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SALT II IR DISKUSIJOS
Veda prie pritarimo sutarčiai su rezervais

Vytautas Meškauskas

Kaip įprasta šiame krašte 
senato komisijos prieš pasi- 
sakydamos už ar prieš stra
teginių ginklų apribojimo 
susitarimą, Carterio pasira
šytą su Brežnevu Vienoje, 
apklausinėjo visą eilę liudi
ninkų, jų tarpe atskirų gin
klų rūšių pajėgų vadus ir 
buv. Valstybės Sekretorių 
Kissingerį ir buv. NATO 
vyr. vadą gen. Haig. Dar 
prieš tai administracija iš
siuntinėjo visiems senato
riams 10 klausimų, kurie 
jiems galėtų kilti, su savais 
atsakymais i juos. Tuos de
šimt klausimų paskelbė žy
dų COMMENTARY žurna
las su administracijos atsa
kymais ir VVashingtono 
Georgetovvn Universi t e t o 
strateginių studijų profeso
riaus Edward N. Luttwak 
komentaru. Gaila, kad dėl 
vietos stokos negalime jų 
ištisai paskelbti, nes jie 
daug ką paaiškintų. Už tat 
sustosime tik prie paskuti
nio klausimo: ”Ar sovietai 

Vilniaus bokštai... Šv. Mykolo bažnyčios (XVII amž.) bokštai.

neprasižengė SALT I susi
tarimams”. Administracija 
teigia, kad ne, tačiau prof. 
Luttwak, kuris sukritikavo 
visus administracijos atsa
kymus, aiškina:

” Administracijos atsaky
mas yra teisingas, bet toli 
gražu ne pilnas. Tiesa, kad 
sovietai nepažeidė SALT I 
susitarimo raidės, bet jie 
išnaudojo kiekvieną spragą 
(loophole), kad susitarimą 
paverstų beprasmiu ir su
niekino visą susitarimo dva
sią.

Faktinai, tam tikra pras
me, ir JAV nesilaikė savo 
žodžio: -spragos buvo visai 
aiškios sutartį pasirašius, 
tačiau buvo aiškinama, kad 
dėl to nereikia rūpintis, nes 
JAV gali vienpusiškai (uni- 
lateral statements) pasaky
ti, ką jos reiškia ir jei so
vietai su tokiu aiškinimu 
nesutiks, JAV galėtų atsi
sakyti nuo sutarties. Iš tik
ro sovietai nuo 1972 m. ne
siskaitė su tais vienpusiš

kais aiškinimais, o JAV 
nieko nedarė. Taip pavyz
džiui, JAV sutiko turėti 
mažiau transkontinentali- 
nių raketų (1.608 sovie
tams — 1054 amerikie
čiams) tikėdamos, kad so
vietai nestatys 'sunkių’ ra
ketų, tačiau sovietai tos pa
žiūros nesilaikė ir statė 
SS-19, kuri yra tris kartus 
galingesnė už anksčiau jų 
apginklavime turėtą SS-11 
ar amerikiečių Minuteman 
III. Kiekviena SS-19 raketa 
turi šešis užtaisus pusės 
megafono pajėgumo, tuo 
tarpu Minuteman III turi 
tik tris užtaisus 0.17 me
gafono pajėgumo. Savaime 
aišku, kad SS-19 sudaro di
desnę grėsmę JAV raketų 
bunkeriams negu anksty
vesnė SS-11 raketa.

Svarbiausia, kad SALT I 
buvo norima apriboti stra
teginius ginklus, tačiau so
vietai to nepaisydami savo 
apsiginklaviman įvedė ke- 
turius naujus transkonti- 
nentalinių raketų tipus 
(SS-16, ŠS-17, SS-18, SS- 
19), tris iš povandeninių 
laivų paleidžiamus ir naują 
bombonešį ’Backfire’. Juk 
susilyginti su amerikiečiais 
jie galėtų tik su dviem ra
ketų tipais...

Nėra jokio pagrindo ma
nyti, kad SALT II patar
nautų daugiau JAV intere
sams, ar nusiginklavimui iš 
viso, negu SALT I.”

Prie to reikėtų prisimin
ti vieno NEWSWEEKo ko- 
lumnisto susirūpinimą 1972 
metais. Jis rašė:

”Aš bijau, kad sovietų 
vadai — ypač kariškiai — 
gali išnaudoti SALT, kad 
įsigytų karinį 'pranašumą’ 
prieš JAV. Taip galvojant, 
SALT gali būti sėkminga 
taktika, siekiant sumažinti 
JAV pastangas sustiprinti 
savo karinį potencialą ir 
duoti argumentą tiems, ku
rie ragina sumažinti JAV 
a p s i ginklavimą, siekiant 
ginklų kontrolės su Sovietų 
Sąjunga.”'

Tas kolumnistas bu
vo Zbigniewas Brzezinskis, 
šiandien prezidento Carte
rio patarėjas saugumo rei
kalams. Nepaisant to, kad 
jo būkštavimas pasiteisino, 
šiandien jis International 
Platform Association kon
vencijoje komplikuotai aiš
kino:

”SALT II sutvirtina sta
bilumą ir numatomumą ne

sukelta į 4 psl.)

A. A. Gen. štabo pik. Kazys Škirpa

Mirė pirmasis Lietuvos kariuomenės 
kūrėjas - savanoris 

gen. štabo pik. Kazys Škirpa
Praeitą šeštadienį, rug

piūčio 18 d. Washington, 
D. C., mirė pirmasis Lietu
vos kariuomenės kūrėjas- 
savanoris, gen. štabo pulki
ninkas Kazys Škirpa, sulau
kęs 84 metų amžiaus.

Tai buvo žymus Lietuvos 
karys, politikas ir diploma
tas.

Velionis buvo gimęs 1895 
m. vasario 18 d. Namajūnų 
km., Saločių vlsč., Biržų 
apskr.

Baigęs rusų karo mokyk
lą ir pakeltas į karininkus 
buvo pasiųstas į Omską. 
1917 m. grįžęs į Petrapilį, 
aktyviai įsijungė į organi
zavimą lietuvių tautinių da
linių Rusijoje.

Kai 1918 m. Lietuvos Ta
ryba pradėjo registruoti in
teligentus valsty b i n i a m 
darbui pagal įvairias spe
cialybes, Škirpa užsirašė 
pirmuoju į Lietuvos kariuo
menę. Dalyvavo kautynėse 
prieš bolševikus ir už pa
sižymėjimą laisvės kovose 
buvo apdovanotas Vyčio 
kryžiumi su kardais.

Buvo Steigiamojo seimo 
nariu valstiečių liaudininkų 
frakcijoje. Vėliau vėl grįžo 
į kariuomenę, baigė aukšt. 
karo mokslus Šveicarijoje 
ir Belgijoje. 1925 m. buvo 
paskirtas gen. štabo II sky
riaus viršininku, o 1926 m. 
štabo viršininku. Po 1926 
m. perversmo, kuriam jis 
priešinosi, prašėsi atleidžia- 
rąas iš kariuomenės, bet jo 

prašymas nebuvo patenkin
tas ir buvo paskirtas į Lie
tuvos pasiuntinybę Berlyne, 
o 1928 m. paskirtas Lietu
vos karo atstovu Vokieti
jai. 1937 m. paskirtas Lie
tuvos atstovu prie Tautų 
Sąjungos ir 1938 m. Lietu
vos pasiuntiniu Lenkijai iš 
kur tais pat metais perkel
tas į Berlyną Lietuvos pa
siuntiniu Vokietijai.

1940 m. sovietams okupa
vus Lietuvą sudarė Berlyne 
Lietuvos aktyvistų fronto 
branduolį ir nustatė gaires 
tautos sukilimui, siekiant 
atkurti Lietuvos nepriklau
somybę. 1941 m. įvykus su
kilimui, Škirpa paskelbtas 
Laikinosios Lietuvos vy
riausybės min. pirmininku. 
Tačiau vokiečiai sukliudė 
jam šias pareigas eiti ir ne
leido grįžti į Lietuvą, pra
džioj izoliuodami naminiu 
areštu, o vėliau išveždami į 
pietinę Vokietiją.

1942 m. rudenį grįžo į 
Berlyną ir atnaujino ryšius 
su rezistencinėmis organi
zacijomis Lietuvoje. 1943 
trumpam buvo parvykęs į 
Kauną ir 1944 m. įteikė 
Vokietijai memoran durną 
reikalaujant perleisti kraš
to valdymą lietuviams. Bet 
buvo antru kartu suimtas 
ir internuotas.

Po karo emigravęs į JAV 
ilgus metus dirbo kongreso 
bibliotekoje, bendradarbavo 
spaudoje ir parašė- knygą 
apie savo veiklą.
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Dieviškos harmonijos ekonomika Irane. - Stalino kultas dar žydi

Sovietijoje. - Vietnamo pabėgėliai Suomijoje. - Kas laukia 

--------------------------------------- Jugoslavijos po Tito? ----------------------------------- -

Kaip Iranas sugabėjo iki 
šiol išsilaikyti? Užsienio kores
pondentų teigimu ten vis dar 
yra daug prekių, niekas neba
dauja ir net jo valiuta - rial - 
palyginti nedaug krito. Už 
100 rialų vis dar gali ‘juodai’ 
nusipirkti dolerį, kurio oficia
lus kursas yra 70 rialų. Paaiš
kinimas, žinoma, yra toks, 
kad Iranas vis dar eksportuoja 
po 4 milijonus statinių naftos į 
dieną. Turint galvoje, kad po 
šacho nuvertimo naftos kaina 
pakilo 64%, Iranas gauna 
tiek pat užsienio valiutos, kiek 
gaudavo šachas, parduoda
mas apie 6 milijonus statinių į 
dieną! Tai leidžia lengvai ap
mokėti maisto produktų ir rei
kalingiausių reikmenų impor
tą, juo labiau, kad Iranas su
stabdė ginklų pirkimą ir in
vestavimą į pramonę.

Šachas buvo kritikuojamas 
ir iš kairės ir iš dešinės už per 
smarkią industrializaciją, ku
rios pasėkoje beraščiai kaimie
čiai traukė į miestus ieškoda
mi geresnio gyvenimo. Jie ten 
montavo gatavus produktus, 
įskaitant ir Cadillac’us, iš už
sienyje pirktų dalių, naudo
dami technologiją, kurios ne
mokėjo kontroliuoti. Iranas, 
kuris palyginti dar neseniai iš
simaitindavo, paskutiniu lai
ku importuodavo tiek daug 
maisto, kad už kelių metų bū
tų turėjęs pirkti visą Australi
jos maisto perteklių ir tai dar 
jam neužtektų, nes jo maisto 
pareikalavimas kas metai 
augo po 12.5%, tuo tarpu 
maisto produkcija didėjo tik 
po 2.5% . Praktika parodė, 
kad daugumas Irano ūkių, 
vidutiniai 10 ha. didumo, ne
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buvo labai produktingi. Jie 
pagamindavo tik 60 % maisto, 
likusius 40 % daugiau produk
tingi dideli komerciniai ūkiai 
ir kolektyvios farmos. Revoliu
cijos pasėkoje daug stambes
nių žemvaldžių ir administra
torių pabėgo, daug ūkių buvo 
kaimiečių okupuoti, todėl 
produkcija dideliuose ūkiuose 
smarkiai krito. Laimė, kad 
šiais metais pasitaikė labai lie
tingas oras - paprastai Iranas 
kenčia nuo nuolatinės sausros, 
todėl derlius buvo labai geras, 
beveik 50% didesnis už nor
malų. Dėl neramumų buvo 
palyginti daug išplauta galvi
jų, už tat mėsės trūksta.

Dėl naujos ūkinės politikos, 
kurią teoretikas Bani Sadr va
dina Dieviškos Harmonijos 
ekonomija, daugiausia nuken
tėjo statybos darbininkai, ku
rių buvo per 1.2 milijono, t.y. 
trečdalis visų pramonės darbi
ninkų. Praktiškai niekas ne
bestatoma - nei atominės elek
tros jėgainė, nei Teherano po
žeminis geležinkelis, nei už
planuoti plieno fabrikai, nei 
tiesiami nauji keliai. Vyriau
sybė samprotauja, kad Iranui 
reikalinga tik lengva pramo
nė, panaši į Tračiojo pasaulio 
kraštų. Pavyzdį galėtų duoti 
ir Jugoslavija, nors aplamai tu
rėtų viešpatauti privati inicia
tyva, o ūkiškam gyvenimui tu
rėtų vadovauti ‘teisingi’ Isla
mo verslininkai. Kol kas, ta
čiau, daugumą veikiančių 
įmonių kontroliuoja darbinin
kų komitetai, kurie išmoka al
gas ir nedirbantiems.

ČIA apskaičiavimu, Iranas 
ne tik negalės padidinti da

bartinės naftos gamybos, bet 
nepajėgs’ išlaikyti dabartinio 
lygio. Mat, versmėm vis dau
giau išsenkant, reikia griebtis 
komplikuotų priemonių, kad 
tas versmes būtų galima galu
tinai išsemti. Už tat po pen
kių metų Iranas daugiausiai 
galės pasigaminti tik 3 milijo
nus statinių į dieną. Paskuti
niųjų dienų susirėmimai tarp 
religiniai nusiteikusių ir kai
riųjų neliūdija, kad kelias į 
dievišką harmoniją būtų leng
vas.

