
mirštinus lietuviškų laik
raščių leidyklos. Kol bus 
leidėjų, redaktorių, rašan
čių ir lietuviškai mokančių 
skaityti, tol lietuvybė neiš
nyks.

Mielas skaitytojau, nusi
kratyk nerangumo kiautą 
ir dar šiandien pasiskam
bink savo advokatui ir su
rašyk testamentą.

Surašyk testamentą šian
dien, nes nežinai ar sulauk
si rytojaus. (aj) 

tapo Pavergtųjų tautų sa
vaitė su gauta iš prezidento 
Carterio proklamacija, kad 
JAV stipriai stovi už pa
vergtųjų teises.

Tačiau liūdna buvo tele
vizijoj stebėti, kad lietuvio 
pavardė, o kartais ir tauty
bė buvo iškraipoma, kada 
kitų tautybių demonstraci
jas su teisiamų desidentų 
nuotraukomis rodė, o mes 
nesugebėjom ar nenorėjom 
tuo pat laiku įsijungti, klai
das atitaisyti. Galėjom tai 
atlikti Pavergtų tautų sa
vaitėje demonstracijom, ei
senom pasirodymais, vie
šais pareiškimais. Ir tai bū
tų daug įspūdingiau, nes 
lietuviai vieni taip gausūs 
nebūtume, laikas dar būtų 
nepavėluotas, bendras kelių 
.tautų šauksmas būtų daug 
garsesnis, daug toliau mū
sų draugų ir priešų girdi
mas ir matomas. Garbė 
toms kolonijoms, kurios ta 
proga pasinaudojo, bet gė
da didžiajam New Yorkui, 
kuriame reziduoja viso pa
saulio atstovai, kuris yra 
politikos ir kultūros cent
ras, kur praeity yra įvykę 
lietuvių didelių demonstra
cijų, sporto ir kitų didelių 
susibūrimų, čia yra daug 
ir mūsų organizacijų, neuž
tenka metuose savaitgalių 
renginiams, o Pavergtųjų 
tautų iškilmėse dalyvavo 
tiktai keletas lietuvių ir nei 
vieno organizacijų vadovo.

Šv. Patriko katedra buvo 
pilna žmonių ir vakare te
levizijoj pranešė, kad ne 
mažiau tūkstančio, bet, ka
da parodė visą Pavergtų 
tautų eiseną, tai lietuviui 
žiūrovui teko raudonuoti. 
Milijonai žiūrovų per 7-tą, 
2-rą ir 11-tą kanalus tą va
karą po du kart pamatė 
įvairių sovietų vergijoj te
besančių tautų įspūdingus 
plakatus su nuteistais ir ne
teisingai kaltinamų desi
dentų portretais, o juk tarp 
svetimųjų yra visa eilė ir 

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
1W — 6 metų su $1,000, minimum. 
716% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6% % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6 >/2 % — 1 metu sii $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.G

alnt 
ttiony 

avings
1447 So. 49th Court • Cicero, Illinois 60650 

Phone (312) 656-6330
Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fru, 9-5; Sat., 9-1; CloMd

Juokas Gribauskas, vedėjas

lietuvių. Mūsiškiai buvo te
levizijos greit ir trumpai 
praleisti, nes neįspūdingai 
atrodė su trylikos lietuvių 
ir keturių Floridos svečių 
eisena. Garbė jiems! O 
svarbiausia, kad toji infor
macija galėjo būti didinga, 
jei kitų tautų nebuvo per 
daug, tai lietuviams tuo la
biau gausumu galima at
kreipti svetimųjų dėmesį ir 
televizijoj rodoma be mūsų 
pastangų ir nemokamai. Tai 
retas įvykis. V. Petkaus 
plakatą nešė latviai.

Kur gi to didžiojo New 
Yorko mūsų organizacijų 
vadovai, kurie taip rungia
si dėl vadovavimo pirmeny
bių, ginčijasi, kas pirmas 
kokį mažą darbelį atliko, o 
čia buvo didelė proga ir net 
tautinė prievolė JAV prezi
dentui Carteriui pritariant 
parodyti pasauliui, kad yra 
dar pavergtų milijonai, ku
rie trokšta ir laukia žmo
gaus teisių įgyvendinimo, 
kuriems negalint prabilti, 
išeivija turi pažadinti lais
vąjį pasaulį iš saldaus mie
go.

Teisingai pastebėjo dail. 
J. Juodis, buvęs newyorkie- 
tis, dabar gyvenąs Floridoj 
ir dalyvavęs toje iškilmėje, 
atsakydamas į dr. J. Stuko 
klausimą radijo bangomis 
liepos 22 d., kokį įspūdį tas 
minėjimas paliko, užbaigė 
n e o p t i mistiškai, būtent: 
”Mes per daug žiūrime į 
smulkmenas, o dideli daly
kai lieka pamiršti, praeina 
pro šalį. Ar gi ši kelių šim
tų eisena gali atstovauti vi
sus pavergtuosius? Ar tik 
trylika lietuvių su keturiais 
iš Floridos svečiais beliko 
didžiajame New Yorke?’’

E. čekienė

WANTED JOURNEYMEN 
PLASTIC INJECTION

MOLD MAKERS
Willing to relocate beautiful Northern 
Michigan captive mold shop has 
openings first or second shift. Top 
pay, libiral fringe benefits. (616) 
547-6584 or write LEXAL1TE INTER- 
NATIONAL CORP., U.S. 31 N. CHAR- 
LEVOIX, MICH. 49720, attn. TOM 
KL1NE._____________________ (22-31)
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Diplomatijos paraštėje (65) Vadovas Sidzikauskas

Hindenburgas padeda...
Po keletos dienų darbo 

prie Bunos fabriko pajutau, 
kad tokio režimo aš ilgai ne
galėsiu išlaikyti. Be to, lai
kiau esąs nekaltai nubaus
tas, nes pabėgo lengai, o aš 
esu lietuvis ir su pabėgu
siais neturėjau nieko bend
ro. Nutariau kreiptis į sto
vyklos viršininką Haupt- 
sturmfuererį Aumayer. Sa
vo norą pasimatyt su juo 
įrašiau į savo bloko rapor
tų knygą. Po dviejų dienų 
buvau iššauktas į stovyklos 
vyriausią raštinę, kur man 
buvo pranešta, kad tą dieną 
11 vai. būsiu nuvestas pas 
Aumayer j.

”Strzyžony, golony i bu- 
ty na glans”, (nukirptas, 
nuskustas ir išblizgintais 
batais!) užkomandavo raš
tinės viršininkas Distel. 
Mano bloke mane nukirpo, 
nuskuto ir išsiblizginau ba
tus, kad ir klumpes. Sargy
binis mane drauge su ke
liais kitais kaliniais, nuvedė 
pas kaceto viršininką. Jo 
iššauktas ir įėjęs į jo kabi
netą, turėjau kariškai su
mušti kulnimis ir trafareti
niai užsimelduoti: "Schutz- 
haeftling Nummer 24 477 
meldet sich gehorhsamst 
zur Stelle”, (Kalinys Nr. 
24 477 paklusniai prisista
to). Ant jo rašomojo stalo 
gulėjo mano byla, raudonu 
anlanka.

”Was vvillst du ?", paklau
sė jis manęs. "Ich moechte 
mich in meiner persoenli- 
chen Angelegenheit ausein-

BULLARD
MULT-AU-MATIC

We would likę to talk to you if you 
have experience setting up and oper- 
ating Bullard Mult-Au-Matics.
Day shift. Company paid f ringes. 
Base rate plūs opportunity for in- 
centive earnings.
CALL OR APPLY IN PERSON AT: 

TAIT, INC. 
500 IVebster St.

Dayton, Ohio 45404 
513-224-9871

(30-32) 

FACTORY OPENINGS
CIM-X OPERATOR 

MILLING OPERATORS 
TURRET LATHE OPERATORS 

PLANER MILL SETUP OPERATORS 
(ROCKFORD AND GRAY) 

TOOL ROOM MACHINIST 
TOOL GRINDER 
ARC WELDERS

Mušt be experienced in operation and setup, mušt have own tools and 
be able to work with detailed blue prints and micrometers. Full 
company benefits. iMake application to:

ELWELL-PARKER
4205 ST. CLAIR AVĖ., CLEVELAND, OHIO 44103

an equal apportunity employer
(29-30)

MAINTENANCE MĖN
Experienced Mechanics for repair and maintenance work on heavy 
duty processing equipment. Preferably steel mill equipment. Extensive 
electrical and, hydraulic background required. Employee mušt furnish 
own hand tools and proof of previous experience and/or training. 
Excellent pay scale, fringe benefits, and incentive earnings opportu
nity. Please forvvard resume to:

WHITTAKER STRIP DIVISION
20001 Sherwood Avė., Detroit, Mich. 48234

C/O George Mendians

313-893-5000, Ext. 235 f2q,,

andersetzen”, atsakiau aš, 
(aš norėčiau savo asmeniš
ku reikalu išsiaiškinti). 
"Was, auseinandersetzen?”, 
suriko jis, (Ką, išsiaiškin
ti?). Aš nutilau ir kiek pa
tylėjęs pasakiau, kad savo 
nutrėmimą į Būną laikau 
esant ”underdienste Haer- 
te”) neužtarnautu griežtu
mu), nes aš esu lietuvis ir 
negaliu būti atsakingas už 
lenkų pasielgimą.

Aumayeris pradėjo žiūri
nėti mano bylą. Keletą pus
lapių perskaitęs, pakraipė 
galvą ir pasakė: "Na, du 
bist ein guter Vogei gewe- 
sen!” (esi buvęs geras 
paukštis!). Aš tyliu ir lau
kiu, o jis paskaitęs toliau 
man sako: ”Du bist in Ber- 
lin Gesandter gewesen; 
hast auch Hindenburg ge- 
kannt?” (Buvai pasiuntiniu 
Berlyne; ar pažinojai Hin- 
denburgą?). Aš atsakiau, 
kad Hindenburgą ne tik pa
žinojau, bet "auch oefters 
bei ihm zu Gast gewesen”, 
(dažnai ir svečiuose pas jį 
buvojęs). Toji aplinkybė, 
matyt jį ne tik nustebino, 
bet ir didelį įspūdį jam pa
darė. ”Kannst du maschin- 
schreiben ?" (Ar moki rašyt 
mašinėle?), jau švelnesniu 
tonu jis paklausė. ”Mit ei- 
nem Finger” (vienu pirš
tu), atsakiau aš. "Hand- 
schreiben auch genuegt”, 
(pakanka ir ranka), pasakė 
ir uždėjo rezoliuciją perkel
ti mane į stovyklos vyriau
siąją raštinę.

Gavau visiškai naują ka
ceto uniformą, padėvėtus 
odinius batus ir buvau per
keltas į švarų 25-tą bloką. 
Raštinėje man pavedė tvar
kyti kalinių paštą, todėl 
raštinės viršininko ir kali
nių buvau vadinamas "Post- 
minister”.

Čia noriu pastebėti, kad 
Auschwitzo kaliniams, ku
rie nebuvo lageryje specia
liai nusikaltę ir nubausti, 
buvo leidžiama kartą Į mė

nesį parašyti ir gauti laiš
kus. Kaceto sąlygose mano 
tuolaikinė padėtis tikrai bu
vo tapusi pakenčiama ir da
vė vilties ištverti. Dažnai 
buvau skiriamas užregis
truoti naujai atvykstančius. 
Pasirinkdavau prancūzus, 
kurių transportai pradėjo 
dažnėti.

Vieną dieną man juos be- 
registruojant, kitas regis
tratorius sušuko man, kad 
atvykusiųjų tarpe esąs vie
nas mano tautietis ir jį at
siuntė prie mano stalo. Bu
vo tai mano pirmas sutiktas 
lietuvis Auschwitze. Dirb
damas stovyklos raštinėje 
susekiau, kad šiam kacete 
yra buvęs dar vienas lietu
vis, kun. Daukantas, regis, 
nuo Šiaulių. Nežinau kokiu 
būdu atsidūręs Varšuvoje, 
jis ten slapta pakrikštijo 
vieną žydaitę, kad ją išgel
bėjus nuo nacių. Už tai jis 
buvo suimtas, atvežtas į 
Auschwitzą ir dar prieš ma
no atvežimą, žuvo.

Naujai atvežtas lietuvis 
buvo Reinys, pasiturintis 
ūkininkas nuo Vilkaviškio, 
vidutinio amžiaus, stambus, 
augalotas vyras. Jis sakėsi 
buvęs suimtas ir čia atvež
tas už tai, kad be leidimo 
paskerdė kiaulę. Prižadėjau 
juo pasirūpinti, tik jo ir 
mano nelaimei, kitą dieną,
18-jame bloke užsikrėtęs 
dėmėtąja šiltine, buvau pa
guldytas ta liga sergančių
jų barake. . Kai po 4 savai
čių pasveikęs vėl nuėjau į 
stovyklos raštinę, mano 
Reinio jau nebuvo gyvųjų 
tarpe.

