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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Naujas špionažo skanda
las Vokietijoje, apie kurį 
jau pranešėm pereitoje Ap
žvalgoje, iškėlė klausimą, 
kas iš tikrųjų yra šnipas. Į 
JAV perbėgęs Rumunijos 
gen. lt. Pacepa teigė, kad 
Rumunijai šnipinėjęs Vak. 
Vokietijos seimo atstovas 
Uwe Holtz, socialdemokra
tų seimo frakcijos reikalų 
vedėjo ir Rytų eksperto E. 
Bahr privatus referentas 
Broudre-Groeger ir dar vie
nas smulkiau neidentifikuo
tas departamento direkto
rius, manoma — žemės ūkio 
ministerijos. Pacepa dabar 
yra ČIA tardomas kur nors 
netoli IVashingtono ir vo
kiečių saugumo apklausinė
jimo specialistai turėjo pro
gos su juo bent du kartus 
susitikti. Pacepa tvirtino, 
kad atstovas Holtz buvo ’a 
real agent’ (vokiečių ap- 
klausinėtojai buvo apsime
tę esą ČIA valdininkais), 
bet ką jis specifinio išdavė, 
liko neaišku. Holtzas už sa
vo patarnavimus pinigų ne
gavęs, bet priėmęs kažko
kias dovanas.

Iš tikro Holtzas yra sei
mo išsivystymo pagalbos 
užsieniams komisijos pirmi
ninkas ir kaip toks dažnai 
susitikdavo su pagalbos 
prašančių kraštų, kurių tar
pe yra ir Rumunija, atsto
vais. Jis net kelis kartus 
pietavo restoranuose su Ru
munijos atstovu Denuta, 
tačiau mokėjęs už valgi pa
kaitom su atstovu, kuris pa
siuntęs gėlių atstovo žmo
nai. Jokių kitų dovanų, sa
kosi, negavęs. Su tokiom in
formacijom Vokietijoje j 
teismą nieko nepatrauksi, 
už tat galima suprasti, ko
dėl prokuratūra, kaip tik 
gavo žiniti iš saugumo apie 
Pasepos teigimus, dar ilgai 
delsė ir iki šiol formalaus 
kaltinimo niekam nepatie
kė. Jau 1953 metais vienas 
perbėgėlis iš komunistų pu
sės Gottlob Kraus atsine
šė 38 šnipų sąrašą, tačiau 
be jo teigimo kitų įrodymų 
nebuvo, teismas juos ištei
sino ir valdžia turėjo jiems 
sumokėti virš pusės milijo
no markių atlyginimo už 
neteisėtą kalinimą.

Dabar dauguma vokiečių 
padėti laiko nusistovėjusia, 
pakeitimij artimiausiu laiku 
nelaukia, ir kontaktų su ko
munistine puse nevengia. 
Komunistų pusėje visi to
kie kontaktai yra registruo
jami ir visados yra galimy
bė, kad juos bus bandoma 

išnaudoti savo naudai. Lan
kytojai iš Lietuvos, pavyz
džiui, paprastai turi duoti 
raportą apie savo patirtį 
čia. Gal koks ypatingai uo
lus gali atraportuoti, kad 
toks ir toks tautietis jam 
sakęs, kad „Carteris nežino 
ką daro”. Tokį teigimą gali 
dažnai užtikti kiekvienam 
Amerikos laikrašty, bet 
toks privataus žmogaus pa
reiškimas, užregistruotas 
KGB archyvuose galėtų su
kelti įvairiausių spėliojimų 
ir įtarimų, jei kada nors iš
plaukti į dienos šviesą, čia 
susikerta pažiūros. Totali
nės valstybės, kurioje visi 
piliečiai yra įtraukti valsty
bės tarnybon ir demokrati
nio krašto, kur kiekvienas 
daro ką nori. Puikus tam 
pavyzdys yra senatoriaus 
Kennedy atsilankymas pas

(Nukelta į 2 psl.)

Onai Mikulskienei paskiria
1,000 dolerių premija

Ona Mikulskienė — kanklių muzikos mokytoja, Čiurlionio 
ansamblio kanklių orkestro vadovė, gavusi Clevelando Lietuvių 
Amerikos piliečių klubo 1978 metų kultūrinę tūkstanties dole
rių premiją.

Onos Mikulskienės puose
lėjama kanklių muzika ūg
telėjo plotme ir kokybe. 
Lietuviškos kanklės skam
ba Australijoje, Argentino
je, Brazilijoje, JAV, Kana
doje. Jų garsai lyg ašarėlės 
byra liaudies dainos melodi-

Išvykos atidarymo metu kalba a. a. Stepas Vykintas. Sėdi: V. Mažeikienė, išvykos vadovas 
V. Mažeika, pirm. C. Modestas ir A. Juodvalkis. Prie vėliavos stovi: A. Vaitiekaitis, D. Gaižu- 
tytė ir R. Česas. V. A. Račkausko nuotr.

GAUSI IR DARBINGA KORP! NEO UTHUANIA IŠVYKA
Korp! Neo-Lithuania vy

riausioji valdyba suorgani
zavo „mini”, kaip dabar 
įprasta sakyti, stovyklą-iš- 
vyką. Vietą parinko netoli 

joje arba suskamba tirštais 
akordais, įdomiomis dermė
mis mišiose, baladėse, rap
sodijose.

Visuomenės atstovų ko
misijai — dr. D. Degėsiui, 
kun. G. Kijauskui, S. J. ir 

(Nukelta į 5 psl.)

A. JUODVALKIS

Chicagos, nors jau Michi- 
gano valstijoj, pakeliui į 
Detroitą ir Clevelandą — 
Tabor Farmą.

Išvyka įvyko š. m. rugsė
jo 2-4 d.d., ilgojo Darbo die
nos savaitgalio proga. Ir 
vietos ir laiko parinkimas 
buvo geras, nes dirbantieji, 
nenaudodami gaunamų ri
botų atostogų, šioje išvyko
je galėjo dalyvauti. Studen
tams ir moksleiviams dau
gumoje mokslas dar nepra
sidėjęs, o turėjusieji vasa
ros darbus, buvo juos už
baigę. Gal todėl, ar ilgesnį 
laiką nematytų bičiulių il
gesys, ar korporantiškas so
lidarumas paskatino kole
gas paklausyti vadovybės 
balso ir taip gausiai daly
vauti šioje išvykoje. Pristi
go Tabor1 Farmoje ir aplin
kiniuose moteliuose nakvy
nėms vietų, tad artimesnie
ji (Union Pier, Beverly 
Shores ir net chicagiečiai) 
nakvynei grįždavo į savo 
pastoges. Atidaryme, pa
skaitose bei kituose rengi
niuose buvo pilna salė kor- 
porantų, jų šeimų narių ir 
bičiulių. Sekmadienio popie
tės paskaitoje ir seminare 
buvo daugiau šimtinės da
lyvių.

Atidarymas
Išvyka buvo pradėta rug

sėjo antrą dieną iškilmingu 
posėdžiu. Įnešta vėliava, su
giedotas Lietuvos himnas 
ir minutės susikaupimu pa
gerbti mirusieji korporan- 
tai. Vyriausios valdybos 
pirmininkas Cezaris Modes
tas tarė atidaromąjį žodį ir 
išvykai vadovauti pakvietė 
fil. Vaclovą Mažeiką.

Vadovas V. Mažeika su
pažindino su nustatyta 
tvarka bei programa ir 
kvietė visus jos laikytis bei 
dalyvauti visuose rengi
niuose. Perskaitė porą raš
tų gautų sveikinimų ir pa
kvietė gyvu žodžiu prabil
ti PL Bendruomenės valdy
bos atstovą A. Juodvalkį. 
Perdavęs PLB sveikinimą, 
Juodvalkis valdybos vardu 
paprašė talkos bei paramos, 
vykdant pavestus uždavi
nius. Ypač didelės paramos 
reikalingas IV Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresas, 
kuris įvyks 1979 m. vasarą 
Europoje.

Po įžanginių atidarymo 
kalbų, aktualią paskaitą 

(Nukelta į 7 psl.)
B

TAIKA ART. RYTUOSE?

Po dviejų savaičių įtem- 
tų derybų Camp David, pre
zidentui Carteriui tarpinin
kaujant, Egipto prezidentas 
Anwar Sadat ir Izraelio mi- 
nisteris pirmininkas Mena- 
chem Begin pasirašė susita
rimą taikai Artimuose Ry
tuose įgyvendinti.

Izraelis sutiko atitraukti 
savo karines jėgas iš Vaka
rinio pakraščio ir Gazos, pa
lestiniečiams prie Jordano 
penkerių metų bėgyje sutei
kiant autonomiją.

Deja, palestiniečiai šio 
susitarimo nenori pripažin
ti.

♦ Irane nuo žemės drebė
jimo žuvo 11,000 žmonių ir 
sunaikinti ištisi kaimai ir 
miesteliai. Tai buvo vienas 
stipriausių žemės drebėji
mų pasaulyje.
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Jungtinių Amerikos Valstybių ir Sovietu Sąjungos apsiginklavimo balansas 

--------- ko! kas kalba Maskvos naudai, nors vakarai subruzdo vytis. ---------

Kas iš tikro laimi ginklavi
mosi lenktynes? Teisingą at 
sakymą į tą klausimą gali 
duoti tik trečiasis pasaulinis 
karas. Teorišką atsakymą 
apsunkina faktas, kad abiejų

KAS YRA ŠNIPAS?...
(Atkelta iš 1 psl.) 

Brežnevą. Juk visai nese
niai, ryšium su disidentų 
teismais, buvo atšauktos 
kai kurios aukštų pareigū
nų kelionės i Sovietiją. Bet 
Kennedy jokio solidarumo 
su savo krašto valdžia ne
jaučia, kaip anksčiau to ne
jautė kiti kongresmanai, 
lankydamiesi Šiaurės Viet
name. Girdi, kontaktai tik 
padeda išsiaiškinti.

Tokioje situacijoje žval
gybų tarnybos yra koordi
nuotos ir visos iš Maskvos 
prižiūrimos, turi tūkstan
čius savo tikrų agentų JAV, 
o ypač daug Vokietijoj, ku
rioje kaip tik dabar yra tei
siama viena šnipė Dagniar 
Kahling-Scheffler, tarnavu
si paties kanclerio raštinė
je. Jos uždavinys tarp kitko 
buvo tiekti ir visų raštų, 
liečiančių Vokietijos daly
vavimą Belgrado konferen
cijoje, fotokopijų savo ryši
ninkui, Rytų Vokietijos 
žvalgybos majorui, kuris ją 
užverbavo susipažinęs Bul
garijos kurorte. (Vokiečiai 
masiniai važiuoja Į Rytų 
Europos kurortus ir vien 
dėl to niekas nėra Įtaria
mas).

Kaip jau minėjome, Pa- 
cepos kaltinimai labai pati
ko opozicijai, tuo tarpu val
dantieji socialdemokratai 
— juose nori Įžiūrėti politi
nius tikslus.. Kitą mėnesį 
bus rinkimai Hessene ir 
šiaurės Vokietijoje, kurie 
parodys kaip dar populiarus 
yra kancleris Schmidtas, 
dar visai neseniai laikytas 
daug populiaresniu už da
bartinės Vokietijos kūrėją 
Konradą AdenauerĮ. Social
demokratai net Įžiūri tam 
tikrą ryšį tarp ČIA ir opo
zicijos, kurios laikraščiai 
informacijų apie dabartinę 
aferą galėjo gauti tik iš 
amerikiečiu pusės. Pagal 
socialdemokratus, Rumuni
jos žvalgybos viršininko 
padėjėjas (kurį laiką ėjęs 
net viršininko pareigas). 
Gen. lt. Pacepa, dažnai vie
šėjęs Vokietijoje, čia kritęs 
Į akis didelių sąskaitų rin
kimu. Jis jas pristatydavęs 
savo vyriausybei apmokėti. 
Dažnai tokie žvalgybininkai 
pateikia sąskaitas, kurių 
tikrumo negali patikrinti. 
Jie, pavyzdžiui, teigia, davę 
tam tikras pinigų sumas sa
vo agentams, kurie, aišku, 
nedavė kvito. Vienu žodžiu, 
špionažo karas vyksta ir at- 
I^užio metu.
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Išlaidos (doleriais) karo rei
kalams 1977 metais.

pusių kariai ir jų talkinin
kai pramonėje išpučia priešo 
galią, kad patys gautų dau
giau lėšų. Iš kitos pusės, jei 
priešo pajėgos yra mažina
mos, priešas skatinamas iš
naudoti savo persvarą ir tuo 
pačiu priartinamas trečiasis 
karas.

Londoniškis The Econo- 
nomist savo rugsėjo 9-15 d. 
laidoje paskelbė savo Vaka
rų-Rytų jėgų balanso analizą 
pastebėdamas, kad Vakarai 
pajuto realų pavojų 1974 m. 
Tada sovietai į savo apgink
lavimą įtraukė labai dideles, 
kai kurias net su keliais 
užtaisais, raketas galinčias 
pasiekti atskirus taikinius 
(MIRV). Tai reiškė, kad so
vietai vejasi amerikiečius 
atominių ginklų srityje ir 
eventualiai net gali juos pra
lenkti. O tai reiškia, kad 
Amerikos atominė galybė ne 
galės sulaikyti nuo konven- 
cionalinio karo Europoje. 
Tuo pačiu laiku pastebėta, 
kad Varšuvos pakto konven- 
cionalinės jėgos taip pat len
kia NATO.

Nors lėšos skiriamos ka
riuomenėms nėra visai tobu
las mąstąs pajėgumui nusta
tyti, tačiau iš jų tendencijos 
galima atspėti ko siekiama ir 
lauktina. ČIA skaičiuoja, 
kad sovietai karo reikalams 
skiria 13% savo visos tautos 
pajamų ir jos kas metai auga 
po 4-5%. ČIA kritikai iš tų 
pačių duomenų išveda, kad 
sovietai skiria 15% visų paja 
mų ir jos kas metai didina
mos 7%. Anksčiau ar vėliau 
sovietai turėtų pristabdyti 
savo ginklavimosi spartos 
didėjimą, nes ji reikalaus 
per didelės ūkio dalies. Ant
ra vertus, jiems bus sunku 
atsisakyti nuo įgyto prana
šumo, kada NATO apsispren 
dė kas met didinti savo išlai
das bent 3%, Japonija - po 
trijų dešimtmečių pacifiz
mo - pradėjo diskutuoti atsi- 
ginklavimo klausimą, o Kini
ja sukruto sumoderninti sa
vo apsiginklavimą, tam ieš
kodama Vakarų talkos.

♦♦♦

Daugiausiai pažangos so
vietai padarė atominių gink
lų srityje. Kaip matome iš 
braižinių, jie-turi daugiau 
tarpkontinentalinių raketų 
ir jų sprogstamieji užtaisai 
yra didesnio pajėgumo, nors 
amerikiečiai turi viso labo 
daugiau bombų. Sovietai 
jau pralenkė amerikiečius 
MIRV kategorijoje, kurioje 
prieš penkis metus jie visai

nedalyvavo. Amerikiečių ra 
ketos yra labai tikslios, ta
čiau tas pranašumas neilgai 
tęsis, nes abi pusės stengiasi 
pasiekti tobulos ‘terminai 
guidance’, pagal kurią rake
ta, paleista tūkstančius my
lių nuo taikinio, pati suranda 
į jį kelią. Teoriškai įmanoma 
raketas nukreipti į taikinį 
vos kelių pėdų paklaida. Kai 
tas atsitiks, abi pusės turės 
galimybę vienu smūgiu su
naikinti priešo raketas jų į- 
tvirtinimo bunkeriuose. 
Amerikiečių raketos jau da
bar turi tokį taiklumą, sovie
tai pasieks apie 1980 m. Rei
kia neužmiršti, kad abi pu
sės dar turi atominiai apgink 
luotus povandeninius laivus 
ir lėktuvus. Sovietai turi 
greitesnį už garsą lėktuvą, 
pravardžiuojamus ‘Backfire’ 
kuris gali būti daugiausiai 
panaudotas prieš taikinius 
Europoje. Jų esama apie 
150 ir 30 pastatoma kas me
tai. Be to, jie turi vidutinės 
distancijos raketas SS-20, 
galinčias pasiekti taikinius 
už 3,000 kilometrų - jos irgi 
nutaikintos į Europą, o toji 
nieko panašaus neturi.

Niekur pasaulyje nėra 
tiek daug sutelkta karinės jė 
gos kaip prie rytinės Vakarų 
Vokietijos sienos. Aplamai 
imant, Varšuvos pakto jėgos 
čia didesnės negu NATO, ku 
rios yra geriau apginkluotos 
ir gal būt aukštesnės mora
lės. Bet NATO nesirengia 
pulti, to laukiama iš Varšu
vos pakto pusės, todėl jų pa
jėgos ir turi būti stipresnės 
bent konflikto pradžioje. So. 
vietai galėtų labai greitai pa
didinti savo pranašumą, jei 
NATO vadai nepradėtų mo
bilizacijos vos tik pastebėję 
Varšuvos pakto grupavima- 
sį puolimui.

Per paskutinius keturis 
metus Varšuvos paktas ne
padidino skaičiaus savo ka
rių, tačiau labai pagerino 
ginklų kokybę ir transportą. 
NATO dabar turi daugiau 
prieštankinių ginklų ir net 
karių. Nuo 1970 m. statomi 
sovietų lėktuvai gali lygintis 
su vakariečių, išskyrus pas
kutinius modelius kaip F-15, 
kurių 78 JAV turi Vokietijo
je ir 22 pereitą savaitę atvy
ko į Olandiją. Dabar Varšu
vos paktas turi ten sutelkęs 
apie 3,000 taktinių lėktuvų, 
NATO - 1,600 tačiau iš to 
sunku pasidaryti galutines 
išvadas, nes lėktuvai gali bū
ti labai greitai permesti. Su 
pastiprinimais tas skaičius 
ėalėtų būti 7,000 prieš 6,000. 
Sovietai per paskutinius 
kelis metus į rikiuotę įveda 
ir labai daug puolimo heli
kopterių -1 8000 - tuo būdu 
lėktuvai yra atpalaiduojami 
nuo paramos puolantiems ka 
riams pareigų ir tuo pačiu lei
džia jiems pulti toliau esan
čius taikinius.

Karius skaičiuojant, kau
tynių formacijose Sovietai 
turi persvarą 11 prieš 8 san
tykiu. Nauji sovietų tankai

■ Iš kitos pusės
Padažnėjus mūsų ekskursijoms Į Baltuosius Rūmus, 

verta šį tą prisiminti ir iš praeities. Pirmoji lietuvių 20 
asmenų delegacija JAV prezidento Wilsono buvo priimta 
1918 m. gegužės 3 d. (Numatyta buvo gegužės 2-ra diena, 
bet prezidentui nusideginus ranką, priėmimas buvo vie
nai diena atidėtas). Tąsyk, pasauliniam karui baigiantis, 
prezidentas pareiškė pritarimą lietuvių tautos siekimams, 
tačiau pridūrė, kad mūsų klausime reikės atsižiūrėti ir 
Į istorijos palikimą bei realias sąlygas. Lietuvių Ameri
koje tada buvo priskaičiuota 508,423, jų tarpe 46% be
raščių. Jau prieš tai — 1917 m. — d-ras šliupas buvo pre
zidentui Įteikęs memorandumą Lietuvos reikalais.

Antrą sykį lietuviai norėjo susitikti su Wilsonu jau 
prasidėjus Paryžiuje dėl taikos sutarties, kuriose daly
vavo ir Wilsonas asmeniškai. Tada JAV pradėjo savo 
karinės, medžiagos atsargų Prancūzijoje išpardavimą ir 
Lietuva jos užpirko už 5 mil. dolerių. Jau susitarus, pri
sistatė Bostono operos direktorius Rubinov, kuris pa
reikalavo sau 5% už tarpininkavimą, be ko, paaiškino 
jis rusiškai: ”vy etich veščej ne polučite”. Tų atsargų 
likvidacijos komisijos pirm. pulk. Šumanas, pasiteiravus* 
paaiškino, kad Rubinovas jau atstovauja estus ir ukrai
niečius ir yra labai paslaugus žmogus. Sekančią dieną ko
misija susitarimą su Lietuva atšaukė. Komisijos juris
konsultas Chicagos adv. Logan, kuriam lietuvių balsai la
bai rūpėjo per ateinančius teisėjų rinkimus patarė kreip
tis į patį prezidentą, šliupas su Martynu Yču pasiprašė 
audiencijos, tačiau sekretorius prie Wilsono neprileido. 
Sakė, kad užimtas svarbiais valstybės reikalais, nors mū
siškiai matė kaip jis išvažiavo Į arklių lenktynes Long 
Champs.

Laike konferencijos Paryžiun buvo suvažiavusių daug 
amerikiečių delegacijos narių žmonų ir giminaičių, kurios 
ruošdavo arbatėles ir duodavo progos amerikiečiams tarp 
savęs palaikyti glaudesnius ryšius. Martynas Yčas pasa
kojo:

”Kaip tik tą pačią dieną (1919 liepos 5 d.) mano 
žmona, dr. šliupas ir aš buvome tų ponių pakviesti Į Five 
o’clock tea. Laike tos arbatos mano žmona ir dr. šliupas, 
kaip amerikiečiai papasakojo su visomis smulkmenomis 
istoriją su Rubinovu. Dr. šliupas, Įsikarščiavęs, toms po
niom, kurių tarpe buvo kelios įtakingos ir Wilsono arti
mos pažįstamos, šaukė, kad jam kaip amerikiečiui, esą 
gėda už tokius veiksmus jų valdininkų. ...Jei tos tau
tos ir naujai įsikūrusios valstybės ačiū Wilsono paskelb
tai apsisprendimo teisei, sužinos, jog Amerikos Įstaigos 
taip pat kaip Europos, paperkamos, tai nukentėsiąs Ame
rikos prestižas ... Viena ponia pažadėjo pasikalbėti su 
savo vyru, kad jis padarytų atitinkamus žygius ... Ry
tojaus dieną vėl buvo gautas Likvidacijos Komisijos raš
tas, kad nors sandėliai perduoti Prancūzijos valdžiai, bet, 
kadangi Lietuvos delegacijai buvo pažadėta anksčiau, tai 
komisijos paskutinis raštas atšaukiamas ... Rugpiūčio 
pradžioje keli laivai su daiktais išplaukė Į Klaipėdą.” vm

T-64 ir T-72 yra pažeidžiami 
naujų Vakarų prieštankinių 
ginklų. Didesnę reikšmę ta
čiau gali turėti šarvuoti 
automobiliai ir tanketės ka
rių permetimui. Dabar jau 
kiekvienas rusų ir jų sąjun
gininkų kareivis į frontą 
vyks motorizuotas, geru 
greičiu ir šaudydamas.

Jiems pasipriešinti JAV 
permetė į Vokietiją dvi bri
gadas, kurių viena stovės iki 
šiol britų saugomoje Šiaurės 
Vokietijos lygumoje. NATO 
taip pat ruošiasi spartesnei 
mobilizacijai. Kritiškas mo
mentas bus apie dvi savaites 
nuo mobilizacijos pradžios. 
Tuo metu skirtumas tarp 
NATO ir Varšuvos pakto ka
rių bus didžiausias Rytų nau 
dai.