Jugoslavija turi mišrią ko- 
munistinė-kapitalistinę ūkinę 
sistemą, kuri kol kas davė pa
lyginti gana gerų rezultatų. 
Taip, pavyzdžiui, 1953 me
tais privačia iniciatyva Slovė
nijoje įsteigta namų apyvokos 
rakandų remonto dirbtuvėlė 
‘Gorenje’ su 11 darbininkų 
taip išsiplėtė, kad pati pradė
jo gaminti šaldytuvus, skalbi
mo mašinas ir pan. Šiandien ji 
turi 13 fabrikų Jugoslavijoje ir 
10 užsienyje - jų tarpe Austri
joje, Graikijoje, Danijoje ir 
Prancūzijoje - ir neseniai nu
sipirko bankrutuojančią Koer- 
tingo radijo bendrovę Bavari
joje už 22 mil. markių, 
joje dirba jau 1,200 darbinin
kų, jų tarpe 185 iš Jugoslavijos 
ir parduoda gaminių už 216 
milijonus DM vien Europos 
Ūkinėje Bendruomenėje. Ži
noma, tai daugiau išimtis ne
gu taisyklė. Visų pirma, 
kiekviena sudėtinė Jugoslavi
jos respublika turi kiek skirtin
gą ūkinę santvarką. Laisviau
sia yra Slovėnija, kur vadina
moje privačioje ‘mažoje’ eko
nomijoje dirba 40,000 darbi
ninkų. Ten, pavyzdžiui, yra 
2,200 privačių restoranų, ku
riuose dirba 4,600 žmonių. Ju 
goslavijoje yra 2,600,000 pri
vačių ūkininkų, kurie valdo 
8.5 mil. hektarų žemės, tuo 
tarpu 2,900 valstybinių ‘sov- 
chozų’ turi 1.25 mil. ha. Kro
atija nuo šių metų pradžios 
jau leidžia privatiems ūkinin
kams turėti iki 20 ha. žemės, 
vietoje iki šiol leistų tik 10 ha. 
Slovėnijos piliečio metinių pa
jamų vidurkis 1978 metais 
buvo $3,583 , tuo tarpu visos 
Jugoslavijos tik $1,920 , o prie 
Albanijos prisišliejusios Koso- 
vo provincijos - tik $561. Va
karų kredito institucijos nesi
gaili Jusgoslavijai paskolų. Ji 
jau įsiskolinusi 11.4 bilijonų 
dolerių. Nors aplamai imant 
jos pragayvenimo standartas - 
kaip dėl komunistinio krašto - 
yra labai aukštas, jos ateities 
perspektyvos nėra labai geros. 
Pvz. šiais metais laukiama net 
6 bilijonų dolerių prekybos de

JAV kongreso delegacijai, kuri tyrinėja "laivinių 
žmonių’ problemą, buvo pasakyta Vietnamo sostinėje Ha- 
noi, kad to vyriausybė sulaiko 'laivinių žmonių’ emigra
ciją ligšioline forma. Tai yra — jie išsiperka vietą žvejų 
laive, kuris turi 50-50 šansų pasiekti ’saugią’ vietą, kuri 
jų visai nenori. Vietoje to Hanoi vyriausybė norinčius 
iškeliauti areštavo. Tokių jau esą 4,000. Iš vienos pusės 
tai parodo, kad pasaulio opinija vis dėlto šį tą reiškia 
ir aziatiškam komunizmo krašte, tačiau iš kitos pusės 
kyla klausimas, kas gi bus su tais, kurie nori taip rizi
kuoti, kad tik ištrūktų iš komunistinio rojaus. Hanojus 
nori diplomatinių santykių su Washingtonu. Juos už
mezgus, jis tam tikra skaičių galėtų išleisti’ normaliais 
kanalais’, bet tuo atveju JAV, kurios iki šiol dėl įvairių 
kitų priežasčių nenorėjo diplomatinių santykių, dabar 
nusileistų komunistų šantažui...

Laukiant tolimesnės tos tragiškosios bylos eigos ver
ta šį tą prisiminti iš praeities. 1941 m. gruodžio mėn. 769 
Rumunijos žydai, panašiai kaip nūdieniai 'laiviniai žmo
nės’, išsipirko iš maršalo Ian Anonescu režimo leidimą 
plaukti į Palestiną senu laivu ’Struma’, kuris normaliai 
turėjo vietos tik 100 keleivių. Turkai tačiau jo nepraleido 
per Dardanelų sąsiaurį, nes britai atsisakė juos įsileisti į 
Palestiną. Kai vėliau britai apsisprendė vis dėl to priimti 
vaikus iki 16 metų amžiaus, patys turkai nutarė jų ne
praleisti, nes tai paskatintų kitų pabėgėlių atvykimą į 
Istanbulą. Taip besiderant laivas kaž kodėl sprogo Juo
doje jūroje. Iš 769 kaleivių 767 paskendo. Jų tarpe dau
giau kaip 200 vaikų.

Dar prieš tai, 1939 metais sionistai prašė britų vy
riausybės įsileisti 20,000 žydų vaikų iš tuo laiku nacių 
okupuotos Lenkijos. Atitinkamų pareigūnų tuo reikalu 
posėdžio Londone protokole buvo įrašyta: "Nepaisant to, 
kad tai skamba labai brutaliai, išvežimas iš Lenkijos šiuo 
metu 20,000 vaikų ... palengvintų vokiečių ekonomines 
problemas.” Prašymas buvo atmestas, o vokiečiai jiems 
paliktą, ’ūkinę problemą’ išsprendė saviškai — per ka
miną. Kaip matome, tie kurie šiandien neprisiima pabė
gėlių turi gražių istorinių precedentų. vm

ficito. Beveik trečdalis tos su
mos išleidžiama naftos impor
tui apmokėti. Infliacija siekia 
20%. Našumo padidėjimas 
vietoje planuotų 4 % į metus, 
siekia tik 2.2%

Visi tie skaičiai kalba už 
naujas taupumo priemones vi
sose srityse, kas reikalauja stip 
rios vyriausybės. Tačiau mar
šalas Tito jau yra 87 metų ir 
kas bus po jo niekas nėra tik
ras, nors nėra abejonės, kad 
sovietai bandys išplėsti savo 
įtaką. Po truputį patikimi 
aukšti karininkai skiriami į 
svarbias vietas. Generolas 
Ivan Dolnicar, krašto apsau
gos ministerijos pasekretorius, 
paskirtas prezidentūros gene
raliniu sekretorium. Kitas ge
nerolas paskirtas partijos laik
raščio Komunist redaktorium. 
Buvęs saugumo šefas gen. 
Ivan Miskovic, kurį laiką bu
vęs nemalonėje, dabar paskir
tas pilietinio gynimosi vadu.

Anot londoniškio The Econo 
mist, daugumas jugoslavų yra 
linkę pasidžiaugti dabartiniu 
status quo, negu kad galvoti 
apie ateitį. Jie, tarp kitko, la
bai domisi Irano įvykiais, da
rydami iš jų išvadas, kad ge
riau susilaikyti nuo pakeitimų 
vien tik dėl pakeitimų. Būdin 
ga, kad ir partijos vadų konfe
rencijoje Agrebe, 70 jos daly
vių tik pasitenkino oficialiais 
pareiškimais, nepasisakydami 
kas jiems iš tikro rūpi. Kas 
verda jų širdys, paaiškės tik 
Tito nuėjus nuo scenos.

♦ ♦ *
Sovietuos stebėtojų tarpe 

didelio dėmesio susilaukė Alek 
sandro Sakovskio romanas 
‘Pergalė’, kurios herojus yra... 
Stalinas. Tas turėjęs rėvą su
gebėjimą teisingai įverti, ti si
tuaciją ir padaryti reikalingas 
politines išvadas. Sakovskis,

C;-.-. ............  . . L 

per paskutinius 17 metų bu
vęs ‘Literatūros Laikraščio’ re
daktorium, yra laikomas kon
servatyviu rašytoju, griežtai 
besilaikančiu partijos linijos. 
Faktas, kad jo ramono ištrau
kos pasirodė daugelyje žurna
lų ir laikraščių, rodo, kad jis 
gavo politbiuro ir net paties 
Brežnevo pritarimą.

Londoniškis The Guardian 
rašo, kad paskutinė romano iš
trauka, pasirodžiusi anglų kal
ba leidžiamam ‘Soviet Week- 
ly’, sukasi apie Stalino, Chur- 
chillio ir Roosevelto Jaltos kon
ferenciją. Churchillis vaiz
duojamas ‘aristokratišku iki 
kaulų’, savo pagrininiu prie
šu laikiusiu ne Hitlerį, bet Sta 
liną ir sovietų kariuomenę. 
Mintis, kad sovietai gali įsi
veržti į Europą taip gąsdinusi 
Churchillį, kad jis nesugebė
davo suprasti kas vyksta ap
link.

Tuo tarpu ‘Stalinas tik kar
tais pasakydavo žodį ar kitą, 
ir atsisėdęs prie savo stalo brai 
žydavo ant popieriaus lapo li
nijas. Jis nieko neužsirašyda
vo. Kartais jis paišydavo gy
vulius - paprastai vilkus ...’♦ ♦ ♦

Šimtas ‘laivinių žmonių’ - 
pabėgėlių nuo komunizmo - 
rado prieglobstį ... Suomijoje. 
Frabufurter Rundschau pra
nešimu, jie ten atvykę ne la
bai drąsiai. Juos gąsdino fak
tas, kad kas penktas suomis 
balsuoja už komunistus, o ir 
Sovietų a, Vietnamo globėja, 
yra čia pat. Keistai jiems at
rodė ir vėsus Suomijos oras. 
Juos tačiau mielai nustebino 
nuoširdumas, su kuriuo juos 
suomiai sutiko.

Kaimyninė Švedija priims 
2,250 la: žinių. Pirmieji 600 
įkurdin . tolimuose, tik vasarą 
naudojamuose kurortuose. Per 
laikraščius ieškoma 50 vertėjų.
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REIKALINGA GERA VALIA 
IR RYŽTAS

NERINGOS STOVYKLA NEKALBANTIEMS LIETUVIŠKAI

žmonijos jūra banguoja j 
vieną ar į kitą kraštą. Bet
gi, galiausiai laimi tikra 
dvasinė kultūra, ne laiki
nos, kad ir labai blizgančios, 
idėjos. Tų bangų sūkuriuo
se ir mes maudomėsi, vieno
mis naudojamės, su kitomis 
kovojam: vieni bandome 
kilti į aukštį, kiti, tarsi bai
mės apimti, bėgam į kran
tą, kad tik nepaskendus 
bangų sūkuryje.

šis klausimas nėra jau 
toks paprastas, kaip gal 
kam gali išrodyti. Jei šitą 
elegoriją perkelsime į šių 
dienų gyvenimo tikrovę, to
ji kova, o ne bėgimas, nū
dien lieka gyvybinis mūsų 
tautos uždavinys. Ir kaip 
mes veiksime ir kaip kovo
sime, nuo to priklausys ir 
mūsų laimėjimų viltis ir pa
tys laimėjimai.

Ar bijoti paver
gėjų keršto? Į šį 
klausimą seniai atsakė ra
šytojas Ignas Šeinius taip:

„Turime nustatyti viena: 
lietuvių tauta yra karo pa
dėtyje su Sovietų Sąjungą. 
Neturim tai pamiršti nei 
keldami, nei guldami. Jei 
mes užmirštam — kaip ne
retai darom, niekados nepa
mirš tai bolševikai. Nepa
mirš, kol jie iš pavergtos 
lietuvių tautos didumos ne
padarys sau tinkamos ma
sės.

Neturim pamiršti ir kito 
fakto: vergijoj likusių ir 
svetur esančių lietuvių ne 
tik padėtis skirtinga, skir
tinga ir taktika bei arti
miausieji uždaviniai. Kas 
jiems negalima, galima 
mums. Taip, pavergėjai žiū
ri, kad ir mes svetur ne 
daug ką galėtume. Keršija 
mūsų anapus gyvenantiems, 
įsifiltruoja mūsų tarpan, 
skaldo mus iš vidaus.

Nemažai nesideda tauti
nės kovos talkon, bijodami 
bolševikų keršto. Bet yra 
laisvėj esančių susipratusių 
lietuvių, ir neturinčių dau
giau ko bolševikų bijoti, vis 
dėlto laikosi nuo tautinio 
reikalo nuošaliau.”

Kai pradedi lietuviškąją 
spaudą skaityti, tuoj įsiti
kini, kad, nestinga mūsuo
se ryžtingo „karingumo”. 
Bet prieš ką yra liejamas 
rašalas? Nagi, vyksta kova 

tarp savęs: ginčai, neobjek
tyvi kritika ir kitokie nega
lavimai ...

Jau būtų laikas pastatyti 
tašką tiems nelemtiems 
ginčams, kas buvo negerai, 
kas vedė prie nesantaikos, 
kas blaškė veiklos jėgas, 
kas stūmė iš realaus ir vie
ningo Lietuvos laisvinimo 
kelio.

šiandien mes negalime 
liūliuoti savęs, kad Lietuvos 
Nepriklausomy b ė s aušra 
patekės savaime ir mus pa
žadins iš miego laisvam gy
venimui. Ir šiandien ir ry
toj mums reikia sunkiai 
grumtis tarptautinėje are
noje dėl savo tautinių teisių 
ir sovietų bolševikų paverg
tos laisvės ir Lietuvos vals
tybės atgavimo.

Mūsų gyvenimo srovės 
plotis ir gylis svetur yra vi
sai kitoks, nei kitų tautų. 
Tai reikia įsisąmoninti ir 
gerai suprasti, kad nesivai
kytume kažkokių šmėklų, 
nesiginčytume dėl tokių da
lykų, kurie neturi nieko 
bendro su mūsų tikruoju 
tautiniu gyvenimu.

Pasaulį stebinti ir pagar
bą sau nusipelnyti galima 
karšta tėvynės meile, tau
tiniu susipratimu, nenuils
tamu darbu ir pasiaukoji
mu dėl laisvės. Tai yra do
rybės, kurios sujungtos su 
mūsų medžiaginiu pasiruo
šimu ir pajėgumu, padės 
mums tikslą pasiekti.

Dirbdami ir siekdami 
laisvės — nebūkim šakoti. 
Prie Lietuvos laisvinimo ri- 
kiuokimės ne su tuščiažo
džiavimu bei fantastiniais 
planais, bet su nuoširdžiais 
darbais ir medžiagine para
ma.

Reikia, kad visos srovės 
subėgtų į vieną vagą tau
tiniam savarankiškumui ir 
vadavimo viltis ir kova tu
ri būti vieninga! (jm)

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
J. Preibys, Detroit..........10.00
G. Taoras, Cleveland .... 2.00 
G. Bučmys, Cleveland .. 7.00 
X. Y., N. Miami Beach .. 2.00 
V. Patašius, Australija .. 9.20 
X. Y.................................... 500.00

Mergaičių Neringos sto
vykla, kuri šįmet švenčia 
dešimt metų Vermonto kal
nuose, yra pagarsėjusi. Ta
čiau lygiai dešimt metų 
švenčia ir kita Neringos 
stovykla, apie kurią mūsų 
visuomenė visai mažai žino. 
Tai stovykla lietuvių kilmės 
vaikams nekalbantiems lie
tuviškai.