Mano darbą stovyklos 
raštinėje pertraukė Ausch- 
witzo stovykloj pradėjusi 
siautėti dėmėtosios šiltinės 
epidemija. Kaliniai mirė, 
kaip musės. Būdavo dienų, 
kad iš po nakties turėjome 
nurašyti apie 1000 mirusių. 
Buvo paskelbtas karanti
nas; stovykla izoliuota. Su
sirgau ir aš. Staiga pajutau 
nepaprastai didelį silpnu
mą, vos begalėjau paeiti. 
Stovyklos gydytojas, vienas 
kalinių, mane apžiūrėjęs ra
do išbėrimą ant krūtinės ir 
nusiuntė mane į "šiltinin
kų” baraką, vadinamą 
"Krankenbau", kuris buvo 
perpildytas ligoniais, beveik 
nesiskyrė nuo kitų barakų, 
nebuvo jokios mediciniškos 
pagalbos, jokių vaistų, tik 
troškuliui apraminti, sani
tarai iš katilo pasemdavo 
nežinia kuo uždažyto van
dens, vadinamo arbata. Tik 
vieną sykį vienas su manim 
drauge raštinėje dirbęs ka
linys man atnešė citriną. 
Padėtis tame barake buvo 
klaiki, ypač kad siaurose 
lovose reikėdavo gulėti 
dviese ir dažnai ryte pabus
ti greta lavono. Kiekvienas 
ligonis buvo paliktas Dievo 
ir savo valiai. Tą baisią li
gą ir nepaprastą karštį iš-

Lena Valaitis, 34. Emigrantin . 
erfolgreich. beim Publikum t

Am liebsten 
mochte šie 
litauische 
volkslleder 
singen

Tokia antrašte didžiau
sias vokiečių moterų žurna
las "Brigitte” paskelbė pa
sikalbėjimą su Lena Valai
tyte, šiuo metu populiariau
sia Vokietijos lengvo žanro 
dainininke.

Ji yra gimusi 1943 m. 
rugsėjo 7 d. Klaipėdoje, jos 
tėvui jau žuvus kovose su 
sovietais (kur, kaip ir ko
kiam dalinyje, atrodo, ji ir 
pati nežino). Iki jos šeima 
galutinai 1952 m. įsikūrė 
Memmingene, ji perėjo 24 
stovyklas. Vokiečių pabė
gėlių vaikai ją pravardžia
vę: "Polackin”. "Kodėl” — 
ji klaususi motinos — mes 
juk ne lenkai?”

Motina geresnės ateities 
savo vaikam tikėjosi iš išsi
mokslinimo. Ji lietuviškai 
sakydavo, kad ’ką turi gal
voje, neturi nešioti ant pe
čių’. Lena tačiau nebaigė 
lietuvių gimnazijos Hesse- 
ne, bet be abiturientės dip
lomo rado sau vietą Frank
furto pašte. Ten dirbdama 
ir būdama 19 metų, ji lai
mėjo talentų varžybas vie
noje Frankfurto šokių ha
lėje su nuvalkiotom dainom 
’Summertime’ ir 'Maskvos 
naktys’.

Ji buvo ištekėjusi už fab
rikanto Roberto Wiedman- 
no, 36 m., kuris norėjo nu
traukti jos karjerą, tad iš
siskyrė. Nebūdama prak
tiška, Lena 1975 m. pasira
šė 6 metų sutartį su Berly
ne plokštelių fabrikantu 
Jack White dainuoti vien 
jo kompozicijas. (To Jack 
White tikroji pavardė yra 
Horst Nessbaum, prieš tai 
jis buvo profesionalus fut
bolo žaidėjas). Lena jam 
uždainavo milijonus. Ji 
mieliau dainuotų kitų kom
pozitorių dainas, bet dar 
daugiau norėtų išleisti al
bumą su lietuvių liaudies 

j dainom. Bet tai ji galėsianti 

laikiau.
Ligos krizei praėjus at

sirado nauja grėsmė. Vieną 
dieną, apie 500 ligą atlaikiu
sių kalinių, gavome įsaky
mui išsirengti ir išsirikiuo
ti kieme.

Atvykęs monoklį į akį 
įsispaudęs SS gydytojas, 
apėjo išrikiuotus kalinius, 
atidžiai iš tolo juos apžiū
rinėdamas. Vienus siuntė į 
dešinę, kitus į kairę. Buvo 
aišku, kad į dešinę siuntė 
tuos, kurie sprendžiant iš 
jų išvaizdos ir amžiaus, dar 
gali būti tinkami darbui, o 
į kairę — pasmerktuosius 
sunaikinimui. Nutaikęs mo
mentą, kai SS gydytojas 
apžiūrinėjo kitas gretas, aš 
savo valia atsistojau prie 
dešinėn pasiųstųjų grupės. 
Jaučiausi labai nusilpęs ir

Litauen, ist als Schlagersangerin 
bt - aber nur selteri zufrieden.

padaryti tik sutarčiai pasi
baigus. Tada jai bus 36 me
tai. (Anot to autoriaus str. 
Lena labai gardžiai ir lietu
viškai verdanti).
„ Hamburgo ’Morgenpost’ 
liepos 21 d. pranešimu, 
plokštelių fabrikantas Jack 
White nutraukė sutartį, ku
ri turėjusi galioti iki 1980 
m. gruodžio 31 su "gražiau
sia šlagerių dainininke" Le
na Valaitis. Produceris pa
aiškino, kad per paskutinius 
2 metus su Lena buvę labai 
sunku dirbti, bet dabar pa
sidarė visai neįmanoma, nes 
ji norinti, kad kiekviena 
nauja daina būtų vis kito 
aranžeruotojo apdirbta, ko 
nereikalaujančios ir di
džiausios pasaulinės žvaigž
dės. Lena, be to, esanti per 
didelėje savo draugo kaba- 
retisto ir vokiečių TV 
žvaigždės Horst Juessen, 
kuris rašo tekstus jos dai
noms, o kitų darbą labai 
kritikuojąs, įtakoje.

ligos nukamuotas ir neturė
jau vilties būti priskirtas 
prie stipresniųjų. Stovėjęs 
prie tos grupės sanitaras, 
taip pat iš suimtųjų, labai 
nustebo, tačiau porą sekun
džių pasvyravęs, įrašė mano 
numerį, kuris buvo chemi
niu paišeliu užrašytas ant 
mano rankos, į savo grupės 
sąrašą.

Po patikrinimo mūsų gru
pė buvo sugrąžinta į bara
ką, o visa kairioji susodin
ta į sunkvežimius ir išvež
ta į Birkenau sunaikinimui.

Kai prisimenu tą šiurpų 
momentą, ir šiandien nega
liu suprasti iš kur man šovė 
tokia mintis į galvą ir atsi
rado tokia drąsa, kuri, esu 
tikras, išgelbėjo mano gy
vybę.

(Bus daugiau)
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KELIONĖ PO AMERIKĄ
C

Antanas Laukaitis

VVASHINGTONAS
Kelionė iš Baltimorės į Washin 

gtoną buvo trumpa ir įdomi. Dar 
visai ‘virintai’ ir baltimoriškiems 
skanumynams iš mūsų australiš
kų dvaselių pilnai neišgaravus, 
buvom patalpinti į mokyklinius 
lengvus autobusus ir su daina ap
leidom taip svetingą ir mielą Bal
timorės miestą. O kiek ašarėlių 
buvo nušluostyta mūsų ir vietinių 
merginų tarpe! O kiek naujų drau 
giškų romansų užsidegė šiame 
draugiškame mieste! Net keista, 
kai viena iš mano tinklininkių, 
apie kurią net ir pagalvoti negalė
čiau, taip vadinamą ‘boyfriendą’ 
Sydnėjuje pamiršusi, taip susuko 
mano draugo sūnui-tinklininkui 
galvą, kad tas jau manęs prašė 
jam paieškoti darbą Sydnėjuje. 
Kaip gi gali žmogus atsisakyti ir 
nesurasti darbo geriausiam Balti
morės kirtikui?! Ką gali žinot, gal 
iš tų šiaudų ir bus grūdų, kaip 
sako žemaičiai.

Kelionė į sostinę trumpa ir mū
sų nuolatiniai pokerio žaidėjai ne
gali net partijėlės pokerio sumes
ti. Atvykstame ir sukinėjamės po 
didįjį sostinės Kapitolį, kol galų 
gale surandame mūsų gražiąją 
globėją, sportininkę - ir dabar fizi
nio auklėjimo mokytoją - Elvyrą 
Vadapolienę. Jinai, su keliais sos 
tinės lietuviais, gražiai pasitinka 
mus ir tuoj pradeda ekskursiją 
apie aplinkinius įžymiuosius sos
tinės pastatus ir vėliau patį mies
tą, kol vakare atsirandame Bowie 
Community Center ir čia turime 
savo krepšinio rungtynes tarp sos
tinės lietuvių ir parodomąsias run
gtynes tarp mūsų ir sostinės lietu
vių moterų. Erdvioje šio centro sa
lėje susirenka nemažai lietuvių ir 
čia yra mūsų jauniams krepšinin
kams paskutinis jų pasirodymas 
Amerikoje, nes jau rytojaus dieną 
17-ka australiečių palieka svetin
gąją Ameriką ir skrenda atgal į 
Australiją tęsti paliktąjį mokslą ar 
darbą.

Rungtynės nėra perdaug sun
kios ir mūsų jauniai, žaisdami vi
są pirmąjį puslaikį, gana apyly
giai žaidžia su sostinės lietuviais. 
Rungtynes pabaigia vyrai ir jas lai 
mi. Po rungtynių įvyksta draugiš
kos vaišės ir visi yra išvežami poil
siui, kas yra taip reikalinga po 
audringų Baltimorės priėmimų.

Gyvenu aš čia pas pačią ‘Bosę’ 
Elvyrą ir jos inžinierių vyrą, kurie 
turi savo labai ištaigingą reziden
ciją truputį toliau nuo pačio mies
to, ir kur žmogus gali pilnai pasi
justi kaip Lietuvos turtingame kai
me. Daugybė žemės, savas gra
žus ežeriukas su visais maudymo
si patogumais, kuriame gali net ir 
skanią žuvį pasigauti arba žiemos 
metu ir pačiužti, ar aplinkėse kal
nuotose daubose linksmai paslidi
nėti. Gyvena Vadopolai kaip kara
liukai, o namas, namas, tai sunku 
keliais žodžiais ir aprašyti, todėl 
nenuostabu, kad jis dažnai būna 
vietinės valdžios ir parodai išsta
tomas. Malonu, kai matai, kad ta

vo prieteliai, iškilieji sportininkai 
moka taip gražiai tvarkytis. O pa
ti Elvyra, tai yra sostinės lietuvių 
gyvasis sidabras. Kur tik lietuviš
ka veikla, pasirodymas, ten ir ji su 
savo malonia šypsena pribūna, vi
sur visiems padeda ir didžiuojasi, 
kad jos vaikai ne tik medalius auk
sinius ir kitokius Toronte laimėjo, 
bet jie yra ir kito lietuviško gyve
nimo pavyzdžiai. Malonu ir man 
buvo svečiuotis jų puikiame name 
ir džiaugtis jų ta lietuviška 
broliška širdimi.

Paskutinę lankymosi sostinėje 
dieną turėjome priėmimą Lietu
vos Pasiuntinybėje, kurį mums su 
rengė Lietuvos Atstovas dr. Sta
sys Bačkis su ponia. Išei

ginėmis uniformomis pasipuošę, 
prieš įeinant į pasiuntinybę, žaliu
kai australiečiai užpildė visą pa
siuntinybės priekinį kiemą ir pusę 
gatvės. Atsirado ir pora policinin
kų, kurie meiliai pradėjo kalbinti 
mūsų merginas, kai iš toliau ste
binčios tamsios aplinkui čia gyve
nančių juodukų akys su nustebi
mu žiūrėjo į mūsų pasipuošusius 
australiečius. Laikui atėjus, bu
vome pasiuntinio pakviesti į vidų. 
Man jau teko būti čia anksčiau, ta
čiau daugumui iš mūsų šis apsi
lankymas Lietuvos Pasiuntinybė
je buvo pirmas ir jie stebėjo lietu
višką ir anglišką pasiuntinybės už
rašą ir virš jo didžiulį Vytį.

Viduje gražus pasiuntinio kabi
netas, sienose mūsų prezidentų 
paveikslai, lietuviški vaizdai ir kiti 
lietuviški papuošalai, bei tautiniai 
ornamentai lyg tai ir sako, kad 
štai čia yra ta lietuviškoji sala toje 
didžiojoje Amerikoje. Jausmams 
pakilus ir mūsų sportininkai su di
deliu susidomėjimu skaito įvairius 
įrašus, brošiūras apie Lietuvą 
klausydamiesi malonaus Elviros 
balso, kuri taip įdomiai pasakoja 
apie visą pasiuntinybės istoriją.

Susirinkus visiems australie- 
čiams, esame pakviesti į antrąjį 
aukštą, kur priėmimų kambariuo
se jau yra paruošti vaišių stalai ir 
vietiniai sostinės lietuviai mus vai
šina ir įvairiais gėrimais. Dr. S. 
Bačkis taria sveikinimo žodį, lin
kėdamas daug sėkmės tolimesnė
je australiečių kelionėje. Tenka ir 
man tarti padėkos žodį Pasiunti
niui su ponia ir visiems sostinės 
tuviams. Jų garbei australiečiai 
sušunka tris kartus ‘Sveiks valio’. 
Tiek daug svečių, kaip sako vieti
niai lietuiai, pasiuntinybė jau se
nai nebuvo turėjusi.

Šią dieną ir vyrų krepšinio tre
neris S. Šutas švenčia savo gimi
mo dieną, todėl ir jam sugiedama 

Australiečių ir clevelandiečių moterų komandos J. Garlos nuotr

Australiečių ir clevelandiečių vyrų komandos.
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‘Ilgiausių Metų’. Pasiuntinybėje 
nuotaika pakili, visi draugiškai bi- 
čiuliaujase ir, padėkos ženklan, 
Pasiuntiniui, poniai ir kitiems sos
tinės sporto darbuotojams yra pri
segama sportiniai Australijos lie
tuvių ženkliukai, kurie Kanadoje, 
tiek ir Amerikoje, yra labai popu
liarūs.