Vokietijoje bus kariauja
ma šarvuočiais. Varšuvos 
pakto tankų persvara (dabar 
16,000 prieš 6,500) mažėja 
NATO per paskutinius du 
metus savo prieštankinių 
ginklų skaičių padidinus 
47,000-čiais, iki 193,000 bend 
ro skaičiaus.

♦♦♦

Atominiuose ginkluose so
vietai prisiveja amerikiečius 
ir net gali juos aplenkti. Eu

ropos centro fronte pasirodė 
pirmi - dar silpni - ženklai, 
kad čia vyksta atvirkščias 
procesas. Ore išlyginamas 
Rytų turėtas pranašumas, o 
žemėje nauji prieštankiniai 
ginklai neutralizuoja Varšu
vos pakto pranašumą tan
kais. To pakto pagerėjęs 
judrumas iš dalis gali būti iš
lygintas vakariečių sugebėji 
mu greičiau atgabenti savo 
pastiprinimus.

Sovietijos daug didesnės 
išlaidos karo reikalams da
bar jau pasireiškia naujais 
ginklais, gabenamais į fron
tą. NATO per paskutinius 
18 mėnesių parodyta energi
ja po ilgų metų nieko nevei
kimo dar negalėjo atstatyti 
lygsvaros.

MACHINISTS
#1 Supplier of automatic rivet- 
ing eąuipment to air craft pro- 
ducers. World wide needs the 
folling experienced machinists 
for operating Boring Mills, 
Mills, Shapers, Planer & Lathes. 
Mušt read blue prints & do sėt 
ups.
EXCELLENT WAGES, FRINGES — 
LIFE INSURANCE, MAJOR MEDICAL 
PRESCRIPTION PLAN. DENTAL, 
PENSION, PAID VACATION & MORE. 
Evening & Satv.rday try out can be. 

arranged.
Call 716-876-9685 

GEMCOR
785 Hertel Avė., Buffalo, N.Y. 
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SEIMĄ - TAUTOS PAGRINDAS
krūtinės plaukia į vaikošeima visada ir visur bu

vo ir bus pirmutinis kul
tūros židinys, stipriausia 
žmonių bendrumo forma. 
Taip pat šeima yra moky
toja ir auklėtoja.

Šeima yra mažiausia tau
tos bendruomenė. Iš tokių 
mažų bendruomenių suda
romos tautos veiklos atra
mos: organizacijos, draugi
jos, chorai ir kiti sambūriai. 
Kad šeima būtų lietuviška, 
pavyzdinga, reikia atitinka
mos šviesos ir auklėjimo.

Vaikui iš mažens reikia 
skiepyti, kad tautos laisvė 
ir jos siekimas yra viena 
tauriausių pareigų žmogaus 
gyvenime. O lietuvių kovos 
dėl laisvės ir senųjų protė
vių žygiai ir pasiaukojimai 
reikėtų apipinti istorinėmis 
apysakomis, dainomis, le
gendomis, kurias gražiai ir 
suprantama forma tėvai, 
ypač motina ,turėtų perduo
ti savo vaikam.

Todėl šeima yra tautos 
kertinis akmuo visuomenės 
santvarkai. Stiprėjant šei
mai, eina stipryn ir tautos 
pamatai. Jei šeimos pairtų, 
tai ir visos tautos gyveni
mas žlugtų, nes kai pama
tai griūva namas nebegali 
laikytis.

Tėvų užduotis — išmo
kyti savo vaikus ne tik lie
tuviškai kalbėti, bet ir lie
tuviškai galvoti. Pagrindi
niai šio galvojimo bruožai 
yra lietuvių kalba, papro
čiai, dainos, Lietuvos isto
rija ir t.t. Tik tėvų dėka šie 
daly vai gali išlikti jaunoje 
kartoje.

Svarbu šeimoje sudaryti 
kūrybinę darbo nuotaiką. 
Be jos neįmanimo dvasiškai 
augti, ekonomiškai stiprėti 
ir naudotis kultūrinio gyve
nimo vertybėmis. Pažanga 
lietuvių šeimai reikalinga 
ne vien kokybinė, bet ir 
kiekybinė.

žodžiu, tėvai savo prie
auglį turi auklėti taip, kad 
jis tinkamai gerbtų ir my
lėtų savo tėvus. Reikia ko
voti su šeimą slopinančiais 
veiksmais. Prieaugliui rei
kia dėti tvirtus pagrindus, 
kad jų židiniai skaisčiai žė
rėtų, plistų ir šiltai šviestų.

šeimos auklėjimo centre 
stovi vaikų motina. Rašy
toja Ožeškienė, va, kaip sa? 
ko:

— Motina — aukščiausia 
vaidelutė šeimoje, iš jos 

krūtinę pirmutinis gerų ar
ba blogų gemalų šaltinis, iš 
jos minties į kūdikio galvą 
pereina pirmutinis šviesos 
ir žinijos spindulys, iš jos 
širdies į nepažįstančių dar 
savęs širdį trykšta saldy
bės ir būsimo jausmo vers
mė. Motinos žodžiai skamba 
vaiko ir suaugusio žmogaus 
sielos gelmėje per visą, nors 
ilgiausią ir audringiausią 
gyvenimą, jos balsas niekad 
neužmirštama harmonija.

Mes tikim ir dažnai sa
kom, kad tik sveika, pastovi 
ir tvirta šeima tegali su
kurti tvirtą ir vieningą tau
tą. Tai parodykim, ne tik 
žodžiais, bet pavyzdingomis 
šeimomis.

Lietuvių šeimos turi būti 
tautinio gyvenimo tvirto
vės, į kurių sienas sudužtų 
visos neigiamos svetimos 
įtakos. (j’m)

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo: 
Lietuvių Fondas

Chicagoje.................... 150.00
R. Raslavičienė,

Eik Grove Village ....20.00 
A. Juozaitis, Cleveland .. 7.00
E. Žitkus, Beverly Shores 7.00
S. Lukas, Cleveland .... 2.00
P. Pajaujis, Mt. Clemens 4.00 
A. Budreckas, Chicago .. 2.00 
V. Garlauskas, Portsmouth 2.00 
A. Indreika, Chicago .... 2.00 
D. Janutienė, Berkley .. 5.00
G. Lapenas, Deltona .... 7.00 
A. Burtavičius, Chicago 2.00 
Dr. J. Trajanas, Maspeth 7.00 
P. Klimas, Paris............... 2.00
M. Senkus, Easton ........... 1.00
K. Mykolaitis, Detroit .. 7.09
F. Modestavičienė,

Chicago .......................  5.00
K. Kalendra, Weston .... 5.00
J. Saikus, Cleveland .... 7.00 
Kun. V. Kriščiūnevičius,

Southfield .................... 2.00
M. Knystautas, Danbury 7.00 
P. Račiukaitis, Baltimore 2.00
G. Stančienė,

Mount Vemon............. 7.00
K. Kikutis, Collinsville .. 10.00 
Dr. T. Palionis, Madison 7.00 
LB Palm Beach

apylinkės valdyba ... .25.00 
M. J. Eymonth,

Cherry Hill ................ 7.00
St. Butkaus šaulių

kuopa Detroite............10.00
LKVS Ramovė Clevelando

Skyriaus Valdyba ....20.00 
A. Jakubauskas,

Australija .................... 4.00
D. Venclauskaitė,

Waterbury.................... 1.00

JAUNIMO RAŠINIU KONKURSAS
Šių metų pradžioje Pa

saulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga paskelbė pasauli
nio masto rašinių konkursą 
visam jaunimui nuo 16-35 
m. amžiaus. Nors konkur
sas jau artėja prie galo 
(darbai turi būti mums at
siųsti iki š. m. gruodžio 1 
d.), mes vis dar girdime pa
siteiravimų apie taisykles. 
Taigi pristatome vėl visas 
PLJS rašinių konkurso tai
sykles, su nauju priedu — 
premijų paskirstymu.

Šiuo metu taip pat nori
me padėkoti visiems kon
kurso mecenatams. Lig šiol 
mums prižadėjo ar jau įtei
kė aukas šie vienetai ir pa
skiri asmenys; Rodney 
miestelio lietuvių klubas, 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė, žurnalistų Sąjunga, 
Vydūno Jaunimo Fondas, 
Kanados LJS, P. Adamonis 
(Montrealis), V. Matulaitis 
(Weston), V. ir G. Agur- 
kiai (Hamiltonas), L. Bal
sys (Torontas), O. Šiurnie- 
nė (Delhi), J. ir A. Kutra 
(Santa Monica). NUOŠIR
DUS AČIŪ! Kadangi šių 
mecenatų aukos nepadengs 
visų premijų, PLJS mielai 
priims aukas iš kitų žmo
nių, kurie domisi lietuviško 
žodžio išlaikymu mūsų jau
nimo tarpe.

PLJS RAŠINIŲ 
KONKURSAS

Kas gali dalyvauti? — vi
sų kraštų lietuvių jaunimas 
nuo 16-35 m. amžiaus, iš
skyrus PLJS centro valdy
bos narius;

Amžiaus sritys — kon
kursas pac hitas į dvi da
lis, pagal amžių: a) 16-24 
m. b) 25-35 m.

Rašinių sritys — a) be- 
lestristika — grožinė litera
tūra: apysaka, anekdotas, 
novelė ir pan.

b) poezija — eilėraštis ar 
eilėraščių rinkinys;

c) žurnalistika — repor
tažas, aprašymas tikro įvy
kio, svarstymas aktualaus 
klausimo ir pan.

d) dvikalbė sritis nemo
kantiems lietuviškai — da
lyvis parašo straipsnį savo 
krašto kalba. Rašinio turi
nys turi liesti lietuvišką te
mą. Rašinys turi būti ne be
letristinio bet žurnalistinio 
pobūdžio. Autorius pasirū
pina, kad kas nors išverstų 
jo darbą į taisyklingą lietu
vių kalbą.

Temos ir ilgis — dalyviai 
laisvai pasirenka temą ir 
rašinio ilgį.

Kur ir kaip siųsti — ra
šiniai turi būti mašinėle ra
šyti, naudojant kas antrą 
eilutę. Ant kiekvieno lapo

Dr. J. Jakštas, Cleveland 10.00 
R. M. Reilly, Laramie ... .37.00 
Dr. Dainius Degėsys,

Cleveland .................... 7.00
P. Maželis, Cleveland .... 2.00 
V. Bačanskas, Baltimore 7.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame. 

pažymėti slapyvardį, o į at
skirą vokelį įdėti tikrą pa
vardę ir adresą. Pažymėti 
amžiaus grupę ir rašinio 
sritį. Dvikalbės srities da
lyviai siunčia ir originalą ir 
vertimą. Rašinius siųsti į 
būstinę: ”PLJS Konkur
sas”, 1573 Bloor St. W., To
ronto, Ont., Canada M6P 
1A6 iki 1978 m. gruodžio 
1 d.

Vertinimo komisiją suda
ro trys akademikai: dr. R. 
Šilbajoris, dr. D. Valiukė- 
naitė, V. Mickevičius.

Premijos — 16-24 m. —• 
pirma premija kiekvienoje 
rašinių srity — $150.00; 
antra premija kiekvienoj 
rašinų srity — $50.00.

25-35 m. — pirma premi
ja kiekvienoų rašinių srity 
— $200.00; antra premija 
kiekvienoj rašinių srity — 
$75.00.

PLJS paskelbs visų daly
vių pavardes, kraštus ir ra
šinių temas. Jei atsiras la
bai gerų rašinių ar eilėraš
čių, PLJS juos išspausdins 

. Ui t*
SKIRPSTAS

Mūsiškė išeivija palyginamai nėra neapsišvietusi. Ji turi 
savą nuomonę įvairiais dabarties klausimais, maždaug supranta 
tautinius ir kultūrinius bei organizacinius reikalus. Didžioji 
dauguma skaito bent kokį laikraštį. Tačiau protarpiais, tam 
tikrom grupėm ar paskiriem ideologam ką nors primygtinai 
įtaigojant, vis ir vis susilydo savotiški mitai. T. y. Įsigali tam 
tikros pastovios tezės, kieno nors atkakliai įperšamos, ir ne
vienas tautietis ima tikėti kaip tikra tiesa. Kartais toki mitai 
patys supliūkšta, bet kiti ilgokai laikosi, visuomenės sąmonę 
traukdami pašalin nuo tiesaus kelio.

• Štai viena tokia tariama aksioma. Girdi, tik tėvynėj tauta 
tegali išsikovoti laisvę ir susikurti politinę struktūrą ateičiai, o 
išeivių ta linkme veikimas — tik nereikalingas tuščio į tuščią 
pilstymas, tik išpūstų ambicijų pastangos. Betgi šis gana ilgai 
laikęsis mitas galop suguro, kai atėjo tikrų žinių iš krašto, jog 
tauta kaip tik laukia iš mūsų veiklesnio įsipareigojimo ir politi
nių žygių, taip pat ir ateičiai politinės struktūros planavimo, 
idant būtų viskas paruošta ir nesusidarytų chaoso, jei staiga 
iškiltų bent kokia proga numesti vergijos pančius. Pati tauta 
tėvynėj yra taip žiauriai persekiojama, kad visuotinesnio poli
tinio darbo išplėsti tikrai negali — to iš mūsų laukiama. Vadinas, 
anasai mitas buvo klaidingas ir laisvės bylai kenksmingas.

• Antrasis mitas — šį sukurstė Maskvos propaganda, o kai 
kas iš mūsų ir patikėjo — girdi, mūsų veiksniai ir veikėjai, 
kurie laikosi ALTos ir VLIKo, dar nori sugrąžinti Lietuvai 1940 
metų santvarką. Tokią demagogiją tik bolševikai tegali sugal
voti. Juk niekas išeivijoj to nėra skelbęs nei reikalavęs. Ilgokas 
laikas ir aplinkybės viską keičia, būtinai atneša naujų formų. 
Jei lig šiol Lietuva būtų išlikusi laisva, be abejo, būtų ir san
tvarka gal nekartą — staigiau ar lėčiau — pasikeitusi. Bet svar
busis principas, kuriuo gyvenom anuos 22 laisvės metus ir ku
rio reikia šiandien pastoviai laikytis: Lietuva turi būti laisva, 
jokių kaimynų nevaržoma! O valstybinę struktūrą nustatys iš
silaisvinusi pati tauta, kurios dalimi yra ir išeivija. Tik būtina 
niekad nepamiršti to skirtumo tarp pagrindinių principų ir kin
tančių formų.

• Dar yra mitas, esą jaunimas tolsta nuo mūsų veiklos ir 
kultūros, neskaito mūsų spaudos — dėl vyresniųjų savitarpio 
ginčų, nekultūringų barnių. Bet šitokia nuomonė neturi jokio 
pagrindo, nors kai kas ja įtikinėjo (o kai kurie vyresniųjų irgi 
taip teisinasi dėl savo nutolimo nuo lietuviškų rūpesčių bei 
spaudos; iš tiesų gi jie atitolsta nuo mūsų veiklos dėl savo 
dvasinio susiaurėjimo ir sumaterialėjimo).

Mūsų jaunimo dauguma yra peripenkai įaugę į savą tauty
bę ir kultūrą, negana prigydyti prie tautos šaknų, neįpratinti į 
lietuvišką skaitybą. Todėl jie nėra pajėgūs politinei nei kul
tūrinei veiklai, išskyrus saujelę labai puikių išimčių. Mūsų jau
nieji dar tebesvarsto visai primityvius klausimus: amerikonas 
aš ar lietuvis? kodėl turiu būti lietuvis? kaip priderintina lie
tuvybė prie amerikonybės?

• Aldona Juškaitė, kuri parašė knygą Lithuanian Literatui’ 
in Australian Libraries, primena, kad mūsų jaunimas teskaito 
vien su mokyklų programa susietas knygas (t. y. tieji, kurie dar 
lanko kokią lietuvišką mokyklėlę), o daugumas nebuvo ir nėra 
įskatinti lietuviškai skaityti. Gal čia ir yra raktas į jaunimo 
problemą: tik lietuviškai skaitantis jaunuolis neatitols nuo tau
tos ir taps jautrus jos reikalams.

specialioje brošiūroje, kuri 
bus platinama IV jaunimo 
kongreso metu.

K. Parėštytė, PLJS

• Dail. Antanas Rūkštelė, 
Romo Kalantos šaulių kuo
pos šaulys ir buvęs jos pir
mininkas, nesenai grįžo iš 
Worcester, Mass., kur buvo 
užprašytas Maironio Parko 
valdybos nutapyti du tripti
kus (kiekvienas iš trijų pa
veikslų) lietuviškomis te
momis. Kiekvienas tripti
kas 18 pėdų ilgio. Be to, 
kaip dovaną Maironio Par
kui, nutapė didelį Maironio 
portretą. Visi šie kūriniai 
puošia didžiąją Maironio 
Parko salę.

Wanted Journeymen
or

lst Class Skilled
MACHINISTS

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

DAYS — PERMANENT — OVER- 
T1ME — AND FR1MGE BENEF115.

STANSPEC CORP. 
13600 Deise Avė.

(Near Shoreway & E. 140th St.)
Cleveland, Ohio 44110
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Diplomatijos paraštėje (72) Vaclovas Sidzikauskas

Karui baigiantis
■ Floridos lietuviai

Iš Vokietijos koncentra
cijos stovyklų, kuriose aš 
praleidau beveik dvejus me
tus, ypač iš Auschwitzo iš
ėjau skaudžiai nusivylęs vo
kiečių tauta. Tas nusivyli
mas kiek sušvelnėjo, kai iš
ėjau i laisvę. Net ir Berly
no Sicherheitsamto parei
gūnai, kurių priežiūroje aš 
buvau, rodė tam tikrų pa
garbą buvusiam ilgamečiui 
kaimyninės valstybės dip
lomatiniam atstovui. Vokie
tijos užsienių reikalų mi
nisterija, kai prašiau leidi
mo nuvažiuoti į Lietuvą, 
man davė diplomatinę vizą 
ant mano seno diplomatinio 
paso. Tokiu būdu aš 1944 m. 
balandžio pabaigoje atvy
kau į Kauną kaip tik tuo 
laiku, kai vyko Vliko narių 
areštai.

Kaune jautėsi nervingu
mas ir įtampa. Nepaisant to 
**š gavau šiek tiek maisto 
ir gėralų mūsų kaliniams 
Landsbergyje ir kitiems 
reikalams ir tam tikrą su
mą pinigų politinei veiklai, 
kurie sudarė pradžią mud
viejų su Kipru Bieliniu su
manytam Tautos Fondui. 
Vieną popietę į mano žmo
nos butą Kaune atėjęs mū
sų prietelis šodė pasakė tą 
dieną nugirdęs Gestapo 
būstinėj kalbant, kad Sidzi
kauskas ir vėl užsiima poli
tika. šodė patarė man, nei 
valandos nedelsiant, apleis
ti Kauną. Tą pačią dieną 
traukiniu išvykau į Kybar
tus, o iš ten, atsargumo dė- 
liai, arkliais į Eitkūnus. 
Turėtus slaptus raštus dėl 
visa ko paslėpau saugioj 
vietoj miegamajam vagone. 
Traukiniui beriedant jie 
taip giliai įsmuko, kad se
kantį rytą Berlyne turėjau 
daug vargo juos iškrapšty
ti. Sugrįžusio manęs niekas 
neklausinėjo dėl mano vei
kimo Kaune.

1944 m. vasarą karo lai
mė aiškiai nusigręžė nuo 
Hitlerio. Iš Vilniaus ir Kau
no plaukė pabėgėliai, be
veik išimtinai inteligentai. 
Jiems padėti rytinių sričių 
ministerio Rosenbergo ži
nyba įsteigė Berlyne lietu
višką Hilfstelle, kuriai va
dovavo į Vokietiją pasitrau
kęs dr. Paukštys, buvęs 
gen. Kubiliūno tarėjas dar
bo reikalams. Kol jis dar 
buvo Kaune į jo pareigų 
sritį įėjo parinkimas lietu
vių darbininkų prievarti
niams darbams Vokietijoj. 
1944 m. rudenį Rosenbergo 
ministerijos patalpose dr. 
Paukštys sušaukė lietuvių 
konferenciją, kurios tiks
las buvo pareikšti lietuvių 
tautos ištikimybę Hitleriui 
ir jos nusistatymą efekty
viai remti jo karines pa
stangas, paskelbti atsišau
kimą į lietuvių tautą ir pra
vesti mobilizaciją. Buvo 
kalbama, kad karui prieš 
Sovietų Rusiją lietuviai ga

lėtų sumobilizuoti apie 
200,000 vyrų.

Iš lietuvių, be pirminin
ko Paukščio, toje konferen
cijoj dalyvavo prof. Myko
las Biržiška, advokatas Liu
das Šmulkštys, žurnalistas 
Obuolėnas; dalyvių tarpe 
buvo ir jėzuitas tėvas Fuls- 
tas iš Kauno.

Į konferenciją buvau pa
kviestas ir aš. Atsisakyti 
dalyvauti ano meto sąlygo
mis man nebuvo galima. 
Kai aš buvau pakviestas 
pasisakyti, aš pareiškiau, 
kad Hitleris yra toks galin
gas, jog lietuvių ištikimy
bės ir jų noro jam kariškai 
padėti pareiškimas galėtų 
jį tik užgauti, nes nei vieno, 
nei kito jis nėra reikalin
gas. Siūliau neskubėti, o 
stebėti įvykių raidą. Dau
giau į tokias konferencijas 
manęs nekvietė. Mano padė
tis buvo dvejopai opi: iš 
vienos pusės paleidžiamas 
iš Auschxvitzo aš pasižadė
jau nedalyvauti politikoj ir 
buvau policijos priežiūroje, 
o iš kitos pusės aš buvau 
Vliko Delegatūros užsieny
je pirmininkas, tad turėjau 
daboti Lietuvos interesus. 
Blogų pasėkų tas mano pa
reiškimas Paukščio konfe
rencijoj man neturėjo.

Kai buvo paruoštas atsi
šaukimo tekstas, specialiai 
parinktieji asmenys buvo 
pakviesti atvykti į Berlyną 
jį pasirašyti. Jų tarpe ir 
prof. Mykolas Biržiška. At
vykęs į Berlyną jis atėjo 
pas mane į Sąjungą pasita
rimui. Mažame Sąjungos 
kambarėlyje užsidarę, mudu 
aptarėva Lietuvos padėtį, 
karinių ir politinių įvykių 
bei mūsų tautinio intereso 
kontekste, mūsų strategiją 
ir taktiką, sutarėva, kad jis 
to atsišaukimo nepasirašys. 
Sutarimą užanspaudavome 
pasibučiavimu. Labai nusi
vyliau, kai kitą dieną suži
nojau, jog profesorius atsi
šaukimą, - ar deklaraciją, 
pasirašė ir, man net sudiev 
nepasakęs, apleido Berlyną. 
Susitikę po keletos metų 
Amerikoje apie tą įvykį nei 
vienas neužsiminėva.