Nekalto Prasidėjimo Se
serys, putnamietės, turi 
daug rėmėjų, geradarių iš 
senosios išeivijos tarpo, šie 
nuoširdūs senosios išeivijos 
lietuviai dažnai pasiskųsda- 
vo seselėms, kad širdį skau
da matant, kaip anūkėliai, 
lietuviškai nemok ėdami 
taip ir auga šalia lietuviškų 
užduočių, nes jie neturi kaip 
tapti lietuviškos visuome
nės nariais.

Įsigijusios stovyklavietę 
Vermonte, Seserys nutarė 
pamėgint priartint prie lie
tuviško gyvenimo senosios 
išeivijos atžalas, supažin
dint juos su lietuviškom 
tradicijom, su tuo kas vyk- 1 
sta Lietuvoj dabar, išmo- 
kint juos lietuviškų dainti ir 
šokių, gal ir lietuvišku dar
bu sudomint.

Tais pačiais metais kai iš 
Putnamo į Vermontą buvo 
perkelta lietuviškai prave
dama mergaičių stovykla, 
Seserys ryžosi įsteigti sto
vyklą lietuvių kalmės vai
kams ir pravest ją angliš
kai.

Pirmais metais užsiregis
travo dvylika stovyklauto
jų.

Kitais metais jų jau at
važiavo 24, trečiais 48, pas
kui 68 ir po to jau skaičiai 
sparčiai augo pasiekė 100, 
ir stovykla metai po metų 
pilna.

Dabar šia stovykla nau
dojasi jau ir naujųjų atei
vių lietuviškai nebekalbą 
anūkai.

Stovykloje dirba tie pa
tys vadovai, kaip ir lietu
viškai pravedamose stovyk
lose. Stovyklos ir turinys 
yra pagrindinai tas pats, 
kaip lietuviškųjįj stovyklų.

V. Vilkutaitis, Vokietija 10.00 
J. Petronis, Los Angeles 12.00
I. Banienė,

Bloomfield Hills..........7.00
J. Bagdanskis,

Lake Geneva.................  8.00
K. Dudėnas, Chicago .... 7.00 
S. Šurkus, Worcester .... 4.00 
Dr. H. Nogės, Armdale .. 2.00
J. Jankus, Woodhaven .. 3.00
S. Trinka, Chicago..........2.00
K. Žilėnas, Cicero ............ 2.00
S. Petokas, Chicago .... 7.00 
A. Bliūdžius, Southfield 5.00 
O. Mitinąs,

Fremont Center ............ 5.00
A. Bačiulis, Quincy.......... 5.00
A. Rudzitas, Elizabeth .. 3.00 
Dr. T. Palionis, Madison 12.00 
S. Skirmantas,

Santa Monica ................4,00
J. Gepneris, Chicago .... 7.00 
M. Peckuvienė, Chicago 5.00 
S. Dapkus, Toronto.......... 2.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

ELONA VAIŠNIENĖ

1970 metais sėkmingai 
perso dinusios mergaičių 
stovyklą į naują stovykla
vietę ir nusprendusios iš
vystyti stovyklą lietuviškai 
nekalbantiems lietuvių kil
mės vaikams, tėvų labai 
prašomos ir skatinamos Se
serys sutiko pamėginti pra
vesti stovyklą ir berniu
kams.

Pirmą žingsnį jos žengė 
nedrąsiai, nes dirbt vien su 
berniukais dar nebuvo ban
džiusios. Buvo paskelbta, 
kad steigiama Neringos sto
vykla berniukams ir kad ji 
tęsis savaitę.

Iš karto užsirašė 60 ber
niukų. Stovykla prašvilpė 
kuo sklandžiausiai. Kitais 
metais Seserys stovyklą 
pratęsė į dvi savaitės. Ne
ringoj buvo prigijusi tre
čioji Seserų vedama stovyk
la, kuri kitais metais irgi 
jau švęs dešimtmetį.

Jau kelinti metai kaip ir 
tėvai ir vyresni stovyklau
tojai ir stovy klojos prašo 
Seselių žengti sekantį žings
nį: įkurti mišrią Neringos 
stovyklą 15-17 metų am
žiaus lietuviškai kalbantiem 
jaunuoliams.

Neringos stovykloj sto
vyklauja 7-15 m. mergai
tės ir 7-14 metų berniukai. 
Jaunuoliai mėgsta Neringos 
stovyklą ir norėtų galėti ir 
toliau joje stovyklauti. Tė
vai, kuriems taip pat patin
ka Seserų pravedamų Ne
ringos stovyklų turinys ir 
tvarka mielai leistų savo pa
auglius stovyklauti Nerin
goje ir toliau.

Siūloma, kad būtų pri
imama 50 mergaičių ir 50 
berniukų, pirmenybę duo
dant jaunuoliams, kurie Ne
ringoj yra stovyklavę anks
čiau ir įsisavinę Neringos 
dvasią ir tvarką.

Tėvai nesibaimina „miš
rios” stovyklos galimos nei
giamybėm. Viena, paaug
liai, gi, nuo seno stovyklau
ja organizacijų ruošiamose 
mišriose stovyklose. Be to, 
Seserys turi dešimties metų 
patirtį, kadangi angliškai 
pravedama Neringos sto
vykla iš pat pradžių buvo 
ir berniukams ir mergai
tėms. Priimant anksčiau 
Neringoj stovyklav u s i u s 
jaunuolius, bus užsitikrina
ma iš anksto, kad Neringoj 
priimtino elgesio taisyklės 
stovyklautojų jau bus įsisa
vintos. Ir, kadangi stovyk
la būtų pravedama su reli
giniu atspalviu, ta sustip
rintų dorovinį pagrindą.

Ar Seserų pravedama 
mišri stovykla neduplikuo- 
tų esamų jaunimo stovyk
lų ? Tiems, kurie skatina Se
seris stovyklą organizuoti 
atrodo, kad ne.

Viena, yra jaunuolių, ku
rie dėl visokių priežasčių 
nepriklauso ateitininkams 
ar skautams, šie jaunuoliai 

> nelinkę vykti į organizaci

nes stovyklas, jeigu organi
zacijoms nepriklauso. Tad, 
ši stovykla pasitarnautų 
jaunuoliams, kurie lieka už 
stovyklavimo ribų.

Yra nemažai jaunuolių, 
kurie nuo pat mažens sto
vyklavę, bodisi įprastine or
ganizacijos stovykla ir už
tat į savo organizacijos sto
vyklą nebevyksta. Bet į 
„naują”, stovyklą vyktų.

Mišri Neringos stovykla 
nebūtinai turi būti supran
tama kaip pakaitalas jauni
mo organizacijų praveda- 
mom stovyklom. Anaiptol, 
ne vienai šeimai ji sudarys 
progą jaunuolius nusiųsti ir 
dar vienon stovyklon, šitaip 
vaikams pratęsiant lietuviš
kos aplinkos įtaką.

Mūsų veiklusis jaunimas, 
kuris stovyklauja savo or
ganizacijos stovyklose, brę
sta nesusipažinęs su savo 
amžiaus kitos organizaci
jos veikliaisiais lietuviukais 
(yra priklausančių abiem 
organizacijom, bet tai iš
imtys) . Seserų vedama miš
ri jaunuolių stovykla suda
rytų puikią progą mūsų jau
nimui plačiau su savo bend
raamžiais susipažinti.

Seserys kol kas nesiryžta 
pravesti jaunuoliams sto
vyklos. Jos neabejoja savo 
kompetitingumu tokią sto
vyklą sėkmingai pravesti. 
Jas stabdo mintis, kad tokia 
stovykla atitrauktų šiek 
tiek jaunuolių nuo ateitinin
kų ir skautų jaunimo sto
vyklų.

Gal vieną kitą atitrauktų, 
gal daug daugiau niekur ne
stovyklaujančių pritrauktų. 
Daug stovyklautojų ir tėvų 
prašo, kad Seserys sutiktų 
tokią stovyklą pravest dvi 
vasaras, kaip bandymą.

Tegu bandymas parodo 
kas mūsų lietuviškajai vi
suomenei labiausia į naudą.

Visais Neringos reikalais 
kreiptis: Camp Neringa, R.
F. R., #4, P. O. Box 134 C,
W. Brattleboro, Vermont 
05301.

WANTED JOURNEYMEN 
AUTOMATIC SCREW MACHINE 
OPERATORS AND SĖT UP MEN 

and
TURRET LATHE

OPERATORS AND SĖT UP MEN 
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints and close tolerance. To 
vvork in mild climate & no srjovv. 
Good starting salary and benefits.

Apply call or vvrite to:
SMALL PARTS INDUSTRIES 

4401 N. E. Union Avė. 
Portland, Oregon 97211 

503-287-1181
(33-39)

Wanted Journeymen 
or 

Ist Class
TOOL & DIEMAKERS

Mušt be able to sėt up vvork from 
blue prints & close tolerance. With 
die repair experience helpful. Steady 
vvork, overtime and fringe benefits.

APPLY CALL OR VVRITE TO: 
GREENE 

MANUFACTURING CO. 
1028 Douglas Avė. 
Racine, Wis. 53401 

414-637-1221
(31-33)

PRESSMAN, 
MULTICOLOR

Atex, USA, Ine. Asheville, N. C.28802. 
Opaning for experienced pressman /vro- 
man, Ist shift. Excel sai fringe 
benefits. Relocation fvnds avail. Call 
collect vveekdays Mr. MEL1CK, 

704-274-7920
(30-36)
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■ laiškai Dirvai
DĖL AMERIKOS 

LIETUVIŲ KRAIČIO 
LIETUVAI

"Iš kitos pusės” vm, lie
pos 19 d., pasinaudodamas 
prof. F. Kemešio straipsniu 
įdėtame "Pirmasis dešimt
metis” (1918-1928), nuver
tina Vytauto Alanto teiginį, 
kad Lietuvos laisvės laikais 
(1919-1940), Amerikos lie
tuvių piniginį įnašą Lietu
vai reikia vertinti milijo
nais. Aš pilnai pritariu V. 
Alantui ir savo pritarimą 
mėginsiu paryškinti keliais 
faktais.

Jeigu Amerikos lietuviai, 
atsigabenę į Lietuvą kelis 
šimtus tūkstančių dolerių 
nesugebėjo jų investuoti, 
taip kaip jie važiuodami ti
kėjosi, tai ne Lietuvos, bet 
jų pačių neapdairumas, ir 
iš po karo griuvėsių kylan
čio ūkio sąlygų, nepažini
mas. Tačiau, jeigu tie šim
tai tūkstančių dolerių vis 
tiek pateko į Lietuvos ūkį, 
tai Lietuva jais, kad ir prie 
krintančios markių valiu
tos, neblogai pasinaudojo.

Tame leidinyje "Pirmasis 
dešimtmetis” D. Micutos 
straipsny, kuriame rašoma 
apie to meto Lietuvos finan
sus, pažymėta, kad 1919 — 
1925 m. Amerikos lietuviai 
išpirko Lietuvos Laisvės 
bonų už 18,5 milijonų litų. 
Tiek Lietuvos viduje, tiek 
Amerikos lietuviams skiria
mieji bonai ėjo šūkiu — 
Pirk bonus, bus duonos.

Amerikos lietuviai Kauno 
priemiesty Šančiuose įsteigė 
DROBĖS bendrovę, kuri au
dė įvairius vilnonius audek- 
lius. Po kelerių metų Dro
bės audiniais buvo aprengta 
visa Lietuvos kariuomenė. 
Tenka manyti, kad jos savi
ninkai gautojo pelno dalį 
bus persikėlę ir į Ameriką. 
Kai prieš kelioliką metų 
vienas tos įmonės savinin
kas, berods Žostautas, pa
rašė sovietinei Drobės va
dovybei, kad ji jam siunti
nėtų dividendą, tai sovie
tai į tai atsiliepė TIESOJE 
tokia kalba, kuria tegali ko- 
liotis tik komunistai.

Kaune, Kęstučio gatvėje 
gerai veikė Amerikos Lietu
vių Bendrovė, pardavinėda
ma automobilius ir kt.

Amerikos lietuviai broliai 
Pociai Kaune Laisvės alėjo

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai*. J. JANUfcAITIS ir J. MAftEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

je pasistatydino keletą dide
lių namų. Ne kartą jie man 
prasitarė — Lietuva geriau
sia Amerika! Tą pat reikia 
pasakyti ir apie Dičmaną, 
kuris Kaune Maironio gat
vėje taip pat pasistatydino 
gana didelį ir įspūdingą na
mą. Berods jis dar turėjo 
Mažeikiuose ir metalo fabri
kėlį. Prieš keletą metų jis 
mirė Miami, pas p. Kaulakį 
bevasarodamas. Jo dukrelė 
gyvena New Yorke.

Amerikos lietuviai Alena 
ir Mykolas Deveniai, netoli 
Ukmergės buvo įsigiję ne
mažą ūkį. Jame nebuvau, 
bet patyriau, kad labai ge
rai ūkininkauta. Sovietai 
Devenių Dainavos ūkį pa
vertė pavyzdiniu sovchozu. 
Ne kartą skaičiau Tiesoje, 
kaip jie tuo kolchozu didžia
vosi — visa žemė drenuota, 
pievos sukultūrintos, trobe
siai labai geri, gyvulių veis
lės rinktinės. Juk tai ne 
okupanto, bet Devenių nuo
pelnas. Panašų ūkį Rokiškio 
apskrityje, velionies agro
nomo J. Bertašiaus pasako
jimu, buvo įsigijęs garsiojo 
Brooklyno Antano Bimbos 
brolis. Ir Devenis ir Bimba 
už tai pateko į koncentraci
jos stovyklas.

Apie pustrečių metų 
(1923-1926) aš tarnavau 
Kauno centriniame pašte ir 
dirbau piniginiame skyriu
je. Į čia kasdieną bankų pa
siuntiniai atnešdavo portfe
lius prikimštų dolerių, šia
me skyriuje dirbome du. 
Gautų laiškų patikrinę tu
rinį, vokus užspausdavome 
lako spaudais. Jie su gink
luota palyda buvo gabenami 
tiesiog į pašto vagonus ge
ležinkelio stotyje.

Atlikęs savo karinę prie
volę (dvejis metus ir 8 
mėn.) pradėjau tarnauti 
Kauno pašte dėvėdamas jau 
apnešiotą naminio milo ei
lutę. Po kelių mėn. šiek tiek 
susitaupęs, dairiausi siuvė
jo. Rekdamavosi Amerikos 
lietuvis Kuosaitis. Susira
dau Kauno senamiesty ant
rame namo aukšte. Salė di
delė, o joje bent keliolika 
siuvamųjų mašinų ūžė. 
Vaizdas man patiko. Per dvi 
savaitės jau dėvėjau gerai 
pasiūtą pirmą miestiško sti
liaus eilutę. Po kelių metų, 
Kuosaitis savo siuvykla 

perkėlė į miesto centrą 
Ožeškienės gatvėje.