Palikus pasiuntinybę, daugu
mas dar pasuka į vieną populiarų 
sostinės restoraną, kuriame yra 
be gėrimų ir šokiai. Čia visai ne
tikėtai mūsų vyrai susitinka Aus
tralijos ambasados kelius tarnau
tojus, tarp jų ir vieną turintį aukš
tas pareigas. Tenka ir man su jais 
ilgiau pasikalbėti ir su karčiu hu
moru jiems pareiškiau, kad, paly
ginus prieš Australiją, vargšė Lie
tuvos Pasiuntinybė tokį gražų pri
ėmimą surengė mums lietuviams, 
kai Australijos ambasada - kuri bu
vo Washingtone prašyta , kaip 
daugumoje Australijoje gimusius 
ir jų pačių piliečius, priimti Aus
tralijos ambasadoje - atsisakė, mo
tyvuodama, kad yra įsakymas iš 
Canberros priėmimus daryti ne
daugiau kaip 14-kai žmonių. Mū
sų yra per daug ir todėl mūsų pri
imti jie negalėjo. Ką padarysi, pa 
sakiau saviesiems australams, 
kad sava ambasada negali pa
rodyti ar priimti savųjų piliečių, 
atstovaujančių savą etninę grupę 
kitur. Dėl pinigų - tai pasakiau, 
kad mes galėjom jau patys atsineš
ti savo ‘cup of tea’.

Taip paviešėję kelias dienas sos
tinėje ir paskubomis apžiūrėję 
daugumą sostinės įžymybių, pali
kome gražųjį sostinės miestą ir pa 
traukėme į Clevelandą.

CLEVELANDAS
Kelionė didžiaisiais autobusais 

yra gana įdomi. Po kiekvienų gas
trolių paskiruose miestuose, yra

Australijos lietuviai sportininkai, lydimi J. Stempužio ir 
D. Orantaitės Clevelando miesto rotušėje. V. Basevičiauc nuotr.
visuomet kuone ta pati tvarka - 
daugiausiai pavargę jaunuoliai 
tuoj pat sukrenta savo sėdynėse, 
kai kurie net ir ant grindų ar vir
šutinių bagažų lentynų. Gi ma
žiau pavargę - dalinasi paskutiniai
siais įspūdžiais, derina vieno mies
to vaišingumą su kitu ir apkalba 
paskutinius merginų ar sutiktų 
jaunuolių pasisekimus. Net įdo
mu pasiklausyti. O mūsų azarti- 
ninkai, su didžiuoju adelaididškiu 
Edu ir kitoje pusėje su kitos par
tijos sydnėjiškiu Edžiu, tuoj pat 
sukombinuoja stalus ir prasideda 
didysis ir mažasis pokeris, ar, ge
riau pasakius, pasirengimas Las 
Vegas atostogoms. Kai kam seka
si, kai kas jau ir antrą kostiumą 
baigia išlošti, kai kas iš Adelaidės 
jau ir opalus į apyvartą baigia pa
leist. Gi jaunieji ir neatsilieka ir 
čia daugiau triukšmo, negu centų 
ant stalo. Laikas bėga greitai ir 
mes jau Clevelande.

Lietuvių Namų kiemas penkta
dienį pilnas automobilių, tačiau 
dar šiaip taip įsispraudžia tarp jų 
mūsų autobusai ir mes pradeda
me ir vėl kraustytis. Puikūs na
mai pilni žmonių, o valgykloje net 
su žiburiu vietos nerasi. Pasiro
do, penktadienių vakarais čia duo
dama šviežia ir labai skaniai paga
minta žuvis, kuri ir sutraukia 
taip daug valgytojų.

Australiečius pasitinka mūsų 

naujas šeimininkas ‘ūsočius’ Vy
tautas Jokūbaitis su savo linksma 
ir puikia žmona, BALFAS direkto
re. Skirstomi žmonės, gaivinama- 
si nuo didžiųjų karščių, net ir 
Sydnejuje tokios šilumėlė labai 
retai kada tenka pajusti. O man 
tai šimtai pažįstamų ir rankų spau 
dimų, nes čia yra pati ‘Dirva’, ir 
mano vardas šiame mieste ir 
daug kitur Amerikoje, yra gal dau 
geliu atveju yra geriau žinomas, 
negu pačioje Australijoje. Manęs 
jau laukia mano senas draugas 
Vladas Bačiulis su savo puikia 
žmona, kuri, man atvykus jau ke
lintą kartą į Clevelandą, mane 
taip lepina ir vaišina savo nuosta
biais kulinariniais gaminiais, kad 
juos paliekant visuomet turiu pri
sidėjęs keletą kilogramų svorio. 
Ką padarysi, kai žmogus pasauly
je turi tokių artimų žmonių.

Šeštadienį prasideda pirmosios 
sportinės žaidynės, o vakare jau ir 
susipažinimo vakaras su šokiais. 
Ir vėl jaunimo tarpe naujos pažin
tys, nauja draugystė ir linksma 
jaunatviška nuotaika apima visus. 
Sekmadienį iškilmingos pamaldos 
kuriose australiečiai dalyvauja uni
formuoti ir atkreipia visų dėmesį. 
Popietė pasibaigia krepšinio rung
tynėmis, kaip po jų gražiame par
ke įvyksta BALFO gegužinė. Čia 
tikrai šventiška nuotaika. Esame, 
kaip visur kitur, šeimininkų gar
bės svečiai. Gauname valgyt, gė
rimus perka šeimininkai, net ir į 
pasiūlymus nusipirkti visai nere
aguoja ir sako, kad kai jie atva
žiuos į Australiją, tai mes Jiems ta
da galėsime atsilyginti. Čia įvyks
ta ir draugiškos tinklinio bei teni
so rungtynės ir kiti piknikiniai pa
silinksminimai. Ačiū visam Bal- 
fui už tas puikias vaišes.

Pirmadienį, nors ir sunkiai, ren 
kasi mūsų sportininkai į parapijos 
salę, iš kur važiuojame į ekskursi
ją po Clevelandą. Gražioji mano 
olimpinių dienų draugė Dalia 
Orantaitė ir radio valandėlės vedė
jas Juozas Stempužis pakaitomis 
aiškina apie Clevelando įžymybes. 
Sustojame paskirose vietose, tarp 
jų ir prie ‘Dirvos’ redakcijos namų. 
Pasisveikiname su redaktorium 
Vytautu Gedgaudu, kuris taria 
trumpą sviekinimo žodį australie- 
čiams ir pats skubiai grįžta prie 
redakcinio darbo, nes už kelių va
landų jau bus išspausdintas nau
jas Dirvos numeris.

Važiuojame pro senąją lietuvių 
koloniją, kur dar ir dabar yra Šv. 
Jurgio bažnyčia, nors aplinkui na
mai jau yra juodukų užimti ir, 
daugumoje, atrodo kaip pokari
nės Vokietijos namai. Siūloma čia 
pirkti namą už vieną dolerį su są
lyga, kad čia gyvens mažiausiai 
trejus metus ir puikų namą prižiū
rėsi. Nors vienas doleris ir nepi- 
nigas šiandien, tačiau baltųjų pir
kėjų šiuose kvartaluose neatsiran
da, nes juodoji masė eina vis pir
myn ir baltiesiems jų tarpe gyve
nimo nėra.

Sustojame ir gražiajame Lietu
vos darželylyje, kuris kadaise turė
jo būti ypatingai gražus, nes dar 
ir dabar, su neapkarpytais medu
kais, išluptomis varinėmis nuo 
biustų lentomis ir sugadintu kuni
gaikštienės Birutės fontanu, šis 

(Nukelta į 6 psl.)
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KELIONE PO AMERIKA..
(Atkelta iš 5 psl.) 

buvęs lietuvių pasididžiavimas 
yra labai gražus ir artimas mums.

Aplankome didžiausią pasauly
je apsipirkimo centrą ir čia mūsų 
australiečiai perkasi kaip pasiutę, 
nes dabar Amerikoje yra visko iš
pardavimas ir viskas, ypatingai 
drabužiai, yra labai pigūs. Man 
neaišku kaip jie visą taip parsiveš 
į Australiją. Po šios kelionės Lie
tuvių Namuose gauname labai pui
kius pietus, už kuriuos sumoka 
patys nanjai, kurių pirmininkas 
yra mūsų vadovas J. Stempužis. 
Ir kaip žmogus nesidžiaugsi šia 
puikia viešnage Amerikoje - 
nesvarbu, kad svareliai vis auga ir 
auga.

Vakare Jokūbaičių gražioje re
zidencijoje, kur yra puikus įvairių 
gėlių gėlynas, turime vadovų ieš- 
minę. Atvyksta ir vietos lietu
vių įžymybė R. Kudukis su savo 
gražiąja žmona, buvusia anksčiau 
pertiške. Apdovanojo mus gėlė
mis ir mūsų hobartiškį A. Andri- 
konį milžinišku cigaru. Paskuti
nis vakaras, malonūs pasikalbėji
mai, skanūs kepsniai - lyg tai ir 
spaudžia širdį, kad štai jau ir vėl 
reiks palikt naujus draugus.

Tą patį vakarą mūsų jaunimas

Dalia Orantaitė supažindina Australijos lietuvius sportinin
kus su Clevelando lietuvių kultūrinio darželio istorija.

V. Bacevičiaus nuotr.

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ 
185 N. Wabash Avė.
Chicago, III. 60601
Antrame aukšte.

Telefonai:
krautuvės: (312) 263*5826 
namų: (312) 677*8489

gražioje Žiedonių miško sodyboje 
turi atsisveikinimo laužą, kur 
skautiškoje atmosferoje tariamas 
paskutinis Clevelandui sudie. Pui
kios dienos, puikūs priėmimai bu
vo šiame mieste. Atminimui mes 
padovanojame mūsų ženkliukus 
pačiam priėmimo komisijos pirmi
ninkui V. Jokūbaičiui, ‘Žaibo’ pir
mininkui J. Kijauskui, vaišių ren
gėjai O Jokubaitienei, Tėvynės 
Garsų vedėjui J. Stempužiui, tė
vams G. Kijauskui ir Ridikui, bei 
mūsų nakvynių koordinatorei Ire
nai Sniečkuvienei, kuri turėjo tiek 
daug visokiausių rūpesčių ir juos 
visus su savo maloniu šypsniu 
lengvai išsprendė. Gi pačiame 
klube, jo vedėjas Zenonas Dučma- 
nas ir jo būrys padėjėjų, pasidarė 
geriausi australiečių draugai. Die
nos Clevelande pasiliks ilgai at
mintinos. Tačiau pats didžiausias 
ir artimiausias šio miesto mūsų lie 
tuvis draugas, buvo ir turbūt vi
suomet bus, Vladas Bacevičius. 
Jo parapijos name sau prieglobstį 
rado visuomet poilsio reikalingi 
australiečiai, kai j< /oto aparatas 
per visas dienas, pradedant jau To 
rontu, spragsėjo be sustojimo. O 
pats Vladas, jau nuo Tautinės 
Skautų Stovyklos laikų, ir pats pa
sidarė pusiau australas. Ačiū už 
viską visiems!

Ir vėl svetimų varpų gau
dimas skelbia šią gūdžią ži
nią ir liūdną atsisveikinimą. 
Šalto kapo duobės prieglob- 
stin atidavėm vieną iš tau
riųjų pilkųjų didvyrių. Ge
dimino-Rukšėno jautrios ir 
kilnios širdies stygų nieka
da nevirpino asmeniškos 
garbės troškimas, ar sava
naudiškumas. Jo tauri lie
tuvio sūnaus meilė savo mo
tinai Tėvynei, jo kilniašir
diškumas, atvirumas ir mei
lė artimui, tyras tikėjimas 
Aukščiausiu ir Amžinąja 
Tiesa, tai buvo velionies 
kasdieninė duona ir gaivi
nančio šaltinio versmė per 
jo taip neilgą šią žemiškąją 
kelionę. Šios svetingos ša
lies žemės globon atidavėm 
neišsakoma žmogišką kilnu
mą, didį humaniškumą, 
jautrų širdies virpesį arti
mui ir taurų meilės pavyzdį 
savo Tautai ir Tėvynei. Tai 
milžiniškas nuostolis mums 
likusiesiems, nes tų visų do
rybių gausa jis buvo taip 
g a i 1 estingai apdovanotas. 
Mes likusieji, tikrai, pasiju
tome žymiai biednesni, nu
stoję Tavo, Gediminai, šir
dies šilumos spinduliavimo.

Gediminas Rukšėnas gi
mė 1914. VI. 18 d. Daudišių 
vkm., Kraslavos vsč., Daug
pilio apskr. Baigęs pradžios 
mokyklą, įstojo į Rygos lie
tuvių gimnaziją, ją baigęs 
ir atlikęs karinę prievolę, 
baigdamas karo mokyklą j. 
ltn. laipsniu, 1938 m. atvy
ko į Kauną ir įstojo į VDU 
Teisių fakultetą. Dirbo Vi
daus Reikalų Ministerijoje 
Kaune, vėliau buvo Vilniaus 
Valstybinio Radiofono žinių 
ir ūkininkų valandėlės re
daktorium ir pagaliau Ne
priklausomoje Lietuvoje 
Panevėžio „Sodybos” b-vės 
direktorium. 1943 m. vedė 
Janiną Raubaitę su kuria 
iki mirties taip jautriai da
linosi visais gyvenimo 
džiaugsmais ir rūpesčiais. 
1944 m., taręs paskutinį su
diev brangiai Tėvynei, pra
dėjo nežinomą tremtinio 
kelionę. Vokietijoje buvo 
Merbeck DP stovyklos, ku
rioje buvo virš 3000 lietu
vių, latvių, estų ir lenkų 
pabėgėlių, IRO direktorium. 
Savo kultūringumu ir tei
singumu jis čia nusipelnė 
visų lietuvių ir svetimtau
čių pagarbą. 1948 m. emi
gravo į Kanadą, Montrealį, 
kur aktyviai reiškėsi lietu
viškame veikime, priklausy
damas įvairioms organiza- 
cijomsl ir būdamas jų vado- į 
vybėse ir ilgesnį laiką buvo ! 
laikraščio ''Nepriklausoma 
Lietuva” administratorium 
ir bendradarbiu. 1963 m., 
dėl susilpnėjusios sveikatos, 
persikėlė į Los Angeles, čia 
priklausė Amerikos Lietu
vių Tautinei Sąjungai, ke
lerius metus buvo Tautinių 
Namų v-bos sekretorium ir 
iki paskutinės dienos Lietu
vių Fondo iždininku. Studi
juodamas priklausė Frater- 
nitas Baltiensis korporaci
jai.