Bolševikų kariuomenei 
artėjant prie Vilniaus ir 
Kauno, Vliko veikla Kaune 

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

nutrūko. Kurį laiką dar 
veikė jo prezidiumas, kuris 
paskelbė atsišaukimą į tau
tą ir pavedė kun. Mykolui 
Krupavičiui, Rapolui Skipi
čiui ir man sudaryti Vliko 
Užsienio Delegatūrą ir veik
ti Vliko vardu. Atitinkamą 
įgaliojimą į Vieną atvežė 
pasitraukęs iš Lietuvos 
Kipras Bielinis (Jurgaitis), 
Kaune pastaruoju laiku 
ėjęs Vliko pirmininko pa
reigas, gi iš Vienos į Ber
lyną įgaliojimą atvežė Sta
sys Žakevičius. Rapolas Ski
pitis atsisakė paskyrimą 
priimti motyvuodamas tuo, 
kad ir jis ir aš priklausova 
tai pačiai Lietuvos ūkinin
kų partijai; atsisakė ir kun.
M. Krupavičius, tuo metu 
vokiečių apgy ven d i n t a s 
Karmelitų vienuolyne Re- 
gensburge, nes paskyrimą 
priėmus jam būtų reikėję 
persikelti gyventi į Berly
ną, o be specialaus atitinka
mos vokiečių įstaigos leidi
mo jis to padaryti negalėjo. 
Jis tik prašė mane sutikti 
Delegatūron įtraukti, kaipo 
jo pavaduotoją, adv. Sil
vestrą Balčiūną. Abu, Kru
pavičius ir Skipitis, įgalino 
mane suorganizuoti Vliko 
Užsienio Delegatūrą. Bend
ru sutarimu ją sudarė šie 
asmenys: Kipras Bielinis, 
Pranas Padalis, Bronius 
Nemickas, Silvestras Bal
čiūnas ir Stasys Žakevičius. 
Vėliau į Delegatūrą buvo 
pakviestas ir joje dalyvavo, 
kaip valstiečių liaudininkų 
atstovas, Jurgis Krikščiū
nas. Aš buvau išrinktas pir
mininku.

(Bus daugiau)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Kai kainos eina aukštyn,
dabar pats geriausias laikas ,
investuoti bei apsigyventi — FLORIDOJE

JOHN (JONAS) PASKŲS 
atstovaujantis didžiausiai ir seniausiai nekilnojamo 
turto įstaigai pietų Floridoje, mielai jums patarnaus.

Zjeye/ Co.
REALTORS

3640 N. Federal H-way, Pompano Beach, Fla. 33064, 
Įstaigos telefonas 1-305-782-4422 

Vakarais ir nedarbo metu: 1-305-946-4389

Savininkai: J. JANU&AIT1S ir J. MAtEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS DAYTON A 

BEACH, FLORIDA

Tik šių metų vasario mė
nesį formaliai įsteigtas 
Daytona Beach ir Apylinkių 
Amerikos Lietuvių Klubas 
rugsėjo 8 dieną surengė 
Tautos šventės minėjimą, 
kuris vyko Tomoka Oaks 
Country Club patalpose, Or- 
mond Beach, Florida.

Dėka keliolikos Klubo na- 
rių-mecenatų, klubo valdy
ba į minėjimą kalbėtoju pa
sikvietė Simą Kudirką ir 
šv. Mišioms atnašauti kun.
J. Gasiūną iš St. Peersburg, 
Fla.

Minėjimas pradėtas mi- 
šiomis svetimtaučių katali
kų bažnyčioje, bet atnašau
tos vien lietuvių kalboje. 
Mišias atnašavo minėtas 
kun. J. Gasiūnas, asistuo
jant klubo nariui, dijakonui
K. Kar-Karčiauskui, skaity
toju klubo narys A. Alks
ninis ir lietuviškas giesmes 
"Pulkim ant kelių", "Mari
ja, Marija" giedant visai 
bažnyčiai, vargonais paly
dint klubo narei F. Kar- 
Karčiauskienei. Mišios baig
tos Lietuvos himnu. Religi
niai patriotišką pamokslą 
bažnyčioje pasakė kun. J. 
Gasiūnas.

Minėjimo antrąją dalį, 
klubo salėje visiems bend
rai pavalgius priešpiečius, 
pradėjo klubo pirm. A. And
rulis savo kalboje apibrėž
damas Tautos šventės mi
nėjimo prasmę. Jis pristatė 
kalbėti mielą svetį Simą 
Kudirką. Savo neilgoje kal
boje Simas Kudirka pabrė
žė svarbą lietuviams Ame
rikoje išlaikyti savąją kal
bą, papročius ir iš viso lie
tuvybę, bei nenuilstamai ir 
toliau kovoti už Nepriklau

somos Lietuvos atstatymą. 
Kalbėtojas, vieton ilgesnės 
kalbos, prašė klausytojų 
statyti jam klausimus. Jų 
buvo gana apstu. Simas 
Kudirka į juos visus vy
kusiai ir plačiai atsakinė
jo. Galima sutikti ir nesu
tikti su kai kuriomis Simo 
Kudirkos išvadomis į kai 
kuriuos klausimus, bet visi 
klausytojai domėjosi ir ža
vėjosi jo atsakymų nuošir
dumu. Minėjimas ir čia bu
vo baigtas Lietuvos himnu, 
šios, dar tik pradėjusios 
augti, mažos lietuvių kolo
nijos minėjime dalyvavusių 
skaičius reikia laikyti gau
siu, nes dalyvavo virš 60 
žmonių.

Simo Kudirkos lankymo
si proga, jis turėjo visą eilę 
pasikalbėjimų su vietos 
amerikoniškų laikraščių re
porteriais, kurie tilpo vie
tos laikraščiuose, iškeldami 
Lietuvos ir lietuvių Ameri
koje problemas.

Šis Tautos šventės minė
jimas jau trečias kultūrinis 
renginys šioje lietuvių ko
lonijoje šiais metais. Pir
mi du; Nepriklausomybės 
šventės ir Motinos Dienos 
minėjimai, šiuo metu klubo 
valdyba aktyviai rūpinasi 
klubo inkorporavimu ir čar- 
terio bei įstatų galutinu su
formulavimu. (va)

FITTERS—$7.85 PER H R. 
WELDERS—$7.38 PER II R. 

We are Iooking for peisons with 2 
yrs. minimum exp. in the areas of 
pipe, plate filting and 3-position 
vvelding. ExC'illent benefits. Apply in 
person between 9 a. m. - 12 noon.

PATERSON-LEITCH CO.
900 EAST 69TH STREET 

CLEVELAND, OHIO 
Equal opportunity employer 

(34-401

x OPPORTUNITY FOR 
OFFICE PERSONNEL

Mušt be able to type, do clerical 
work and answer telephotie. Lxcel- 

lent vvorking conditions.
Call M. KELLY

313-353-8400
(31-37)

MACHINIST
MUŠT BE EXPER1ENCED ABLE TO 

SĖT UP AND OPERATE. 
DAYS, HOURLY RATE.

EXCELLENT FRINGE BENEFITS.

MCM
1432 E. 471 h ST. 216-881-1280

(34-43)

TURRET LATHE
MUŠT BE EXPr.RIENCED ABLE TO 

SĖT UP AND OPERATE. 
DAYS. HOURLY RATE.

EXCELLENT FRINGE BENEFITS.

MCM
1432 E. 47th ST. 216-881-1280

(34-43)
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DR. JONAS ŽMUIDZINAS - SUKAKTUVININKAS GAJUS ŠVAISTO
EMILIJA ČEKIENĖ

Šie 1978-ji metai lieuvių 
išeivijoje atžymėtini iški
liųjų asmenų reikšmingo
mis sukaktimis. Nesenai 
Dirva paminėjo Lietuvos 
Diplomatijos šefo Stasio 
Lozoraičio nueitą, ilgą gy
venimo kelią, šį kartą tokią 
pat sukaktį prisiminsime 
taip pat vieno iš Lietuvos 
diplomatinės tarnybos dar
buotojo generalinio konsu
lo Kanadoje dr. Jono žmui- 
dzino, kurio nueitas kelias 
yra atžymėtas prasmingais 
ir skirtingais nuo kitų Lie
tuvos diplomatinės tarny
bos asmenų vargais, nes 
jam teko pereiti ir tremti
nio lietuvio k'dią.

Dr. Jonas žmuidzinas gi
mė 1898 metais birželio 10 
d. Keturvalakiuose, Vilka
viškio apskrityje. 1920 m. 
baigė Kauno Saulės gimna
ziją. Prancūzijoj Montpel- 
lier universitete studijavo 
teisę ir Paryžiaus universi
tete 1929 m. baigė studijas 
įsigydamas teisės ir politi
nių mokslų daktaro laipsnį 
ir pradėjo dirbti Užsienio 
reikalų ministerijoje eida
mas įvairias pareigas. Nuo 
1932-1937 metų buvo vice
konsulu Lietuvos pasiunti
nybės Londone konsularinio 
skyriaus vedėju. Nuo 1937- 
1940 vėl dirbo Užsienio mi
nisterijos centre Kaune 
konsulu, kartu būdamas ra
diofono spaudos apžvalgos 
redaktorium. Vokiečių oku
pacijos laikais buvo švieti
mo Valdybos Aukštojo 
mokslo Departamento di
rektorium ir 1944 m. bolše
vikams okupuojant Lietu
vą, jis kartu su šeima ir 
tūkstančiais lietuvių nuo 
raudonojo teroro savo gy
vybes gelbėjusių, pasitrau
kė į vakarus ir apsigyveno 
Vokietijoj. 1947 m. išvyko

GRAŽUS VAINIKAS KANKLĖMS...
(Atkelta iš 1 psl.)

J. Virbaliui pasiūlius pen
kis kandidatus, Clevelando 
lietuvių Amerikos piliečių 
klubo patikėtinių taryba ta
rė 1978 metų kultūrinę ir 
visuomeninę $1000 premiją 
paskirti kanklių muzikos 
mokytojai, Čiurlionio an
samblio kanklių orkestro 
vadovei Onai Mikulskienei 
už kanklių muzikos puose
lėjimą. Premija skiriama 
kasmet Clevelando ir Ohio 
lietuviams, lietuvių institu
cijoms ir organizacijoms.

Šių metų premijos laimė
toja Ona Mikulskienė 1933 
metais įsteigė Klaipėdos 
šaulių kanklininkų orkest
rą, keturiasdešimt metų 
kankliavo Čiurlionio ansam
blyje ir buvo ansamblio 
kanklių orkestro vadovė. 
Clevelando vysk. Valan
čiaus ir šv. Kazimiero litu
anistinėse mokykose mokė 
jaunimą kanklių muzikos.

Lietuvos gen. konsulas Kanadoje dr. Jonas Žmuidzinas.

į Angliją kaip daugelis kitų 
tremtinių darbams, o 1951 
m. išvyko į Kanadą ir apsL 
gyveno Montrealyje.

Pagaliau 1962 metų pra
džioje Lietuvos Diplomati
jos šefas Stasys Lozoraitis 
paskyrė jį Lietuvos konsulu 
Kanadai ir tais pačiais me
tais kiek vėliau buvo pakel
tas generaliniu konsulu. 
Kanados vyriausybė nepri
pažįsta sovietinės okupaci
jos. Iš Montrealio persikėlė 
į Torontą.

Be šių kasdieninių, tiesio
ginių bei pagrindinių žmo-

Įsteigė kanklių studiją, ku
rią lankė apie penkiasde
šimt asmenų. Surengė kan
klių muzikos kursus Toron
te ir Detroite.

Čiurlionio ansamblio kan
klių orkestrui pasiekus auk
štą skambinimo lygį, vado
vė Ona Mikulskienė, naudo
dama savo vyro komp. Alf. 
Mikulskio kanklių muzikos 
kūrinius, paruošė platų re
pertuarą ir išleido orkestro 
bei kanklininkų solistų tris 
plokšteles.

Onos Mikulskienės ketu
riasdešimt penkerių metų 
darbas ir jos mylimos kan
klės susilaukė gražaus vai
niko. Premija bus įteikta 
banketo metu, kuris įvyks 
spalio 7 dieną Clevelando 
lietuvių namų salėje. Visi 
lietuviai kviečiami gausiai 
dalyvauti bankete ir mūsų 
žymiosios kanklininkės pa
gerbime.

J. Stempužis 

gaus gyvenimo pareigų dr. 
Jono žmuidzino asmenyje 
nuo pat jaunystės reiškėsi 
nepaprastas darbštumas ir 
daugybė talentų. Tai plati 
ir šakota asmenybė. Jis dip
lomatas, žurnalistas, rašy
tojas ir veiklus visuomeni
ninkas. Ir džiugu, kad savo 
talentams jis neleido ramiai 
miegoti, kaip dažnai lietu
vių nerangaus charakterio 
dėka atsitinka, bet nepa
prasto darbštumo ir pasiry
žimo dėka jais naudojosi ir 
dar labiau stiprino.

Pradėjęs rašyti periodi
nėje spaudoje Lietuvoje, 
Lietuvos Aide, Vaire, Ryte 
ir net 1938-39 metais buvo 
Associated Press korespon
dentu Kaune. Be to, dr. Jo
nas žmuidzinas 1928 m. iš
leido novelių rinkinį ”Ryto 
kraujas”, 1931 m. poemą 
„Pajūrio himnas”, 1969 m. 
„Runcė ir Dandierinas”. Jis 
parašė ir istorinį veikalą 
prancūzų kalba — Commen- 
welth polono — lithuanien 
ou I’Union de Lublin (1569) 
išleistą Paryžiuje Mouton 
leidykloje.

Šalia tų visų minėtų pa
reigų ir atliktų darbų jubi
liatas išeivijoje aktyviai 
reiškėsi ir visuomeninėj 
veikloj eidamas įvairias pa
reigas organizacijose.

Su žmona Halina Jone 
Naruševičiūte, dailininke, 
išaugino sūnų Joną Stasį, 
kuris tėvo pavyzdžiu savo 
studijas užbaigė taip pat 
daktaro laipsniu iš filosofi
jos.

Didžiai gerbiamam jubili
atui generaliniam konsului 
dr. Jonui žmuidzinui linkė-

PENKETUKAS
JURGIS GLIAUDĄ

Visuotinai priimta nuo
monė — išeivijos paaug
liams stokoja lektūros. 
Skaitinių stoka jaučiama 
dešimties - dvylikos metų 
amžiaus vaikams. Todėl, 
retkarčiais, pasigirsta ap
maudingos apeliacijos į ra
šančiuosius: duokite skaiti
nių! Mažieji, atrodo, lai
mingesni. Jie skaitinių ne
stokoja. Bet dešimtamečiai, 
atakuojami lektūros anglų 
kalba, vis labiau įžengia į 
savo kalbos skaitinių bad
metį.

Tad keistokai atrodo 
išparduodamų knygų sezo
niniai pranešimai. Jaunimo 
knygos senų laidų vis nėra 
išparduotos. Išpardavimai 
siūlo tas knygas pusvelčiui. 
Bet kitų metų išpardavime 
tos pat knygos ir vėl šmėk- 
ši savo pavadinimais, liudy
damos visišką pirkėjų ne
paslankumą aprūpinti savo 
vaikus lietuviškais skaiti
niais. Ne knygų stoka ryš
ki mūsų paauglių knygos 
rinkoje, bet knygą perkan
čiųjų tėvų stoka.

Štai konkurse premijuota 
knyga, Juozo Švaisto „šau
nus penketukas”, yra tipin
ga problemos iliustracija. 
1965 metais JAV Lietuvių 
Bendruomenės švietimo ta
ryba surengė apysakų jau
nimui konkursą. Vienas iš 
trijų laimėtojų buvo Juozo 
švaisto „šaunus penketu
kas”. Veikalas pripažintas 
taikomu specialiai mokyk
liniam jaunimui. Lietuvių 
Fondas parėmė knygos lei
dimą 500 dolerių suma. 
Knygą išleido JAV LB 
Kultūros Fondas (Leidinys 
Nr. 38) 1969 metais. Pakar
toju, 1969 metais — ketve- 
riems metams praslinkus 
po premijavimo. Tokia pat 
neskuba matyti ir knygos 
pardavimo procese,

„Šaunus penketukas” itin 
žavi gero, linksmo nusitei
kimo dėstymu, švaistas 
rašo jaunimui šypsodama
sis, intriguodamas nuotykio 
vingiais ir žavėdamas per
sonažais, kurie, kaip auto
rius, linksmi, neieško nuo
taikingo posakio kišenėje. 
Švaistas naudoja gyvą, di
namišką dialogą ir bėgan
čias situacijas. Komiški 
žodžiai, palyginimai, nai
vūs pamelavimai, smarkūs 
atsikirtimai... vis tai geri 
magnetai jaunimo dėmesiui. 
Tai yra labai vykęs dėsty
mo metodas, kuriuo garsė
ja liaudies pasakos ir žy
mūs vaikų rašytojai. 77-nių 
puslapių dailiai išleistoje 
knygoje trys skyriai su 39 
skyreliais, vis atskiros vie

tina dar daug metų tokia 
pat energija ir ryžtu žengti 
gyvenimo keliu, kol išauš 
mūsų tėvynei laisvės rytas. 

nos temos istorijos. Kiek
vienas puslapis kaupte pri
pildytas įvykio komizmo. 
Tai šviečia padėtyse ir dia
loge.

Knygą iliustravo dali. Zi
ta Sodeikienė tariamą po- 
vaizdžio realumą aprengda
ma pasakos lengvumu.

Autorius parinko knygai 
motto: dažnai pasaka pana
ši į tikrovę, bet ir tikrovė 
neretai atrodo lyg pasaka.

Motto prasmingas netik
tai knygos turiniui nusaky
ti, bet ir pavaizduoti šios 
puikios jaunimo knygos iš
leidimo procesą, jos išpirki
mo nerangumą.

SVEIKINTINI
SKAITYTOJŲ 

PAREIŠKIMAI
Šioje Floridos Pietvaka

rių apylinkėje įsikūrę dar 
negausūs lietuviai gan gy
vai reiškiasi vietinėje spau
doje.

Dirvoje nuotraukomis ir 
rašiniais bendradarbiaująs 
Leonas Knopfmileris, iš Le- 
high Acres, š. m. rugsėjo 2 
d. Fort Myers News-Press 
patalpino sportininkus do
minantį laišką ”Lithuanian 
Athlete”, kuriame nurodo, 
kad ”ne kiekviena SSSR 
moteris yra būtinai ’rusė’.” 
Savo laiške Knopfmileris 
atitaiso tame pat laikrašty 
tilpusią žinią apie šuolyje į 
tolį moterų pasaulinį rekor
dą atsiekusią Vilhelminą 
Bardauskienę.

„Ji yra lietuvė, kurios 
kraštas yra Sovietų Sąjun
gos okupuotas”, painfor
mavo laiškas.

★
Rugpiūčio 27 d. tas pat 

dienraštis atspausdino kiek 
ilgesnį Ft. Myers Lietuvos 
Laisvės Forumo sekretorės 
Irenos Lukauskienės laišką 
priekaištaujantį JAV vy
riausybei ir spaudai dėl „dis
kriminacijos per tylą ir iš
skyrimą laisvame pasaulyje 
apie Viktorą Petkų, rezis
tentą prieš Sovietų nežmo
niškumą.” Toliau Lukaus- 
kienė nurodė, kad lietuvis 
Petkus „buvo pakaltintas 
tuo pačiu ir gavo tiek pat 
griežtą bausmę, kaip ir di
sidentai Ginsburg ir Šča- 
ranski.”

Laiške atkreipiamas dė
mesys į tai, kad „šie drąsūs 
disidentai yra mūsų sąjun
gininkai ir kad jie pritvardo 
Sovietų valdovų imperialis
tinius agresyvinius apeti
tus”.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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DIRVOS 
skaitytoju

Gerb. Redaktoriau,
Prašome šį žemiau talpi

namą pareiškimą dėl Dirvo
je Nr. 35, psl. 7, tilpusio 
rašinio: ”Ir tai reikia žino
ti... visuomenei”, pasku
tiniame sakinyje pasakyta: 
— Daug didesnio nusistebė
jimo yra vertas p. Br. Ne- 
micko veržimasis pro atvi
ras Darbininko duris į LTS

ir ALTS reikalus, jam savo 
noru iš tų organizacijų iš
stojus.

Visai nesigilindami Į kitus 
rašinyje keliamus klausi
mus, pareiškiame, kad Dr. 
Bronius N e m i c k a s yra 
Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos Pirmojo Sky
riaus New Yorke narys nuo 
pat jo įsisteigimo ir dauge

lio atvejais Valdybos narys. 
Skyriaus Valdyba niekuo
met nelaikė jį iš Skyriaus 
išstojusį.

Prašome priimti mūsų 
pagarbos pareiškimą.

Apol. Vėbeliūnas
Skyriaus pirmininkas

K. Bačauskas
sekretorius

spręsti susirinkimo teisėtu
mą nekreipta dėmesio.

Jei pritarti apylinkės pir
mininko tezei susirinkimas 
buvo teisėtas ir naujai iš
rinktoji valdyba teisėta, o 
jei pritarti tų dviejų LB pa
reigūnų tezei — susirinki
mas neteisėtas ir naujoji 
valdyba neteisėta.

Nuosaikieji nekelia teisė
tumo klausimo, nes laikosi 
apyl. pirmininko nuomonės,

o 2000 skaičių skaito bur- 
bolu.

Kitos nuomonės šalinin
kai naujos valdybos teisėtu
mą nekvesčijonuos, nes ji 
jiems paranki.

Taip tai aiškinami LB 
Įstatai: anot to seno čigono; 
— aš tokios vieros kokios 
ponulis nori.

Stasys šimoliūnas 
Detroit, Mich.

MiiiimiiiiiiiiiiiiimmimimiiiimiiiiHiiisiiiiiiiiiimiimmiiiimiiiimmiiiiHmiiiHmmiB

Red. pastaba: šalia
spausdiname Br. Nemicko 
išstojimo pareiškimo kopiją 
ir tame pareiškime minimą 
Dirvoje Nr. 52, 1975. 7.' 16 
atspausdintą raštą.

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje
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"LIBERALUS” LB
ĮSTATŲ 

INTERPRETAVIMAS

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

THE WHITE HOUSE

WASH1NGTON

July 1, 1975
■7

Dear Mrs. Cekiene:

The President has asked me to thank you 
for your letter of June 13 and for informing 
him of the resolution approved by the Con- 
vention of the National Lithuanian Society 
of America. Your thoughtful expression 
of support for the President1 s policies is 
very much appreciated. You may be 
assured that the policy of the United 
Statės with respect to the Baltic Statės 
has not changed,

With the President’s best wiahes for you 
and your membership,

Sinc erely,

Roland L. Elliott
Director of Correspondence

Mrs. Emilija Cekiene
President
National Lithuanjan Society

of America, Ine.
87-80 96th Street
Woodhaven, New York 11421

Baltųjų Rūmų atsakymas į. Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Seimo Clevelande pasiųstą rezoliuciją.

š. m. rugpiūčio 31 d. 
Draugo No. 204 pusi. 2 V. 
Kutkus, Informacijos vado
vas (reikia galvoti, kad LB) 
praneša, kad JAV LB Gar
bės Teismas nutarė išaiš
kinti, kad V. Petrutis ir J. 
Urbonas gali būti dviejų LB 
apylinkių valdomuose orga
nuose pareigūnai. Jei jie 
dviejose apylinkėse gali bū
ti renkami pareigūnais, tai 
ta pat logika sekant, jie ga
li būti abiejose apylinkėse 
rinkikai. Kartais tai gali 
būti kai kam naudinga, 
ypač turint galvoje taip iš
garsintą paštu arba net per 
pasiuntinį vokuose balsavi-

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

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

kuuiuiiiiiuiuiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiuiiiiiniiiuiiiiiiiniiiiiiiiH

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

mą.
Jei tas pats asmuo gali 

būti nariu dviejose apylin
kėse, tai ta pat logika jis 
gali būti nariu trejose, ke
turiose ir t.t. apylinkėse.