Manau, kad gerai įsikūru
sių Amerikos lietuvių buvo 
visoje Lietuvoje.

Juozas Audėnas
So. Ozone Park, N. Y.

KAZIO JANKŪNO 
IŠKELTU KLAUSIMU
Kalbu tik savo vardu. 

Bandau atsakyti Kaziui 
Jankūnui, rugpiūčio 9 d. 
Dirvoj pasigedusiam ALTS 
seimo nutarimuose Pasau
lio Lietuvių Bendruomenei 
sveikinimo.

Teisingai paklausėjas tei
gia, kad "elementarinis 
mandagumas reikalauja pa
sveikinti visas seimus ar su
važiavimus sveikinusias di- 
desniąsias organizacijas". 
Bet paklausėjas nutyli, ko
kį sveikinimą šiuo atsitiki
mu jo linksniuojamoji "di
desnioji organizacija” pa
reiškė.

Man išrodo, kad ALT 
S-gos seimas, jo prezidiu
mas mandagumui nenusi
kalto, nes kiekvienam svei
kintojui ir visiems drauge 
padėkojo. O dėl paties Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės pirmininko sveikinimo 
ir jame įpintų pavyzdžių, 
kokie tautininkai ir bend- 
ruomenininkai turėtų būti, 
jau atskira, sena ir jautri 
tema. Josios gvildenimo šis 
seimas nesiėmė, todėl ir Čia 
aptariamo sveikinimo siūly
mai seimo nutarimuose ne
rado vietos?

Mečys Valiukėnas, 
Chicago

Pone Redaktoriau!
"Dirvos” Nr. 31 (1979 m. 

rugpiūčio 9 d.) Kazys Jan
kūnas pasigenda Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos 
16-tojo seimo nutarimuose 
sveikinimo, skirto Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenei.

Kaip nutarimų komisijos 
nariui, man pridera paaiš
kinai, kaip visa tatai dėjosi, 
kad seimas pristigo Kazio 
Jankūno pagrįstai pasigen
damo to "elementaraus 
mandagumo".

Nutarimų komisijai pir
mininkavęs Vaclovas Ma
žeika jos posėdin atsinešė 
kone visų nutarimų projek
tus. Jam perskaičius svei
kinamąjį nutarimą (tokį, 
koks skelbiamas "Dirvo
je"), siūliau į jį įterpti ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruo-

SALT II diskusijos...
(Atkelta iš 1 psl.) 

tikrumo pasaulyje... Jis 
nebaigia konkur e n c i j o s 
strateginiuose ginkluose nei 
naujai duoda sovietam 
tai, ko jie jau turi — bū
tent, stiprią karinę jėgą, 
kuri yra iššūkis. SALT II 
tačiau sumažina konkuren
ciją ir palengvina to iššūkio 
(challenge) sutikimą ir da
ro jį lengviau įspėjamą."
H. Kissengeris pasisakė už 
SALT II ratifikaciją su 
trim sąlygom:

1. Būsimi susitarimai dėl 
strateginių ginklų bus sie
jami su sovietų elgesiu vi
same pasaulyje. Administ
racija turėtų kasmet rapor
tuoti apie tai kongresui, ku
ris kas dveji metai balsuo
tų ar verta toliau tartis su 
sovietais;

2. Reikia smarkiai padi
dinti išlaidas apsiginklavi
mui. "Labai retai istorijoje 
pasitaikė kad tauta taip pa
syviai (kaip amerikiečiai) 
sutiktų radikalų karinio ba
lanso pasikeitimą", — aiš
kino jis.

3. Kissingeris norėtų se
nato rezoliucijos, kuriame 
būtų aiškiai pareikšta, kaip 
suprantami sutartyje palik
ti neaiškumai.

Panašių rezervų padarė 
ir gen. Haig.

Georgijos senatorius Sam 
Nunn (dem.), kuris laiko-r 
mas karin jų. rūkalų žinovu, 
pasisakė balsuosiąs už su
tartį, jei administracija pa
didintų išlaidas ginklavi
muisi. (Faktinei ir Carterio 
administracija nori daugiau 
pinigų krašto apsaugai, ta
čiau Nunn norėtų bent 4 ar 

menę. Tačiau kiti komisijos 
nariai (iš anksto numaty
tieji ir prezidiumo pasiūly
tieji — tik aš buvau paties 
seimo papildomai pridvaily- 
tas) mano pasiūlymui ne
pritarė. Seimui svarstant 
nutarimus, taip pat siūliau 
pasveikinti ir Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenę, bet, 
seimo pirmininkui Vytautui 
Abraičiui pastačius klausi
mą balsuoti, mano pasiūly
mą seimo dauguma atmetė.

Tamstą gerbiąs
Bronius Nemickas, 

buvęs nutarimų 
komisijos narys. 

5% padidinimų, atskaitant 
infliaciją).

Tokiu būdu bendras įspū
dis kol kas susidarė toks, 
kad senatas sutartį būtų 
linkęs patvirtinti, jei admi
nistracija ateityje būtų 
budresnė ir pati išnaudotų 
visas paliktas spragas ge
resniam apsiginklavimui. 
Yra ženklų kalbančių, kad 
administracija iš tikro pa
suks tuo keliu. Pradėta kal
bėti apie geresnį Europos 
apginklavimą, JAV raketų 
vežiojimą iš vienos vienos į 
kitą vietą, kad sovietams 
būtų sunkiau į' jas nutaiky
ti savo sunkiąsias raketas, 
ir net paskelbta, kad 200 
milijonų paskirta smarkes
niam ’laserio’ spindulių ty
rinėjimui, kurie teoriškai 
galėtų numušti atskrendan- 
čią raketą. Yra tačiau dar 
viena kliūtis. Jei konserva
tyvų dauguma bus paten
kinta, triukšmą pakels libe
ralai, būtent tie, kurie sam
protauja, kad pradėti gink
lavimosi lenktynes nėra jo
kios prasmės ir jei SALT 
II sutartis faktinai prie tų 
lenktynių veda, tai jie bal
suos prieš ją. Tokiu būdu 
dar neišskirta galimybė, 
kad prie sutarties neratifi- 
kavimo gali privesti kraš
tutinė "užkietėjusių’ kon
servatorių ir tokių pat libe
ralių opozicija.

Opportunity for 
REGISTERED NURSE’S 

FOR A J.C.A.H. ACCREDITED UOS 
PITAL FOR ALL SERVICES AND 

ALL SH1FTS.
Also

CRITICAL NEED IN ICCŲ
FULL riME NIGHTS, & l’ART TIME? 

FL’LL DAYS & EVLN1NGS.
Salary commensurate with experience 
and ability, plūs shift differential. 
Excellent person.nel benefits. Hospital 
located in Southern Maiylund 6> 
miles from Nations Capitol. Excellent 
recreational area in near by Chesa- 
peake Bay. Apply call or wr>te to.

PERSONNEL. D1RLC1OR
ST. MARY’S HOSPITAL

P. O. BOX 447 
LEONARDTOWN, MD. 20650 

301-475-8981
E.O.E. (27-36)

WANTED JOURNEYMEN
MACHINISTS

Bridgeport Mill and Lathe
DIE MAKERS

FOR SMALL D1ES
Job shop experience. Be able to sėt 
up work from blue prinls 6c close 
tolerance. Excellent chance for ad- 
vancement with rapidly expanding 
tęst equipment manufacturer. Excel- 
lent fringe benefits.

Call for appointment 
317-783-3221 betwen 8 to 5. 
An Equal Opportunity Employer

WAVETEK
59 N. 2ND,

BEECH GROVE, IND. 46107
(28-32)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES

To work and live in a peaceful ru.^al 
community. For midnight to 8 a. m. 
shift. Excellent salary, fringe benefits 
6c congenial working conditions. Plūs 
4 meal on duty. Apply call or write to:

PARMER COUNTY 
COMMUNITY HOSPITAL

1307 CLEVELAND 
FRIONA. TEXAS 79035 

806-247-2754
(27-333

HYDROTEL OPERATORS 
Duplicating plastic injection molds, 
mušt have job shop experience. Ex- 
ceilent eąuipment and working con
ditions.

INDUSTRIAL ECONOMY 
TOOL CO. INC.

1698 WEST LAFAYETTE 
DETROIT, MICH. 

313-962-6460
(29-35)

MEN/W0MEN
ATTRACT1VE, PO1SED 6c 1NTELLI- 
GENT tTO WORK IN A E’JROPEAN 
D1SCOTEQUE OF PR1VATE MEM- 
BERSH1P. CALL 215-665-1177.

(31-33)
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Vincas Ttvmpa

Vilniaus 
Universiteto 
siluetai

Kai prieš šešetą metų čia 
pat Washingtone šventėme 
Vilniaus 650 metų sukaktį, 
minėjome lietuvišką svetin
gumą, padėjusį augti Lietu
vos sostinei. Tuo pačiu metu 
kai jo meistrai statė Vilniaus 
pilį ir miestą, Gediminas rašė 
laiškus į Vakarus, kviesdamas 
amatininkus ir pirklius, žadė
damas jiems visokias laisves. 
Tomis laisvėmis pasinaudojo 
ir daugelis nekviestų svečių iš 
rytų ir pietų.

XVI šimtmetyje, tame kad 
ir truputį pavėluoto humaniz-

NAUJOS KNYGOS

• TAUTINĖS MINTIES 
KELIU. Lietuvių tautinin- 
kijos istoriniai bruožai. Re
dagavo Jonas Puzinas ir Jo
nas P. Palukaitis. Išleido 
Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sąjunga. Spaudos darbą at
liko Vilties spaustuvė. 416 
psl. kietais viršeliais kaina 
12.50 dol. Gaunama pas pla
tintojus, ALT S-gos sky
riuose ir pas Ign. Andrašiū- 
ną, 4549 So. Fairfield Avė., 
Chicago, III. 60632.

J. Puzinas rašo — Lietu
vių tautinės sąmonės raida 
ir tautinės srovės susidary
mo pradmenys; J. Jakštas 
— Tautos pažangos parti
jos — lietuvių tautininkų 
sąjungos istorijos bruožai 
1916-1940; J. P. Palukai
tis — Tautinės srovės pe
riodika; J. Švoba — Ame
rikos lietuvių tautinė srovė 
iki 1940 m.; V. Abraitis — 
Tautininkai JAV-bėse 1940- 
1949 m.; J. Jurkūnas — 
Amerikos Lietuvių tautinė 
sąjunga 1949-1975 m. Be to, 
apsčiai medžiagos apie įvai
rius tautinius sambūrius, 
ALT S-gos skyrius ir gar
bės narius. Knyga gausiai 
iliustruota.

• Liudas Dovydėnas. VA
SAROS VIDUDIENIS. Apy
sakos. Aplanko nuotrauka 
Jono Dovydėno. Išleido Al
gimanto Mackaus knygų 
leidimo fondas; Gintautas 
Vėžys, 6349 So. Artesian, 
Chicago, III. 60629. 244 psl. 
kietais viršeliais. Spaudė M. 
Morkūno spaustuvė Chica
goje. Kaina 8 dol. 

mo ir reformacijos amžiuje, 
reikėjo nejuokais susirūpinti 
Lietuvos švietimu ir mokyklo
mis. O tada niekas kitaip ir 
negalvojo, kad švietimu ir mo
kyklomis galėjo rūpintis tik 
bažnyčia ir vienuolynai. Bet 
tą bažnyčią užplūdus visokių 
rūšių disidentams, kurie taip 
pat šnekėjo apie švietimą ir 
mokyklas, katalikams kitos 
išeities nebeliko, kaip vėl šauk 
tis į pagalbą tą lietuvišką sve
tingumą. Ir taip Vilniaus vys
kupas Valerijonas Protasevi
čius pasikvietė į Vilnių pačius 
kovingiausius, o gali ir švie
siausius ano meto vienuolius - 
Jėzuitų ordiną. To ordino at
skiri nariai jau ir anksčiau lan 
kėši Lietuvoje.

Nuo čia ir prasidėjo aukšto
jo mokslo istorija Lietuvoje. 
1570 metais buvo atidaryta 
Vilniaus kolegija, o 1579 m. 
gerasis vengras Steponas Bato
ras, Lenkijos karalius ir Lietu
vos didysis kunigaikštis, savo 
privilegija davė pradžią Vil
niaus akademijai arba univer
sitetui. Jis ne tik aprūpino uni 
versitetą reikalinga materiali
ne baze, bet ir padovanojo bū 
simam universiteto rektoriui 
tokią puošnią togą ir sidabrinę 
lazdą, kaip jo valdžios ženklą, 
kad dar ir XIX a. pradžioje jo
mis didžiavosi Vilniaus univer 
siteto rektoriai, net prieš Pary
žiaus Sorbonos universiteto 
rektorius.

Nors jėzuitai buvo pasikvies 
ti iš mozūrų Lenkijos, tačiau 
jų eilėse, užtat ir Vilniaus pro
fesūros eilėse, buvo tikras tau
tų mišinys: čia tilpo ir patys 
lenkai mozūrai, ir ispanai, ir 
anglai-škotai, ir italai, ir vokie 
čiai-austrai, ir čekai-slovakai, 
ir net tolimieji portugalai. Kol 
pagaliau į profesūros eiles pra 
simušė ir gabūs lietuviai že
maičiai. Žinoma, studentijos 
didžiausią dalį visada sudarė 
Lietuvos ir Žemaitijos jauni
mas.

Vilnius visus juos priėmė su 
tuo pačiu lietuvišku svetin
gumu, ir visi jie čia jautėsi ge
rai, nepatirdami jokios tauti
nės diskriminacijos. Užtat gar 
susis medicinos profesorius, 
pusiau vokietis pusiau austras 
Juozas Frankas, 1823 m. išei
damas į emeritūrą, galėjo vi
siškai nuoširdžiai pasakyti: 
‘Nesigailiu, kad gražiausius sa
vo gyvenimo metus pašven
čiau šiam svetingam kraštui’.

•••
Per tuos ilgus keturius šim

tus metų Vilnius ir Vilniaus 
universitetas taip susigyveno 
vienas su kitu, kad jie pasida-

* Žodis tartas Vilniaus uni
versiteto 400 metų sukak
ties minėjime Washington, 
D.C.