A.A. Gediminas Rukšėnas

Mirė 1978 m. birželio 24 
d,, o birželio 28 d. labai 
gausus būrys velionies bi
čiulių su našle Janina ir gi
minėmis palydėjo Į pasku
tinę poilsio vietą, gražiau
siame tarpkonfesinių For- 
est Lawn kapinių kalnely, 
apžvelgiančiame visą ange
lų miestą, kur ne maža lie
tuvių jau yra nusipirkę sau 
užuovėją.

Atsisveikinimui kapinėse 
vadovavo Balys Mackiala ir 
Korp! Neo-Lithuania vardu 
pareiškė užuojautą kolegei 
Janinai, jautrius ir ašaras 
išspausdusius atsisveikini
mo žodžius tarė Tautinės 
Sąjungos, Los Angeles sk. 
pirm. Feliksas Masaitis, 
Tautinių Namų pirm. Jonas 
Petronis ir BALFo pirm. 
Vladas Pažiūra. Grabne- 
šiais buvo pulk. J. Andra- 
šiūnas, Ed. Balceris, I. Gur- 
činas, B. Mackiala, V. Pa
žiūra ir V. Pužauskas. Naš
lės pageidavimu, vietoj gė
lių, buvo suaukota Lietuvių 
Fondui netoli tūkstantinės.

Te tas šviesus Gedimino 
atminimas, Tave Janina, iš

MILLRIGHTS
Immediate openings available for experienced millrights. 
Applicants mušt be familiar with the repair, installation & 
inspection of industrial eąuipment. Should also be able to 
work with various hand powered tools, perform welding & 
burning skills & be able to read blue prints.

Salary commensurate with ąualifications which includes a 
camprehensive employee benefit program. Minimum rate 
per hour $7.64.

For applications contact:

EMPLOYMENT OFFICE

219-944-3416
Between 8 A. M. & 5 P. M.

or
Mail Resume to:

One North Buchanan St.
Gary, Ind. 46402

GARY WORKS
An equal Opportunity Employer

tikimoji jo gyvenimo bend
rakeleivė, skaidrina šią va
landą ir Tavo su Gediminu 
nesuskaitomų draugų šio 
skaudaus liūdesio sutrenk
tos širdys, teatima nuo Ta
vęs bent dalelę šios valan
dos skausmo.

Ed Balceris

WANTED EXPERIENCED
DRYWALL HANGERS

Needed to work in Denver, Colo. Piece 
work from $2.00 to $3.00 per 4x12 
she'et. Hourly wages from $7.50 hour 
up. Group insurance for employees.

APPLY CALL OR VVRITE TO:
UNITED DRYWALL & 

PAINTING INC.
5300 NO. BROADV/AY 

DENVER. COLORADO 80216 
303-573-5105

(25-34*

\VANTED JOURNEYMEN
. or IST CLASS SKILLED

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
MEN

Experienced on Davenport & Cone- 
maties. Mušt be able to sėt up work 
from blue prints & close tolerance. 
Day & night shift available. Good 
■vvorking conditions & fringe benefits.

RE.NSEN SCREW PP.ODUCTS 
6307 E. 18 Mile Rd.

Sterling Heights, Mich. 48078 
(28-321

AUTOMATIC SCREW MACE., 
OPERATOR 

TOP WAGES 
FULL. FRINGE BENEFITS 

GOOD WORKING CONDITIONS
Permanent position with overtime

SOLAR MACHINE
29350 NORTHLINE 

ROMULUS. MICH. 48174 
(28-31)
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Iš gyvenimo Taiuane

GIEDA

GAIDELIAI

■ laiškai Dirvai

Nors mūsų ‘Dviejų Liūtų 
Sodas’ ir yra iš visų pusių ap
suptas tikrai labai gražiais ir 
įspūdingais vaizdais, mano 
mėgiamiausiu tuojau tapo 
tas, kur iš mūsų langų, kaip 
iš kokio bokšto, matėsi sod
riame slėnyje susigūžusi tai- 
wanietiška sodyba.

Pilki, tarp išsišakojusių 
medžių besislepiu triobėsių 
stogai, neperdaug simetriš
kai daržovėmis apsodintos 
lysvės, baltas - tarp šlaito žo 
lių vingiuojąs takelis, trys 
aukštos ir labai tiesios pal
mės, rytais sidabru žvilgąs 
upeliūkštis ...

Kiek ten įvairių žalumo at 
spalvių, kiek saulės mirgėji
mo, kiek mėlynų ir violetinių 
šešėlių!

Tačiau šis, iš pirmo žvilgs
nio toks idiliškas, slėnis pa
sirodė turįs ir blogųjų savo 
pusių. Nakti ten garsiai lo
davo šunys, paryčiui pradė
davo klegėti žąsys ir kvaksė
ti antys. Vienok visa tai 
esant gan toli apačioje, šitie 
kaimiški garsai perdaug ne
trukdė mūsų saldaus miego.

Bet štai vieną vidurnaktį, 
ne ten slėnyje, bet prie pat 
mūsų lango, sugydo gaidys. 
Jo aštrus, perveriąs balsas 
mus pažadino lyg trimitas. 
Čia man reiktų paaiškinti, 
kad Taiwane gaidžiai visai 
ne—tokie kokie būdave- 
ne tokie, kokie būdavo Lietu 
voje, kur prisilaikydami gai
džių tradicijos jie sugysdavo 
tik prieš pat auštant. Čia gi, 
jie pradeda giedoti jau naktį 
ir paskui be perstojo varosi 
iki vėlybo popiečio. Nebeįs
tengdama sumerkti akių aš 
vos prašvitus išėjau ant bal
kono ir pamačiau ant iki šiol 
nepastebėto vištininko betu- 
pintį didelį rudą gaidį. - Ka- 
karikuuu! .pasveikino jis ma
ne.

- Čia tai jau katastrofa! - 
sugrįždama atgal į miega
mąjį pranešiau savo vyrui. - 
Pas mus už tvoros atsirado 
gaidys.

- Žinau, kaip aš nežinosiu, 
- trindamas akis atsakė jis. - 
Jau nuo pusės pirmos žinau. 
Jeigu jis vėl ir sekančią nak
tį taip triukšmaus, aš imsiu 
ir nušausiu jį, - gaidžiui vėl 
pragydus pridūrė jis.

- Ir kas iš to? Jo savininkai 
mus privers už jį sumokėti ir 
tuoj įsigys kitą. Juk čia Tai- 
wane jokio įstatymo prieš 
gaidžius nėra. Netgi pačia
me Taipei centre. Todėl šį 
reikalą teks sutvarkyti dip
lomatiškai, geruoju.

Pasitarusi su mūsų tarnai
te Mei-ling nutarėm pirmiau
siai kreiptis į vienuolyną. Jei 
gu Buda man padėjo įsigyti 
telefoną, gal gerosios vienuo
lės mums dabar padės nusi
kratyti šiuo nelemtu gaidžiu.

Bet Mei-ling iš savo misi
jos vienuolyne grįžo ištysu- 
siu veidu. - Vienuolės sako, 
kad tie kaimynai esą labai ne
sukalbami. Pernai jų vištos 
pro tarpą tvoroje buvo įsi
brovusios į vienuolyno daržą 
ir iškapstė visas daržoves. 
Po to incidento tarp jų nutrū 
kę bet kokie santykiai ...

- Tada mums būtinai 
reikia paimti iniciatyvą į sa
vo rankas. Tu Mei-ling nu
eik pas kaimynus ir užkviesk 
juos pas mus. Pasakyk, kad 
mes norime susipažinti su 
jais. Ir neužmiršk pasitei
rauti, kiek pas juos vaikų, 
kad galėtumėme paruošti 
jiems dovanėlių. O paskui 
pamėginsime jiems išaiškin
ti padėtį.

Sekantį sekmadienį pro 
mūsų vartus įžengė nedidelė 
šauniai susišukavusi kinietė 
vedina nedrąsiu aštuonerių 
metų berniuku.

- The rooster lady! - man į 
ausį pašnibždėjo gerai ang
liškai kalbanti Mei-ling.

Mes tuojau puolėme sve
čius vaišinti arbata ir pyra
gaičiais. Berniukui įteikėme 
kokią tai į padanges šaunan
čią raketą.

- Giedok! Giedok nevido
nai! Ko dabar taip visiškai 
nelaiku aptingai! - kalbinda
ma nelabai šnekią viešnią, 
mintyse raginau kažkodėl 
nutilusį gaidį.

Kai gaidys pagaliau teikė
si pragysti, jis tai padarė 
taip galingai, kad mes visi 
net krūptelėjom.

- Šis balsas jums be abejo 
labai pažįstamas, - neva juo
kais pastebėjau aš. - Bet jūs 
tikrai niekada nemanėte, 
kad jis būtų taip girdimas 
net čia!

Viešnia maloniai nusišyp
sojo. - Nesirūpinkite. Sek
madienį pas mus atvažiuoja 
mūsų vyriausias sūnus ir 
mes ta progą savo gaidį pa
plausime.

- Ar aš nesakiau, kad paro
džius truputį ‘savoir faire’, 
visas šitas reikalas geruoju

MARIJA TŪBELYTĖ-KUHLMANN

susitvarkys, - viešniai išėjus 
namo, įbėgdama išvaduoti 
bibliotekoje nuo jos pasislė
pusio Kurto, jam džiaugs
mingai pasigyriau aš. - Už 
dviejų dienų pas mus vėl už
viešpataus tyla.

Bet praėjo ir šitas, ir dar 
kitas sekmadienis, o gaidys 
giedojo kaip giedojęs.

- Jeigu jie taip mėgsta 
paukštieną, kodėl vietoje to 
triukšmingo gaidžio nelaiko 
vištų? - kartą pasiskundžiau 
Mei-ling.

- Bet Missy, mes kiniečiai 
tikime, kad gaidžio mėsa vy
rams priduoda vyriškumo. 
O tas jų pats vyriausias sū
nus ...

- Jeigu taip, tai nueik pas 
juos ir jiems pasiūlyk, kad 
mes jiems kas mėnesį nupirk 
sime paplautą gaidį. Tada 
nenukentės nei mūsų mie
gas, nei jų sūnaus vyrišku
mas.

Nors ir kaimynams jų savi 
garba neleido priimti mano 
pasiūlyto kyšio, jie visgi dar 
sykį pažadėjo netrukus su
valgyti gaidį.

Bet, deja, jų pažadas ir vėl 
teliko tik tušti žodžiai ...

(Bus daugiau)

Wanted Journeynien 
OR 

lst .Class Skilled
DIE MAKERS

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & ciose tolerance. Person- 
nel experienced in building ęuality 
progressive dies for automotive and 
furniture industries. \Vages based ori 
abilites and dependabilities.

MAJOR MED1C.AL INSURANCE. 
L1FE INSURANCE. 

1NCOME PROTECTION. 
PA1D HOLIDAYS. 
VACAT1ON PAY.

These jobs are permanent who want 
to grow with the company.

M1DWAY DIE AND 
ENGINEERING 

844 S. MAIN 
WAYLAND. MICH. 49348 

(27-31)

PRINTER
Experienced Web Pressman, for shift 
foreman's position in large commer
cial printing shop on E. Side. Mušt 
have experience on large Web or'fset 
equipment. Union shop, $300 per week 
plūs over time, shift diferential and 
standard fringe benefits. Call Mr. 
W1LSON at 618-254-3127.

Equal Opportunity Empioyer M/F

MACHINISTS
CALIFORNIA

We Have Permanent 
Positions For

SIP JIG BORE
DE VLIEG

N/C MILL & LATHE OPP’S
We are a 34 yr. old tooling and 
precision machining facility in the 
San Fernando Valley (Los Angeles), 
Calif.

We offer liberal fringe benefits, air 
condition shop, top wage rates.

CALL COLLECT

213-786-2303
OR SEND RESUME TO:

SCHROEDER
TOOL & DIE CORP.

15952 Strathern St.
Van Nuys, Ca. 91406

DAR TRUPUTĮ APIE 
A. A. VLADĄ 
SKIRMUNTĄ

Šių metų Dirvos 20-tame 
numeryje buvo atspaustas 
Mečio Valiukėno rašinys 
apie Kenosha, Wisc. mirusį 
Vladą Skirmuntą, kuriame 
kai kurios biografinės ži
nios yra netikslios, todėl pa
norau jas patikslinti, tuo la
biau, kad esu vienintelis, 
kuris tiksliai žinau jo kilmę 
ir jaunystę ir, reikia ma
nyti, kad didžiai p. Valiukė
no nuostabai pasisakysiu 
kad esu Vlado Skirmunto 
brolis. Mudu esam vienos 
motinos sūnūs. Mano tėvas 
buvo jam patėvis, bet mūsų 
šeimoje mes abu buvome tė
vų vienodai mylimi ir glo
bojami.