Pagal bendrus viešųjų su
sibūrimų organizacijų bei 
draugijų nuostatus tas pats 
asmuo tegali būti įrašytas 
nariu į tokių organizacijų 
žemesnį tik vieną padalinį: 
skyrių, apylinkių, būrelį ir 
pan., bet jokių būdu ne ke
liuose tokiuose žemesniuose 
padaliniuose, ir naudotis vi
suose juose nario teisėmis 
ir visuose būti rinkiku ir 
renkamu į jų valdomus or
ganus.

Kad jau labai išplėstai 
aiškinami LB įstatai man 
prisimena mažutis epizodas 
Detroite.

šiais metais LB Detroito 
Apylinkės metinį narių su
sirinkimą atidarant apylin
kės pirmininkas paaiškino, 
kad apylinkės veikloje reiš
kėsi apie 300 asmenų ir 
įstatai reikalauja, kad susi
rinkime dalyvautų 10% 
apylinkės narių, kad susi
rinkimas būtų teisėtas, o 
kadangi susirinko apie 50 
asmenų, tai laiko susirinki
mą teisėtu ir jį atidarė.

Toujau iš vietų pašoko du 
LB aukšti pareigūnai ir su 
įkarščiu ėmė įrodinėti, kad 
apylinkė turi ne mažiau 
2000 narių.

Į vieno susirinkimo daly
vio paklausimą kaip iš

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
7%% — 6 metų su $1,000, minimum. 
714% — 4 metų su $1,000, minimum.

% — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6 ’/2 % — 1 metu su $1,000, minimum.

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

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

aftnt 
thony 

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

Phone (312) 656-6330
Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fri., 9-5; Sat., 9-1; Ck»ed Wed-

Juokas Gribauskas, vedėjas

ELECTRIC ARC FURNACE 
ENGINEER

Excellent oppportunity to work on new process devel- 
opment as an R&D Engineer at our Reduciion Research 
Division in Sheffield, Alabama. A BS or MS in metal- 
lurgical or chemical engineering with 1-5 years experi- 
ence in exfractive metallurgy employing eleetrie are 
furnaces would be preferred. An electrical or mechanical 
engineer with ore fumoce operation/design experience 
would also be considered. Please call or send resume 
tOx

Mr. Jack Hamlln 
Reductlon Research Division

PO. Box 1200
Sheffield, Alabama 35660

(205) 383-7141

L-.....-. J
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KORP! NEO-LITHUANIA 
VYR. VALDYBOS PIRM.

C. MODESTO ŽODIS 
ATIDARANT IŠVYKĄ

Mieli kolegės ir kolegos,
Sveikinu visus atvyku

sius į Korporacijos išvyką. 
Linkiu visiems nuošir
džiai, kolegiškai pabend
rauti, mintis pasidalinti, 
Neo-Lithuanijos reikalais 
giliau išsikalbėti, įnešti į 
veikimą naujesnių sugesti
jų ir aplamai pagyventi 
korporantiškoj nuotaikoj...

Ši išvyka gal daugiau turi 
tikslą pasvarstyti Neo-Li
thuanijos reikalus ... Gal 
mums reikėtų dažniau susi
bėgti, ką kitos organizaci
jos ir daro. Gal ir mūsų 
apsnūdimas praeitų ir vėl 
galėtume stipriau pajudė
ti...

Jautresni ir veiklesni neo
lituanai tikrai nuoširdžiai 
trokšta mūsų ideologijos 
tęstinumo įgyvendinimo, o 
pasyvūs kolegos, visai ne
paiso kur ta Korporacija 
stovi. Rodos, niekas neprie
vartavo, kad ateitumėm į 
Neo-Lithuanijos eiles. Kiek
vienas iš mūsų turėjome 
bandymo laiką korporaci
jos tikslus pažinti ir tik sa
vo noru, savo pageidavimu 
pasirinkom tą kelią. Nežinia 
kas verčia tikrą neolituaną 
užmiršti kuo esi. Kai kurie 
pasirenka kitus kelius, kai 
kurie visai iš visur pasi
traukia. žinodami, Neo-Li
thuanijos tikrą lietuvišką 
tautinę ideologiją, lietuviš
ką kelią, savo noru iš to ke
lio pasitraukdami išduodam 
lietuvybę (išduodam ir Neo- 
Lithuaniją.

Taigi, šioj išvykoj pasi
stenkim išnaudoti šį trum
pą laiką naudingai, tiek sau 
asmeniškai, tiek korporaci
jai. Visus kviečiu prisidėti 
prie korporacijos darbo, 
prie jos išlaikymo ir prie 
tikro neolituaniško kolegiš- 
kumo. Jeigu buvome apsnū
dę ”Pro Patria” kely, kvie
čiu prabusti ir kilti į darbą, 
jeigu buvome išklidę iš ke
lio ”Pro Patria”, kviečiu su
grįžti, o tie, kurie pasišnai- 
ravom, ištieskim viens ki
tam kolegiškai ranką ir te
gu ”Meilė Lietuvos tamsu
mus prašalina, vardan tos 
Lietuvos Vienybė težydi!”

Po išvykos atidarymo, bendra dalyvių nuotrauka. Priekyje sėdi a. a. Stepas Vykintas.
V. A. Račkausko nuotr.

kūnas, Vida Jonušienė, Algis Modestas ir Jurgis Lendraitis.
Simpoziumo dalyviai: Jolita KriauČeliūnaitė, Audronė Pavilčiūtė, moderatorius Jonas Jur-* 

V. A. Račkausko nuotr.

KORP! NEO-LITHUANIA IŠVYKA
(Atkelta iš 1 psl.) 

skaitė fil. Vytautas Kasniū
nas jaunesnysis (jo paskai
ta spausdinama atskirai). 
Įdomų žodį pasakė senas 
korporantas, svečias iš Vo
kietijos fil. Stepas Vykin- 
tas-Povilavičius. Savo kal
boje svečias pabrėžė, kad 
esąs korporantas nuo 1925 
metų ir visad gyveno jos 
idealais. Pasigedo idealizmo 
stokos dabartinių jaunųjų 
korporantų tarpe. Per daug 
rūpinamasi gyvenimiškais 
patogumais ir prabanga, 
bet mažai domihiasi lietuvių 
tautos dabartine padėtimi. 
Reikia jaunatviško idealiz
mo ir daugiau dėmesio ver
gaujančiam broliui lietu
viui.

Atidaromoji dalis baigta 
Gaudeamus.

Paskaita

Po vakarienės, gausus da
lyvių skaičius, išklausė fil. 
prof. Aldonos Augustinavi- 
čienės paskaitos apie idea
lizmą. A. Augustinavičienė 
kalbėjo be užrašų, laisvai, 
sklandžiai ir turiningai. 
Profesorė pasižymi giliu ir 
nuosekliu minčių dėstymu, 
tikra auksabumė kalbėtoja, 
kaip pastebėjo stovyklos 
vadovas V. Mažeika ją pri
statydamas.

Vakare įvyko tradicinis 
korporacijos alutis, kkuria- 
me dalyvavo daugiau kaip 
60 korporantų ir svečių. 
Bene pirmą kartą, šiame 
pobūvyje dalyvavo kolegės 
neolituanės, viešnios ir sve
čiai ne korporantai. Tradi
ciniu alaus ragavimu pradė
tas alutis. Alučio metu, kei
čiantis prezidiumams buvo 
išklausyta fil. Eglės Juod
valkytės pranešimas apie 
Laisvės radijo darbą ir pa
skirtį ir padainavo vieną se
novišką dainą aukštaičių 
tarme. Alučio metu daly
viai dainavo lietuviškas dai
nas, pasakojo įvairius nuo
tykius ir anekdotus.

Artėjant vidurnakčiui, vi
si' geroje nuotaikoje skirs
tėsi poilsiui su Teodoru, 
kaip blaivininlcaų^autemęT 
nuskriausti, nes negėrėme 
pūtuojančio alučio ar kole
gės Irenos pagaminto ska
naus punšo, o kitoki^gėri- 
munebuvo.

Sekmadienio rytas buvo 
laisvas ir dalis žmonių išva
žiavo pasimelsti, o prisiekę 
golfininkai, pasiėmę įran
kių vežimukus, lyg ožiais 
vedini, pasiskleidė plačiuo
siuose golfo laukuose.

Paskaitos

Prieš pradedant paskaitą, 
fil. Eglė Juodvalkytė, da

Ma-
pa- 
kad

bar gyvenanti Miunchene, 
V. Vokietijoje ir dirbanti 
Laisvės radijo lietuviškam 
skyriuje, paskaitė savo kū
rybos ir sulaukė visų daly
vių šilto priėmimo.

Išvykos vadovas V. 
žeika, pristatydamas 
skaitininką pažymėjo,
dr. L. Kriaučeliūnas yra ži
nomas visuomenės veikėjas 
ir taip pat gerų darbų rė
mėjas, dabar vadovauja 
ALTos visuomeninių reika
lų komisijai.

Dr. L. Kriaučeliūnas 
skaitė paskaitą apie Helsin
kio ir Belgrado susitarimus 
ir jų įtaką Lietuvos laisvi
nimo bylai. Pradėdamas 
paskaitą, Kriaučeliūnas pa- 
sikuklino, kad po auksa- 
burnės prof. A. Augustina- 
vičienės kalbos, jam esą ne
smagu kalbėti, nes jai ne
prilygstąs. Iš tikrųjų, dr. 
Kriaučeliūnas yra geras ir 
nuoseklus minčių dėstyto
jas. Paskaita paruošta labai 
kruopščiai, paremta citato
mis ir įvykių eigos datomis. 
Helsinkio sutarimai ir jų 
įtaka į Lietuvos laisvinimo 
bylą buvo žvelgiami iš ALT 
užimtos pozicijos, todėl dis
kusijų metu, buvo iškelta 
ir kitokių pažiūrų bei nuo
monių.

Dr. L. Kriaučeliūno pa
skaita prašyte prašėsi ko- 
referento, galvojančio kiek" 
Ictaip. ~~
—Tr. Viktoras Stankus pa
informavo apie fimo Holo
caust politiką įspūdį ir reak
ciją. ALTos Clevelando sky
riaus vardu daromi protes
to žygiai dėl iškreiptų fak
tų Holocaust filme. Priėji 
mas prie atitinkamų parei
gūnų yra sunkus, o duoda
mi patikslinimo faktai igno
ruojami. šis tas yra atsiek
ta, toliau laužiamasi į tru
putį pravertas duris ir ban
doma įtikinti, kad padary
tas klaidas atitaisytų. Yra 
vilčių, kad šie žygiai pa
sieks reikiamus asmenis ir 
įstaigas.

V. Mažeika padėkojo pa
skaitininkui dr. L. Kriauče- 
liūnui už gerai paruoštą ir 
sklandžiai perduotą paskai
tą, o dr. V. Stankui už ak
tualią informaciją.

Simpoziumas
Po vakarienės, įvyko sim

poziumas Korp! Neo-Lithu
ania veiklos klausimais, va
dovaujamas fil. J. Jurkūno. 
Simpoziume dalyvavo išim
tinai jaunieji veiklūs korpo- 
rantai; Vida Jonušienė, 
Chicagos padalinio pirmi
ninkė, Algis Modestas, buv. 
vyr. valdybos ir padalinio 
pirmininku ir valdybos na
riu, Jurgis Lendraitis, buv. 
vyr. valdybos pirm., Jolita 
KriauČeliūnaitė, dabar esan
ti vyr. valdybos vicepirm. ir 
Audronė Pavilčiūtė, buv. 
valdybos ir padalinio vice
pirm., Korp! tautinių šokių 
grupės vadovė. Visi baigę 
aukštuosius mokslus, kiti 
dar tebesiekią aukštesnių 
laipsnių. Visi kalba labai 
gerai, be priekaištų, lietu
viškai ir moka dėstyti savo 
mintis.

Savo pasirašytuose refe
ratuose vieni kaltino kole
gas apsileidimu, neveiklu
mu, nesidomėjimu ne tik 
korporacijos, bet ir aplamai 
lietuviška veikla. Per jų pa
sisakymus, raudonu siūlu 
ėjo vedamoji mintis, kad 
jaunieji filisteriai išsisklai
do po periferijas, nutolsta 
nuo lietuviškų salų ir pa
skęsta savoje, patogumais 
apsuptoje aplinkoje. Buvo 
iškeltos ir pateisinančios 
aplinkybės. Jaunieji profe
sionalai užima tarnybose 
aukštas vietas, turi daug 
darbo įstaigose, dažnai 
siuntinėjami į tolimas ke
liones, augina jaunas šei
mas ir neturi atliekamo lai
ko lietuviškai veiklai. Vai
kams paaugus, vežioja net 
keliolika ar keliasdešimt 
mylių į lituanistines mo
kyklas. šeštadieniais reikia 
pabendrauti ir savo šeimos 
tarpe.

Staigi mirtis

Simpoziumas buvo gyvas 
ir įdomus. Diskusijoms pra
sidėjus ir įsisiūbavus, žodį 
tarė svečias iš Vokietijos 
fil. Stepas Vykintas. Jis pa
sidžiaugė jaunųjų korpo- 

_ rantų gera lietuvių kalba ir 
palinkėjo dirbti1 savo tautos 
gerovei. Pastebėjo, kad va
karykštį įspūdį keičia ir 
džiaugiasi jaunųjų pareikš
tomis mintimis bei rodomu 
idealizmu.

Baigęs kalbėti fil. Stepas 
Vykintas grįžo į savo vietą 
ir atsisėdęs, nusvyro į kai
mynų rankas. Nežiūrint dė
tų 4 gydytojų pastangų ir 
atvykusios greitosios pagal
bos, išgelbėti nepavyko ir 
pakeliui į ligoninę atsiskyrė 
su šiuo pasauliu.

Po tokio netikėto skau
daus įvykio, tolimesnės 
svarstybos buvo nutrauk
tos, o numatyti vakare šo
kiai — atšaukti.

Pirmadienio rytą išvykos 
dalyviai susirinko į salę ir 
susikaupimo minute pager
bė mirusį kolegą Stepą Vy
kintą, o jo žmonai išreiškė 
nuoširdžią užuojautą.

(Nukelta į 8 psl.)
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Reikia ką nors daryti, kol 
dar nevėlu! VYTAUTAS KASNIŪNAS, jn.

Sveikinu atsilankiusius j 
šį Korp! Neo-Lithuania su
važiavimą! Jau daug metų 
Jūsų nesu matęs.

Kai kolega Modestavičius 
mane pakvietė tarti Jums 
žodį, aš ir nustebau ir su
abejojau, nes jau tiek metų 
aktyviai nedalyvauju kor
poracijos veikloje. Tačiau, 
nutariau, kad gal dabar ir 
laikas pasvarstyti, kodėl aš 
ir daugelis mano draugų ne- 
beaktyvūs. Tik prašau at
leisti už balso ir rankų dre
bėjimą — seniai viešai kal
bėjau, ypač lietuviškai!

Mano sūnus 8 metų. Už 
dešimties metų bus laikas 
jam fuksauti. Bet kažin ar 
jis stos į korporaciją. Klau
simas, ar išvis mūsų korpo
racija egzistuos už dešim
ties metų. Panagrinėkim 
padėtį.

Pirmiausia, pažiūrėkim, 
kokioj aplinkoj mano sūnus 
praleis sekančius 10 metų. 
Jis gyvens nelietuviškam 
rajone ir jo santykis su lie
tuviais bus labai ribotas. 
Parapija ir mokykla — ne 
lietuviškos. Draugai — ne 
lietuviai. Vienintelis jo ry
šys su lietuviais bus per 
mus — jo tėvus, per gimi
nes — senelius, dėdes, te
tas ir t.t. Ir tai gana retai, 
žinoma, jis bus lankęs ko
kią nors lietuvišką mokyklą 
ir bus pramokęs, šiek tiekIšvyka...

(Atkelta iš 7 psl.)
Stepas Vykintas su žmo

na Vanda keliavo po šiau
rės Ameriką ir lankė dides
nes lietuvių kolonijas bei 
dalyvavo Pasaulio Lietuvių 
Dienose, Toronte. Planavo 
dar aplankyti Kalifornijos 
bei Floridos lietuvius ir per 
Washingtoną grįžti atgal į 
Vokietiją.

Vaclovas Mažeika, užda
rydamas išvyką, pasidžiau
gė gražia pradžia, gausiu 
dalyvių skaičium ir apgai
lestavo, kad taip tragiškai 
teko užbaigti. Dėkojo vi
siems talkininkams, ypač 
paskaitininkams: prof. A. 
Augustinavičienei, dr. Leo
nui Kriaučeliūnui, V. Kas- 
niūnui, jr., simpoziumo mo
deratoriui Jonui Jurkūnui 
ir jo dalyviams: Vidai Jo
nušienei, Jolitai Kriaučeliū- 
naitei, Audronei Pavilčiū- 
tei, Algiui Modestui ir Jur
giui Lendraičiui, o taip pat 
ir Eglei Juodvalkytei bei 
Valentinai Mažeikienei.

Atskirai padėkojo Tabor 
Farmos savininkams Adam- 
kams už šiltą, malonų ir rū
pestingą priėmimą.

Oras pasitaikė karališkas, 
dienos šiltos, bet ne karš
tos, o naktys vėsios, bet ne 
šaltos. Visi pasidžiaugė gra
žia aplinka, pakvėpavo gry- 
niu oru ir pasinaudojo gam
tos teikiamais malonumais. 

mūsų istorijos, kalbos, lite
ratūros, bet tai bus viskas. 
95 nuošimčiai jo aplinkos 
bus nelietuviška. Tuo tarpu 
mano kartos aplinka buvo 
bent 50 nuošimčių lietuviš
ka. Gyvenant Marąuette 
Parke, argi galėjo būti ki
taip? O mūsų tėvų kartos 
aplinka buvo beveik 95 nuo
šimčiai lietuviška. Ar ne čia 
mūsų problemos šaknys ?

Dabar, pažvelkime į atei
tį, į 1988 metų rudenį, į kurį 
nors Amerikos universite
tą: Notre Dame, Loyala ar 
kitą, čia randam mano sū
nų, užsiregistravusį univer
sitete, apsitvarkiusį, užmez- 
gusį naujas pažintis. Ir da
bar jis pradeda gauti kvie
timus stoti į studentų orga
nizacijas — Tau Beta Ep
silon, Phi Delta Psi ir kitas. 
Reikia apsispręsti į kurią 
stoti. Viena domisi sportu, 
kita — tiksliaisiais moks
lais, trečia priima tik inži
nerijos studentus. Ką da
ryti? Tada jis gauna kvie
timą iš Korp! Neo-Lithua- 
nia apsilankyti fuksų suei
goje. Vėliau panašius kvie
timus jam pasiunčia skau
tai akademikai ir ateitinin
kai. Tuomet jis paskambi
na man ir prašo, kad as pa
aiškinčiau ką tos organiza
cijos veikia, kuo jos skiria
si ir t.t. Kadangi aš noriu, 
kad jis į kurią nors iš jų 
stotų, stengiuosi jas apibu
dinti. Sakau, kad neolitua- 
nai yra konservatyvūs tau
tininkai, ateitininkai — ka
talikai liberalai, santarie- 
čiai irgi kažkas. Ką jie da
ro ? Rengia literatūrinius 
vakarėlius, referatus skai
to ir panašiai. Staiga sūnus 
pertraukia mane ir pareiš
kęs, kad stos į amerikiečių 
organizaciją, pakabina ra
gelį.

Problema ryškėja, ar ne? 
Jei 1988 metais Korp! 

Neo-Lithuania ir kitos mū
sų organizacijos bus tokios, 
kokios jos šiandien yra, tai 
nei mano, nei Jūsų vaikai 
tikriausiai nebestos į jas. 

Dalis išvyko dalyvių. V. A. Račkausko nuotr.

Dabartinės mūsų organiza
cijos jiems bus nesupranta
mos. Atsiminkite kokia ap
linka sups juos per ateinan
čius 10 metų. Jie mokės su
sikalbėti lietuviškai, turės 
žinių apie Lietuvos istoriją 
ir kultūrą, bet jiems bus vi
sai nesvarbu, kokia buvo 
vienos ar kitos organizaci
jos politinė linija Nepri
klausomoje Lietuvoje. Ar 
organizacijos nariai rėmė 
Smetoną ar ne, ar jie kata
likai ar ne, ar koks nežymus 
Amerikos politikas paminė
jo Lietuvą kokioje kalboje 
ar ne — visa tai jiems ne
rūpės.

O vistiek norėčiau, kad 
mano sūnus stotų į Korp! 
Neo-LitĮiuania, kad per ją 
pažintų savo tautos praei
tį, savo tėvynę. Man darosi 
vis aiškiau, kad laukti de
šimtį metų prieš susirūpi
nant šia problema, būtų 
kryžiaus pastatymas ant 
korporacijos ir panašių or
ganizacijų kapo.

Reikia ką nors daryti, kol 
dar nevėlu! Mes visi sie
kiam to paties tikslo — lie
tuvybės išlaikymo, lietuvių 
kalbos puoselėjimo. Tačiau, 
mes turime atsižvelgti į 
naujas sąlygas.

Maždaug prieš mėnesį, 
su šeima tarnybos reikalais 
lankiausi Louisville, Ken- 
tucky, tipiškam pietinės 
Amerikos mieste. Apsisto
jom priemiestyje, Holiday 
Inn viešbutyje. Čia pat bu
vo matyti teniso aikštės, di
delis baseinas, beisbolo 
aikštė, supyklos ir kitokie 
pramoginiai įrengimai, ša
lia pastatytas gražus ”club 
house”. Vėliau išsiaiškinau, 
kad tai nebuvo koks ’count- 
ry club”, o tautinis — ara
bų klubas. Pasirodo, kad 
prieš kelis metus visos Lou
isville miesto arabų organi
zacijos susijungė ir bendro
mis lėšomis įkūrė šią vietą 
savo nariams. Iš vieno pa
žįstamo klubo nario sužino
jau, kad šią vietą noriai lan
ko vietiniai arabai, ypač 

jaunimas. Jie čia ne tik 
linksminasi, bet ir mokosi 
gilina savo kalbos ir tauti
nės kultūros žinias.

Tą vakarą aš pagalvojau 
— ar nebūtų gražu, jei vi
sos mūsų lietuviškos orga
nizacijos, sušaukusios spe
cialų suvažiavimą, palaido
tų savo skirtumus, neatsi- 
sakydamos savo tradicijų, 
susijungtų ir ką nors pa
našaus įkurtų! Mes galėtu
me įsteigti ne tik klubą, bet 
ir vasarvietę. Pavyzdžiui, 
tam tikslui būtų galima pa
naudoti tokią vietovę, kaip 
Rako stovyklavietė. Tuo
met ja galėtų naudotis ir 
neolituanai ir ateitininkai 
ir skautai. Panašiai būtų 
galima padaryti ir su tauti
niais namais — galėtume 
atidaryti privatų ”health” 
klubą, atidaryti kavinę ir 
t.t. Manau, kad ir mūsų nie
kur nedalyvaujantieji drau
gai, pasidarytų labai akty
vūs.

Įkūrus tokį ”Lithuanian 
Club”, kurio narių skaičius 
nuolat augtų, kuriame mū
sų vaikai galėtų ir norėtų 
praleisti savo laisvalaikį, ir 
mano aštuoniolikmetis sū
nus visai kitaip reaguotų į 
kvietimą fuksauti. Jis no
riai stotų į organizaciją, ku
rios susirinkimuose būtų 
svarstomos jam svarbios 
problemos, jo ateities, pro
fesijos klausimai.