Vilniaus universiteto rūmai.
rė lyg neperskiriami dvyniai. 
Negalima buvo įsivaizduoti 
Vilniaus be Vilniaus universi
teto. Kokius kartais sunkius 
karų, maro, svetimų invazijų, 
valstybės parceliavimo, nepri
klausomybės ir laisvės neteki
mo metus Vilnius ir Lietuva 
neišgyveno, Vilniaus universi
tetas, kaip ištikiamiausias 
draugas, jų neapleido, kartais 
labiau suklestėdamas, kartais 
truputį suglausdamas sparnus

Galbūt didžiausio savo su
klestėjimo laikotarpį Vilniaus 
universitetas gyveno XIX a. 
pradžioje. Tada Vilnius buvo 
laikomas tiesiog Siaurės Atė
nais, tada jis davė pasauliui 
vieną pačių didžiausių poetų - 
Adomą Mickevičių. Rusų po
etas Aleksandras Poležajevas 
Vilniaus universitetą lygino su 
Oksfordo ir Goetingeno univer
sitetais. Tada tas pat minėtas 
Frankas mandagiai atsisakė 
jam siūlomų Maskvos, Frei- 
burgo, net Goetingeno univer 
sitetų vietų, pasilikdamas Vil
niuje.

Klestėjo Vilniaus universi
tetas, klestėjo ir pats Vilnius. 
Gabrielė Giunterytė-Puzynie- 
nė taip aprašė, ką reiškė ano 
meto jaunutei lietuvaitei Vil
nius. 1825 m. ji su motina lan 
kėši Varšuvoje ir rudenį grįžo 
atgal į Vilnių. ‘Mūsų grįži
mas į Vilnių buvo linksmas. 
Kaip mūsų mama prieš keletą 
savaičių pasitiko karalystės 
spalvas, taip mes, gimusios 
Lietuvoje ir mylinčos Vilnių, 
kaišiojome galvutes iš vežėčių, 
norėdamos nuo Poguliankos 
pamatyti bažnyčių bokštus, 
kai visa namų ir bažnyčių pa
norama pasirodė rudens fone, 
mes šaukėme iš džiaugsmo: 
Vilnius! Mylimas Vilnius! To 
kia jau prisirišimo prie gimtų
jų vietų jėga, kad po puikuo
lės Varšuvos su aukštais palo- 
ciais ir plačiomis gatvėmis, tos 
siauros kauburiuotos gatvelės 
su senais mūriniais pastatais 
ne tik prilygo (Varšuvai), bet 
atrodė mielesnės, natūrales
nės. Ir dar kartą mušdamos 
katutes šaukėme: Valio Vil
nius!’

Tikrai reikėjo būti piktu vai 
dovu kėsinantis tuos dvynius - 
Vilnių ir Vilniaus universite
tą - išskirti. Ir toks piktas val
dovas buvo gražuolis caras Ni- 
kalojus I. kuris ir anksčiau ne
mėgo nei Vilniaus nei ypač jo

universiteto, bet kuris tiesiog 
pasiuto, kai keletas šimtų to 
universiteto studentų 1831 m. 
patraukė į pavilnės miškus ir 
prisidėjo prie sukilimo Lietu
voje. Jisai ne tik uždarė Vil
niaus universitetą, bet norėjęs 
net patį Vilniaus miesto vardą 
pakeisti ir pavadinti jį Cortov- 
gorodu, arba Velnių miestu. 
Mat, anot Nikalojaus I, Vil
niaus miesto vardas ir kilęs ar
ba iš lietuviško žodžio velnias, 
arba iš prancūziško vilain-vile 
nie, kas reiškė maždaug tą pa
tį.

Ir liūdnas buvo Vilnius be 
savo universiteto, smarkiai 
paseno, apsamanojo. Bet kai 
tik ėmė blaivytis orai aptemę, 
tuojau iš visur pasipylė reika
lavimai atgaivinti Vilniaus 
universitetą. Tai idėjai prita
rė ir kai kurie mokslininkai- 
filologai. Ir 1918-1919 m. 
kartu su nepriklausomybe bu
vo atgaivintas ir Vilniaus uni
versitetas.

• ••

Tas mūsų svetingumas ir 
toji mūsų tolerancija ne visa
dos išeina į gera. Reikia labai 
pagirti mūsų Vilniaus ir jo uni 
versiteto istorikus ir lietuvių 
kalbos ir literatūros tyrinėto
jus, už jų pastangas atkasti 
kiekvieną lietuvių kalbos ir 
lietuvybės švystelėjimą Vilniu
je ir jo universitete. Vis dėlto 
reikia pripažinti, kad tai gra
žiajai mūsų kalbai, tai, anot 
Simono Daukanto, ‘žaliajai 
bruknelei’, sunkiai klojosi ir 
tarp tų siaurų Vilniaus gatve
lių, ir tarp romantiškų Vil
niaus universiteto mūrų, au
ditorijų ir studentų bendrabu
čių. Estų ir net latvių kalbom 
atrodo geriau sekėsi vokiška
jame Dorpato arba Tartu uni
versitete, jaunesniojoje Vil
niaus universiteto sesėje. Kar
tais Vilniaus universitete dau
giau rūpinosi arabų, persų, to 
torių ir net mandžurų kalbo
mis negu sava lietuvių kalba. 
Užtat ir garsiajam Vilniaus 
universitetui galėjo tikti Mai
ronio žodžiai, kuriuos jis adre
savo gražiesiems Lietuvos dva 
rams:

Kaip puikūs tavo dvarai, 
tėvyne,

Balti iš sodų žalių kad kyšo, 
Tik brangią kalbą tėvų pa

mynę, 
Jie mūsų širdis mažai jau ri

ša.

Tačiau gabi mūsų tauta. 
Kaip greitai ji sugebėjo išmok
ti svetimas kalbas, taip greitai 
ji sugrįžo ir prie savosios. Šian. 
dien Vilnius ir ypač Vilniaus 
universitetas yra lietauviškes- 
nis negu betkada istorijoje. 
Smagu, kai jis didžiuojasi mū
sų matematikais ir fizikais, 
bet smagiausia, kad Vilniaus 
universitetas šiandien pasida
rė neabejotinas ne tik lietuvių 
kalbos, bet ir visos baltistikos 
mokslo centras.

Be abejo, Vilniaus universi
tetą slegia daugelis oolitiniu ir 
ekonominių sunkumų, ir lais
vės trapumas, ir džinsų bei 
trankesnės muzkos stoka. Bet 
universitetas yra kažkas dau
giau negu palankios ar nepa
lankios politinės ar ekonomi
nės sąlygos, daugiau negu lai
ko mada, daugiau negu vie
nokia ar kitokia valdžia. Vil
niaus universitetas per savo 
400 metų tą su kaupu įrodė. 
Reikia juo pasitikėti ir šian
dien.

DR. S. GOŠTAUTAS 
P.E.N. KLUBO 

KONGRESE PIETŲ 
AMERIKOJE

Š. m. liepos 15-21 d. Rio 
de Janeiro mieste Brazili
joje įvyko tarptautinis P. 
E.N. klubo rašytojų kong
resas, kur lietuvius atsto
vavo dr. Stasys Goštautas. 
Jis taip pat aplankė lietu
vius Buenos Aires, Argenti
noje Bogotos mieste Kolum
bijoje ir aptarė su jais lie
tuviškuosius rūpesčius. Jo 
kelionę finansavo JAV LB 
Kultūros taryba.

• Korp! Neo-Lithuania 
knygų leidimo fondui para
mą atsiuntė dar šie asme
nys:

100 dol. Vytautas Gir
nius iš Chicagos, 50 dol. 
Juozas Matulevičius iš 
Worcester ir 25 dol. Stasys 
Mankus iš Chicagos.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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SU BALTUOS ŽUVĖDROM...

SUOMIJĄ APLANKIUS

Janio ugnį nustulbė ryto 
šviesa ir atėjo laikas iške
liauti iš Visby. Buvo liūdna 
apleisti tą miestelį su savo 
vinigiuotom gatvelėm, seno
vės mūrais. Įsimylėjau su 
jo humanistine, žmogiška 
miesto skale.

Martinš Zandbergs, bu
vęs clevelandietis, dabar 
mokytojaująs Latvių Gim
nazijoje Muenstery, Vak. 
Vokietijoje, tarė ”visu la
bu” ir sakė, kad iš tikrųjų 
bandys įvesti, lėšomis lei
džiant, lietuvių kalbos pri
valomą kursą latvių gim
nazijoje. Taip atsisveikinę, 
laivu išplaukiau atgal į Šve
diją. .

Sekmadienį pasiekus Šve
dijos krantus, keliavau au
tobusu iki Stockholmo cen
trinės stoties. Radau ten 
visą naktį išsėdėjusius, nu
vargusius, nesiskutusius du

Wanted lst Class or Experienced 
FITTER WELDER 

Minimum 2 years experience. Mušt 
be able to read blue prints. Good 
wages and benefits.

RAMPE
MANUFACTURING CO. 

14915 Woodworth Avė. 
Cleveland, Ohio 

Or phone 216-451-5400.
(32-34) 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B 
F I T T E R S

J Experienced in plate, tank and structural fabrication. Mušt be able to
■ read and interpret blueprints and work independently. $8.38 per hour.

W E L D E R S
i 3 positions (flat, horizontai, vertical). Mušt currently hold 3 P ASME
j certificate for M1G process. Bring certificate with you. $7.87 per hour.

■ Plūs cost of living and shift premium with company paid Blue Cross,
I vacation and insurance. Only qualified applicants need apply.

PATERSON-LEITCH
900 East 69 Street 

Cleveland, Ohio 44103
An Equal Opportunity Employer

(33-35) ■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

latvius, vienas iš Naujos Ze
landijos, kitas iš Australi
jos. Jie buvo paėmę anks
tyvesnį laivą iš Gotlando ir 
atsirado Švedijoje po vidur
nakčio niekur neradę nak
vynės.

Šalimais prie mūsų sėdė
jo tvirto sudėjimo, šiek tiek 
panašus į peraugusi meš
kiuką, bet malonios veido 
išraiškos vyrukas, kuris pa
mažu iš bokalo gurkšnojo 
alų. Draugiškai pasisiūlė 
laužyta, bet suprantama 
anglų kalba nurodyt viešbu
tį YMCA, kur jaunimui bus 
vietos. Pasirodė, kad jis 
suomis, grįžęs iš naktinio 
baliaus, dabar atsipagirioja 
gerdamas ”olut” (alutį) 
prieš pradedant darbą cent
rinėje stotyje.

Laiko dar buvo dar visa 
dieną, tai požeminiu trauki
niu nuvažiavom į Stockhol
mo senamiestį. Pastatai tik
rai įspūdingi. Senamiestis 
pusrutuliu apsuptas van
dens ir krantai akmeniniai, 
dirbtinai išlieti. Nuspren
džiau ekskursiniu laivu pa
keliauti. Stockholmo apylin
kės pamatyti vandens ke
liais.

Oras buvo malonus, aiš
kiai matėsi aukšti krantai,

■
■■■

■■

O r. Viktoras Stankus

darniai apstatyti puikiais 
a p a r tamentais, pastatais. 
Toliau pakeliavus, matėsi 
krantų pašlaitėse žmonėms 
padaryti smėlėti paplūdi
miai. Kur ne kur ant uolų 
kepinosi saulėje kaip undi
nės, ir taip pat apsirengu
sios grakščios švedės, drą
siai mosikuodamos praplau- 
kentiems ekskursiniu laivu.

Grįžęs, vos suspėjau Suo
mijos linijos laivu išplaukti 
į Suomiją. Pastebėjau, kad 
laivas suomiškai rašomas 
”laiva”. Kelionė trūko dvy
lika valandų, bet buvo ma
loni, pro Baltijos jūros sa
las. Pasiekus Helsinki nuo
stabiai lengvai praleido pro 
pasų ir muito kontrolę.

Davažiavęs iki viešbučio, 
pastebėjau, kad taksi lente
lė išmušė skaitlines po žo
džiu ”maksu” atseit mokes
tis. Iš viso yra daug bend
ro tarp lietuvių ir suomių 
kalbų, ypatingai žodyne, 
kur Šimtais baltiškų žodžių 
yra perėmę suomiai. Suo
miai kalbininkai N. Minissi 
ir E. Uotila teigė, kad yra 
bendrumų abiejose kalbose 
ne vien tiktai žodyno. Įvai
rūs archeologai ir moksli
ninkai įrodo, kad pietinė 
Suomija buvo Baltų apgy
venta prieš Ugro-Finams 
atkeliaujant ir susimaišant 
su vietiniais baltais, kad žo
dis „suomi” atsiradęs iš žo
džio „žiemiai”. Suomiu tau
tinis instrumentas yra kan
klės ir patys suomiai mok
slininkai sako instrumentas 
perimtas iš lietuvių.

Bet reikėjo ir kraštą pa
čiam pamatyti. Tad sėdau į 
tramvajų ir pasukau į mies
to centrą. Centre minios

Latviai žygiuoja Visby gatvėmis.

žmonių, gražiai, svariai ap-
sirengę. Galėjai jausti kaž
ko simpatiško, energingo, 
vaizdas priminė didesnį, 
gražesnį Bostoną ir jo gy
venimišką Harvard Sųuare. 
Čia nekaip Stockholme džin
sų nesimatė, Suomiai ma
tyt žino kas jie esą ir Ame
rikos ”pop” kultūros pras
tesnės ypatybės nepriėmė.

Nustebau kokie šviesia
plaukiai, daugumoje viduti
nio ūgio, procentaliai gan 
dažnai su tiesiom, smailio- 
kom į viršų užverstom no
sim vieni į kitus panašūs 
buvo suomiai.

Vakare susitikau su dr. 
A. Idzeliu ir jo žmona Regi
na. Su Idzeliais išskyrėm 
Stockholme, jie važiavo į 
Lietuvą, o aš į Gotlandą, 
bet susitarėm vėl susitikti 
Helsinkyje prieš grįžtant į 
Ameriką. Jie pasakojo, kad 
krautuvių kokybė vis kilo 
važiuojant iš Vilniaus į Ta
liną, į Helsinkį. Estijoje tuo 
atžvilgiu gal geriau, nes 
suomiai iš Helsinkio laivu 
gali nuplaukti į Taliną kas
dien be vizos, jei grįžta 
prieš vidurnaktį. Nauja sta
tyba, ypač viešbučių, buvo 
gerokai tobulesnė Taline, 

nors netokia masiška kaip 
Vilniuje. Skirtumas tam 
glūdi tur būt, kad lietuviai 
beveik viską stato savo jė
gom ir vietinė medžiaga, o 
Taline viešbučius statė suo
miai, o dabar net švedai 
statys.