Rašinyje sakoma, kad 
Vladas gimė Skaudvilės 
valse., Tauragės apskr. ūki
ninkų šeimoje. Deja, Vladas 
gimė Pinske. Jo tėvas Jo
nas Skirmuntas niekad ūkio 
neturėjo ir neūkininkavo, 
bet caro Rusijoje tarnavo 
akcizo valdininku Pinske, 
nes jam, kaip lietuviui ir 
R. Katalikui buvo neleista 
tarnauti Lietuvos teritori

Naujiems skaitytojams Dirva 
bus siuntinėjama iki 

šių metų galo 
už 2 dolerius!

Vilties draugijos valdyba, norėdama praplėsti skai
tytojų ratą ir supažindinti su Dirva tuos, kurie jos ne
skaito, nutarė NAUJIEMS SKAITYTOJAMS nuo š. m. 
liepos 1 d. iki 1979 m. sausio 1 d. siuntinėti Dirvą tik už 
DU DOLERIUS.

Be abejo, Jūs turite pažįstamų kurie iki šiam laikui 
Dirvos neskaitė — užprenumeruokite jiems susipažinimui 
už 2 dolerius! Gal jiems patiks Dirva ir kitais metais 
patys taps jos skaitytojais ir prenumeratoriais.

Jei kiekvienas atsiųs tik vieną adresą — Dirvos skai
tytojų padvigubės ir laikraštis sustiprės.

-------- ---------IŠKIRPTI — — — —

DIRVA
P. O. Box 03206 
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu ................  dol. ir prašau siuntinėti Dirvą nuo
šios dienos iki 1979 m. sausio 1 d. už 2 dol. šiems asme
nims :
Pavardė ir vardas .........................................................................

Adresas ...........................................................................................

Pavardė ir vardas.........................................................................

Adresas ............................................................................ —

Užsakytojas: ............ -....................................................................

joje. Toliau sakoma, jog mo
kėsi Tauragės kimnazijoje. 
Beje gimnaziją lankė Rasei
niuose ir Šiauliuose, o Tau
ragėje mokėsi Mokytojų Se
minarijoje. Persikėlęs į 
Kauną lankė Simano Dau
kanto Mokytojų Seminari
ją, kurią baigęs, universi
tete išklausė istoriją ir tą
soje studijavo ir baigė eko
nomiją.

Tai taip vingiavosi jo 
mokslo takai.

Balys Jacikevičius 
Brooklyn, N. Y.

WANTED EXPERIENCED
SPRINGMAKERS

COILER SETUP 
TORSION SETUP 

QUALITY CONTROL 
INSPECTOR 

FOUR-SLIDE SĖT UP 
FOUR-SLIDE TOOL MAKER 

SECONDARY SĖT UP 
TOOL & DIE , MAKER 

M1N1MUM OF 2 YEARS EXPERI- 
ENCE IN SPRING UNDUSTRY. 
TOP WORK CONDIT1ONS AND 

BENEFITS.
CALL JERRY O’CONNOR COLLECT 

615-396-2167
NEWCOMB SPRING OF 

TENNESSEE
(25-31)
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Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės V>sis seimas, susirinkęs 1978 
m. birželio 30 - liepos 4 dienomis 
Pasaulio Lietuvių dienų metu To
ronte, Kanadoje, Royal York 
viešbutyje, dalyvaujant laisvojo 
pasaulio lietuvių atstovams iš 
Argentinos, Australijos, Brazili
jos, Didžiosios Britanijos, Jungti
nių Amerikos Valstybių, Kanados, 
Kolumbijos, Prancūzijos, Šveica
rijos, Urugvajaus, Venecuelos, 
Vakarų Vokietijos ir Naujosios 
Zelandijos, pareiškia savo nusis
tatymą šiais klausimais.

2ODIS LIETUVIAMS 
TĖVYNĖJ IR SVETUR

Lietuvos pavergimas ir lietuvių 
tautos žmonių persekiojimas yra 
genocidinio pobūdžio. Tai vyk
doma dviem būdais: fiziniu nai
kinimu ir pastangomis palaužti 
žmonių dvasinį atsparumą.

Bet tauta pavergtoje Lietuvoje 
smurtb nepabūgo ir savo dvasia 
sustiprėjo. Tai rodo daugybė pras
mingų ženklų, kad savo drąsioje 
kovoje už žmogaus teises ji re
miasi didžiosiomis žmogaus dva
sios vertybėmis. Susilaukiame 
drąsių ir ryžtingų moterų bei vy
rų, kaip Nijolė Sadūnaitė, Balys 
Grajauskas, Viktoras Petkus, Pet
ras Paulaitis ir kiti, nepabūgstan
čių asmeninės kančios kovoje už 
lietuvių tautos ir savo sąžinės 
laisvę.

Lietuviškumo ir krikščionišku
mo jungtis, taip išryškėjusi mū
sų tautos rezistentų veikloje, yra 
aiški pastanga ir kryptis stiprinti 
lietuvių tautos dvasinį ir morali
nį atsparumą.

Dviejų galyvių, komunistinio 
ir laisvojo pasaulio, politiniame 
žaidime ryškėja stambaus mas
to idėjinė krizė. Komunistinis 
partneris savo idėjinį skurdą ir 
pralaimėjimą dangsto besaikiu 
ginkląvimusi ir smurtu prieš ko
votojus už žmogaus teises. Bet ir 
laivajame pasaulyje vis dar reiš
kiasi spekuliavimas žmogaus tei
sėmis, ieškant lengvų sprendimų 
ir stokojant valios garantuoti vi
siems žmonėms laisvę ir ginti 
skriaudžiamųjų teises. Tokiomis 
aplinkybėmis sugebėjimas ver
tinti pavojų, pakilti iš kasdieni
nių darbų ir rūpesčių bei daryti 
sprendimus, kurie atitiktų laiko 
reikalavimus ir sudarytų tvirtą pa
grindą lietuvių tautos šviesesnės 
ateities tikrovei, yra mūsų, į šį 
seimą suvažiavusiųjų, šventoji 
pareiga.

Lietuvių tauta šios pasaulinės 
krizės metu pasisako už dvasinių 
vertybių pirmumą prieš medžia
gines, už pilnutinės žmogiško
sios asmenybės laisvą reiškimąsi 
ir smerkia prievartinį žmogaus 
teisių slopinimą.

V-šis Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seimas kviečia:

1. pasitikėti savo jėgomis bei 
solidarumu ir laikyti glaudų ryšį 
tarp pavergtųjų ir laisvųjų lietu
vių;

2. kurti ir išlaikyti sąmoningas 
tvirtos moralės lietuviškas šei
mas visame pasaulyje, siekiant 
gausaus prieauglio ir jį auklėjant 
lietuviškoje krikščioniškoje dva 
šioje;

3. skatinti jaunuomenę atkak
liai siekti mokslo, giliau pažinti 
bei vartoti lietuvių kalbą ir da
lyvauti lietuvių kultūros ugdy
me;

4. atgaivinti vyskupo Motie
jaus Valančiaus tautos blaivybės 
idėją ir vieningai priešintis oku
panto pastangoms žaloti tautą 
alkoholizmu;

5. laisvajame pasaulyje mora
liai ir materialiai remti mūsų 
laisvinimo veiksnių darbus ir vi
somis jėgomis ginti okupanto 
persekiojamuosius disidentus ir 
rezistentus;

6. įtaigoti laisvojo pasaulio vie
šąją opiniją įžvelgti komunistų 
kėslus, savo veiksmų neremti iliu
zijomis ir efektyviai ginti skriau

PENKTOJO PLB SEIMO NUTARIMAI
džiamųjų teises.

Mūsų pastangas ir darbus 
telydi:

.išmintis, kuri tepaverčia mūsų 
siekimus taikliais sprendimais,

teisingumas, kurio pagrindu 
kurtume šviesesnę socialinę sant
varką,

dvasinė ištvermė ir savitvarda, 
kurios būtinos mūsų teisinga
me kelyje į laisvę.

Tepadeda Dievas mūsų bend
ruomenei stiprėti ir dirbti, kad 
mūsų brandi ir aukštos dvasinės 
kultūros lietuvių tauta laimėtų 
laisvę ir Lietuva atgautų nepri
klausomybę.

LIETUVOS LAISVINIMO 
VEIKLA

1. Seimas siūlo Vilkui vėl šauk
ti periodines veiksnių konferenci
jas darbams aptarti, derinti ir 
remti.

2. Seimas pritaria White Plains 
1974 m. konferencijos nutari
mams ir įpareigoja Rietuvių 
Bendruomenę vykdyti joje sutar
tus darbus kartu su tais veiks
niais, kurie sutiks bendradarbiau
ti.

3. Seimas siūlo PLB valdybai 
ir kraštų Bendruomenėms sekti 
ir atitaisyti svetimųjų informaci
jos apie Lietuvą klaidas, sudarant 
tam reikalui specialius organus.

4. Seimas siūlo Lietuvių Bend
ruomenei kartu su kitais veiks
niais sudaryti dvi nuolatines 
bendras komisijas:

a. Lietuvos sienų ir santykių su 
kaimynais,

b. Parengties.
5. Seimas, kreipdamas dėmesį 

į žydų ir lietuvių dialogą ryšium 
su antrojo pasaulinio karo įvy
kiais, skatina visuomenę laikytis 
jame didžiausio objektyvumo, iš
jungti iš diskusijų jausmus ir pa
vienių asmenų nusikaltėlių veiks
mus vengti priskirti tiek lietuvių, 
tiek žydų tautoms. Taip pat sei
mas siūlo PLB valdybai rūpin
tis dokumentinės medžiagos kau
pimu ir paruošti žydų - lietuvių 
santykių istoriją.

6. Bendradarbiaujant su kitais 
veiksniais, siekti kad Vilniaus ar
kivyskupija Šventojo Sosto būtų 
prijungta prie Lietuvos bažnyti
nės provincijos. Taipogi prašyti, 
kad Karaliaučiaus sritis būtų išim 
ta iš Lenkijos bažnytinės provin
cijos ir priskirta' Lietuvos bažny
tinei provincijai.

7. Seimas ragina Lietuvių Bend
ruomenę kelti pasaulio viešu
mon Vilniaus Šv. Kazimiero baž
nyčios ir katedroš grąžinimą kul
to reikalams. Ateistinis muziejus 
bažnyčioje ir katedros naudoji
mas ne kulto reikalams užgau
na tikinčiųjų lietuvių jausmus ir 
niekina visos lietuvių tautos 
praeitį.

8. Seimas prašo visų kraštų 
Bendruomenes atkreipti savo 
kraštų vyriausybių ir visuomenės 
dėmesį į 1980 m. Maskvoje busi
muosius olimpinius žaidimus, 
skatinant juos boikotuoti, jei ir to 
liau Sovietų Sąjungoje bus vyk
domi pagrindinių žmogaus teisių 
pažeidimai.

9. Seimas prašo PLB valdybą 
kreiptis į Šventąjį Sostą, Lenkijos 
vyskupų konferenciją, Varšuvos 
ir Gniezno arkivyskupą kardino
lą Wyszinskį, Lenkijos primą, ir 
Lomžos vyskupą, kad lietuviams 
būtų užtikrintos tos pačios teisės 
melstis lietuvių kalba ir naudotis 
Seinų katedra, kaip ir lenkams, ir 
kad katalikų Bažnyčia Lenkijoje 
Seinų - Punsko krašto lietuvius 
laikytų lygiateisiais Bažnyčios sū
numis ir dukterimis. Raginti išei
vijos lietuvių veiksnius, organiza
cijas ir visuomenę aktyviai prisi
dėti prie Seinų - Punsko lietu
vių Mpvos už savo teises..

10. Seimas skatina PLB valdy
bą sudaryti Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės visuomeninių rei
kalų komisiją politiniams reika
lams.

11. Seimas skatina siekti, 
kad Nobelio taikos premija būtų 
skiriama sovietinio režimo disi
dentams, jų tarpe ir lietuvių re
zistentų grupei Helsinkio nutari
mams sekti.

12. Seimas ragina laisvinimo 
veiksnius plėsti politinių kalinių 
gelbėjimo -akciją.

13. Seimas didžiai vertina 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos” bei kitos pogrindžio 
spaudos leidimą ir prašo visų 
kraštų Lietuvių Bendruomenes 
visais galimais būdais šias pas
tangas remti.

LIETUVIŲ KULTŪRINIAI 
REIKALAI

1. Seimas pritaria IV-sios PLB 
valdybos kultūriniams ryšiams su 
kitais kraštais ir ragina naują
ją PLB valdybą juos tęsti, taip pat 
stengtis, kad repertuarai visų 
pirma būtų lietuviški.

2. Seimas ragina visus lietuvius 
ir visų kraštų Bendruomenių 
vadovybes remti Jaunimo kongre
sus, prašo į Mokslo ir kūrybos 
simpoziumus kviesti mokslinin
kus ir iš kitų kraštų ir siūlo 
paskirų kraštų Bendruomenių 
vadovybėms organizuoti keliones 
į kitus kraštus, pavyzdžiui į Aus
traliją, Europą, Pietų Ameriką 
ir kitur glaudesniems savitarpio 
ryšiams palaikyti.

3. Seimas ragina visų kraštų 
Bendruomenes ruošti daugiau va
dovų chorams, tautinių šokių 
bei teatro grupėms ir kitiems me
niniams vienetams.

4. Seimas siūlo PLB valdybai 
steigti komisiją, kurios tikslas bū
tų aprūpinti prieinamomis kaino
mis visų kraštų lietuvius knygo
mis, plokštelėmis, laikraščiais ir 
kitais leidiniais.

5. Seimas ragina PLB valdybą 
sudaryti sąlygas kuriame nors 
Šiaurės Amerikos universitete pa
stoviai lituanistikos katedrai.