Tiems, kurie galvoja, kad 
toks susijungimas būtų ne
vertingas ar neįmanomas, 
siūlau pasižiūrėti į mažą 
Indianos miestelį — Bever- 
ly Shores. čia lietuviai, ku
rių yra nemažai, atrodo yra 
užmiršę politinius skirtu
mus. Jie, susibūrę į Beverly 
Shores Lithuanian Club, 
veikia vieningai ir sėkmin
gai •— ruošia gegužines, ba
lius, dainų vakarus. Jie 
taipgi reiškiasi vietinėj val
džioj, dalyvauja miesto vei
kloje, ruošia viešus poky
lius. Vietiniams amerikie
čiams lietuviai gerai pažįs
tami.

O štai dar viena mintis: 
Nusikeikime vėl į 1988 me
tus ir pavartykime Chica- 
go Sun-Times rajoninę lai
dą. Trečiame puslapyje — 

didžiulis straipsnis apie 
Chicagos Lietuvių Klubo 
surengtą festivąlį-karnava- 
lą, kurio pelnas — 50,000 
dolerių—skirtas Children’s 
Memorial ligoninei (o gal 
Lietuvių Vaikų ligoninei) 
paremti. Ar negalėtume 
tuo didžiuotis? Ar mūsų 
vaikai nesisakytų svetim
taučiams esą lietuviai? Ar 
Amerikos politikai neat
kreiptų dėmesio?

Aš manau, kad lietuvybę 
išlaikyti ir lietuvius garsin
ti būtų lengviau, jei į tą 
darbą įjungtume ir ameri
kiečius, o ne verkšlentume 
susėdę už uždarų durų, apie 
mūsų organizacijų liūdną 
padėtį.-

Pasimokykime iš organi
zacijų, kaip Rotary, Ex- 
change Club, Lions ir pana
šiai. Pavyzdžiui, Lions klu
bas renka aukas ir šelpia 
našlaičius. Shriners, kita 
o r g a nizacija, pagarsėjusi 
savo paradais, išlaiko vaikų 
ligoninę. To, žinoma, mes 
negalėtume atlikti tuojau, 
bet pradėti būtų galima, 
kad ir rytoj. Jeigu mūsų or
ganizacijos nesiribotų lab
dara ir šalpa vien lietu
viams, jos turėtų daug dau
giau narių, ir turto, o kas 
svarbiausia — lietuvius ir 
lietuvybę iškeltų į viešumą. 
Tuomet ir mano sūnus, su
laukęs aštuoniolikos metų, 
be jokio klausimo stotų į 
Korp! Neo-Lithuania, Chi
cagos Lietuvių Klubo sky
rių!

Vivat, crescat, floreat, 
Korp! Neo-Lithuania!

PAREMKIM STUDENTŲ 
VEIKLĄ

LITUANICA, lietuvių 
studentų klubas Purdue 
Universitete, ruošia rudeni
nį festivalį š. m. spalio 22 
d. 2 v. p. p. Fowler Hali, ku
ri yra Stewart Center pa
state. Universitetas leidžia 
naudotis sale be mokesčio 
kaip oficialiai studentų or
ganizacijai. Klubas pakvie
tė "Grandies” šokių grupę 
atlikti programą. Bet savo 
kasoje klubas neturi pakan
kamai pinigų tokiom išlai
dom. Todėl kreipiasi į visuo
menę su prašymu pagelbėti 
finansiniai klubui suruošti 
šį kultūrinį festivalį, o taip 
pat ir kitiem lietuviškiem 
darbam, kuriuos klubas dir
ba pvz. kalbos klases, dis
kusijos, parodos ir t.t.

Būtų labai gerai jeigu 
žmonės aukotų nors po 
$5.00 ar $10.00. Padėkite 
studentams šiame reikale.

Aukas siųsti šio adresu: 
Pirm. Asta Baškauskaitė, 
LITUANICA — Festival 
Committee, Box 605, Ste- 
wart Center — Purdue Uni- 
versity, West Lafayette, 
Indiana 47907.

TOOL MAKERS
AND

TOOL ROOM MACH1NISTS 
JOB SHOP EXPERIENCE.

COLUMBIA TOOL & GAGE CO 
1921 PICKWICK AVĖ. 

GLENVIEW, ILL. 60025 
(37-41)
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Stasys Lozoraitis Lietuvos

Diplomatijos Sėjas Dr-. A'bertas Gerutls (2)

Rugsėjo 27 d. von Rib- 
bentrop išskrido i Maskvą 
ir kitą dieną susitarė dėl 
naujo Įtakos zonų pasidali
nimo. Pagal ši irgi slaptą 
susitarimą Berlynas perlei
do beveik visą Lietuvos te
ritoriją sovietų Įtakai. (Ga
lutinis susitarimas tarp 
Berlyno ir Maskvos dėl dar 
vokiečių Įtakai paliktos ne
didelės Lietuvos valstybės 
teritorijos dalies perleidimo 
sovietams buvo pasirašytas 
Berlyne 1941 m. sausio 10 
d.).

Nūn prasidėjusiose Mask
voje derybose tarp Lietuvos 
vyriausybės delegacijos, va
dovautos užsienių reikalų 
ministro J. Urbšio, ir Krem- 
lio atstovų Lietuvos padėtis 
buvo nepaprastai kebli, tie
siog neviltiška. Lietuvos vy
riausybė pateko priklauso- 
mvbėn nuo Maskvos geros 
valios, o jos sovietai netu
rėjo. Priešingai, Kremlio 
valdovai, išgavę Berlyno 
pritarimą savo imperialisti
niams užmojams, panaudo
jo tą faktą, kad raudonoji 
armija laikė savo rankose 
sostinę Vilnių, nuožmiam 
spaudimui prieš Lietuvos 
vyriausybę. Didžiulės jėgos 
persvaros dėka Maskva jau 
anksčiau buvo privertusi 
Estiją ir Latviją pasirašyti 
tariamos tarpusavio pagal
bos sutartis ir Įsileisti į sa
vo teritorijas sovietines ka
rines Įgulas.

Ir Lietuvos vyriausybei 
neliko kitos išeities, kaip 
pasirašyti su Sovietų Są
junga 1939 m. spalio 10 d. 
vad. savitarpinės pagalbos 
sutartj, pagal kurią, be kitų 
nuostatų, Į Lietuvos terito
riją buvo įsileistos riboto 
skaičiaus raudonosios armi
jos Įgulos. Tarp kita, toji 
sutartis buvo suplakta krū
von su Vilniaus miesto ir 
nedidelės to krašto teritori
jos dalies perleidimu Lietu
vai.

Nors kelis mėnesius so
vietų Įgulos laikėsi ramiai 
ir dėl jų nekilo rimtesnių 
incidentų, bet jau pats 
”Trojos arklių” Įvesdinimas 
į Lietuvos ir kitų Baltijos 
valstybių teritorijas buvo 
grėsmingas reiškinys, nieko 
gero toms valstybėms neža
dėjęs. Buvo pagrindo bai
mei, kad Kremlius tiktai 
laukia patogaus momento 
jau iš anksto su planuotąja i 
agresijai prieš Lietuvą bei 
kitas Baltijos valstybes.

Tas momentas atėjo, kai 
Hitlerio tankai 1940 m. pa
vasarį pradėjo nelemtąją 
ofenzyvą vakarų fronte. So
vietų vadovybė nusprendė, 
kad mušė valanda pasi
glemžti su vokiečių nacio
nalsocialistine vyriausybe 
sutartąjį grobį Baltijos jū
ros pakraštyje. Kremlis 
pradėjo Lietuvoje ieškoti 

niekingų, didelei valstybei 
garbės nesudarančių ir pra
simanymais pagristų prie
kabių, kurie tariamai turė
jo pateisinti jau seniai su
galvotąją užmačią ir kariš
kai užimti Baltijos valsty
bes. 1940 m. birželio 14 d. 
Lietuvos vyriausybei buvo 
įteiktas ultimatumas, pagal 
kurį reikalauta Įsileisti Lie
tuvos teritorijon neribotą 
raudonosio šarmijos kieki ir 
pakeisti vyriausybę. Įteik
damas ultimatumą tuo me
tu Maskvoje buvusiam už
sienių reikalų ministrui 
Urbšiui, Molotovas ciniškai 
pridūrė: ”Bet koks atsaky
mas bebūtų duotas, vis
tiek sovietų kariuomenė 
įžengs Lietuvon”. Po dvie
jų dienų raudonoji armija 
Įžygiavo taip pat Į Latviją 
ir Estiją.

Respublikos prezidentas 
Antanas Smetona protesto 
ženklan prieš maskvinį 
smurtą ir karinę okupaciją 
birželio 15 d. pasišalino iš 
krašto ir surado laikiną 
prieglobstį Rytprūsiuose.

Lietuvos valstybei for- 
mališkai dar tebesant suve
reninei, nors Maskvos pa
statytoji vyriausybė faktiš
kai neturėjo sprendimo lais
vės, ėjęs ministro pirminin
ko pareigas V. Krėvė-Mic
kevičius, birželio 30 d. nu
vyko į Maskvą ir tą pat 
naktį buvo priimtas Molo
tovo. Krėvė - Mickevičius, 
pats nebūdamas komunistu, 
tikėjosi išsiaiškinti dėl Lie
tuvos ateities ir vylėsi iš
vengti valstybinės nepri
klausomybės sužlugdymo. 
Tačiau Molėte*ras su visu 
didrusio šovinisto vertu at
virumu, nepaliekančiu jokių 
abejojimų, pareiškė, kad 
Kremlio vadovybė esanti 
nutarusi „įjungti Baltijos 
valstybes į Tarybinių res
publikų šeimą”, dar paste
bėjęs, kad ”būtų nedovano
tina, jei Tarybų Sąjungos 
vyriausybė dabar nepasi
naudotų proga, kuri gali ki
tą kartą nepasitaikyti”.

Sugrįžęs į Kauną, deziliu- 
zionuotas V. Krėvė-Micke
vičius įteikė atsistatydini
mo pareiškimą, bet jis ne
buvo priimtas. Baiminda
miesi, kad populiaraus ra
šytojo pasitraukimas gali 
krašte sukelti nerimo, Mas
kvos emisarai paskelbė, kad 
V. Krėvei-Mickevičiui sutei
kiamos atostogos „sveika
tai pataisyti”, o ministro 
pirmininko pareigas perėmė 
vidaus reikalų ministras 
Mečys Gedvilą, komunistas. 
Perorganizuoto i e vyriau sy- 
bėje komunistai nūn turėjo 
neabejojamą persvarą ir 
vairavo kraštą keliu, kuris 
nuvedė į Lietuvos valstybės 
inkorporavimą į Sovietų Są
jungą.

Sudarius prosovietinę vy

riausybę ir užsienių reikalų 
ministro portfeli pavedus 
prof. V. Krėvei-Mickevičiui, 
užsienių reikalų ministeri
jos generaliniu sekretorium 
buvo paskirtas Pijus Glo
vackas, iš seno pasireiškęs 
kaip komunistų veikėjas. 
Bostoniškė „Lietuvių Enci
klopedija” jį apibūdina 
taip: ’Aktyvus Lietuvos so
vietizacijoje, ypač Lietuvos 
užsienių reikalų ministeri
ją likviduojant”.

Prof. V. Krėvė-Mickevi
čius pastebi, kad „atosto
gos”, jam to nė neprašant, 
buvo pratęstos dar 10 die
nų, o užsienių reikalų vice
ministru paskirtas P. Glo
vackas, jam pavedant laiki
nai eiti užsienių reikalų mi
nistro pareigas. V. Krėvė- 
Mickevičius toliau rašo: 
„Faktiškai man pareigų ei
ti jau nebeteko, nes grįžau 
tik likviduoti Užsienių Rei
kalų Ministeriją ir rūpintis 
surasti darbo buvusiems tos 
m i ni s t erijos bendradar
biams”.

1940 m. rugsėjo 10 d. iš
leistas užsienių reikalų mi
nistro Įsakymas, pagal kuri 
nuo rugsėjo 16 d. atleisti 
visi tos ministerijos tarnau
tojai.

šalia ministro pirminin
ko Antano Merkio, užsieniu 
reikalų ministras Juozas 
Urbšys buvo pirmosios oku
pantų praktikuotų deporta
cijų aukos. Vidaus reikalų 
ministro 1940 m. liepos 16 
d. tiekimu sovietinis res
publikos prezidentas Justas 
Paleckis sutiko, kad A. Mer
ks ir J. Urbšys su šeimomis 
būtų deportuoti Sovietijos 
gilumon. Tokiu būdu tuo 
metu, kai formai i škai Lietu
vos valstybė dar egzistavo 
ir nebuvo įjungta į Sovietų 
Sąjungą, Lietuvos piliečiai 
buvo deportuoti į svetimos 
valstybės teritoriją!

II. Užsienių reikalų ministro 
J. Urbšio telegramos 

No. 288 genezė
Paklaustas, ar turi žinių, 

kaip atsirado J. Urbšio mi
nėtoji telegrama, ministras 
S. Lozoraitis 1975 m. kovo 
10 d. laišku atsakė taip:

„Vadinamosios savitarpio 
pagalbos sutarčių su Sov. 
Sąjunga primetimas Balti
jos valstybėms 1939 metų 
rudenį sustiprino baimę, 
kad tos sutartys sudaro įva
dą į sovietų agresiją bei 
okupaciją. Todėl po mūsų 
sutarties pasirašymo aš te
legrama pasiūliau P. Klimui 
ir B. K. Balučiui prašyti J. 
Urbšio leidimo suvažiuoti 
mums trims Paryžiuje ir 
paruošti vyriausybei pasiū
lymus dėl eventualių diplo
matinių priemonių Lietuvos 
okupacijos atveju.

Klimas tuoj sutiko, o Ba
lutis, kaip paprastai ven

giąs angažuotis, atsakė, kad 
pasitarimui reikalo nesą. 
Tada mudu su Klimu krei- 
pėmis Į Urbšį. Jisai davė 
mums trims ir Dr. J. šau
liui instrukciją pasitarimą 
daryti.

Dr. šaulys netrukus pra
nešė, kad dėl ligos dalyvauti 
negalės, nebent atvažiuotu
me Į Šveicariją. Tam pasi
priešino Balutis, jam kelio
nė buvo per tolima. Tad 
mes susitikom tryse Pary
žiuje spalio gale.

Temos ir išvados susive
dė į štai kuriuos punktus:

1. a) Valdžios tęstinu
mas ir valstybės atstovavi
mas. Okupacijos atveju tu
ri išvažiuoti Į užsienį res
publikos prezidentas ir už
sienio reikalų ministras;

b) jeigu u. r. ministras 
negalėtų išvažiuoti, tam 
eventualumui paskirti iš 
anksto diplomatijos šefą.

2. Protestai. Visi atstovai 
privalės pateikti atitinka
moms vyriausybėms protes
tus prieš sovietų agresiją ir 
okupaciją.

3. Lėšos. Pervesti iš ank
sto į užsienį vieną milijoną 
dolerių ir nutarti, kas tais 
pinigais disponuos užsienio 
tarnybai išlaikyti.

4. Pasipriešinimas. Sovie
tų kariuomenei įsibrovus Į 
Lietuvą, pasipriešinti tik 
simboliškai.

Šitaip Klimas, Balutis ir 
aš surašėm Paryžiuje trum
pą memorandumą, kurį pa
ėmiau Į Romą ir ,sustojęs 
tenai kelias dienas, nuve
žiau į Kauną (Balutis galop 
sukruto ir primygtinai siūlė 
man važiuoti į Kauną tie
siog iš Paryžiaus pro Briu
selį, negaišant nė vienos 
ir dargi valandos).

Pakeliui iš Romos į Kau
ną apie pasitarimą painfor
mavau Dr. šaulį, kuris įlipo 
į mano traukinį Lugano ir 
palydėjo ligi Bazelio ar Ber
no. Pik. Škirpa buvo mano 
painfor m u o t a s Berlyne. 
Abu pritarė.

Kaune išbuvau beveik 
mėnesį, ligi XII. 9. Turėjau 
daug pasikalbėjimų su res
publikos prezidentu, minis

tru pirmininku A. Merkiu, 
žinoma, su Urbšiu, A. Ta
mošaičiu (teis, min.), E. 
Galvanausku ir kitais.

Principe visi sutikdavo 
su pasiūlymais, išskyrus 
Galvanauską, bet pasikalbė
jimai buvo kažkaip paviršu
tiniški, neužtraukti, jokio 
nutarimo man nebuvo pra
nešta. Aš tebeturiu Įspūdį, 
kad vieni žmonės buvo pa
veikti sovietų garnizonų 
įvedimo galimų pasekmių, o 
kiti, kaip atrodo, pav., K. 
Bizauskas, turėjo iliuzijų, 
kad nebūsią taip bloga, kaip 
atrodo, pav., kad sovietai, 
prijungdami tokį perdėm 
ūkininkų i n d i v i dualistų 
kraštą kaip Lietuvą, už
krėstų individualizmu savo 
kolchozninkus, o tokios ri
zikos jie negalį pakelti ir 
pan.

Galvanauskas, pozityvis
tas, taip sakant, ir techno
kratas, manė, kad šefo 
klausimas nesvarbus: kai 
bus reikalo, svetimieji pa
rodys mums kokį žmogų ir 
pasakys, štai jis jūsų šefas 
ar užsienių reikalų minist
ras. Kai dėl pinigų, tai Gal
vanauskas atidėliojo pasisa
kyti ligi gruodžio pradžios, 
kada jis man pareiškė, kad 
pinigus galėsiąs pervesti 
apie birželio mėnesį. Aš pa
stebėjau jam, kad jau da
bar bet kurią dieną gali 
įvykti pavojingų dalykų.

Merkys vis sakė man, 
kad Paryžiaus pasiūlymai 
tvarkoj, tačiau tai tolesni 
dalykai. Dabar, tuojau, rei
kia, kad aš būčiau perkel
tas Į Berlyną. Tai atrodė 
svarbiausia jam mudviejų 
pakartotinų pasikalbėjimų 
tema.

Šitokiomis aplinkybėmis 
pranešiau prezidentui ir 
Urbšiui, kad nebeturiu ką 
daugiau veikti Kaune, pa
prašiau leidimo grįžti į Ro
mą ir rekomendavau vis 
dėlto padaryti reikalingus 
sprendimus.

1940 metų gegužės mė
nesį, prasidėjus vokiečių 
puolimui vakarų fronte, te
legrama priminiau Urbšiui

(Nukelta į 10 psl.)
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ANDRIUS MIRONAS

Kalifornijos įdomybės
LONG BEACH

Vienas iš didžiausių miestų Ka
lifornijoje yra Long Beach, turįs 
dabar apie 380,000 gyventojų. Jis 
užima San Pedro įlankos giliausi 
įdubimą, nuo Los Angeles centro 
tiesiai į pietus apie 20 mylių. Se
niau miestas buvo tik pajūrio poil
sio vieta, o ispanų valdymo laikais 
žemė priklausė tūlam Manuel Nie 
to, kuris padalino savo turtus pen
kiems vaikams. Dviejų palikuo
nių, Los Cerritos ir Los Alamitos 
žemė, vėliau pateko kitiems savi
ninkams, kol vienas jų, William 
Willmore bandė steigti miestą, 
bet bandymas sutelkti amerikie
čių koloniją sužlugo, kol paga
liau Long Beach Water and Land 
kompanija pasiėmė 7 mylias pajū
rio, pavadindama Long Beach var 
du. Miestas įregistruotas 1897 
metais.

Alyvos atradimas Signal Hill 
vietovėje suaktyvino pramonės 
veiklą. Buvo įsteigtas atskiras Sig 
nal Hill miestas, kuris ir dabar iš 
visų šalių apsuptas Long Beach že 
mių, kaip ir kaimynas Lakewood. 
1933 metais miestas ir apylinkės 
smarkiai nukentėjo nuo stipraus 
žemės drebėjimo. Antrojo Pasau
linio Karo metu čia Douglas avia
cijos dirbtuvėse dirbo apie 30,000 
darbininkų. Uostas iki šiol turi 
modernius įrengimus ir gali sutal
pinti iki 30 laivų. Tačiau uostas 
valdomas sykiu su Los Angeles 
miestu ir pastarojo vardu vadina
mas, nes juos jungia ir Cerritos 
kanalas.

Kitos pramonės yra — automo
bilių sustatymo fabrikai, alyvos 
gręžimo įrankiai, lėktuvų, muilo ir 
parfumerijos fabrikai, chemikalų, 
dažų, baldų, drabužių, keramikos 
stiklo, popieriaus, plastikos ir sta
tybos bei izoliacijos gaminių dirb
tuvės. Miestas išlaiko meno cent
rą, bibliotekų tinklą, simfoninį or
kestrą, dūdų orkestrą, jūrinį 
stadioną ir prieplauką. Neseniai 
pirktas Queen Mary okeaninis lai
vas paverstas muziejum, su aplin
kiniais priedais ir pastatais suda
ro malonumų rajoną.

Lietuviai čia negausūs, daugu
moje prieškariniai ateiviai. Buvo 
suorganizuota Lietuvių Bendruo
menės apylinkė, bet vėliau persi
organizavo į mažiau pretenzingą 
Long Beach Lietuvių Klubą.

Kadangi keliaujame pajūriu, ap 
žiūrinėdami pranciškonų įsteigtas 
misijas, tai iš Long Beach vyksta
me pajūriu, persikeldami iš Wil- 
mingtono priemiesčio per Termi
nai Island tiltą (už mokestį) ir atsi
randame San Pedro mieste, kurio 
vandenyno pakrantėje yra Los An-

DIPLOMATUOS
SEFAS B B B

(Atkelta iš 9 psl.)
Paryžiaus pasiūlymų vyk
dymo reikalų.

Birželio 3 dieną gavau iš
J. Urbšid telegram^FTrT^ST 

pava?uo^jusDr. šaulį TT* 
lCIimą/z. """

Ministras S. Lozoraitis 
man rašytame minėtame 
laiške dar pastebėjo: „Pre
zidentas Smetona sakė
man, kad telegrama buvo 
išsiuntinėta jo pasitarimo 
su Urbšiu ir kitais pasėko
je. Tai patvirtino vėliau ano 
meto krašto apsaugos mi
nistras gen. K. Musteikis”.

(Bus daugiau) 

gėlės uostas, vienas didžiausių ir 
gilaus vandens uostų visoje Ame
rikoje.

Juan Rodriguez Cabrillo pirma
sis atrado šias vietas 1542 metais. 
MacArthur fortas, beveik prie 
Point Fermin iškyšulio yra vienas 
stipriausių apsigynimo sistemoje, 
iš aukštumos apžvelgia visą Los 
Angeles uostą. Netoli yra nedide
lis, beveik uždaras tarp aukštų 
krantų, Cabrillo pajūris. Pagal pa 
jūrį randami jachtklubai, valsty
biniai ir laivyno pastatai, žvejų 
uostas su laivų flotilija, konservų 
fabrikai ir laivų statyklos. PoVin- 
cent Thomas tiltu yra Catalina 
prieplauka arba stotis, iš kur lai
vai ir lėktuvai vyksta į Catalina sa
lą, iš čia apie 23 mylias tiesa linija 
beveik į pietus.