Bet buvo mažai laiko tai 
skubėjom atlikti kas kam 
rūpėjo. Buvau žadėjęs par
vežti šaltinių apie Lietuvą 
b i b 1 i o tininkei Jadvygai 
Kuncaitienei, kuri taip nuo
širdžiai pagelbėjo man su 
šaltiniais rašant Stockhol
mo konferencijai referatą. 
O kartu teko aplankyti se
ną Suomijos sostinę Tur
ku, (žodis reiškia turgu) 
miestą Tampere, pakeliauti 
garsiais Suomijos ežerais, 
išbandyti sauną, suomišką 
pirtį. Taip atsigaivinę ren
gėmės iškeliauti iš Pabalti
jo.

Bet mūsų širdys ir min
tys negalėjo jo apleisti.

Baltų Studijų Konferen
cija Švedijoje, pažintys 
konferencijoje, kelionė po 
Suomiją, atskleidė daug ką 
apie Lietuvą, nors darbo 
ruoša neleido iš anksto su
sitvarkyti, pasiruošti aplan
kyti ir pačią Lietuvą.

A. Vienuolis

Mano kelionė į Seinus pas vyskupą 
Antaną Baroną Baranauską

— O Zigmanto Augusto laikais Šventosios ir Valaukio santa# 
koj Anykščių uosto būta, — paaiškino vyskupas kapelionui ir mane 
paklausė:

— O Šumyla Mataušas ar dar gyvas?
— Mataušas dar gyvas, o Jurgis mirė.
— Jau mirė!! — nustebo vyskupas.
— Taip, mirė — pernai.
Vyskupas pakėlė skrybėlę, nulenkė galvą ir tyliai sukalbėjo mal# 

dėlę. Nusiėmė savo skrybėles ir kapelionas ir senelis Juozapas; bus 
vau nusiėmęs ir aš, bet vežėjas nežinia kam bakstelėjo man koja, 
ir aš, sumišęs, vėl užsidėjau.

— O Pulika ar dar gyvas? — po valandėlės vėl paklausė vys* 
kūpąs.

— O, Pulika dar gyvas, tik jau labai pasenęs.
Aš ir vėl girdėjau, kaip vyskupas sakė kapelionui, kad jis savo 

gyvenime pažinęs tik du tikrai protingus žmones — tai Užupečių 
kaimo ūkininkus — Mataušą Šumylą ir Puliką. Be to, vyskupas 
čia pat išdėjo kapelionui, kaip Mataušas Šumyla pats vienas be advo# 
katu priprovojęs žydų pirklius ir laimėjęs savo bylą net senate. Apie 
tą bylą žinojau ir aš, kalbėjo ir visa Anykščių apylinkė. Buvau gir# 
dėjęs iš savo motinos, kad kai šumyla nuvykęs Kaunan į apygardos 
teismą, tai užėjęs ir pas vyskupą. Pas vyskupą buvę daug sv.ečių 
kunigų ir ponų, ir visi stebėjęsi, kad prastas kaimietis, vos tęsusi# 
kalbąs lenkiškai, taip sąmoningai samprotautų apie teisę ir būtų toks 
išmintingas. O kai Šumyla pralošęs ir apygardos teisme, tai ir pats 
vyskupas pataręs jam ieškoti teisybės aukščiau — senate. Mat, per 
Anykščių miestelio gaisrą sudegė Mataušo Šumylos trobos ir kvie# 

čiai, kurie jau buvo parduoti žydui už grynus pinigus. Po gaisro 
žydas pirklys pareikalavo pinigų atgal. Šumyla atsakė, kad „pas 
mane pinigai, pas tave kviečiai“, o kad jie sudegė, tai sudegė mano 
trobos, o tavo kviečiai. Žydas padavė į teismą. „Mirave.“ ir „okruž# 
name“ teisme, taip kalbėjo žmonės, žydas papirkęs teisėjus, ir Šu# 
myla pralošęs, bet senate, kur pirklys pastatė ir advokatą, Šumyla 
laimėjęs.

Toliau girdėjau, kaip vyskupas aiškino kapelionui, dėl ko vieną 
Šumylą vadiną Šumyla, o kitą Šumylioku, nors abu esą jau pasenę 
vyrai.

Kitąsyk paklausdavo apie Puntuko akmenį, Marčiupį, Šventuo# 
sius ąžuolus — ar jie dar tebežaliuoją. Vakarais mane ir savo brolį 
Juozapą pasikviesdavo pas save į viršų jo naujai sudėtų šv. giesmių 
giedoti. Aš turėjau menką balsą, nekokį ir senelis Juozapas, bet 
vyskupas ir tokio neturėjo. Giedodavome pritariami fisharmonijos, 
kurią maigydavo pats vyskupas. Už vis geriau sekdavosi mums senos 
dainos ir giesmės, paties vyskupo parašytos, kaip tai: „Sudiev, Lie# 
tuva“, „Anykščių šilelis“, ir dainos iš jo kelionės Peterburgan.. Ir 
aš ir senelis Juozapas mokėjome jas atmintinai, nes tas dainas nuolat 
dainuodavo mano motina, mano senelis vyskupo brolis Jonas. Ma# 
doje jos buvo ir visoje Anykščių padangėje. Mokėjo jas ir vyskupo 
liokajus Juozapas. Kai turėdavo laiko, ir jis ateidavo į viršų ir pa# 
dėdavo mums giedoti. Ypač mums sekdavosi „Sudiev, Lietuva“. Vys# 
kūpąs giedodavo ją ekstazėje: prisimerkęs, pakreipęs galvą ir visa savo 
siela ir esybe siekdamas į nepasiekiamas aukštybes. O kai prieida# 
vome prie žodžių „kažin ar grįšiu, gal ten supūsiu“, regėdavos, kad 
ir pati fisharmonija pradėdavo verkti žmogaus balso tembru ir ku# 
tendavo mums širdis. Baigę vieną giesmę, ne tuojau pradėdavome 
kitą: vyskupas dar pavargonuodavo, pagraudindavo ir, nieko mums 
nepasakęs, pradėdavo naują. Dėdė ir aš tuojau pagriebdavome fis# 
harmonijos akordą ir, lyg susitarę, užtraukdavome naują. Baigda# 
vome visuomet ta pačia šv. giesme:

Mieliausioji Pana mano, Karaliene dangaus,
Atsiveizėk ir ant manęs negodno žmogaus,
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Kursantai suvažiavo ne atostogauti, 
bet rimtam darbui

Nuo rugpiūčio 5 iki 19 d., 
Ohio valstijoje, prie Akro- 
no vyko PLJS Ryšių Centro 
suorganizuoti dviejų savai
čių lituanistikos kursai. Jau 
šešti metai, kai jaunimas iš 
įvairių Amerikos vietovių 
suvažiuoja į tėvų Jėzuitų 
rekolekcijų namus — Lo- 
yola of the Lakęs, rimtam 
darbui.

PLJS Ryšių Centro pirm, 
yra Mindaugas Plešk.ys, ku
rio būstinė Chicagoje. Kiti 
valdybos nariai: Emilija ir 
Romas Sakadolskiai ir Li
nas Rimkus.

Nuvykusi į kursus vienai 
dienai patyriau, kad ten tik
rai intensyviai ir rimtai 
vyksta darbas su dideliu 
entuziazmu ir meilę tėvų 
kalbai. Vadovas Romas Sa- 
kadolskis supažindino mane 
su kursų tvarka ir taip pat 
maloniai sutiko skirti laiko 
pasikalbėjimui plačiau apie 
šiuos kursus.

— Jūs čia tikrai gražiam 
gamtos prieglobsty susibū
rę, o šio pastato viduje at
rodo vyksta kažkas neįpras
to. Tad malonėkite su „Dir
vos” skaitytojais pasidalin
ti, kas čia iš tikrųjų vyksta.

— šiais metais kursuose 
turime 20 klausytojų. Klau
sytojų skaičius sumažėjęs, 
nes daugelis dalyvauja Jau
nimo Kongrese. Tačiau per- 
didelis skaičius niekad ne
buvo pageidaujamas, čia vi
si kalbame tik lietuviškai. 
Kursantai čia neatvažiuoja 
tik paatostogauti, bet rim
tai padirbėti ir pasisemti ži
nių gimtosios kalbos moks
le. Kursų vadovybę be ma
nęs šiais metais sudaro ma
no žmona Emilija ir Linas 
Rimkus. Tačiau mes taip 

pat skaitomės ir kursų da
lyviai.

— Kokie dalykai dėstomi 
šiais metais?

— Šių metų programa su
sideda iš šių mūsų kalbos 
sričių: Bendrinė lietuvių 
kalbos rašyba bei skyryba 
ir kalbos kultūra. Lektorius 
kun. J. Vaišnys, S. J. Ver
timų ir lietuvių bendrinės 
kalbos fonetikos pratybos 
— lektorius dr. A. Klimas. 
Socialinė - ekonominė XX 
amžiaus Lietuvos istorija 
ir Lietuvos istorija nuo 
1940 metų, — lektorius 
dr. B. Mačiuika. Lietuvių 
romanas — lėkt. dr. I. Gra
žytė - Maziliauskienė. Dra
mos teatras Nepriklauso
moj Lietuvoj, — lektorius 
J. Blekaitis. Intensyvus 
santykis tarp teksto ir skai
tytojo — lėkt. dr. R. Šilba
joris.

— Ar kursantai gali pasi
rinkti dalykus, ar visi pri- 
yalomi?

— šiais metais galėjo 
rinktis iš 10 kursų, bet tu
rėjo imti bent 4, mažiau
siai po vienų iš trijų pagrin
dinių sričių — lietuvių kal
bos, Lietuvos istorijos ir lie
tuvių literatūros.

— Ar dalyviams statomi 
kokie nors reikalavimai?

— Dalyvis turi būti bai
gęs vidurinę mokyklą ir 
taip pat išėjęs visą savo ko
lonijos lituanistinį paruo
šimą.

— Kiek valandų per die
ną čia dirbate; kaip teko 
stebėti, net laiko nelieka 
kursantams pašaliniais rei
kalais pasikalbėti?

— Jaunimas dirba 16 va

landų per dieną. Tarp įvai
rių pamokų atlikinėja už
duotas pamokas, skaito ir 
t.t. Vakarais susėdę disku
tuoja. Šios dvasios esame 
visi taip užburti, kad kiti 
dalykai net neinteresuoja. 
Mūsų lektoriai vis randa lai
ko asmeniškom diskusijom 
bei klausimams, šiais me
tais tik labai pasigendam 
mūsų taip pamilto lekto
riaus mok. St. Barzduko. 
žodžiais sunku išreikšti ko
kį dvasinį pasitenkinimą čia 
gaunam dviejų savaičių lai
kotarpyje ir su kokių lobiu 
grįžtame į namus.

— Anksčiau užsiminėte, 
kad ir Jūs esate kursantas; 
ar tai neapsunkina parei
gų?

— Skirtumo čia nėra tarp 
valdžios ir kursantų, čia ne 
tvarka pagrinde, o savitvar- 
ka.

— Gal smulkiau papasa- 
kotumėt apie pačią progra
mą.

— Lietuvių kalbos kurse 
vyksta sakinių nagrinėji
mai, atkreipiamas dėmesys 
į dažniausiai pasitaikančias 
rašybos bei skyrybos klai
das. Pagrindinis kurso tiks
las — kalbos kultūra: tai
syklingai rašyti ir kalbėti. 
Šiais metais turime prak
tišką vertimų kursą. Stu
dentai taip pat yra supa
žindinami su garsu mokslu. 
Lietuvos istorijos kurse na
grinėjami pagrindiniai Lie
tuvos socialinio ir ekonomi
nio vystymosi bei buitinės 
patirties aspektai XX am
žiaus laikotarpyje; taip pat 
Lietuvos istorija nuo 1940 
m. Lietuvių literatūros kur
se nagrinėjam romanus, jų 
temą ir techniką. Studentai 
atlieka stilistinę ir struktū
rinės prozos ir poezijos tek
stų analizę. Dalyviai taip 
pat supažindinami su dra
mos teatro bruožais ir akto

riais Nepriklausomos Lietu
vos.

—*• Ar vakarais vyksta 
kokios nors vakarinės pro
gramos?

— Vakarais esame numa
tę padiskutuoti Jaunimo 
Kongresą, suruošti kalbi
ninkų vakarą, bei šiaip pa
sinaudoti čia esančia litera
tūra. Turime atvežę kur
santam lietuviškų knygų 
bei spaudos, išleistos čia ir 
pavergtoj Lietuvoj.

— Ar šie kursai užskai
tomi kai kurių universite
tų?

— Taip. Pavyzdžiui Ken
to valstybinis universitetas 
siūlo įskaitas, tačiau už tai 
reikia sumokėti atskirą mo
kestį už tris arba šešias 
įskaitų valandas.

— Ar šie kursai yra pa
tvirtinti švietimo Tarybos?

— Kursus įsteigė pats 
jaunimas 1973 metais Dai
navoje. Jaunimas troško ap
linkybių vasarą pasitobuli

I PUIKIAUSIUS 
| KAILIUS 
| rasite tik pas vienintelį 
| lietuvį kailininką 
| Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ .

s-Telefonai:
E krautuvės: (312) 263-5826
| namų: (312) 677-8489

| 185 N. Wabash Avė. 
| Chicago, III. 60601 
| Antrame aukšte.■ 
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nimui lietuvių kalboje ir vi
si pasižadėjo kalbėti tik lie
tuviškai tokiuose kursuose. 
Tai tapo ir realybe. Su švie
timo taryba palaikome san
tykius, tačiau ruoša ir di
desnė finansinė našta yra 
mūsų jėgomis atsiekta.

Širdingai dėkoju Romui 
Sakadolskiui už suteiktas 
žinias. Džiugu buvo patirti, 
kad baigę šiuos kursus dau
gelis jau dėsto lietuvių kal
bą universitetuose bei šiaip 
aktyviai įsijungia į švieti
mą. šiuos kursus jau yra 
perėję virš 100 studentų. 
Kursų programa kasmet 
kita. Sveikinam jaunimą už 
tokį konkretų žygį, o gili 
padėka visiems lektoriams, 
kurie be jokio užmokesčio 
skiria vasaros atostogas 
jaunimui. Tikiuosi ši pradė
ta grandinė nenutruks, o 
kursų rezultatai duos mūsų 
visuomenei gražų skaičių 
lituanistų.