6. Seimas siūlo PLB valdybai 
peržiūrėti išeivijos lietuvių kul
tūros politiką, skiriant daugiau 
dėmesio toms sritims, kur susidu
riama ypač su sovietinės ideologi
jos ir Maskvos politinių varžtų 
iškraipymais.

7. Seimas prašo visų kraštų 
Lietuvių Bendruomenes ir visas 
lietuvių organizacijas švęsti ka
raliaus Mindaugo vainikavimą 
drauge su Vasario 16-sios švente. 
LIETUVIŠKASIS AUKLĖJIMAS

ir švietimas
1. Tautinio savitumo išlaiky

mas yra vienas iš pagrindinių 
Lietuvių Bendruomenės uždavi
nių, todėl seimas skatina Lietu
vių Bendruomenę:

a. padėti tėvams ir parapijoms 
steigti ir išlaikyti lituanistines 
mokyklas;

b. rengti, tobulinti ir leisti li
tuanistines mokslo priemones mo
kykloms ir šeimoms;

c. skatinti glaudesnį tėvų, mo
kytojų ir Lietuvių Bendruome
nės bendradarbiavimą;

d. mokslo metų pradžioje ska
tinti šeimas leisti savo vaikus į li
tuanistines mokyklas, aplankant 
jas asmeniškai.

2. Kalba yra pagrindinė sąlyga 
tautiniam savitumui išlaikyti, o 
šeima — pirmoji ir pagrindinė 
sąlyga kalbai išmokti. Seimas pri
mena visiems tėvams lietuviams 
jų didelę atsakomybę už savo vai
kų lietuvišką auklėjimą ir pabrė
žia ypatingą svarbą:

a. kalbėti šeimose lietuviškai;
b. pramokyti vaikus lietuviškai 

skaityti ir rašyti, prieš leidžiant 
juos į vaikų darželius bei mokyk
las;

c. leisti juos į lituanistines mo
kyklas.

3. Kadangi lituanistinių mo 
kyklų mokytojų trūkumas didėja, 
seimas skatina:

a. Lietuvių Bendruomenę or
ganizuoti ir remti mokytojų kur
sus paskiruose kraštuose;

b. Pedagoginį Lituanistikos in
stitutą savo mokslą plėsti vasaros 
semestrais;

c. Organizuoti suaugusiųjų 
švietimą, kreipiant dėmesį į lie
tuviškai nekalbančius suaugusius 
ir vaikus.

4. Seimas ragina visus laisvojo 
pasaulio lietuvius remti vieninte
lę išeivijoje Vasario 16 gimnaziją 
Vokietijoje.

5. Lietuvybei išlaikyti lygiai 
svarbus kiekvienas lietuvis, ne
žiūrint kuriame krašte jis gyven
tų, todėl seimas skatina Lietuvių 
Bendruomenę ir Lietuvių fondus 
remti visų kraštų lietuviškąjį 
žvietimą.

6. Seimas skatina Lietuvių 
Bendruomenę minėti tautai reikš
mingą Vilniaus universiteto 400 
metų sukaktį.

7. Seimas skatina Lietuvių 
Bendruomenę ir Jaunimo sąjun
gą derinti savo švietimo pastan
gas.

JAUNIMO REIKALAI

1. Seimas ragina PLB valdybą 
visomis išgalėmis remti IV-tą 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo kon
gresą, kuris įvyks 1979 m. Euro
poje.

Kongresui lėšos telkiamos ben
drai PLB valdybos ir PLJ sąjun
gos.

2. Seimas siūlo PLB valdybai 
sudaryti PLB konstitucijos keiti
mo komisiją reikalingiems papil
dymams pateikti.

3. Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
sąjungos prašomas, seimas prita
ria, kad PLB Garbės teismo ir 
Kontrolės komisijos kompetenci
jos būtų išplėstos ir Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo sąjungai.

4. Seimas pritaria Jaunimo są
jungos pastangoms, kad 1980 m. 
Maskvoje įvyksiančioje olimpia
doje okupuotos Lietuvos lietuviai 
sportininkai būtų vadinami lie
tuviais ir kad jų pavardės būtų 
tariamos lietuviškai.

5. Seimas nutaria, kad PLB val
dyba, nustatydama atstovų skai
čių kraštams, rekomenduotų 
kraštų Bendruomenėms į savo 
krašto atstovų tarpą įtraukti ir 
krašto LJS valdybos pirmininką 
arba jo atstovą pagal to krašto 
rinkimų tvarką.

SPORTO REIKALAI

1. Seimas sveikina Šiaurės Ame
rikos Lietuvių fizinio auklėjimo 
ir sporto sąjungos ir Australijos 
Sporto sąjungos ryžtą įsijungti į 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenę 
ir tapti organine PLB dalimi.

2. Seimas nutaria, kad PLB 
valdyba kooptuotų vieną narį spe
cialiai sporto reikalams, ir reko
menduoja, kad kraštų ir apylin
kių valdybos padarytų tą pat.

3. Seimas skatina sportuojantį 
jaunimą stiprinti visose sportinio 
veikimo srityse darbštumą ir pil
niau įsijungti į bendrą kultūrinį 
ir tautinį išeivijos gyvenimą, o per 
sportą palaikyti ryšius ne tik tarp 
įvairių kartų, bet ir tarp atskirų 
kraštų lietuvių, siekiant įgyven
dinti sportinio solidarumo ir as
mens auklėjimosi pradus, grin- 
žiant tauriu lietuvišku elgesiu.

PLB VALDYBOS LĖŠOS
1. Kraštų Bendruomenių val

dybos yra prašomos per savo pa
dalinius ruošti Vasario 16 minė
jimus, jų metu telkti lėšas Lie
tuvos laisvinimui ir lietuvybės iš
laikymui pagal aukotojo valią ir 
bent trečdalį šių lėšų skirti PLB 
valdybai.
2. Visos kraštų valdybos ragi

namos sumokėti PLB valdybai 
ne mažiau kaip 15 proc. tautinio 
solidarumo įnašų, kaip to reika
lauja PLB konstitucijos 33 para
grafas.

3. Seimas prašo JAV ir Kana
dos Lietuvių fondus skirti stam
besnes sumas PLB valdybos švie
timo ir kultūros darbams.
SPAUDA IR INFORMACIJA

Lietuviška spauda yra tautinės 

gyvybės apraiška, ypač svarbi iš
eivijai.

1. Seimas, didžiai įvertinda
mas lietuviškos spaudos ir infor
macijos svarbą, su dėkingumu 
prisimena laikraščius ir radijo va
landėles, remiančias ir palaikan
čias Lietuviu Bendruomenės pa
stangas.

2. Retėjant spaudos bendradar
bių eilėms, seimas prašo Lietuvių 
Žurnalistų sąjungą rūpintis spau
dos, radijo bei televizijos bendra
darbių ruošimu ir kviečia jauni
mą tuo domėtis.

3. Seimas ypatingai vertina 
PLB valdybos leidžiamą bei vi
suomenės pasitikėjimą turintį 
“Pasaulio Lietuvį” ir ragina visų 
kraštų bendruomenes prisidėti 
prie jo išlaikymo, teikiant finan
sinę paramą bei telkiant prenu’ 
meratorius, o PLB valdyba ragi
nama, reikalui esant, dažninti jo 
leidimą.

4. Seimas dėkoja “Pasau
lio Lietuvio” redaktoriui PLB val
dybos pirmininkui Broniui Nai
niui, administratoriui Stasiui Džiu 
gui ir redakciniam bei adminis
traciniam kolektyvui už “Pasau
lio Lietuvio” gerinimą ir redaga
vimą.

V-jo PLB seimo nutarimų 
komisija

A™

MORE?

The spirit of Christ and 
the concern for our fel- 
low-man brought us to- 
gether in our two com- 
munities. Through edu- 
cational work and the 
guidance of youth, „ve 
try to live the gospel. If 
you are interested in our 
way of life, please con- 
tact:

BROTHERS 
OFOURLADY, 
MOTHER OF 

MERCY
2336 South C Street

Oxnard, California 93030
Tęl: 805-486-3692

(29-32)

Journeymen
or

lst Class Skilled
JIG GRINDER 

LATHE OPERATOR 
PRECISION 
MACHINIST 

SURFACE GRINDER
Mušt be able to sėt up woik from 
blue & close toletance.

* IST & 2ND SHIFT. 
Air conditioned shop with excellent 
pay and benefits.

ADENA TOOL CORP.
1709 Brandt Pike 

Dayton, Ohio 45404 
513-233-6500

(30-34)

SAMPLE MAKERS
Permanent opening for Sample Maker. 
Applicant mušt be experiencėd in all 
phases of sample making for ladies 
better ready to wear. Convenien loca- 
tion—many benefits including paid 
hospitalization, holidays & vacation.

Call MARGE K ANE, 214-630-8511.
APPLAUSE, INC.
1130 INV/OOD RD.

DALLAS. TEXAS
Eaual Opportunity Employer

(27 33)

OPPORTL’NITY FOR
INJECTION MOLDING FOREMAN

Mechanical aptitude a mušt. This is 
a working foreman position. Steady 
job. Excellent pay. Profit sharing. 
Health and accident,. life, deniai in
surance paid. Paid vacation. Apply in 
person or phone 517-849-911

MARK I MOLDED PLASTICS
164 E. Chicago Rd.

Jonesville, Mich. 49250
An Eoual Opportunity Employer M/F 

(27-35)
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LOS ANGELES
ALFONSO IR VANDOS 
VALAVIČIŲ AUKSINĖ 
VEDYBŲ SUKAKTIS

1928 m. liepos 16 d. Kau
no priemiesčio Aukštosios 
Panemunės bažnyčioje mo
terystės ryšiais buvo su
jungti jaunas (tada 22 m.) 
studentas ekonomistas Al
fonsas Valavičius ir Vanda 
Motiejūnaitė. Neseniai su
kako 50 metų nuo šio at
mintino įvykio. Ta proga

MACHINE 
BUILDERS 
FIXTURE 
BUILDERS 

HEAD BUILDERS 
AND

TOOL MAKERS
SPECIAL MACHINES 
EXPER1ENCE REQU1RED 

OVERTIME — BLUE CROSS 
VACATION — HOLIDAYS

H. R.
KRUEGER 

MACHINE TOOL 
31506 Grand River 

Farmington, Mich. 48024 
313-477-8400

(29-35)

OVER THE ROAD DRIVERS
Needed immediately, Roadway Ex- 

press, Ine. Steady employment full 
or part time. Above average earn- 
ings. Good eųuipment, major Class 
I Common Carries. Qualifications: 
Minimum I yr. all season Semi ex 
perience, prefer 23 yrs. of age or 
older, live or relocate within com- 
muting distance of Toledo. Apply: 
6180 HAGMAN RD., TOLEDO, O. 
43612, LINE HAUL EMPLOYMENT 
OFFICE, and Tues., Wed., Thurs. 
betvveen I and 4 p. m.
An Equal Opportynity Employer 

(29-38)

YVANTED AT ONCE IST CLASS 
SKILLED

BURNERS 
FITTERS 

WELDERS
For steel plate weldments, experienced 
only. Hourly rate plūs overtime, day 
shi’ft, paid hospitalization. insurance 
and profit sharing benefits.

LOVEMAN STEEL CORP. 
5455 PERKINS RD.

BEDFORD HTS., OHIO 44146 
216-232-6200, EXT. 18

(22-31) 

Pas Beverly Shores lietuvius

Dail. Ringailės Zotovenės kūrinių paroda įvyks š. m. rug
piūčio 6 d., 1 vai. p. p. Jono ir Teresės Mildažių sodyboje, Be
verly Shores, Ind. Dailininkė priklauso Lighthouse Gallery ir 
yra laimėjusi už savo piešinius daug premijų. Nuotraukoje 
viena jos akvarelė.

Miami Beach, Fla. 33139-4201 17 St................................
Allentown, Pa. — 126 Tilghman Street .......................... .
Baltimore 31, Md. — 1828 Fleet Street.........................
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 Mc Donai d Avenue ..........
Buffalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue ............... .
Chicago 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue ..............
Chicago, III. 60629 — 2608 West 69 Street .................. .
Chicago, III. 60609 — 1855 West 47 Street ..................
Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue — 
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue ........
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue ....... 
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ......
New York 3, N.Y. — 78 Second Avenue ....................
Nęw York 3, N. Y. — 324 E. 9 St......................... .........
Philadelphia, Pa. 19123 — 1013 N. Marshall St.........
Phoenix Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy...... ................................

fRahway, N.J. — 47 East Milton Avenue ...
Silver Springs, 1002 Kennebec Avė................. -.....  —...... .............
South River, N.J. — 41 Whitehead Avenue ....... -...............—...............
Syracuse, N.Y. 13204 — 515 Marcelius Street......... .......................
Woodhaven, Queen$, N.Y. 11421 — 80-14 Jamdica Avė. ...............
Lakewood, N. J. 08701 — 234 Second St...................................
Herkimer, N. Y. — McKennan Rd.

.A.

Valavičių vaikai Laima 
Ringienė, Jūratė Harches- 
sault ir Vytautas Valavi
čius Ringių namuose, Glen- 
dale, Cal., surengė sukak
tuvių paminėjimą, į kurį 
susirinko kelios dešimtys 
šeimos draugų ir bendro vi
suomeninio darbo veikėjų 
konsulu V. Čekanausku ju
biliatus pasveikinti ir pasi
džiaugti tokia gražią su
kaktimi. Svečiai buvo pui
kiai pavaišinti ir geroje 
nuotaikoje laukė atvyks
tančių sukaktuvininkų, ku
riems atvykus, kompozito
riui B. Budriūnui vadovau
jant, sugiedojo Valio! Il
giausių metų! Sveikino 
ALT S-gos pirm. A. Mažei
ka, ALT S-gos Los Angeles 
skyr. pirm. F. Masaitis, 
šaulių kuopos pirm. K. Ka
ruža. Svečius muzika link
smino lietuvių radijo valan
dėlės programos vedėjas V. 
Gilys.