Tuoj pasibaigus Harbor greitke - 
liui (iš Los Angeles centro) uoste 
yra nedidelis, 19-jo amžiaus tipo 
Ports o’ Call Village, su gatvių 
dujiniais žiburiais, restoranais, 
krautuvėmis ir barais. Čia galima 
gauti ir laivų ekskursijas po uostą. 
Cabrillo vardo jūrinis muziejus, 
prie to pat vardo pajūrio, turi jū
rų kriauklių, gyvūnų, žuvų pavyz
džius, vėžlį - sveriantį virš 1000 
svarų, laivų modelius ir navigaci
jos instrumentus.

Toliau keliaujame Palos Verdes 
pusiasaliu, visą laiką turėdami kai 
rėje pusėje Ramųjį vandenyną. Pa 
siekiame minėtą Wayfarer’s Cha- 
pel, Marineland ir jau rytiniame 
pusiasalio pakraštyje pasigėrime 
vaizdu į Santa Monikos įlanką su 
visais vėliau pravažiuosimais 
miestais — Redondo Beach, Her- 
mosa Beach, Manhattan Beach, 
Ei Segundo, Playa dėl Rey, Mari
na dėl Rey, Venice ir Santa Moni- 
ca. Bet prieš leisdamiesi toliau ke 
lionėn pajūriu, išnagrinėkisime 
kitą kelią (101 greitkelį), kuris ei
na krašto gilumoje, kol Oxnard ir 
Ventura miestuose susijungia su 
Nr. 1 keliu.

Ypatingai skubantieji žmonės 
naudoja susisiekimui su šiaurės 
Kalifornija 101 greitkelį. Los An
geles ribose tas pats kelias vadi
namas Ventura greitkeliu, kuris 
praeina San Fernando slėnį jo 
pietvakariniu pakraščiu pro kelis 
priemiesčius, kol įeina į Ventura 
apskritį, prie Thousand Oaks mies
telio. Toliau seka didesnis Cama- 
rillo miestas, žymus savo psichiat
rine ligonine (Statė Hospital), o 
už jo čia pat ir Oxnard. Beje, dar 
Los Angeles robose, jeigu vyksta
ma Interstate 5 greitkeliu, prava
žiuojamas Sylmar miestelis, kuria
me 1971 metais buvo žemės dre
bėjimo pats centras, sugriovęs 
greitkelio iškeltus tiltus ir Vetera
nų ligoninės pastatą. Tada žuvo 
keliasdešimt žmonių. Jei važiuo
jame iš Los Angeles pro Santa Mo- 
nica, tai išvažiavus iš L.A. miesto
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bingą meilę, dėl kurios ji aukojasi per sunkų su juo g 

(i atsisiskyrimą. j

f Knyga turi 207 psl., kaina $5.50. Užsakymus Į 
[ siųsti per „Tėviškės žiburius”, per D. ir B. Kriau- f 
n čiūnų krautuvę 313 Barton St., E. Hamilton. Ont. ir } 
į per leidėją A. F. Navikevičiy: 555 Sheppard Avė. W., |

No. 202, Downsview, Ont. M3H 2R7, Canada. j

ribų, bet dar Los Angeles apskri
tyje, pajūryje yra kryžkelė į 27 Ka
lifornijos plentą arba gatvę, vardu 
Topanga Canyon Boulevard. Gat
vė vingiuojasi per pajūrio kalnus 
pro Topanga miestelį, pagarsėju
sį kasmetiniais gaisrais, o nugalė
ję kalnus, patenkame į apgyventą 
rajoną, Woodland Hills, Canoga 
Park ir Chatsworth priemiesčiuo
se, San Fernando slėnyje, perkirs 
darni ir greitkelį 101 (Ventura).

Šiuo keliu pavažiavus apie pu
santros mylios ir pasukus Fem- 
wood miestelyje į kalnus, galima 
pasiekti Piuma Road, kuris eina ly
giagrečiai su Nr. 1 plentu, bet pa
čiomis kalnagūbrio viršūnėmis, 
vienoje pusėje matant vandenyną 
o kitoje pusėje - kalnų virtines, 
melsvėjančias tolumoje.

SAN BU0NAVENTURA

MISIJA
Važiuojant pačiu pajūriu, kas 

minutę keičiasi vaizdai, tarytum 
kokiame filme. Iš Santa Monica 
miesto nusileidus žemyn pro Paci- 
fic Palisades skardžius ir Malibu 
rezidencinius namus pačiame pa
jūryje, dešinėje visą laiką dunkso 
kalnai, uždengiantieji matomumą 
ir lyg įsakmiai kreipdami keleivių 
žvilgsnius tiktai į neapmatomą 
Ramiojo vandenyno platybę. Pri
važiavus Rincon vietovę, prisimin 
tina, jog čia prieš kelis metus, že
mės drebėjimo pasekmėje, buvo 
krantą užliejusi didžiulė banga, 
sugriovusi dalį plento, kuris da
bar jau pataisytas ir nebeliko tos 
nelaimės jokio ženklo.

Pro žemės ūkio nemažą centrą 
Oxnard pravažiavę, įsijungiame į 
101 greitkelį, bet Ventura mieste 
laikas apžiūrėti vienuolio Serra 
statydintą devintąją misiją, pava
dintą San Buonaventura vardu. 
Tuo metu misijų steigėjas Serra 
jau buvo pusiau invalidas. Iš San 
Buonaventura pavadinimo vėliau 
išaugo dabartinis miestas su su
trumpintu Ventura vardu. Misija 
įsteigta 1782 metais ir yra centri
nėje miesto gatvėje, apsupta vers
lovių ir krautuvių.

Seniau misija buvo vidury sodų 
vynuogynų ir javų laukų. Kalnuo
se įrengtas vandens rezervuaras 
vamzdžiais ir kanalais per 7 my
lias tiekė pastatams ir laukams 
vandenį. Laukai ir sodai tiesėsi 
nuo kalnų papėdės iki pat vande
nyno. Iki šiol tebestovi dvi didžiu
lės Norfolko pušys tarp bažny
čios ir mažo muziejaus. Abi yra 
virš 100 metų senumo ir, kaip pa
sakojama, pasodintos pravažiuo
jančio jūrų kapitono, norėjusio čia 
užsiauginti ištisą miškelį, tikslu 
gaminti laivams stiebus,, nes šios 
pušys labai tiesių liemenų. Mu

ziejuje išstatyti du senoviniai var
pai. Jie ypatingi tuo, jog yra me
diniai ir tokių niekur kitur Kalifor
nijoje nėra užtikta. Bažnyčia da
bar raudonu čerpių stogu ir turi 
dviejų mažėjančių aukštų varpinę

Pats Ventura miestas tik dabar 
susirūpino savo išvaizda ir bando 
tobulinti miesto centrą su svar
biausiomis apskrities įstaigomis. 
Auga ir rezidenciniai rajonai.

Nuo Venturos greitkelis artėja 
vėl arčiau pajūrio ir vingiuojasi 
tarp aukštų kalnų visiškai pakran
tėje. Šiuose Sierra Madre kalnuo
se yra ir mažesnių kelių ir keliukų 
o miškingose vietose daug stovyk
lavimui rajonų. I šiaurės rytus 
nuo Venturos - garsus citrininių 
vaismedžių sodais Santa Paula 
miestas. Gegužės mėnesį kasmet 
įvyksta muzikos šventė. Miestelis 
turi Kalifornijos Alyvos muziejų, 
vaizduojantį šio krašto alyvos atra
dimo istoriją ir senovišką, medinį, 
alyvai gręžti siurblį. Gyventojų 
apie 20,000. I pietus nuo Ventu
ros miesto, 15 mylių atstumu nuo 
kranto, yra Anacapa sala, viena 
mažiausių Santa Barbara Channel 
salyne. Joje mesvasis garnys (he- 
ron) ir jūrų dramblys yra charak
teringiausi gyvūnai, saugomi Tau 
tiniame Parke, kuriuo visa sala 
paversta.

SANTA BARBARA

MISIJA
Pro Carpinteria miestą, Santa 

Claus Lane vietovę, kuri ypač žie
mos laiku įdomi vaikams, pro 
Montecito miestą pasiekiamas 
stambesnis pietinės Kalifornijos 
šiaurinės dalies miestas, Santa 
Barbara. Tai pirmasis miestas prL 
pažinęs eismo pirmenybę pėstie
siems ir dviratininkams. Apie 
76,000 gyventojų turįs - labai gar
sinamas miestas - yra labiau gar
sus savo studentais, atsakingais 
už eilę riaušių ir gaisrų, prieš ke
lis metus nusiaubusių šį rajoną. 
Be Kalifornijos valstybinio univer
siteto, čia yra dar Brooks Institu
tas ir Westmont kolegija.

Miestas turi paukščių saugonę 
ir mažą zoologijos sodą, skirtą vai
kams. Ypač gražus pajūris, prieš 
kelis metus buvęs užterštas alyva, 
išsiveržusia iš prakiurusių povan
deninių gręžimo vamzdžių. Stear- 
ns Wharf ir keli restoranai garsūs 
jūrų vėžiais ir kitokiu jūrų maistu. 
Apie 6,000 pėdų aukščio kalnų 
šlaituose pastatyti rajonai ištaigin 
gų namų ir vilų. Šis rajonas nese
nai gerokai gaisro apnaikintas, 

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
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nes ypač pietinėje Kalifornijoje 
miško ir krūmų gaisrai yra gyven
tojams rykštė.

Santa Barbara išlaiko neblogą 
meno muziejų ir kelis senovinės 
architektūros pavyzdžius, kurių 
ryškiausias yra Apskrities Teismo 
rūmai, išlaikę ispanų-maurų stilių 
su minareto stiliaus balkonu bokš
te ir įspūdingu įėjimu. Teismo rū
mų kieme tebestovi Šv. Barbaros 
stovyla. Įdomus 1782 m. įsteigtas 
Presidio kariuomenės įgulai. Bu
simojo miesto vardas buvo duotas 
dar 1602 metais, atvykusio su Viz- 
cain ekspedicija vienuolio Torque- 
mados.

Visame mieste dominuoja ant 
aukštumos stovinti Santa Barbara 
misija, įsteigta tėvo Fr. Lausen 
1786 metais. Ši dešimtoji iš eilės 
misijų grandinėje stotis laikoma 
gražiausia, todėl dažnai vadinama 
‘misijų karaliene’. Taip pat ji vie
nintelė niekad nebuvusi vienuolių 
apleista. Nuo pat įsteigimo ją be 
pertraukos valdė pranciškonai vie 
nuoliai, o visos kitos misijos buvo 
laikinai, arba ir visam laikui, se
kuliarizuotos.

Pačioje devynioliktojo šimtme
čio pradžioje misija turėjo dau
giau 1,700 indėnų gyventojų, gy
venusių molinėse trobelėse, pasta 
tytose apie vienuolyną. Energin
gieji vietos indėnai-neofitai padė
jo misijai pasidaryti savarankiška. 
Vienu laikotarpiu 150 indėnų bu
vo apginkluoti ir išmokyti vartoti 
ginklus misijos apgynimui. Jie bu 
vo įtraukti į Presidio įgulą. Ban
dant misiją suvalstybinti, pasiliko 
tik bažnyčia, pradžioje aptarnavu
si tik meksikiečius, vėliau ameri
kiečius, o dabar prie jos dar yra 
prisiglaudusi ir pranciškonų semi
narija.

Akmeninis bažnyčios fasadas 
su dviem dideliais varpinių bokš
tais ir plačiais laiptais yra jau ket
virtasis iš eilės pertatytas ir atnau - 
jintas, trečiąjį sunaikinus 1812 me 
tų žemės drebėjimui. Nuo 1925 m 
žemės drebėjimo bažnyčia tebe
stovi nepajudinamai. Čia gyveno, 
bei anksčiau misijai priklausė, ir 
keli lietuviai pranciškonai.

Įdomus senovinis fontanas ir 
kūdra aikštėje prie bažnyčios įėji
mo, o kitas fontanas yra gražiame 
palmių ir įvairių egzotiškų augalų 
sode. Naktimis bažnyčios fasadas

Ilgas gyvenamųjų patalpų namas 
turi neįkainojamus senovės archy
vus, o dengta galerija su kolono
mis išilgai pastatą suteikia jaukų 
pavėsį karštomis vasaros dieno
mis.
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■ Detroito lietuviai
— ANTANAS GRINIUS

ĮSIGIJO DU BAKALAURO 
LAIPSNIUS

Viktoras-Saulius černis, 
Izoldos ir Kęstučio Černių 
sūnus, po keturių metų 
įtempto darbo, šiemet baigė 
University of Michigan su 
dviem bakalaurais — iš bio
logijos ir iš psichologijos 
mokslų.

Kaip labai gabus studen
tas priimtas į trejas profe
sines mokyklas. Pasirinko 
Medicinos mokyklą Chica
goje ir jau pradėjo keturių 
metų studijas.

Viktoras-Saulius yra gi
męs 1956 m. birželio 3 d. 
Detroite. Yra skautas ir 
lankė lituanistinę mokyklą.

ŠV. PETRO PARAPIJOS 
FESTIVALIS

Įvyksta rugsėjo 16-17 d. 
d. Pradedamas rugsėjo 16 
d. po 5 vai. vakarinių mišių 
ir bus tęsiamas sekmadienį 
po 10:30 vai. mišių. Para
pijos taryba visus lietuvius 
prašo atsilankyti.

LAIMĖJO PIRMĄ VIETĄ
Nesenai įvykusioje For

do kompanijos meno paro
doje, kur dalyvavo daugiau 
kaip šimtas menininkų ir 
buvo išstatyta virš porą 
šimtų kūrinių, Danguolė 
Jurgutienė laimėjo pirmą
ją premiją už aliejinį pa
veikslą „Renesansas”. Lai
mėti pirmą premiją ameri
kiečių tarpe tikrai yra di- 
džiuotinas dalykas.

APLEIDŽIA DETROITĄ

Angelė ir Henrikas Dū
dos ir Adelė ir Mykolas 
Kuncės rugsėjo pabaigoje 
persikelia nuolatiniams gy
venimui į Hot Spring, Ar- 
kansas.

ROBERTAS SELENIS IR 
RITA VYŠNIAUSKAITĖ 

SUSIŽIEDAVO
Adv. dr. Robertas Selenis 

rugpiūčio 27 d. susižiedavo 
su Rita Vyšniauskaite, cle- 
velandiete. Jis nuo pat jau
nų dienų yra skautas, šoko
G. Gobienės vadovaujamoje 
„šilainėje”, dalyvavo muz. 
Stasio Sližio jaunimo chore 
ir yra Lž S-gos Detroito 

skyriaus narys, o kiek anks
čiau Drauge rašinėjo jauni
mo reikalais.

Rita Vyšniauskaitė yra 
baigusi Clevelande lituanis
tinės mokyklos 10 skyrių, 
dainavo Mikulskio Aukuro 
ansamblyje, šoko „Grandi
nėlėje” ir su ja buvo nuvy
kusi į Pietų Ameriką. Yra 
skautė, priklauso sporto 
klubui, lankė Clevelande 
Statė universitetą.

SĖKMINGA GEGUŽINĖ
Jūrų šaulių švyturio kuo

pos surengta rugsėjo 10 d. 
Pilėnuose gegužinė buvo 
sėkminga. Esant gražiam 
orui į ją atvyko gausus 
skaičius šaulių ir svečių. Se
sės šaulės ir broliai šauliai' 
rūpestingai ir gražiai visus 
pavaišino. Daug buvo ir lai
mingųjų, nes loterijos sta
las buvo turtingas dovano
mis.

A. A. KAZIMIERAS 
PAKALNIŠKIS

Rugpiūčio 31 d. savo na
muose amžinu miegu užmi
go Kazimieras Pakalniškis, 
sulaukęs 94 metų amžiaus. 
Velionis buvo gimęs Pabais
ko valse., Ukmergės apskr. 
Jaunas būdamas atvyko į 
Ameriką ir užsidirbęs pini
gų grįžo Lietuvon. Grįžęs 
savo ūkį padidino prisipir
kęs žemės. Prie ūkio turėjo 
ir malūną. Gyveno pasitu
rinčiai ir visą savo šeimą — 
tris sūnus ir vieną dukterį 
išleido į aukštuosius moks
lus. Vienas sūnus yra medi
cinos daktaras, antras — 
veterinarijos daktaras, tre
čias — inžinierius ir duktė 
Valerija Barauskienė — 
dantų gydytoja. K. Pakal
niškis pasitraukęs nuo bol

Mike Rukule pasiliko 
biznyje, nupirkdamas 
biznį kuriame jis dirbo.

Eric
Graser ir
Walter Krueger 
pasidarė patys bosai.

ševikų gyveno Vokietijoje 
ir antrą kartą į Ameriką 
atvyko 1949 m. Apsigyveno 
Detroite ir kurį laiko vertė
si prekyba, turėjo barą.

Velionio kūnas buvo pa
šarvotas Jolandos Zaparac- 
kienės laidotuvių namuose. 
Rugsėjo 4 d. kun. K. Simai
čiui vadovaujant buvo su
kalbėtas rožinis. Rugsėjo 5 
d. už jo sielą šv. Antano 
parapijos bažnyčioje mišias 
atnašavo trys kunigai. Kun.
K. Simaitis, kun. K. Butkus 
ir D. Lengvinas. Palaidotas 
šv. Kapo kapinėse. Laidotu
vių dalyviams užkandžiai 
buvo duodami šv. Antano 
kavinės patalpose.

Liko nuliūdime sūnūs, 
duktė, anūkai, proanūkai ir 
kiti giminės.

DETROITO RADIJO 
KLUBO VALDYBOS 

POSĖDIS
Š. m. rugsėjo 10 d. šv. 

Antano parapijos patalpose 
įvyko Lietuviškojo Balso 
radijo klubo vadybos posė
dis, kuriame buvo svarsto
mi klubo einamieji reika
lai. Pats svarbiausias klau
simas buvo, kad ilgametis 
klubo pirmininkas inž. Va
cys Urbonas, nuo 1949-50 
metų iki šiolei pastoviai ra
dijo klubui pirmininkavęs, 
(su poros metų pertrauka) 
šiandien iš tų pareigų pasi
traukė, nes apleidžia De
troitą ir išsikelia nuolati
niam apsigyvenimui į Flo
ridą, St. Petersburgą.

Reikia pastebėti, kad De
troito lietuviškojo balso ra
dijo klubo veikla, jam pir
mininkaujant, buvo pavyz
dinga, o sumanių pranešėjų 
redaguojamos programos 
kas sekmadienio rytą džiu
gina klausytojus ir yra mie
lai laukiamos, nes tose pro
gramose skoningai paren
kamos lietuviškos dainelės 
ir graži lietuviška muzika.

V. Urbonas klubo pirmi
ninko pareigas perdavė vi
cepirmininkei magistrei Ri
tai Garliauskaitei, kuri su 
radijo klubo darbais gerai 
yra susipažinusi, nes nere
tai patalkina transliuojant 
radijo programas. Posėdžio 
dalyviai padėkojo V. Urbo
nui už ilgametį kruopštų 
darbą ir palinkėjo jam ge
riausios sėkmės įsikurti 
naujoje vietovėje, o naująja 
klubo pirmininkę pasitiko 
gausiais plojimais ir linkėjo 
sėkmingai tęsti lietuviškos 
kultūros darbą.

Malonu paminėti, kad p. 
Urbonai Detroite palieka 
gražiausius prisiminimus, 
nes jiedu buvo labai veiklūs 
ir dosnūs lietuviškiems rei
kalams, todėl Detroito lie
tuviškoji visuomenė jų la
bai pasiges.

J. Leščinskas

DUNN STEEL PRODUCTSTOWNSEND DIVISION OF TEXTRON INC.
P. O. BOX 280, PLYMOUTH, MICHIGAN 18170

A manufacturer of specialty cold formed heading parts — 
Automotive steering and suspension components. mine tools 
etc. — Located in a Western, Suburb of Detroit is seeking 

skilled and talented personnel.

TOOL DESIGN ENGINEER
Minimum 3 years cold heading tool design experience re- 

quired. B.S.M.E. desirable,

TOOL MAKER
ALL MODERN LATHE AND MILLING EQUIPMENT

LATHE OPERATOR
ENl’ERIENCE ON LATHE AND MILLING EQU1PMENT

GRINDERS
ENPERIENC IN I. D., O. D. AND SURFACE GRINDERS 

INCLUDING CARBIDE AND FINISHED GRINDING.

EXCELLENT WAGES AND BENEFITS.

Call Ms. C. Taylor or Ms. B. Maurer for appointment.

313-453-6620
AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

Loizos šeima 
atidarė naują 
restoraną 
senoje 
kaimynystėje,

Leiskite jums padėti visais 
galimais būdais.

CLEVELAND 
VI TRUST

SKILLED & UNSKILLED 
sheet metai workers, punch 
press operator, brake oper
ators, shear operator, hell- 
rac welders.

Tel.: (914) 476-9000
(36-45}

NEEDED

DEUTZ ENGINE 
MECHANICS 

WISCONSIN MECHANICS 
INGERSOL — RAND 

COMPRESSOR 
MECHANIC

AND

lst CLASS FABRICATORS
GOOD BENEFITS 

Call Willie
HARLEY INDUSTRIES

4427 W. 12th St.
Houston Texas 77055 

713-686-8621
(36-45)
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Ar žydai nori likti agasferais?
Plačiai žinoma legenda 

apie Agasferą. Tai „amži
nas žydas”, nemėgiamas, 
n e a p kenčiamas klajūnas, 
kuris amžius bastosi pasau
lyj, vis nerasdamas sau pa
stogės. Legenda genialiai 
vaizdavo žydų tautos tra
gediją, kuri žydus ištiko 
po Jeruzalės sunaikinimo. 
Aleksandrija, Roma, Grai
kija tada, prieš devynioli
ka šimmeČių, priėmė šim
tus tūkstančių bepastogių 
žydų bėglių. Taip prasidėjo 
žydų tautos egzilas, nusitę- 
sęs iki 1948 metų. Tais me
tais atsteigta Izraelio vals
tybė ir senoji Jeruzalė lau
kė sugrįžtant milijonų žy
dų į savo sentėvių kraštą.

Deja, taip nebuvo. Įsi
tvirtinę juos priglaudusiuo
se kraštuose, žydai gana 
skeptiškai Įvertino pionie
rišką kūrimąsi Izraelio nau- 
jokystėje. Plaukė multimi- 
lijoninės pašalpos naujai 
valstybei stotis ant kojų, 
bet, palyginamai, tik pir
mieji po nacių sutriuškini
mo metai atnešė Izraeliui 
naujųjų gyventojų bran
duolį. Vėliau jų buvo vis 
mažiau. Gyventojų skaičius 
stabilizavosi apie nereikš
mingus dviejus milijonus. 
Taip Izraelis įžengė į karia-

RIMAS DAIGŪNAS

TOOL, DIE AND 
MOLDMAKERS 

lnterested in and capable oi building 
and repairing sniall. inlricate dies 
and molds.

GOOD PAY & BENEFITS. 
RELOCATION ASSISTANCE.

Call Mr. F1SHBERG or ZAVELA 

Collect at (714) 541-2054 
to arrange on interview 

GRIES REPRODUCER CO.
1035 SO. LlfiVVOOD AVĖ. 

SANTA ANA. CAL1F. 92705
An equal opportunity employer 

(33-34)

vimo su arabais periodą, 
-kuris dar labiau pakirto 
imigraciją.