Ingrida Bublienė
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Neduok visiškai pražūti, bet vesk mane iš to smutko, 
Švenčiausia Pana . ..

Šitą giesmę vyskupas su savo broliais giedodavę dar piemenaus 
darni, kai Egliakalnio pagrioviuose ieškodavę arklių.

Atsisveikindavo vyskupas su mumis labai maloniai ir nuoširdžiai: 
aš ir senelis Juozapas bučiuodavome jam ranką, jis savo lūpomis pa? 
lytėdavo mūsų viršugalvius ir nakčiai peržegnodavo. Pabučiuodavo 
į galvą jis ir savo liokajų Juozapą. Aš ne tuojau eidavau gulti: dažnai 
nusileisdavau apačion, į liokajaus Juozapo kambarį. Jo kambary buvo 
jauku ir patogu: ant sienų kabėjo Mickevičiaus, Kosciuškos, lenkų 
generolų ir kunigų atvaizdai ir misijų reginiai.

Žiburio nedegdavo. Kalbėdavomės patamsy. Jis atmintinai mo? 
kėjo ne tik Barono giesmes, bet daug ką ir iš Mickevičiaus, ir man 
padeklamuodavo. Be to, buvo didelis romantikas ir svajotojas, ir 
dūsavo apie „garbingus“ Lenkijos Lietuvos valstybės laikus. Aukš? 
tino Vytautą ir Jogailą, gyrė už statų ir atvirą būdą Kęstutį, bet kitų 
Lietuvos kunigaikščių, kaip pagonių ar surusėjusių, nemėgo ir apie 
juos nekalbėdavo. Be kitko, jis man pranašavo, kad greit subyrė? 
sianti rusų carų dinastija, o visoje Europoje įsiviešpatausiąs Austri? 
jos Vengrijos imperatorius katalikas Pranciškus Juozapas, jis apimsiąs 
ir rusų unitų gyvenamas Rusų imperijos sritis. Po jo valdžia atsi? 
gausianti ir Lenkija su Lietuva. Pasakodavo man apie katalikų mi? 
sijas pagonų šalyse. Pasakodavo dažniausiai lenkiškai, bet kai kai? 
bėdavom apie Anykščius ar šiaip apie kasdieninius dalykus — vi? 
suomet lietuviškai. Nuostabu, nė karto nebuvo užsiminęs apie 63?jų 
metų sukilimą. Tylėjau ir aš.

Niekuomet aš neužmiršiu vieno vakaro: buvo po didelės audros; 
nuo stogų tebelašėjo vanduo, kažkur žaibavo ir girdėjosi tolimo 
griaustinio atbalsiai. Juozapas sėdėjo prie lango, ir jo veido pro? 
filio bruožai nakties tamsoje atrodė padidinti ir labai ryškūs. Staiga 
jis mane paklausė, ar aš atmenąs savo tetulę Ulijoną Baronaičią, 
savo motinos seserį. Aš pasisakiau, kad gerai ją atmenąs gyvą ir 
mirusią, kaip ji gulėjo ant lentos pašarvota, kaip verkusi mano mo? 
tina ir jos tėvai... Juozapas klausinėjo mane vis daugiau ir dau? 

giau, o aš vis pasakojau. Kai jis paklausė, ar piršosi kas tetulei iš 
jaunikių, aš griežtai paneigiau ir pasakiau, kad vienintelė nabašnin? 
kės svajonė buvusi tai, kad dėdė vyskupas pasiimtų ją pas save už 
gaspadinę. Toliau papasakojau jam, kaip vieną kartą tetulė Uliutė 
lauke buvo „nuslabusi“ ir kaip jos tėvas nenorėjo su šviesa ligonės 
vežti namo, kad nepamatytų kaimynai ir nepradėtų kalbėti, kad ir 
trečioji Baronaičia „sukatomis“ serga. Mat, mano senelis Jonas Ba? 
ronas turėjo keturias dukteris: Ulijoną, mano motiną Rozaliją, Liud? 
viką ir Oną. Ona mirė džiova vos tesulaukusi aštuoniolikos metų. 
Liudvika ištekėjusi, tuojau po mažo. Jos našlaitį berniuką vyskupas 
paliepęs savo broliui Jonui pasiimti savo šeimon, ugdyti ir mylėti, 
kaip savo vaiką, o kai jis paaugsiąs, tai vyskupas pasiimsiąs jį pas 
save mokyti. Bet našlaitėlis ir metų neišgyvenęs pas savo senelius 
mirė. Sirginėjo ir vyresnioji Barono duktė Ulijona, bet kaip tėvai, 
taip ji pati slėpė tai nuo žmonių! Papasakojau Juozapui, ir kokia 
suknele tetulė buvo pašarvota, kiek degė žvakių, kaip iš namų patiko 
ir kiek daug žmonių į kapus lydėjo. Juozapas klausė, tylėjo, o jo 
veido profilis nakties tamsoje, regėjos man, vis ilgėjo ir ilgėjo, ir, 
pagaliau, jo galva ir visai nusviro ant rankų... Kai aš norėjau jį 
paguosti, jis švelniai suėmė mane už pečių, savo ašarotu veidu prisi? 
glaudė prie mano veido, pabučiavo į lūpas ir palydėjo iš savo kam? 
bario. Pasikėlęs viršun, išgirdau Juozapo kambarėly lyg kėdę 
virstant ar nuo stalo krintant. Pastovėjau vyskupo salione, pašto? 
vėjau ir galais pirštų nuėjau į savo kambarėlį. Ilgai ir aš tą naktį 
neužmigau. Buvau jau 16 metų, skaitęs romanų, šį tą nusivokiau ir 
apie meilės problemas. Be to, jaučiaus kaltas ir perdaug ir atvirai 
išsiplepėjęs.

Po to vakaro Juozapas daugiau manęs nieko nebeklausinėdavo; 
pasidarė susimąstęs, tylus, o kai nusileisdavau pas jį į kambarėlį, 
visuomet^ rasdavau ką nors bedirbantį. Su seneliu Juozapu niekuo? 
met kalbų nerasdavau, ir man pasidarė nuobodu. Vyskupas rečiau 
išvažiuodavo pasivažinėtų ir vis buvo užsiėmęs.

(Bus daugiau)
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■ Chicagos lietuviai
imhmhhmmhmhhi Antanas Juodvalkis

ĮAMŽINTAS LIETUVIŲ 
FONDE

Korp! Neo-Lithuania fi
listeris, teisininkas kun. dr. 
Martynas Kavolis, miręs 
1979 m. rugpiūčio 10 d. Chi
cagoje, įrašytas i Lietuvių 
Fondą, nario Nr. 4644.

Pirmąją šimtinę sudėjo 
laidotuvėse dalyvavę septy
ni filisteriai ir Korp! Neo- 
Lithuania Chicagos padali
nio valdyba.

Norintieji papildyti kun. 
dr. M. Kavolio pomirtini 
įnašą, prašomi savo auką 
siųsti tiesiog Lietuvių Fon
dui (2422 W. Marąuette 
Rd., Chicago, III. 60629) ar
ba Korp! iždininkui A. 
Juodvalkiui (6620 So. Rock- 
well St., Chicago, II. 60629).

KORP! NEO-LITHUANIA 
SUVAŽIAVIMAS

Korp! Neo-Lithuania su
važiavimas įvyks š. m. rug
sėjo 1-3 dienomis Tabor 
Farmoje, Sodus, Mich. Re
gistruotis iki rugpiūčio 25 
d. šiais telefonais: (312) 
422-7656 arba 312-823-3607.

Suvažiavimo metu išgir
sime vykd. organų praneši
mus, išrinksime naują val
dybą ir nusagstysime gai
res ateities veiklai.

Paskaitas skaitys:
nius Tiškus — „Idėjos, jei 
didžios, nemiršta, kaip žmo
nės” ir Vytautas Kasniū- 
nas, sr. — „Neo-Lithuani- 
jos įsipareigojimas savo 
tautai”.

Suvažiavimo pabaigai nu
matytos svarstybos, kurio
se dalyvaus jaunieji korpo
rantai: dr. Alvydas Arbas, 
Gražina Gražienė, Vida Jo
nušienė, Vytautas Kasniū- 
nas, j r., Jolita Kriaučeliū
naitė, Daiva Meilienė. Mo- 
deruos Jonas Jurkūnas.

Dienotvarkėje skirta vie
tos ir sportui. Teniso vado
vas Edas Modestavičius, 
golfo — Jonas Jurkūnas.

šeštadienio vakare bus 
alutis, o sekmadienio — šo
kiai, grojant neolituanų or
kestrui.

Visi korporantai su drau
gais dalyvaukime suvažia
vime.

VILNIAUS 
UNIVERSITETO 400 
METŲ SUKAKTIES 

MINĖJIMAS
Lietuvių Katalikų Moks

lo Akademijos suvažiavi
mas ir Vilniaus universiteto 
400 metų sukakties minėji
mas įvyks š. m. rugpiūčio 
31 — rugsėjo 3 dienomis, 
Jaunimo Centre ir Lietuvių 
Tautiniuose Namuose, Chi
cagoje. Paskaitas skaitys 
įvairių sričių mokslininkai.

Prie minėjimo paįvairini-
mo prisideda menininkai: 
solistė D. Stankaitytė, mu- 

Bro- zikai A. Vasaitis, F. Strolia
ir jo vad. styginis orkest
ras, poetas K. Bradūnas, 
rašytojas A. Kairys, reži
sierė ž. Numgaudaitė, daili
ninkas A. Valeška, seselė 
Mercedes ir kt.

‘Arpber HoHdays”
1979 M. EKSKURSIJOS 

Į LIETUVĄ
iš BOSTONO ir NEW YORKO

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:

19 _ $829.00
26 — $829.00

10 — §829.00
$1045.00

(vienos savaitės) 
(vienos savaitės) 
(vienos savaitės) 
(dviejų savaičių)

Visi kviečiami paskaito
se, vakaronėje ir veikalo 
pastatyme dalyvauti.

VAKARONĖ ŠVIETIMO 
REIKALAIS

JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos valdyba rugpiū
čio 24 d., penktadienį, 8 vai. 
vak. Jaunimo Centro kavi
nėje rengia vakaronę litua
nistinio švietimo reikalams. 
Bus aiškinama, kaip prak
tiškai galima padėti mokyk
loms, ką daryti su lietuviš
kai nekalbančiu jaunimu, 
ką duoda lituanistinė mo
kykla šeimai ir lietuviškai 
išeivijos gyvenimui.

PHILADELPHIA
Iš ALT S-GOS 

PHILADELPHIJOS 
SKYRIAUS VEIKLOS
Jau vasara eina prie pa

baigos ir visi ruošiasi ru
deniui. Taip ir Tautinės Są
jungos Philadelphijos sky
rius, atlikęs per vasarą eilę 
darbų: kaip dalyvavimas 
Tautinės Sąjungos seime 
Chicagoje, kapų lankymo 
proga aplankęs mirusių sky
riaus narių kapus, ir su- 
ruošęs birželio mėn. 10 d. 
šeimyninę gegužinę, kurio
je išklausyta skyriaus pir
mininko pranešimas apie 
Sąjungos seimą Chicagoje, 
kuriame iš Philadelphijos 
dalyvavo 5 atstovai. Esant 
gražiam orui gegužinėje pa
sivaišinta ir pabendrauta 
narių ir svečių tarpe.

Ruošiamasi rudens sezo
nui. Spalio 6 iš Hamiltono 
atvyksta E. Kudabienės va
dovaujamas teatras Auku
ras, kuris suvaidins kome
diją — „Ponios Dulskienės 
moralė”.

Tęsdamas rudens sezoną 
skyrius ruošia ir kitą pa
rengimą — tai mėgiamo 
dailininko č. Jonušo dailės 
parodą, kuri įvyks š. m. 
spalio mėn. 20 d.

Abu parengimai vyks 
Lietuvių Namuose.

Reikėtų dar prisiminti, 
kad skyrius šiais metais 
švenčia 30-ties metų sukak
ti. (pm)

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

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

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

SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY F.S.L.IZ'.

gįalnt
Ajjithony 
gavings

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

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

Juokas G ri baus kas, vedėjas

ENGINEERING/TECHNICAL 
OPPORTUNITIES

VVilbams Researcn Corporation. an mnovative tochnologicai .'eader m the 
devetopment of smalt gas turbina engines for diversa spp’>cations m 
industry ano government. is staffi.ng-up «ts modern juburban plant facihty. 
Outstandmg opportunibes exist for imagmative engmeanng and techmcal 
taient m the following priority areas

į;

• Sr. Licensmg Specialist
• Management Controis 

Analyst
• Sr. Design Engineer
• Systems Analyst
• Logistics Specialist

• Manufacluring Engineer 
(Assembly & Tęst)

• Purchasing Analyst
• Proposal Estimator
• Capacity Analyst
• Budget Analyst
• Ouality Assurance Engineer

We of’er an exceptionai range of startmg saianes. a compre- 
heo’ive benef-t program an outstandmg zo'king ertvironment 
and a schd poiicy et promobon Irom withm Relocation assis'ance 
is pfovi'Jed
tf unable to caii coliect piease forward resume m confidence to:

.. III =
M r. Dean Hardeity

Williams Research Corporation
2280 West Maple Road e VValled Lake, Michigan 48088

313-624-5200
An ECUBI Opportunity Empipye' M f

(29-33)

PROTOTYPE SUPERVISOR
Our rapidly grovving vacility has an immediate need for a Supervisor for 
our Prototype Shop. This is a highly visiblc/and challenging position^. 
offerinsr much grovvth potenlia!. Our successful candidate should have 
a thorough knovvledge of electronics and electrical assemblies. This may 
be a perfect spot for an electronics technician who considers himself 
a.buiaęr. The work involvement will include P. C. boards, small motors 
and other prototype work and should be totally familiar wilh circuit 
diagrams.
We offer a competitive compensation package and an extensive benefit 
program. For immediate consideration an this exciting and challenging 
position, apply or forward resunie, in confidence, to:

DAN McMULLEN

MEMBER

rugsėjo
rugsėjo 
spalio 
gruodžio 19

VISOS GRUPĖS aplankys Kauną ir Trakus. 
lydimos vadovu. Prie šių grupiu galima jungtis iš 
VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su 

papildomu mokesčių.
GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 

PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.
TRANS-ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE, INC.
393 West Broadway

P. O. Box 116,
South Boston, Mass. 02127

Telefonas: (617) 268-8764
Trans-Atlantic Travel Service, Ine., vidaus ir užsie
nio agentūra, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI or
ganizuoja visą eilę ekskursijų į LIETUVĄ ir į 

kitas pasaulio šalis.
Įstaigai vadovauja:

ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.
PRICES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 

TO CHANGES AN/OR GOVERNMENT APPROVAL. 
REGISTERED OHIO TRAVEL AGENT £ TA 0324.