Liepos 16 d. šv. Kazimie
ro bažnyčioje buvo padėkos 
mišios. Klebonas prel. J. 
Kučingis suteikė Alfonsui 
ir Vandai Valavičiams spe
cialų palaiminimą.

Alfonsas — aukštaitis, 
kilęs iš Anapolio vienkie
mio, Dusetų apylinkės, Za
rasų apskr. Vanda gimusi 
Rygoje, ten išėjusi vidurinį 
mokslą ir dramos studiją, 
toliau lavinosi J. Vaičkaus 
vaidybos studijoj Kaune. 
Abu planavo gražų gyveni
mą sukurti tėvynėje. Nie
kad mintis nebuvo atėjusi, 
kad po daugelio metų jiems 
teks gyventi prie Ramiojo 
Vandenyno. Alfonsas dirbo 
Finansų ministerijoj, kur 
dėl darbštumo ir sąžiningu
mo jam viršininkų buvo pa
vedamos aukštesnės bei at- 

sakingesnės pareigos. Pa
skutiniuoju metu jis dirbo 
Finansų departamento vyr. 
revizorium, Vanda taip pat 
dirbo Finansų ministerijoj.

Vasaros atostogų laiką 
dažnai praleisdavo Palan
goje, Lietuvos pajūry, ku
rį pamilę planavo pastoviau 
įsikurti. Todėl Naglio kal
no papėdėje nusipirko že
mės, kad turėtų savo užvė
ją ir gal būt, sulaukę pen
sijos amžiaus, tenai praleis
ti dienas prie Baltijos gin
taru papuoštų krantų.

Deja, likimo buvo kitaip 
lemta. Mūsų kraštą nelauk
tai užėmė svetimi atėjūnai. 
Patyręs laisvei ir gyvybei 
pavojų pirmosios okupaci
jos laikotarpy, apsisprendė 
1944 m. spalio mėn. leistis 
tremtinio kelionėn. Pasiekė 
net Jugoslavija, kur susi
rado šeimą, nes pats buvo 
atskirtas ir pasiųstas į pa
frontę kasti apkasų. Sulau
kęs karo pabaigos, kaip ir 
daugumas netekusių tėvy
nės lietuvių, su šeima at
vyko į Ameriką ir apsigy
veno Chicagoje, o iš čia per
sikėlė į Los Angeles, Calif. 
Pastoviai įsikūręs, įsijun
gė į visuomeninį darbą. 
Veikliai reiškėsi Lietuvių 
Tautinėj Sąjungoj; buvo 
vienas Tautinių namų stei
gimo iniciatorių, ne vieną 
kadenciją buvęs valdybos 
pirmininku, daug kartų val-

JEI JŪS NORITE SIŲSTI 
SIUNTINĮ - DOVANĄ Į LIETUVĄ IR 
VISAS SOVIETU SĄJUNGOS DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, Ine.
(Licensed by Vnešposyltorg) VYRIAUSIA ĮSTAIGA

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

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu 
laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų 
įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA’.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite Žemiausiomis kainomis pasi
rinkimui įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir 
kitų daiktų.
Atidaryta kasdien nuo 9 valandas ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MOŠŲ SKYRIAI

Alfonsas ir Vanda Valavičiai piauna sukaktuvinį tortą.

dyboj įvairiose pareigose 
(net ir šiuo metu). Jis kar
tu su keletu kitų buvo Lie
tuvių kredito kooperatyvo 
(unijos) steigėjas, buvęs 
daug kartų valdyboje ir nuo 
pat pradžios kredito komi
teto pirmininkas.

Nesvetimas Alfonsui ir 
spaudos darbas, kurį jis 
pradėjo dar besimokydamas 
gimnazijoj. Kaune baigęs 
žurnalisto Mato šalčiaus su
organizuotus leikraštininkų 
kursus, sėkmingai bendra

darbiavo Trimite, Lietuvos 
Aide, Versle ir kt. Jo vers
tas iš rusų kalbos Sabik-Vo- 
gulov "Raudonasis tvanas" 
yra išleistas atskira kny
gele.

Alfonsas ir Vanda Vala
vičiai, nors ir paminėję auk
sinę vedybų sukaktį, dar at
rodo jaunai, jaučiasi gerai 
ir yra visur aktyvūs. Nuo
širdžiai linkime jiems svei
katos sulaukti ir deimanti
nės vedybų sukakties.

I. Medžiukas

305 673-8220
.... 435-1654
__ .342-4240
__ 6.33-0090
.... 895-0700
..... 486-2818
..... 925-2787
.... 376-6755
.... 771-0696
.... .365-6780
.... 365-6740
.... .385-6550
.... 674-1540 
.... 475-7430 

215-WA-B-8878
..602-942-8770

...___ ______ 381-8800
301-589-4464

....... 257-6320 

......  475-9746

.... 296-5250

..... 363-0494
.... 315-866-3939
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Liepos 18 d. šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Chicagoje, pa
laidota Ksavera Pimpienė, buv. Marijampolės ir Šiaulių apskri
ties viršininko Alfonso Pimpės žmona. Ant karsto saują žemės 
iš Lietuvos užberia kan. Vaclovas Zakarauskas. Jo dešinėje, 
mirusio vyras Alfonsas Pimpė, jų dukra dr. Aurelija ir jos 
vyras inž. Bronius Polikaičiai, anūkė Mirga, jos vyras Algi
mantas Valaitis ir anūkai Arūnas ir Dalia.

V. A.Račkausko nuotr.

DETROIT
LIETUVIŲ FONDAS

Detroito ir apylinkių lie
tuviai šiais metais j Lietu
vių Fondą įnešė 3,505 dol. 
Turime 312 narių ir jų įna
šai siekia 70,880.83 dol. Prie 
numatytos kvotos 100,000 
dol. trūksta tik 29,120 dol.

ŽURNALISTŲ IŠVYKA
LžS Detroito skyriaus 

žurnalistai rugpiūčio 20 d. 
12 vai. Pilėnų stovykloje 
ruošia žurnalistinę popietę. 
Paskaitą skaitys p. Gražu-

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES
To work and live in a Rural 

Community. 
For all shifts.

For a progressive small acute care 
hospital. Competitive salary & shift 
dnferehtial. Liberal personnel policies 
& fringe benefits. Moving allovvance. 

zApply call or write to: 
D1CERTOR OF NURSING SERV1CE
SHERIDAN COMMUNITY 

HOSPITAL
301 N. MAIN STREET 

SHERIDAN, MICF. 48884 
517-291-3261

(23-32)

WANTED
DIE SETTERS

1ST & 2ND SHIFTS
Experienced Die Setter needed by 
established Atlanta Mfgr. top pay, 
paid vacation, holidays, life insurance. 
hospitalization, free parking. Applv 
or write Personnel Director, ATLAN
TA STOVE WORKS, 112 KROG ST., 
N.E., ATLANTA, GA. 30307. (40-0 
524-0081. (22-3!)

MACHINE REPAIRMAN
Mušt be skilled in light to medium 
machine repair and have knowledge 
of maintenance equipment. Liberal 
fringes.
STANDARD PRODUCTg CO. 

2130 WEST 110TH ST. 
CLEVELAND. OHIO 44102

An Equal Opportunity Employer 
(29-32)

WANTED AT ONCE JOURNEYMEN 
TOOL AND DIE MAKERS

and
ALL AROUND MACH1NISTS 

Experienced journevman only need 
apply. Air conditioned shop, good. 
wages and working conditions. Over 
time approximately 12 liours per 
week. Apply call or vvrite

MERC1ER TOOL AND DIE CO.
P. O. Box 6367, Canton, Ohio 44706 

216-454-9119
(27-31)

VVANTED JOURNEYMEN
STEEL RULE DIE 

MAKERS
Mušt be able to make ovvn layouts, 
and perform all operations us:ng 1-3 
point rule. Steady work. Good work- 
ing conditions & fringes. Eastside.

CALL MR. MOX

216-883-5000
(27-31) 

lienė. Į šią žurnalistų popie
tę visi kviečiami atsilanky
ti ir praleisti dieną "Pilė
nuose” kartu su žurnalis
tais. Po paskaitos turėsime 
vaišės, kurias paruoš šaulės 
švyturietės.

ATŠVENTĖ 
VARDADIENĮ

Jūrų šaulių "švyturio” 
kuopos iždininkas Vincas 
Rinkevičius liepos 22 d. 
draugų šaulių, kaimynų ir 
prietelių tarpe "Pilėnuose” 
atšventė savo vardadienį. Į 
jo šią šventę susirinko gra
žus būrys jo kviestųjų sve
čių.

Varduvininkui sugiedota 
valio valio! Diena buvo gra
ži ir svečiai džiaugėsi Pilė
nų aplinka ir vis grąžė j an- 
čia stovykla. Be varduvi
ninkui įteiktų asmeninių 
dovanų, "Pilėnų” stovyklos 
reikalams paaukojo: Kris
tina ir Kazimieras Daugvy- 
dai 25 dol. ir Jadvyga ir 
Juozas Černiauskai 20 dol. 

| CLEVELANDO I 

L PARENGIMAI J

• RUGPIŪČIO 6 D. Lietuvių 
klubo metinė gegužinė kroatų 
sodyboje.

• RUGPIŪČIO 20 D. LKVS 
„Ramovė” gegužinė.

• riugšėjo 9 D. koncertas. 
Rengia Clevelando birutietės.

• RUGSĖJO 10 D. Šiluvos 
Marijos Apsireiškimo metinė 
šventė šv. Jurgio parapijoje.

• RUGSĖJO 23 D. Dirvai 
paremti parengimas Lietuvių 
Namuose. Rengia ALT S-gos 
Clevelando skvrius.

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

LOS ANGELES 
NEOLITUANAI

Ne paslaptis, bet taip jau 
gyvenime yra, kad po karš
tos šienapiūtės randame sau 
pateisinančių pirežasčių, po
guliui. Taip ir Los Angeles 
neolituanai smarkokai pa- 
spurdėję per keletą pasta
rųjų metų, truputį buvo ap
snūdę. Bet labai prasminga 
ir sveika, kad kiekvienoje 
organizacijoje, kaip tame 
tvarkingai vedamame ūky
je, yra ir "gaspadorius", ku
ris, reikalui esant, pažadi
na per ilgai užšnūdusią 
darbo ranką vėl pajudėt.

Praeitų metų lapkrity 
naujai išrinktoji Korp! 
Vyr. Valdyba, vadovauja
ma Cezario Modestavičiaus, 
pagrindiniu savo veiklos 
tikslu pasistatė išjudinti 
korporantišką veiklą pada
liniuose. Jau anksčiau šiais 
metais Korp! pirm. C. Mo- 
destavičius ir vicepirm. Jo
lita Kriaučeliūnaitė lankėsi 
Detroite ir Clevelande, tuo 
įrodydami vyr. valdybos rū
pestį neolituaniškos veiklos 
suaktyvinimu.

Š. m. birželio mėn. Korp! 
vyr. valdybos sekretorius ir 
arbiter elegantiarum Vac
lovas Mažeika aplankė neo- 
lituanus, platokai išsibars
čiusius Pacifiko saulėtoje 
pakrantėje ir angelų mies
te. Specialiai sušauktoje su
eigoje V. Mažeika buvo pri
statytas, kaip vienas iš ak
tyviausių ir visa siela kor
poracijai atsidavusių filis
terių. Jis yra buvęs kelerius 
metus ir Chicagos padalinio 
ir vyr. valdybos pirmininku 
ir metų metais ant savo 
stiprių pečių pasiėmęs įvai
riausių pareigų naštą. Užtat 
jo pranešimas, susirūpini
mas Korp! veikla ir augimu 
buvo labai jautriai prim- 
tas visų sueigos dalyvių, 
kurių dauguma sudarė jau 
čia Amerikoje į Korp! įsto
jusieji.

Jo pastangos neliko ty-

SHEETMETAL LAYOUT MEN 
SHEAR OPERATORS 

PRESS BRAKE OPERATORS 
AVELDER/FITTER 

GRINDERS 
SHEETMETAL ASSEMBLY 

MEN 
PANEL AVIREMEN

Full time. Permanent. Good 
mages, fringe benefits.

313-543-6781 or 313-543-6775 
(29-33)

ruošė šaukiančiu balsu, nes 
tuojau po jo viešnagės, 
Korp! Neo-Lithuania, Los 
Angeles valdyba, kurią da
bar sudaro: Daina Gudaus- 
kaitė — pirm., Antanas 
Kašelionis — vicepirm., Da
nutė Ruokytė — ižd., Arvy
das Gricius — sekr., Stasys 
Petravičius arbiter eleg., 
Vida Ruokytė — magistrą 
ir Balys Mackiala — tėvū
nas, savo posėdy nutarė dar 
š. m. rugpiūčio mėn. su
rengti vasarinę neolituanų 
šeimos iškylą jaukioje pir
mininkės tėvelių Giedrės ir 

MACHINISTS
We are a 40 yrs. old. well established manufacturing company, located 
in south St. Louis city. We offer steady year-round employment, ex- 
cellent fringe benefits including deniai, paid lunch period, available 
parking space and easy access to 1-55. We needed machinists for our 
machine shop. Mušt be able to ūse micrometers and read blueprints.