Dabar, skelbia aliarmuo
jantieji komunikatai iš Tel 
Avivo, Izraelis kenčia dėl 
„demografinio holocausto”. 
Gyventojų a b e ji n gumas 
naujos savo sentėvių vals
tybės likimui, tikrai stebi
na. Izraelio gyventojai, pi
liečiai, ketina emigruoti į 
kitas šalis!

Per 30 Izraelio gyvavimo 
metus emigravo . .. 300,000 
izraelitų! Jie veržėsi ap
leisti Izraelį, gyventi svetur 
ir kaip kiekvienai emigraci
jai lemta: svetur asimiliuo
tis ir nutautėti. 300,000 iz
raelitų buvo abejingi nau- 
jakūriškos savo valstybės 
interesams. Kas dešimtas 
Izraelio pilietis apleido 
kraštą, išvyko svetur ir 
10 '< emigracijos sudaro 
stambiausią emigr a c i n ę 
skaitlinę Jungtinių Tautų 
statistikos lentelėse.

Nenuostabu, kad po karo 
rūpesčių Izraelio valstybė 
rūpinasi tuo keistu nauja
kurei valstybei reiškiniu: 
žmonių bėgimu iš savo kraš
to į saugesnes ir sotesnes 
užuovėjas svetur. Naujaku
riams skiriamos palankiau
sios lengvatos: mokslas, 
darbas, mokesčiai, gyvena
masis plotas. Tačiau proble
ma pasidarė visai neiš
sprendžiama, kada buvo nu
statyta, kad ne nauji imi
grantai, vos koją įkėlė į Iz
raelį, bėga svetur, bet kad 
iš Izraelio emigruoja daž
niausia vadinamieji ”sab- 
rai”, tai yra jaunoji karta, 
kuri gimė jau nepriklauso

moje savo valstybėje. Tokiu 
būdu Izraelio gyventojų 
skaičius vos ne vos balan
suoja ties pastovia skaitli
ne.

Izraelio imigracijos mi
nisterija disponuoja multi- 
milijoninėmis sąmatomis ir

MACHINISTS
SĖT UP & OPERATE

2 AC WARNER-SWASEY
Sėt up & operate experience on į+2 
AC Warner-Swasey recjuired. N/C 
Lathe Operation experienced desired 
būt will train. Excellent vages, ben
efits & working conditions. 2nd shfit.

AIRMATIC-ALLIED INC.
185 PARK DR.

WILMINGTON, OHIO 45177 
(513) 382-1691

(34-38)

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE

Experienced set-up and operating 
Browsi & Sharpe or multiple spinclle 
autonratics. Top hourly rates, paid 
hospitalizalion ancl profit sharing, 

and pension plan.

DUFFIN MFG. CO.
31G Warden Avė.

Elyria, Ohio 44035 
Elyria 216-323-4681

Cleveland, 216-777-3741
(33-38)

imigrantas būna ilgai vals
tybės globojamas. Vienok, 
šis faktorius pasirodė ma
žai veiksmingas. Izraeliui 
itin skaudu, kad numatyto
ji masinė imigracija iš So
vietinės Rusijos sulaukė ne
sėkmės. Sovietiniai žydai 
nenoromis vyksta į Izraelį 
ir masiniai kuriasi JAV-se, 
Prancūzijoje ar kitur. Nors 
Izraelyje plačiai veikia ap- 
rusėjusių žydų kultūrinis 
gyvenimas: klubai, spauda, 
draugijos. Visur ten nau
dojama rusų kalba, sovie
tiniai emigrantai žydai ru
sų kultūros žydinius atstei- 
gia Vakarų Europoje.

Nenuostabu, su rusų kal
ba ir kultūra suaugę jie 
jaučiasi „namuose” su rusu 
emigracine visuomene. Tuo 
tarpu Izraelyje, kur juos 
transformuoja į „pilietišku

mo” įsisąmoninimą, rusiz- 
mas palengva atmiršta.

Pasaulio sionistų organi
zacija, kuri disponuoja mi
lijonų milijonais dolerių, ke
tina iš naujo pradėti gran
diozinį Izraelio gyventojų 
didinimo vajų. Galvojama, 
kad įvairūs ekonominiai sti
mulai sulaužys abojumą Iz
raeliui, sulaikys emigraciją, 
pagyvins imigraciją, padi
dins Izraelio gyventojų 
skaičių, gyvybingai svarbų 
ateičiai.

Tad idealistinės viltys 
susikryžiuoja su gyvenimo 
realybe. Atrodo dar, kad 
ieškodami praeity žydų ne
sėkmių svetimybėje faktų, 
žydai nepastebėjo, kad kas 
dešimtas Izraelio emigruo
jąs gyventojas yra savo 
tautos holocausto skatinto
jas.

HEAVY GENERAL
FACTORY LABOR

We are a Cleveland based firm look- 
ing for individuals with previous fac- 
tory experience & a good employment 
record. We offei a good starting rate 
and benefits.
Applicants will be taken from 1 :30 
p. m. until 4:30 p. m. on Friday, 
September lst, 1978.

APPLY IN PERSON AT

CLECON INC.
4500 LEE ROAD 

CLEVELAND, OHIO 44104 
(36-37)

DIE REPAIRMEN 
MACHINE REPAIRMEN

METAL STAMPING SHOP NEEDS EXPER1ENCED JOURNEYMEN 
DIE REPAIRMEN AND MACHINE REPAIRMEN. EXCELLENT START 
1NG RATE AND TOP FRINGE BENEFITS.

Apply 9 a. m.- 5 p. m. weekdays or call...
A. Bonkowski, 313-835-6000
FOR SPEC1FIC INFORMAT1ON

DAVIS TOOL & ENGINEERING
19250 Plymouth Road

Detroit, Michigan 48228
(36-37)

FOREMAN
For Gear Works Division of Oklaho
ma City manufacturing companv. 5 
years experience as Manager or Fore- 
man in gear shop. 1 .'.perienced in 
Spur Helical Worms, Broąehing-Key- 
way, Cutting etc. Ilstelimi chance 
for promotion to Manager. Alse need- 
ed, Lead Machinist Come live in Ok
lahoma City—clean air, opeli spač-es, 
low living costs & Iriendly peopb:. 
Call collect (405) 236-3036 Week-
days 8-4. Mr. LUNG.

Lqual Opporlunitv Employer M/F 
(34 4 3)

JEWELER DIAMOND SETTER
Join a growing company that will appreciate your work. 
Pleasant working conditions, good pay and excellent fringe 
benefits. Mušt have the ability to sėt stones and work with 
precious metais. Mušt have good references and a reputation 
for absolute honesty. Please apply:

J. B. ROBINSON JEWELERS
Tri County Mali

Cincinnati, Ohio 45246
Equal Opportunity Employer M/F

(37-38)

VISI KVIEČIAMI Į...

ANTRĄ RYTINIO PAKRAŠČIO 
PABALTIEČIŲ FESTIVALĮ

ŠEŠTADIENĮ, RUGSĖJO 23 
GARDEN STATĖ ARTS CENTRE 

PRIE GARDEN STATĖ PARKWAY, 
EXIT 116, HOLMDEL, N.J.

PLAZA PROGRAMA 1 vai. popiet
— Jaunimo dainos ir šokiai
— Skandinavų šokėjų pasirodymas
— Liaudies ir modernaus meno paroda
— Tipiški pabaltiečių valgiai 

SCENOS PROGRAMA 5 vai. popiet
— Lietuvių šokių ir dainų pynę atlieka “Liepsna”, 

“Tryptinis” ir “Aušrinė” šokėjų grupės, “Vilijos” 
moterų kvartetas ir “Perkūno” vyrų choras

— Latvių “Kolibri” liaudies ansamblis
— Estų moterų gimnastika, tenoras ir pianistai

BILIETAI — $ 8, 6, 5, 4, 3 — gaunami pas Reginą Melinienę, 
13 Fawn Dr., Matawan, N.J. 07747, tel. * 201 566-0761

AUTOMATIC SREW 
MACHINE

5 years experience operating and 
setting up automatic screvv machines 
is required. Mušt haVe own toois and 
gagės, and read shop prints.
Excellent wages, benefits and work- 
ing conditions.

AIRMATIC-ALLIED INC.
185 Park Driye 

Wilmington, Ohio 45177 
513-382-1691

(37-41)

WANTED
Experienced over — the road drivers 
for Cleveland based team operation. 
You mušt be 2> years of age. llave 
at least 2 years of over-the-road 
driving experience, a good safe driv- 
ing record and meet all D.O.T. re- 
quirements. Please Call Bili GINLEY 
at 216-431-8194, between 9-12 noon 
only. (37-41).

Are you interested in 
the Cloistered Life?

‘o Dominican Nuns 
802 Court St. 
Svracuse. NY i3208

MILLRIGHTS
Immediate openings available for experienced millrights. 
Applicants mušt be familiar with the repair, installation & 
inspection of industrial eųuipment. Should also be able to 
work with various hand powered toois, 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.

W00DHAVEN STAMPING PLANT
Has Immediate Openings for Qualified Journeymen

TOOL and DIE WELDERS
APPLY EMPLOYMENT OFFICE

, 75 r.nd West Road, Monday thru Friday 
7:30 A. M. thru 4:00 P. M.

W00DHAVEN STAMPING PLANT
Trenton, Michigan 48183

An Equal Opportunity Employer

STENOGRAPHERS
IMMEDIATE OPEN1NGS IN OUR 
DOWNTOWN COMPLEX FOR EX- 

PERIENCED STENOGRAPHERS. TYP- 
1NG 60-65 WPM and SHORTHAND 
AT 90-100 WPM.

NEAT APPEARANGE , PLEASANT 
PERSONAL1TY. WE OFFER EXCEL- 
LENT SALARY. 5 DAY WORK 
WEEK. EXCELLENT WORK1NG 
CONDITIONS & FR1NGE BENEFITS.

CLEVELAND TRUST
900 Euclid Avė.

Cleveland, Ohio 44101

We are an equal opportunity 
employer. M/F

(37-42)

For applications contact:

EMPLOYMENT OFFICE

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

Mail Resume to:
or

One North Buchanan St.
Gary, Ind. 46402

GARY WORKS
An equal Opportunity Employer

(30-39)
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Iš gyvenimo Tahvane

MEI - LING
MARIJA TŪBELYTĖ-KUHLMANN

Sugrįžus į Taiwaną pir
moji mūsų tarnaitė buvo 
Mei-ling. Sakau pirmoji, 
nes čia Taiwane tarnaitės 
tokios pat nepastovios kaip 
ir nuolatos besikeičiantis 
šios salos oras.

OPPORTUNITY FOR
MUD LOGGING ENGINEERS

UNIT MANAGERS 
ASSISTANT MANAGERS

Wilh Gulf Coast experience and geo- 
pressure detection experience. ALSO

MUD LOGGING COMPUTER 
OPERATORS

Top vvages, hospitalization, paid va- 
cation. & bonus. Apply call oi vrrile:

DATA I.OG INC.
P. O. DRAWER P

LA PLACE. LOUISIANA 70068
PHONE 504-536-4143

(33-371

Opportunity for Journeymen

TOOL MAKERS
Mušt be able to sėt up vvork from 
blue prints & olose tolerance, With 
journeyman papers for good position 
as tool niaker in one of lowa's lead- 
ing die building skops. Good, clean 
vvorking conds. Top tool maker pay, 
$9.99 vv/top benefits, 2 vveeks vaca- 
tion after Ist year.

APPLY CALL OR WRITE TO;
PROGRESSIVE TOOL 

CO., INC.
P. O. Box 656 

Waterloo, Iowa 50704 
219-234-6619

(32-37)

WANTED JOURNEYMEN
MAINTENANCE

AND

TOOL AND DIE MAKERS
8 years proven experienced required. 
Positions available immediately for 

IST & 2ND SHIFT.
Good pay, excelient benefits, steady 
vvork, & Aniple overtime avuilable. 

Contact B1LL JOHNSTONE 

GULF & WESTERN 
MFG. CO.

5511 Telegraph Rd.
Toledo, Ohio 43612

And Equal Opportunity Empioyer
(33-42)

OVER THE ROAD DRIVERS
Needed immediately, Roadvvay Ex- 

press, Ine. Steady employment full 
or part time. Above average earn- 
ings. Good equipment, major Class 
I Conimon Carries. Qualifications: 
Minimum I yr. all season Semi ex 
perience, prefer 23 yrs. of age or 
older, live or reloeate vvithin com- 
muting distance of Toledo. Apply: 
o 180 HAGMAN RD.. TOLEDO, O. 
43612, LINE HAUL EMPLOYMENT 
OFFICE, and Tues., Wea., Thurs. 
betvveen I and 4 p. m.
An Equal Opportymty Empioyer 

(29-38)

FURNACE INSTALLERS
EXPERIF.NCED ONLY

Nevv construction, plenty of vvork. 
Top pav.

Call MR. HAROLD

313-353-8400
(31-37)

MAINTENANCE 
MECHANICS

Immediate openings are available for 
experienced Mechanics to perform 
general maintenance and repair of 
automatic high speed bottling equip- 
ment. One to 3 years Mechanical ex- 
perience required. We offer stable 
employment, competitive vvage and 
benefit program. For appointment 
call:

HEUBLEIN, INC. 
2500 Enterprise Drive 

Allen Park, Mich. 48101 
313-271-3100

An Equal Opportunity Empioyer M/F 
(36-39)

Wanted Ist Class Skilled 
MACHINE REPAIR 

and /or 
MACHINE REBUILDER 

C.OOD BACKGROUND IN ELECTRI
CAL AND HYDRAUL1C WORK. EX- 
CELLENT PAY AND FULL BEN
EFITS.

APPLY IN PERSON: 
PBM COMPANY 

126 Groesbeck 
Mt. Clemens, Mich. 18013 

313-469-8336
Equal Opportunity 'Empioyer 

(36-42)

Palyginti su Japonija kur 
nemėgstančios keisti tarny
bų ”meido-san’ai” savo 
mantą atsiveža dideliais, 
aukštai prikrautais sunkve
žimiais, taiwaniškės amos 
pas savo naujus darbdavius 
ateina nešinos nedaugiau 
kaip plastikiniu China Air- 
lines maišeliu ir joms pa
skirtame kambarėlyje nu
tupia kaip kokie laikinai sa
vo migracijoje į saulėtus 
kraštus pailsėti sustoję 
paukšteliai.

Nckitokia buvo ir Mei- 
ling. Skirtumas buvo tik ta
me, kad ji su savimi neat
sinešė netgi to tradicinio 
lėktuvų kompanijos krepše
lio.

Kai aš jos pasiklausiau 
kur esą jos daiktai, ji kils
telėjo nusitrynusį rudą ran
kinuką ir atsakė, kad jame 
esanti antroji jos suknelė, 
o batų ji teturinti tik vieną 
porą.

— Bet tu prieš ateidama 
pas mus tarnavai pas mūsų 
pažįstamus ir ten gaudavai 
visai neblogą algą, — nu
stebusi pastebėjau.

— Tai todėl, kad aš visą 
savo uždarbį atiduodu savo 
motinai, o ji man iš jo kas 
mėnesį išskaito po šimtą 
NT. (Tolygiai du su puse 
dolerius).

Mums kiek daugiau išsi
šnekėjus, pasirodė, kad toji 
jos motina netgi nebuvo jos 
tikroji gimdytoja. Susilau
kę nebepageidaujamo de
vinto vaiko ir dargi mer
gaitės, jos tikrieji tėvai ją 
atidavė pirmam jos pano
rėjusiam kaimynui.

Tokie primestinukai Ki
nijoje vadinami ”sugar ba- 
bies’’ ir paprastai savo au
gintojų labai mylimi, todėl 
ir Mei-ling man tuoj pat pa
sisakė kad nors ir popykčio 
būdo, jos netikroji motina 
jai visada buvusi labai gera.

— Todėl aš jai labai mie
lai atiduodu visus savo pi
nigus, — baigdama savo pa
sakojimą pastebėjo ji.

Nustebinta tokiu jos dos
numu aš irgi nutariau pa
sekti jos pavyzdžiu ir ati
dariusi savo spintą išėmiau 
tris savo mažiau mėgiamas 
sukneles.

— Kadangi tu irgi ne iš 
tų plonųjų gal jos tau tiks.

Ir nors Mei-ling ir buvo 
už mane žymiai mažesnė, 
jos jai ”tiko kaip nulietos”.

— Dabar atėjus kiniečių 
naujiems metams turėsi 
tikrai ką nors gražaus apsi
vilkti, — pasakiau ne be 
šiokio tokio gailesčio mes
dama atsisveikinimo žvilgs
nį į savo tikrai gražią raus
vo siamietiško šilko suknelę. 
— Kaip matai aš ją taip 
tvarkingai dėvėjau, kad ji 
tartum tik ką iš krautuvės.

Galite įsivaizduoti koks 
buvo mano nustebimas, kai 

sekantį rytą nuėjusi į vir
tuvę radau Mei-ling šia suk
nele apsirengus beplaunan
čią indus. Ir dargi net be 
žiursto.

— Mei-ling! — su pasi
baisėjimu sušukau ar. —
Nejaugi tau negaila sutepti 
šitos tikrai gražios išeigi
nės suknelės?

Ji šypsodamasi atgręžė į 
mane savi įstrižas akis. — 
Man ji taip patiko, kad aš 
nutariau ją tuojau pat šį 
rytą apsivilkti.

— Bet ne prie virtuvės 
darbų!

— Jeigu ji susiteps aš ją 
išsiplausiu.

— Atsimink, kad ne visi 
šilkai plaunami.

★
— Ar toji suknelė nėra 

ta pati kurią aš tau užper
nai atvežiau iš Bangkoko? 
— apžvelgdamas jo martini 
ledus atnešusią Mei-ling, tą 
vakarą pastebėjo mano vy
ras. — Kiek atsimenu aš ta
da išlaksčiau pusę miesto 
ieškodamas kaip tik šito at
spalvio rausvumo.

— Taip. Kadangi ji be
veik neturėjo kuo apsireng
ti aš impulsyviai jai atida
viau keletą savo mažiau ne
šiojamų drabužių, — pra
dėjau aiškintis. — žinoma 
jeigu aš būčiau žinojusi, 
kad ji ją apsirengusi pra
dės šeimininkauti virtuvė
je ...

— Man rodosi, kad jeigu 
tu jai užuot šios suknelės 
būtumei dovanojusi didelį 
cukrum apibarstytą riestai
nį, jinai būtų žymiai dau
giau įvertinusi, — dar ne
atlyždamas dėl ”jo sukne
lės’’ desekracijos, pramur
mėjo Kurtas.

Ir tikrai jis šį kartą pa
sirodė labai įžvalgus. Nes 
mums netrukus paaiškėjo, 
kad centrinis Mei-ling gyve
nimo interesas 'buvo mais
tas ir visa tai kas valgoma. 
Kai aš, pavyzdžiui, atkrei
piau jos dėmesį į tai, kai 
vieną vakarą buvo liepsnin
gas saulėlydis, ji man atsa
kė, kad jis lygiai toks pat 
raudonas kaip mūsų sode 
beprinokstą pomidorai, kai 
mes pakeliui į miestą pra
važiavome didingus kalnus, 
ji net nepažvelgdama į jų 
viršūnes, tuojau pamatė, 
kad jų papėdėse buvo priso
dinta tikrai didelių kopūstų. 
Einant gatve ji pakėlusi no
sį tuojau užuosdavo kas kur 
buvo verdama ir su entuzi
azmu indentifikuodavo te
nai vartojamus prieskonius.

Tad ir nenuostabu, kad 
nors ir nekokia ama, Mei- 
ling buvo tikrai puiki vi
rėja.

— Ačiū Dievui, man šį 
kartą išvažiavus Amerikon 
nereiks rūpintis, kad tu čia 
pasilikęs nedavalgysi, — 
prieš išvykdama iš ,Taiwa- 
no, savo vyrui pastebėjau 
aš. — Tik susimildamas, 
per daug nuo šito skanaus 
Mei-ling virimo nenutuk.

(Bus daugiau)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA

Illinois lietuvių respublikonų išvykoj Lygos pirm. Anato
lijus Miliūnas Įteikia specialų atžymėjimą Vytautui Račkauskui. 

John Utz nuotr.

LIETUVIŲ 
RESPUBLIKONŲ 

IŠVYKA

Rugpiūčio 27 popietę į dr. 
Juozo ir Kazimieros Brie
džių sodybą, Lemonte, rin
kosi lietuviai respublikonai. 
Tarp gražios augmenijos, 
svečiai išsibarstė grupelė
mis, vaišinosi, diskutavo 
tiek lietuvių tiek amerikie
čių aktualijas.

Už baro darbavosi p. J. 
Balčiūnas, prie karštų ang
lių lietuviškas dešras kepė 
nuolatinis kitas talkininkas, 
tai agronomas A. šantaras, 
o bufetą tvarkė ponios I. 
Regienė, D. Milūnienė, J. 
Oksienė, I. Jurkienė, B. Na
vickienė ir A. Andrijauskie
nė. Svečius priminėjo Illi- 
nois lietuvių respublikonų 
lygos iždininkas V. Kačins
kas.

Po užkandos prasidėjo 
trumpa programa. Svečius 
pasveikino Lygos pirminin
kas Anatolijus Milūnas ir 
tolimesniam vadovavimui 
programai pakvietė Praną 
Jurkų. Buvo pristatyta eilė 
amerikiečių politikų, kurie 
atvyko susipažinti su lietu
viais. Amerikos Tautinių 
Grupių respublikonų parti
jos pirmininkas Mitchell 
Kobelinski — buvęs prezi
dento Fordo administraci
joj, kaip Smulkaus Biznio 
administratorius, supažin
dino dalyvius su Tautinių 
grupių veikla respublikonų 
partijoj ir tos veiklos svar
ba.

Algis Regis — vykdoma
sis sekretorius, trumpai 
apibūdino vėlesnius Lygos 
atliktus darbus. Vienas iš 
jų, tai atžymėjimas asme
nų, kurie buvo prisidėję 
prie šį pavasarį per televi
ziją rodyto filmo apie Simą 
Kudirką. Jiems buvo pa
ruošti specialus padėkos at- 
žymėjimai, ir gauti iš jų at
sakymai vertina šį žestą ir 
labai gražiai atsiliepia apie 
Simą Kudirką kaipo asme
nį. Pranas Jurkus pristatė 
eilę kitų svečių. Lietuviams 
vis daugiau besikeliant į va
karų priemesčius, Lyga ple
čia kontaktus ir Du Page 
apskrityje. Svečių tarpe bu
vo Du Page County komisi- 
jonieriai su poniom, ir tai
pogi Statė atstovas Emil 
Boucek su ponia.

Už nuolatinę talką Lygai 
informacijos srityje, spe
cialiu žymeniu, buvo įver
tintas Vytautas Račkaus
kas iš Cicero. Už specialią 
talką lygos darbuose padė
kos atžymėjimai buvo įteik
ti Kazimierai Briedienei ir 
A. šantarui.

Po oficialios dalies vyko 
dovanų paskirstę ras o vė
liau p. Briediene .pažindi- 
no svečius su sa /o meniš
kais rankdarbiais.

Išvyka buvo gerai suor
ganizuota, svečiai saulutei 
besileidžiant skirstėsi pa
tenki ti ir žadėjo kitais me
tais grįžti atgal. (1)

• Dr. Kazio Bobelio — 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Valdybos pirmininko ir šei
mos St. Petersburgan persi
kėlimo proga, ALTos sky
rius spalio 4 d. Lietuvių 
Klubo didžiojoje salėje ruo
šia jų sutikimo-pagerbimo 
vakarą. Tam vakarui sky
riaus pirmininko dail. A. 
Rūkštelės pakviesta iš Chi- 
cagos, II. atvyks duoti kon
certą solistė Praurimė Ra- 
gienė.

Wanted Journeymen
or

Ist Class Skilled 
ALL AROUND

LATHE HANDS 
ALL AROUND 

GRINDER HANDS 
STRAIGHTENERS

Mušt be able to sėt up vvork from 
blue prints & elose tolerance. 

FOR ALL SH1FTS.
Steady vvork for qualified men. Good 
salary and full benefits.
20TH CENTURY MACHINE, 

COMPANY 
6070 E. 18 MILE RD. 

STERLING HGTS., MICH.
(36-40)

WANTED JOURNEYMAN 
COMBINATION ELECTRICIAN 

MILLWRIGHT 
JOURNEYMAN ELECTRICIAN 

AND MILLWRIGHT
Top vvages, excellent fringe pacake, 
vacation, paid holidays, cost of liv- 
ing, pension plan, insurance, hospital 
& medical. Should be able to vvork Ist, 
2nd or 3rd shift. Apply in pesonr 
only: Springfield Mfg., 104 North 
Bechtle Avė., Springfield, O. 45501.

An established grovving company
(36-38)

SEWING MACHINE 
OPERATORS

Call, Walmas Sportswear
12 Jackson Avė. 

Hackensack, N. J. 
201-343-3722

JOURhįEYMEN OR IST 
CLASS SKILLED 

MACHINISTS
Mušt be experienced on Goss Chuck- 
ers, W & S, & Kingsbury. Be able to 
sėt up vvork from blue prints & elose 
tolerance. Also

TRAINEES ACCEPTED
Steady vvork for qualified men & 

benefits.
KINCO INC.

4701 Perkins Avė.
Cleveland, Ohio 44103

215-881-1300
 (33-39)
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CLEVELANDO LIETUVIŲ NAMŲ PENKMEČIUI PAMINĖTI 

š. m. spalio menesio 7-tą dieną, namų viršutinėj salėj rengiamas

BALIUS-BANKETAS
Banketo metu bus įteikta antra Amerikos Piliečių Klubo kultūrinė-visuomeninė 1000 

dolerių premija.
Baliaus pradžia 6:30 vai. vakaro.

Bus kokteiliai, skani vakarienė ir šokiai, grojant žymiam S AM FINGER orkestrui.
Bilietų kaina 12.50 dolerių asmeniui. Stalus ir bilietus galima užsisakyti pas R. Tatarūnienę tele

fonu 531-5924.
CLEVELANDO LIETUVIŲ NAMŲ

PENKMEČIUI PAMINĖTI KOMITETAS

tuvių Namuose rodys medici
niškus filmus.

• SPALIO 7 IR 8 D.D. — 
Lietuvių klubo kultūrinės pre
mijos Įteikimo balius ir Lietu
vių namų penkerių metų su
kakties minėjimas.

• SPALIO 8 D. DMNP para
pijos tradicinė vakarienė.

• SPALIO 14 D. abiturientų 
pristatymas-balius. Rengia LB 
Ohio apyvardos valdyba.

• SPALIO 21 D. Lietuvių 
Namų apatinėje salėje Įvyks 
Clevelando Ramovėnų Choro 5 
metų sukakties minėjimas.

• SPALIO 28 IR 29 D. Lie
tuvių Dienos. Rengia LB Cle
velando apyl. valdyba.

• LAPKRIČIO 4 D. Ohio 
Lietuvių Gydytojų Draugijos 
metinis suvažiavimas ir balius 
Lietuvių namuose.

Stovyklos paštas visad buvo pilnas lankytojų. Prie stalo
"paštininkas” S. Ilgūnas. V. Bacevičiaus nuotr.

atkreipti dėmesį ir į tai, kad 
į Lietuvą per stovyklos paš
tą nukeliavo apie 200 laiš
kų ir atvirukų. Tik klausi
mas, kiek jų gaus adresa
tai ? Stovyklos laikraštis 
”šiuo keliu eik” taip rašė 
apie paštą: ”Nuo anksty- 
vaus ryto iki nakties sto
vyklos pašte dirba du drau
gai: vs VI. Bacevičius ir s. 
St. Ilgūnas kasdien. Jie ant
spauduoja apie 900 laiškų ir 
atvirukų, pardavinėja paš
to ženklus ir atlieka visas 
kitas paštininkų pareigas. 
Unijos nėra. Niekas ne
streikuoja. Puiku.” (vb)

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

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

• RUGSĖJO 24 D. Dievo 
Motinos Nuolatinės Pagalbos 
salėje įvyks Tautos šventės mi
nėjimas. Rengia LB Clevelan
do Apylinkės valdyba.

• RUGSĖJO 30 D. Cleve
lando moksleivių ir studentų 
ateitininkų literatūros vakaras.

• SPALIO 1 D. Kar. A. Juo
zapavičiaus šaulių kuopa Lie-

• LAPKRIČIO 5 D. Lietu
vių Skautų Sąjungos 60 metų 
sukakties minėjimas.

• LAPKRIČIO 11 D. Žalgi
rio šaulių kuopos parengimas 
Naujos parapijos salėje.

PARDUODAMAS NAMAS
Parduodamas colonial mū

rinis namas už E. 200 gat
vės. Pilnas rūsys, 1(4 vo
nios, valgomasis kambarys, 
2 mašinų garažas. Puikia
me stovyje. Virš $40,000. 
Skambinkite 951-2123.

Justine
HILLTOP REALTY

(35-37)

STOVYKLOS PAŠTAS 
NESTREIKAVO...

L.S.S. Sukaktuvinė skau
tų ir skaučių VI Tautinė 
stovykla įvyko rugp. 13-26 
d.d. prie Paxton, Ma. mies
telio gražioje B.S.A. skautų 
stovyklavietėje. Buvo šven
čiama 60-tis metų Lietuviš
kosios Skautybės sukaktis. 
Ta proga vs. Česlovas Kiliu
lis, stovyklos viršininkės 
p a v a duotojas, pasirūpino 
gauti iš JAV pašto įstaigos 
antspaudą. Ir tik atvykus 
pirmai dienai į stovyklą 
pašto viršininkui vs VI. Ba
cevičiui ir jo pavaduotojui 
s. Stasiui Ilgūnui darbo die
na (sekmadienis) dirbta iki 
12 vai. nakties. Daug kas 
norėjo gauti pirmos dienos

rugp. 13 d. datą, kur buvo 
įrašas Gth Lithuanian Scout 
Jamboree Paxton, Mass. 
01612. Tą dieną buvo per- 
antspauduota virš 1500 
laiškų ir atvirukų.

Ir taip per dvi savaites 
kasdieną buvo keičiama ant- 
spaudos data ir per para 
pereidavo per 700-900 laiš
kų. Dar atvažiuodavo iš 
Worcesterio pašto tarnau
tojas V. Ramanauskis ir at
siveždavo iš viso pasaulio 
filatelistų laiškus ir ant
spauduodavo tuo retu ant
spaudu. Bent iš JAV ir Ka
nados galėjo būti apie 500 
laiškų. Lietuvių visuomenė 
nesidomėjo tuo antspaudu, 
nors ir dviejuose lietuviš
kuose laikraščiuose buvo 
duota informacija. Norisi

MOKAME AUKŠČIAUSIA

UŽ SANTAUPŲ
C-

įnešus SI.000
12 mėnesių

Įnešus $1.000
IS mėnesiams

NUOŠIMTI

PAŽYMĖJIMUS
Įnešus SI,000 
30 mėnesių

įnešus SI,000
72 mėnesiams

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

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

Pagal federalinės valdžios įsaką 
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 U).

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Už įnašus mokame

už santaupas, išimtas iš pažymė-

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

936 East I85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

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

Įdedi kiek nori, išimi kada nori.
N ' apskaičiuojamas kiekvieną dieną ir išmokamas

du kartus metuose.
SANTAUPŲ SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI 840,000.

MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS 
PASKOLAS NAMŲ PIRKIMUI.

Superior Zovino/
"and loan association *

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East 185th Street 

481-8552 
13515 Euclid Avė.

681-8100
32800 Center Ridge Road

779-5915

6712 Superior Avė. 
431-2497

14406 Cedar Avė. 
381-4280

*
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

• Zinaida Vyšniauskienė, 
gyv. Malvern, Ohio, atsiun
tė jos pačios mėgstą lovos 
užtiesalą, kurį bus galima 
laimėti Dirvai paremti ruo
šiamame baliuje, Ši šešta
dienį, rugsėjo 23 d. Lietuvių 
Namuose. ’

Ačiū p. Vyšniauskienei 
už dovaną ir linkėjimus.

• Clevelando Studentai 
ir Moksleiviai Ateitininkai 
ruošia VlII-tajį literatūros 
vakarą, šeštadienį, rugsėjo 
30 d., 7:30 vai. vak. Lietu
vių Namų salėje. Progra
moje dalyvaus poetas Hen
rikas Nagys ir deklamatorė 
Izabelė žmuidzinienė. Bilie
tai gaunami pas Andrių 
Razgaitį tel. 524-2357 ir 
Andriu Kazlauską — tel. 
731-4029. Visa Clevelando 
visuomenė yra maloniai 
kviečiama literatūros vaka
re dalyvauti.

• Thomas E. Ferguson, 
Ohio Statė Auditor, kalbė
damas lenkų draugijų su
sirinkime pasisakė prieš 
welfare sukčiavimus ir už 
didesnę jų kontrolę. Be to, 
jis pareiškė atsisakęs pasi
rašyti 14,3 milijonų dolerių 
čekį kurį įsakė išduoti tei
sėjas Frank Battisti apmo
kėjimui mokinių vežiojimui 
autobusais iš vienos mokyk
los į kitą. Ir aukštesnis fe
deralinis teismas išnešė 
sprendimą jo naudai.

• Lietuviškosios Skąuty- 
bės Fondo atstovų suvažia
vimas įvyko tautinėje sto
vykloje. Dalyvavo apie 30 
atstovų. Buvo ir iš Austra
lijos, Anglijos, Kanados. 
Suvažiavimui vadovavo fon
do pirm, vs č. Kiliulis. Pra
nešimą padarė s. K. Nenor
tas, fondo iždininkas. Pa
teikta daug sumanymų, 
kaip vykdyti fondo aukų 
vajų. Vs VI. Bacevičiui pa- 
siūlus, kad fondo atstovai 
parodytų savo pavyzdį ir

CLEVELANDO 
MOKSLEIVIŲ

STUDENTŲ IR I

ATEITININKŲ g
RUOŠIAMAS

VIII-TASIS LITERATŪROS I

VAKARAS
' įvyksta 1978 m. rugsėjo 30 d. 7:30 v. v. į

LIETUVIŲ NAMŲ SALĖJE - 877 E. 185 ST. į 

Programoje dalyvaus poetas Henrikas Nagys į 
ir deklamatorė Izabelė Žmuidzinienė. j

■ Bilietai ($5.00, $3.00) gaunami prie įėjimo ir j
platintojus: Andrių Kazlauską telef. 731-4029 ir T 
Andrių Razgaitį tel. 524-2357. I

Po programos — šokiai, vaišės. 1

į Visi maloniai kviečiami. j
■ n

DIRVAI PAREMTI
K0NCERTAS-BAL1US

RENGIAMAS AMERIKOS LIETUVIU TAUTINĖS SĄJUNGOS 
CLEVELANDO SKYRIAUS

ĮVYKS Š. M. RUGSĖJO MĖN. 23 DIENĄ lietuviu namuose 
(VIRŠUTINĖJE SALĖJE) CLEVELANDE.

Programoje: DETROITO MERGAIČIŲ VOKALINIS ANSAMBLIS, muz. ST. SLIŽIO vedamas. 
Šokiams gros SLOBODŲS orkestras.

Maistas GINTARO restorano, paruoštas KRISTINOS BILIŪNIENĖS priežiūroj. Bus duodami gėrimai 
ant stalu. Veiks baras.
PRADŽIA 7 V AL. VAK. Bilietų kaina $12.50

Bilietus prašom užsakyti iš anksto pas šiuos asmenis: K. Karuli telef. — 229-2419, A. Jonaiti —
531-4608, V. Stuogj — 486-2387, D. Ramonienę — 481-6562 ir E. Maslauskienę — 692-1921.

ALT S-GOS CLEVELANDO SKYRIUS

«ggl

,Ą

į"
S® \

vadovaujamas muz. S. Sližio atvyksta i Cleve- 
Clevelando skyriaus rudeniniame baliuje rug- 
pelnas skiriamas Dirvai paremti. Clevelandie- 

J. Gaižučio nuotr.

Detroito mergaičių vokalinis ansamblis, 
landą ir atliks meninę programą ALT S-gos 
sėjo 23 d. Lietuvių Namuose. Visas baliaus 
čiai maloniai kviečiami i balių atsilankyti.

Mokytojos Muliolienė, Mackevičienė, dir. Augulytė ir 
Grigaliūnienė veda Clevelando lituanistinės mokyklos mokinius. 

V. Bacevičiaus nuotr.

visuomenei. Čia pat buvo 
gauta 1000 dol. Iš Clevelan- 
do dr. S. G. Matai parėmė 
fondą su 100 dol., J. Bud
rienė, V. Bacevičius mažes
nėm aukom parėmė fondą. 
Fondo atstovas Clevelande 
yra V. Bacevičius.

■
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PADĖKA
Žalgirio šaulių kuopos 

valdyba širdingai dėkoja 
nariams ir svečiams, už at
silankymą į surengtą gegu
žinę ir šaulių s-gos tarpkuo- 
pinio šaudymo užbaigimo 
balių, tuo paremiant mūsų 
gražius darbus.

Ypatinga padėka šaulių 
s-gos centro valdybos pirmi
ninkui K. Milkovaičiui už 

vakarienės - baliaus metu 
tartą gražų žodį ir įteikimą 
Clevelando šauliams atžy- 
mėjimų.

širdinga padėka šaulėm, 
dirbusiom ruošiant geguži
nę ir šaudymo užbaigimo 
balių. Moterų sekcijos vado
vei O. Mikulskienei, O. 
čiuprinskienei, M. Tijūne- 
lienei, S. Miglinienei, J. 
Budrienei, U. Grincienei, N. 
Braziulienei, A. Pinkuvie- 

nei, A. šarkauskienei, S. 
Sankalaitei, M. Treinaus- 
kaitei, č. Petkūnienei, S. 
Petkūnienei, ir M. lešman- 
tienci. Loterijos daiktų au
kotojoms, parengimų vado
vui D. Vaičiūnui už tvarky
mą muzikos ir baro ir A. 
Karsokui už leidimą naudo
tis gegužinės vieta.

Kartu pranešame, kad 
gegužinės metu gautas pel
nas paskirstytas ir išsiun
tinėtas sekančiai: Kariui — 
50 dol., Tėvynės Garsų ra
dijo valandėlei — 50 dol., 
Dirvai — 25 dol., Laisvajai 
Lietuvai — 25 dol. ir Drau
gui — 25 dol.

Valdyba

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

• 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 kortelių 
ir eilę kitų prekių. Prašome 
atsilankyti. Tel.: 531-6720.

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

Wl| NATIONW1DE K 1 INSURANCEI Nationwide is on y<xx

• APDRAUDOS reikalais 
geriausius patarnavimus 
gausite kreipdamiesi | Z. 
Obelenj, tel. 531-2211.



DIRVA
• A. Simutis, Lietuvos 

gen. konsulas, rugsėjo 11d. 
dalyvavo pietuose su New 
Yorko meru Koch, sureng
tuose New konsularinio kor
puso.

• Ričardas Bačkis, Pary
žiuje esančio Unilever kon
cerno marketing direkto
rius ir Prancūzijos LB ta
rybos pirmininkas, buvo at
vykęs i Ameriką su visa 
šeima. Kuri laiką su šeima 
paviešėjęs pas tėvus Lietu-

Korp. Neo-Lithuania filisteriui

A. A.

STEPUI VYKINTUI
mirus, jo žmonai VANDAI, dukrai ŽIBUTEI 

ir sūnui TEISUČIUI su šeimomis reiškiame 

gilią ir nuoširdžią užuojautą

Korp. Neo-Lithuania
Vyr. Valdyba

Korp! Neo-Lithuania Filisteriui,

šeimomis nuoširdžiai užjaučia

Buvusiam švietimo Vadybos Kultūros 

Skyraus Direktoriui, tiesioginiam mano vir

šininkui, artimam bičiuliui, draugui, Korpo

racijos Neo-Lithuania kolegai

STEPUI POVILĄ  VIČIUI-VYK1NTUI 
staiga mirus, jo žmoną, dukrą ir sūnų su šei

momis nuoširdžiai užjaučia

Jonas P. Lenkt ai tis

POVILUI KALVAIČIUI
mirus, skausmo prislėgtiems tėvams NIJO

LEI ir LEONUI KALVAIčIAMS, sesutei, 

broliams ir kitiems giminėms nuoširdžią

Mylimai žmonai, motinai ir močiutei
A. A.

KSAVERAI PIMPIENEI
mirus, nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas, Sv. 
Mišias, už gėles ir išreikštą paguodos žodi spaudoje, 
laiškais bei asmeniškai.

Ypatingai dėkingi kan. V. Zakarauskui už 
velionei paskutini patarnavimą ir palydėjimą 
žino poilsio vietos.

Dėkingi laidotuvių direktoriui D. Petkui 
ir nuoširdų patarnavimą.

Dėkojame Dr. J. Reiniui ir jo šeimai už rūpestingą 
ligonės lankymą, Genovaitei Mažeikienei už giedojimą 
bažnyčioje, Antanui Kalvaičiui už palydą vargonais ir 
visiems pagelbėjusiems mums šioje liūdesio valandoje.

suteiktą 
iki am-

už gerą

!

kartu liū

VYRAS, DUKTĖ. ŽENTAS 
IR ANŪKAI

Mielą DANUTĘ LIEPIENĘ ir šeimą jos

šeštokienė 
šeima

STEPUI POVILĄ VIČIUI-VYKINTUI

staiga mirus, jo žmoną, dukrą ir sūnų su

brangiai mamytei

A. A.

ONAI BARAUSKIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame ir

dime

Elena

vos pasiuntinybės Washing. 
tone ir pas uošvę Mointain- 
side, N. J., grįžo į Paryžių,

NEEILINIS 
LIETUVIŠKAS 
KATALOGAS

BALTIC ENTEPRISE 
bendrovė telkia visokiausių 
lietuviškų gėrybių bei pa
tarnavimų kūrėjus ir tiekė
jus į būrį ir skatina tolimes
nę jų lietuvišką gamybinę 
veiklą. Tuo pačiu, skleisda
mi jų darbo vaisius anksčiau 

dar nepraktikuotų mastu 
mes sėjame bei ugdome lie
tuvybės sėklą, nes juk lie
tuvio namai be jokios lie
tuviškos knygos ar plokšte
lės, be lietuviško kryžiaus 
ar lėlės, net be Vyties ženk
lelio ar tautinės juostelės, 
negali skaitytis tikrai lietu
viški. Lietuvių materialinės 
kultūros žiedų platinimas 
— tai mūsų būdas lietuviš
kajam sąmoningumui puo
selėti. Per lietuviškus daik
tus konkretizuojasi ir apsi
pavidalina lietuvybės sąmo
nė.

Tuos įvairialypius lietu
viškus daiktus esame sutel
kę į vieną didžiulį spalvotą 
katalogą, kuris pasirodys 
šių metų gale. Dėl stambių 
šio užmojo išlaidų susidary
mo esame priversti prašyti 
lietuvių paramos, katalogą 
užsisakant iš anksto už 2 
dol. JAV ir Kanadoj (kitur 
3 dol.). Užsakymus kreipti 
į BALTIC ENTERPRISES, 
P. O. Box 8241, Boston, 
Mass. 02114.

P A D E K A
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CAPE COD

NAUJA LIETUVIŠKA 
ŠEIMA

Nijolė Baškytė ir Algis 
Lapšvs rugpjūčio 19 d. su
situokė Osterville Kat. baž
nyčioje. Sutuoktuvių apei
gas lietuviškai atliko kun. 
V. Martinkus.

Jaunoji Nijolė yra a. t a. 
dr. Broniaus Baškio ir Ire
nos Baškienės-Jansonienės 
duktė, baigusi Bostono Uni
versitetą BA laipsniu An- 
thropologijoj ir dar gavusi 
pradžios mokyklos mokyto
jos diplomą. Dirbo Califor- 
nia Statė įstaigoje ir gyve
no Santa Monica.

Jaunasis Algis yra a. t a. 
inž. A. Lapšio ir J. Lapšie- 
nės iš Dedham, Mass. sū
nus, baigęs Northeastern 
Universitetą BSc laipsniu 
inžinerijoj ir Detroit Uni
versiteto Tarptautinės Po
litikos ir Ekonomijos moks
lus Master laipsniu. Yra

Nijolė ir Algis Lapšiai.

ats. kapitonas JAV reserve. 
Algis dirba Fordo Co. Re- 
search Dept. Detroite.

Vestuvių vaišės įvyko dr. 
Edvardo ir Irenos Jansonų 
sodyboje Osterville Cape 
God, Mass.

Abu jaunieji yra lietuvių 
jaunimo ir skautų veikėjai. 
Nijolė dėstė ilgą laiką Li
tuanistinėje mokykloj Bos
tone.

Po vestuvių trumpam bu
vo išvykę į Nautucket salas, 
o iš ten vyksta gyventi į 
Bloomfield Hills, Mich.

Linkime geriausios sėk
mės ir saulėtų dienų jaunie
siems. (es)

WANTED
EXPERIENCED COLDHEADEN 

OPERATOR
___ AND SĖT UP MAN 
EXPERIENCED CENTERLESS

GRINDER
ALSO 

JOURNEYMEN 
MACHINE REPAIRMAN

With experience in rebuilding and 
repairing machines.
Steady Full time. Good wages fic 
benefits. WRITE OR CALL.

ROTEX CORPORATION
P. O. BOX 2611 

OKLAHOMA CITY, OKLA. 73126 
(37-43)

NIGHT

FOREMAN
FOR MACHINE TOOL SHOP

Union Shop. Ali Benefits.

Apply in Person:

DELTA
ASSOCIATED INDUSTRIES 

450 Fair 
Ferndale, Mich.

(1 Block E. of Woodward, 
Right Off 8 Mile)

t3738)

HOURLY OPENINGS
MACHINE BUILDERS

Mušt be able to assemble machine do 
hydraulic piping and read blueprints. 
Required to perform scraping of ma
chine components, Mušt Eave 3-5 
years experience.

ELECTRIC1ANS
3 years of experience required in 
electrical panelvviring, machine lay- 
out and assembliy.

O. D. GRINDERS
3 years experience reouired.

GOOD SALARY PACKAGE, EXCEI.- 
LENT FR1NGE BENEFITS.

Contact: EMPLOYEE RELATJONS

BABCOCK and WILC0X 
Detroit Broach and Machine 

950 S. Rochester Rd.
Rochester, Mich. 48063 

Phone: 313-651-9211
An Equal Employment Opportunity 

Employer M / F /V
(37-43)
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