APPLY, CALL OR WR1TE

CENTRIFUGAL MECHANICAL INDUSTRIES, INC.
146 President Street
St. Louis, Mo. 63118

314-776-2848

GENERAL UTILITY
MAINTENANCE

Immediate position available for general equipment maintenance. 
Qualified person mušt have general machinery maintenance experience 
and sonie knowledge of commercial air conditioning. Good salary and 
fringe benefits.

APPLY

JOSEPH HORNE CO.
Employment Office 
Randall Park Mali 

Monday through Friday 
10-12 noon, 2-4 p. m.

an equal opportunity firm
(30-31)

ALTERATIONS
Immediate full time openings in alterations department for 
ųualified individuals. Mušt have commercial experiance in 
altering high fashion men’s and women’s clothing. Excellent 
salary.

Apply: HORNE’S
Randall Park Mali 
Employment Office 
Mon.-Fri. 10 a. m.-12 Noon 
2 p. m.-4 p. m.

An Equal Opportunity Firm
(30-31)

Mažeika S/Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845SOUTH VVESTERN AVĖ. 
CHICAGO, ILL.
Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

dr. Gudauskų sodyboje, kur 
sekmadienio popietę praleis 
busimieji korporantai-ės, 
susipažindami su savo glo
bėjais ir kitais korporan- 
tais, visi kartu aptarsime 
Korp! veiklą ir pabendrau
sime kartu su šeimos na
riais ir bičiuliais.

Š. m. lapkričio 11 d. švę
sime Korp! 56-tąją metinę 
šventę su iškilminga suei- 
ga-baliumi Tautiniuose Na
muose. šios šventės proga 
numatoma, kad neolituaniš- 
ka šeima padidės keliais 
naujais nariais. (eb)

REFIGERATION MECIIANIC
Maintenance and repair of indutrial 
refrigeration equipment. 50-100 ton 
capacity. Chiller and air hancller 
units. Permanent position for quali- 
fied person.

45 HOUR, 5 DAY WEEK
UVALDE ROCK ASHALT CO.

1705 OLIVER 
HOUSTON, TEXAS 77001

, 713-869-5811
(26-31)

Savininkai: J. J AN ŪSAITIS 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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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

• Stepas Vykintas, žur
nalistas ir visuomenės vei
kėjas, su ponia, .yra atvy
kęs iš Vakarų Vokietijos ir 
šiuo metu lankosi įvairiuo
se JAV miestuose pas savo 
bendraminčius ir bičiulius. 
Clevelande p. Vykintai yra 
sustoję pas J. Virbalį ir p. 
Gatautienę.

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ 
NUOŠIMTĮ

UŽ SANTAUPŲ• <-
inešu* S 1.000
12 mėnesių

PAŽYMĖJIMUS
^53/0/ įnešus 81,000 

mėnesių

• George Voinovich, cle- 
velandiečiams lietuviams 
gerai pažįstamas, kaip mū
sų geras bičiulis, būdamas 
slovėnų-serbų kilmės, labai 
gerai supranta tautybių pa
dėtį ir yra kovotojas už tau
tų išlaisvinimą iš po komu
nistų jungo, dabar su gu
bernatoriumi James A. 
Rhodes kandidatuoja res
publikonų sąraše į Ohio Lt. 
gubernatoriaus postą.

Gub. Rhodes jį laiko ge
riausiai tinkamu asmeniu į 
šį postą.

Tam ir mes pilnai prita
riame ir tikime, kad lietu
viai už jį balsuos.

• Vincent C. Campanella, 
Cuyahoga County Auditor, 
praneša, kad 3600 asme
nims išsiuntinėti blankai dėl 
šildymo mokesčio sumaži
nimo, turi būti užpildyti ir 
grąžinti iki š. m. rugsėjo 
1 dienos.

• Stefan DeubeI, 63 m., 
vokiškų laikraščių leidėjas, 
nepriklausomųjų sąraše 
kandidatuoja šį rudenį į 
Ohio gubernatoriaus postą. 
Jis yra patiekęs programą 
iš 10 punktų, kaip išplėsti 
Ohio pramonę, mokyklų tin
gią, kultūrinių centrų stei
gimą, federalinę paramą 
etninėms grupėms, kad bū
tų išlaikyta tautinė kultū
ra, suaktyvinti kovą su nu
sikaltimais ir sumažinti ne
darbą.

• Clevelando šaulių tarp- 
Jęuopinis šaudymo turnyras 
įvyks rugsėjo 2-4 dienomis 
Žalgirio kuopos šaudykloje.

• Salamander batų krau
tuvėje, 2534 Lorain Avė., 
vasarinių batų išpardavi
mas su 20% vyksta ir to
liau. Nuo rugpiūčio 1 dienos 
į išpardavimą su 10% nuo
laida įtraukiami ir visi kiti 
batai, Įskaitant ir žieminius 
batus.

HOUSE FOR SALE 
by owner, 3 bedroom cape 
cod, dining room, living 
room, kitchen, full base- 
ment, aluminum siding, two 
car garages. Located on Hil- 
ler Avė. Call: 383-1043 af
ter 5:30 p. m.

|/l| NATIONW1DE 
R Į INSURANCE

Nabonw<de is on your side

• APDRAUDOS reikalais 
geriausius patarnavimus 
gausite kreipdamiesi į Z. 
Obelenį, tel. 531-2211.

SIUVAMŲ MAŠINŲ OPERATORIAI
Prityręs ar norįs išmokti. Aukštas 

valandinis atlyginimas ir akordinis 
darbas. Apmokami šventadieniai ir 
atostogos, be to, daug visokių papil
dymų. Malonios darbo sąlygos.

WORK WEAR CORP.
1768 East 25 Street

(South off Payne Avė.) 
Cleveland, Ohio 

An Equal Opportunity Employer 
(30-32)

inešiK 81.000 "T3/0/ ’ne5,'S S1’°°°
18 mėnesiams į 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'i'r ).

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖUž 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.

Superior Žavino/
AND LOAN ASSOCIATION

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS. —

MAIN OFFICE ĮSEK
798 East 185th Street — —

181-8552
6712 Superior Avė. 13515 Euclid Avė. 14406 Cedar Avė.

431-2497 681-8100 381-4280
32800 Center Ridge Road

779-5915

• Patria prekybos na
muose 794 E. 185 St. Cleve
lande, galima įsigyti nau
jų maisto produktų bei do- 
vaninių reikmenų. Turime 
naujų knygų, plokštelių, lie
tuviškų sveikinimo kortetių 
ir eilę kitų prekių. Prašome 
atsilankyti. Tel.: 531-6720.

Lietuvių grožio salionas 
SILVER SHEAR — Hair 
Fashion, 687 East, 185 St., 
Cleveland, Ohio 44119, tel.: 
486-1240.

• Perkant parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pąs čipkus Realty, 31715 
Vinc St., Wi1lowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

Wanted Journeymen
or

Ist Class Skilled
MACHINISTS

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance.

DAYS — PERMANENT — OVER
TIME — AND FRINGE BENEFITS.

STANSPEC CORP. 
13600 Deise Avė.

(Near Shoreway & E. 140th St.)
Cleveland, Ohio 44110

(29-37)

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINĖS IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS Į AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

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

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036 
CLEVELAND, OHIO 4<114

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

LATVIAN ROOFING
Telefonas (216) 521-2182

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

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

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
įrengta, gerai vėsinama ir yra didelė 
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

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



DIRVA

Pranešame giminėms ir artimiesiems, 
kad š. m. liepos 20 d. Bonnoje, Vakarų Vo
kietijoje, mirė mūsų mylima žmona ir mo
tina

A. A.
ELENA ČEKIENĖ, 

sulaukusi 79 metų amžiaus.

Nuliūdime likę
vyras Andrius, 

dukra Irena, sūnūs 
Gediminas ir Aleksandras 

su šeimomis

KORP! NEO-LITHUANIA 
IŠVYKA

Gyvename išsibarstę ne 
tik po platųjį pasaulį, bet 
ir savoje apylinkėje neturi
me progų dažniau susitikti 
ir kolegiškai pabendrauti.

Korp! Neo-Lithuania vyr. 
valdyba š. m. rugsėjo 2-4 
d.d. (Darbo dienos savait
galyje), Tabor Farmoje, So
dus, Mich. (Adamkų vasar
vietėje) ruošia kolegų-ių su- 
lėkimą ir pabendravimą.

Mielas kolega-e, jei dar 
esi gyvas ir prisimeni kor- 
porantiškas dienas, nu- 
stumk į šalį visus asmeni
nius ir tarnybinius reikalus, 
susikrauk į turimą susisie
kimo priemonę vaikus ir 
vaikaičius ar tėvus ir sene
lius ir atvyk į bendrą sulė- 
kimą. Nors porą dienų pa
būkime savųjų draugėje ir 
pagyvenkime korporantiš- 
komis nuotaikomis.

Be gamtos ir aplinkos tei
kiamų malonumų, numato
ma suruošti aktualiais bė
gamojo gyvenimo klausi
mais simpoziumą ,alutį-ar- 
batėlę, šokius. Norintieji 
galės pagolfuoti ar pažaisti 
tenisą bei paplaukyti basei
ne.

Registruotis iš anksto pas 
Chicagos padalinio pirmi
ninkę Vidą Jonušienę, tel. 
312-448-1967 ar vyr. valdy
bos sekretorių Vaclovą Ma
žeiką, telef. 312-823-3607.

Renkamės rugsėjo 2 d. 
(šeštadienį), 10 vai. ryto 
Tabor Farmoje. Atidary
mas 12 vai.

Tad iki pasimatymo Ta
bor Farmoje. (aj)

• Prof. Aldona Augusti- 
navičienė skaitys paskaitą 
Korp. Neo-Lithuania išvy
koje š. m. rugsėjo 2-4 die
nomis (darbo dienos savait
galyje), Tabor Farmoje, 
Sodus, Michigan.

• Ona Kajeckienė, našlė 
buv. Lietuvos atstovo Wa- 
shingtone Juozo Kajecko, 
po sunkios ir ilgos ligos mi
rė liepos 24 d.

• Dail. Jurgio Gruodžio 
paveikslų paroda ruošiama 
š. m. gruodžio 13-14 dieno
mis Lietuvių Klubo patal
pose, St. Petersburge, Flo
ridoje.

VI TĄ TAUTINĖ 
STOVYKLĄ

Rugp. 13-25 dienomis prie 
Paxton miestelio Mass. B.
S. A. skautų stovyklavietė
je įvyks Vl-ji Tautinė Sto
vykla. Toje didžioje stovyk
loje stovyklaus apie 1000 
brolių ir sesių. Atvyksta ir 
iš kitų kraštų lietuvių skau
čių ir skautų. Didžiausia 
Australijos grupė apie 20.

Amerikos pašto įstaigos 
yra patvirtinusios tai sto
vyklai specialią pašto ant
spaudą. Visas paštas iš sto
vyklos bus antspauduoja
mas tuo antspaudu. Stovyk
los vadovybė tam tikslui yra 
išleisdusi specialų voką su 
įrašu ”Official Souvenir Co- 
ver”. Pasiuntus $1.00 su

paštu ženklu ir prijungus 
savo adresuota voką su paš
to ženklais, užsakytojas 
gaus tą voką. Iki rugp. 12 
d. siųsti Česlovui Kiliuliui, 
17 Tyler Rd., Lexington, 
Ma. 02173. Po tos datos 
Vadui Bacevičiui, Camp 
post office, Treasure Valley 
Scouts Reservation. Plea- 
santdale Rd., Paxton, Ma. 
01612. (vb)

ATITAISYMAS
J. žemaičio koresponden

cijos (Dirva Nr. 28 psl. 10) 
pavadinime palikta korek—---- 1

A. A.

KSAVERAI PIMPIENEI
mirus, jos vyrui, mūsų skyriaus nariui AL

FONSUI PIMPEI, dukrai AURELIJAI ir 

žentui BRONIUI POLIKAIČIAMS gilią užuo

jautą reiškia ir kartu liūdi

IA.L.T. Sąjungos Chicagos 

Skyrius

A. A.

Korp! Neo-Lithuania filisteriui

DR. JUOZUI LESECKUI

mirus, liūdinčiam sūnui LINUI, gilią užuo

jautą reiškia

KSAVERAI PIMPIENEI

mirus, jos vyrui, Vilties draugijos šimtinin

kui ALFONSUI PIMPEI ir šeimai reiškiame 

gilią užuojautą

Vilties Draugijos
Valdyba

VIKTORIJAI KIKUTYTEI-MURRAY 

pačiame jaunystės žydėjime iškeliavus ne- 

grįžtamon amžinybėn, jos tėvus METĄ ir 

KRISTUPĄ KIKUČIUS ir šeimą nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu liūdime

Elena, Kęstutis ir Kazimieras
Pociai

Korp! Neo-Lithuania 
Chicagos padalinys

A. A.

tūros klaida. Turėjo būti 
”LB Hot Springs apylinkės 
veikla”. Atsiprašome.

SEAMSTRESS
FOR UPHOLSTERY 

DEPARTMENT
Mušt have prior experience w»th Up- 
holstery Sewing. Permanent position. 
Free Parking Facilities. Good starting 
salary with full benefit package in
cluding profit sharing.

Call Mr. Wright, 313-883-4410 
SILVER’S, INC.

341 Victor
Highland Park, Mich. 48203

(26-32)


	1978 Rugpj.03 0001
	1978 Rugpj.03 0002
	1978 Rugpj.03 0003
	1978 Rugpj.03 0004
	1978 Rugpj.03 0005
	1978 Rugpj.03 0006
	1978 Rugpj.03 0007
	1978 Rugpj.03 0008
	1978 Rugpj.03 0009
	1978 Rugpj.03 0010
	1978 Rugpj.03 0011
	1978 Rugpj.03 0012