WANTED AT ONCE 
EXPERIENCED 
SCREEN PRINTING 

HELP!
"WE ARE GROWING VERY FAST. 

SO ADVANCEMENT WILL BE 
RAPID"

1— STENCIL CUTTER 
CAMERA MEN

2— SCREEN MAKER 
SETUP MEN

3— INK MATCHER
4— PRESS MEN 

ŠILK SCREEN
Automatic, Semi 
Automątic Webb 
1ST AND 2ND SHIFT. 

GOOD PAY, Vacation, Profit cbaring. 
Paid Holidays and Disability Income.

APPLY CALL OR WRITE TO: 
MR. PERRY GEORGE or BILL 

FERNANDER
MILLER-ZELL 
4750 Frederick Drive 
Atlanta, Ga. 30336 

Call toli free 1-800-241-4380

FUNDIMENSIONS
26750 23 Mile Road, Mt. Clemens ,Michigan 48045 

313-949-4100
An Equal Opportunity Employer M /F 

(30-36i

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 71 St., Chicago, III.
1410 So. 50th Avė., Cicero, III.

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
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Dabar taip mažas pasaulis ir 
net už dar mažesnę kainą. 

Telefonu.
Greece, $6.00
Lsrael, $5.85 
Italy, $4.80

France, $6.00
Spain, $4.80

Germany * $4.80
Belgium, $4.80

United Kingdom, $3.60
Ireland, $3.60
Japan,

Kodėl neskambinti j užjūrį 
pasisvečiavimui?

Naudojantis žemomis International 
Direct Dial kainomis, 10 viršminėtų kraštų 
ir 54 kitų, įskaitant Carribbean, užjūrio 
skambinimai yra pigesni negu kada nors.

Žemiausia kaina yra 3 minučių 
tiesioginio skambinimo paprastai tarp 5 p.m. 
ir 5 a. m. ir bet kuriuo laiku sekmadienį.

Atsiminkite, kada jūs išsukate patys, 
sutaupote pinigus. Taigi, pasitikrinkite 
White Pages savo telefono knygoje, kad 
žinotumėte ar jūsų vietovė turi 
International Dialing.

$5.85
Jeigu jūsų vietovė neturi International 

Direct Distance Dialing, operatorius 
patarnaus jums ir jūs vistiek gausite už 
naujų žemą kainą.

Jūs rasite White Page visas reikalingas 
instrukcijas. Arba veltui gaunamoje 
brošiūroje rasite tiesioginio skambinimo 
informacija, paskambindami Ohio Bell 
Business Office.

© Ohio Bell

Visos kainos plius taksai. Priedo prie naujo Direct Dial kainu laikna 15 procentų nuolaidą pritaikoma visiems 
užjūrio skambinimams iki lapkričio 15 nebent būtų atšaukta, pakeista ar_ pratęsta.

^Sumažintos kainoes taikomos tiktai šeštadieniais ir sekmadieniais. 
**Sumažintos kainos tiktai naktį 5 p. m. —• 5 a. m.

***Sumažintos kainos taikomos tiktai sekmadieniais.

PALAIDOTAS TEISININKAS KUN. DR. MARTYNAS KAVOLIS
Korp! Neo-Lithuania filiste

ris, teisių daktaras, ev. liute
ronų kunigas Martynas Armi
nas KAVOLIS mirė 1979 m. 
rugpiūčio 10 d. 7 v.v. Augus- 
tanos ligoninėje, Chicagoje. 
Palaidotas iš Tėviškės parapi
jos bažnyčios š.m. rupgpiūčio 
14 d. Betania kapinėse.

M. Kavolis buvo gimęs 
1897 m. lapkričio 14 d. Gargž
duose, Kretingos apskr., Lie
tuvoje. Mokėsi Tauragėje, 
Yluvoje ir Kaune. 1925 me
tais baigė Lietuvos universite
to teisių fakultetą. 1943-49 m 
studijavo Tiubingeno universi
tete teisę, filosofiją ir teologiją 
ir 1948 m. gavo teisių daktaro 
laipsnį. Kunigu įšventintas 
1953 m. Canados sinode.

Besikuriant Lietuvai, M. 
Kavolis 1916-18 m. mokytoja
vo pradžios mokykloje, vėliau 
dirbo muitinėje, o nuo 1923 
m. teismo tarnyboje. Čia pa
siekė aukštą poziciją ir 1927- 
1940 metais buvo Vyr. Tribu
nolo prokuroro padėjėju.

Greta tiesioginio darbo, M. 
Kavolis savo patirtimi ir žinio
mis padėjo visai eilei įstaigų ir 

organizacijų. Buvo Lietuvos 
evang. liuteronų konsistorijos 
prokuroras, Lietuvos banko re
vizijos k-jos narys, Lietuvos ko
operacijos banko ir Kauno 
miesto tarybos narys. Taip 
pat buvo ilgalaikis Pažangos 
b-vės ir Vilties spaustuvės val
dybų narys. Dėstė VDU ev. 
teologijos fakultete bažnytinę 
teisę priv. docento titulu.

Kun. dr. Martynas Kavolis 
aktyviai dalyvavo visuomeni
nėje veikloje. Nuo 1919 m. pri 
klausė Lietuvos Saulių s-gai, 
dalyvavo kovose su bermonti
ninkais ir bolševikais. Nuo 
pat Korpl Neo-Lithuania įsi
kūrimo (1922 m.) buvo akty
viu nariu iki pat mirties. Taip 
pat priklausė Lietuvos tauti
ninkų s-gai, Lietuvos vakarų 
s-gai, Politinių ir socialinių 
mokslų institutui. Rašė spau
doje teisiniais, politiniais, reli
giniais ir dienos klausimais.

Atvykęs į Canada, kun. M. 
Kavolis buvo pastoriumi To
ronto lietuvių ev. liuteronų pa 
rapijoje, vėliau klebonavo Col- 
linsville, Illinois, profesoriavo 
kolegijoje, Visconsine. Išėjęs į 

pensiją rašė Lietuvos ev. liute
ronų bažnyčios istoriją. Visą 
laiką rūpinosi lietuvybės išlai
kymu ir Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymu. Kun. dr. 
M. Kavolis buvo darbo ir pa
reigos žmogus. Nedaug jį ma
tėme viešame gyvenime, bet 
daugiau sėdėjo kabinete ir 
daug rašė. Kun. dr. Martyno 
Kavolio mirtis paliko spragą 
ne tik lietuvių ev. liuteronų 
bažnyčiai, bet ir visai lietuvių 
visuomenei.

LAIDOTUVES

Kun. dr. Martynas Kavolis, 
sekmadienį (VIII. 12), buvo 
pašarvotas Kosary laidotuvių 
namuose. Susikaupimo valan
dėlę pravedė metodistų ev. 
kun. Kostas Burbulis.

Pirmadienį, kun. dr. Marty
no Kavolio palaikai perkelti į 
lietuvių evangelikų liuteronų 
tėviškės bažnyčią (6641 So. 
Troyst., Chicago, II. 60629), 
kur įvyko budėtuvės - pamal
dos ir atsisveikinimas.

Budėtuvėms vadovavo Tė
viškės parapijos klebonas kun. 
Ansas Trakis. Dalyvavo ir kai 

bėjo šie kunigai: superinten- 
dantas kun. Povilas Dilys, Zio- 
noparap. klebonas kun. Jonas 
Juozupaitis, Toronto Išgany
tojo parap. kleb. kun. Algi
mantas Žilinskas. Giedojo pa
rapijos choras ir duetas: Aldo
na Buntinaitė ir Bronė Varia- 
kojienė. Vargonavo muzikas 
Arūnas Kaminskas.

Pabaigoje žodį tarė Algir
das Budreckas, lietuvių teisi
ninkų d-jos vardu , ir Mečys 
Valiukėnas - Korp! Neo-Lithu
ania Chicagos padalinio val
dybos vardu. Budėtuvių me
tu garbės sargyboje stovėjo ne- 
olituanai.

Antradienį, po pamaldų ir 
pamokslų - kuriuos pasakė 
gen. superintendantas kun. 

PLUMBING DESIGNER
Experience in commercial and i stitutional buildings.

HAYAKAWA ASSOCIATES 
CONSULTING ENGINEERS

100 N. BR0ADWAY
ST. L0UI8, MO. 63102 

314-231-0065
(32-34)

Stasys Neimanas ir Tėviškės 
parap. klebonas kun. Senjoras 
Ansas Trakis, didelio būrio lie 
tuvių buvo nulydėtas į Betha- 
nia kapines.

Kapinėse, po bažnytinių 
apeigų, susirinkusieji sugiedo
jo Lietuvos himną. Laidotu
vėse dalyvavo 7 ev. liuteronų 
kunigai, kurie savo pamoks
luose iškėlė kun. dr. M. Kavo
lio išsimokslinimą ir pasišventi
mą bažnyčiai ir savo tautai.

Nuliūdę pasiliko sūnus dr. 
Vytautas Kavolis su šeima, 
duktė Andrea, trys seserys - 
Marija Lengvinienė, Lina 
Kandis ir Berta Basteika su 
šeima.

Ilsėkis ramybėje!
A. Juodvalkis
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SPORTO ŽAIDYNĖS 
CLEVELANDE

Šios vasaros pabaiga bus 
gausi lietuvių sportinėmis 
varžybomis Clevelande. Dar
bo Dienos savaitgalį, rug
sėjo 1 ir 2 d. vyks Ameri
kos Lietuviui vasaros spor
to žaidynės, kurių progra
moje bus lengvosios atleti
kos, plaukymo ir golfo pir
menybės.

Lengvosios atletikos var
žybos vyks šeštadienį ir 
sekmadienį, rugsėjo 1 ir 2 
d. naujajame Case-Western 
Reserve universiteto Eddie 
Finnigan Field (stadione), 
East 115th St. ir Wade 
Park Avė. kampas. Įėjimas 
iš East 115 St., vienas blo
kas į šiaurę nuo Euclid Avė. 
Varžybų atidarymas šešta
dienį, rugsėjo 1 d., 2 vai. po 
pietų, tąsa sekmadienį — 
nuo 1:30 vai. po pietų.

Plaukymo pirmenybės 
vyks sekmadienį, rugsėjo 2 
d., Case-Western Reserve 
universiteto Donnell basei
ne, kuris randasi Emerson 
Physical Education Bldg., 
p a g rindiniame ”Campus”, 
10900 Euclid Avė. Įvažiavi
mas iš Adalbert gatvės, per 
parkinimo aikštę. Varžybų 
pradžia — 9 vai. ryto.

Lengvosios atletikos ir 
plaukymo varžybas vyko 
Clevelando LSK žaibas. 
Programa apims visas pa
grindines rungtis, suaugu
sių ir visose prieauglio kla
sėse.

Golfo pirmenybės vyks 
šeštadienį ir sekmadienį, 
rugsėjo 1 ir 2 d., Sleepy 
Hollow golfo laukuose, 
Brecksville Rd., Brecksville, 
Ohio. Pradžia abi dienas — 
10:30 vai. ryto. Šių varžy
bų išsami informacija tilpo 
praėjusiame Dirvos nume
ryje. Varžybas vykdo — 
Clevelando Lietuvių Golfo 
Klubas.

1979 m. š. Amerikos Lie
tuvių Lauko Teniso pirme
nybes vykdo Clevelando 
LSK žaibas, rugsėjo 8 ir 9 
d., Harold T. Clark Tennis 
Courts, South Marginai Rd.,

Mike Kukule pasiliko 
biznyje, nupirkdamas 
biznį kuriame jis dirbo. CLEVELAND 

W TRUST

Loizos šeima 
atidarė naują 
restoraną 
senoje 
kaimynystėje.

Leiskite jums padėti visais 
galimais būdais.

Eric
Graser ir
Walter Krueger 
pasidarė patys bosai.

mo ir teniso, reikalui esant, 
kreipkitės į Algirdą Bielskų 
ar Jokūbaičius, telefonu 
481-7161, o dėl golfo — į A. 
Garką — 261-1546.

SOVIETŲ PILIETYBĖS 
KLAUSIMU

Algis Balasevičius, jau
nas clevelandietis, gimęs

pradžia šešta- 
val. ryto. Tąsa 
— nuo 10 vai.

Clevelande. Aikštės yra 
tarp Memorial Shoreway 
(1-90) ir South Marginai 
Rd., maždaug kitoje 1-90 
greitkelio pusėje nuo Burke 
Airport, tuoj pat į rytus 
nuo Municipal Parking Lot. 
Pastatykite automobi liūs 
rytiniame Municipal Park
ing Lot gale ir aikštes bus 
čia pat.

Varžybų 
dienį — 9 
sekmadienį 
ryto.

Clevelandiečiai prašomi 
atkreipti dėmesį į lietuvių 
sportuojantį jaunimą, su
važiavusį iš įvairių JAV ir 
Kanados vietovių ir gausiai 
atsilankyti į visas keturias 
varžybas bei su jomis susi
jusius parengimus.

Nors ir išsamios informa
cijos apie šias visas varžy
bas jau tilpo ankstyvesniuo
se Dirvos numeriuose, pa
kartotinai pranešame, kad 
dėl lengv. atletikos, plauky

--------------------------------------------------------------------------- ,

Siuntiniai i Lietuva -1979
Patariame siųsti tik tai, kas paskutiniu laiku Lietuvoje 

pageidaujama ir naudinga.

Siuntinys nr. 2, 1979
Labai gera vyriškai eilutei vilnonė angliška medžiaga — 3 m.: 

vilnonė angliška moteriškai eilutei medžiaga — 3 m.: vilnonė me
džiaga suknelei arba vakarinei suknelei medžiaga (visos šios me
džiagos gali būti įvairių spalvų); vyriški išeiginiai marškiniai; vy
riškos arba moteriškos firmos ‘ Levi” arba ‘‘Wrangler" džinsai (tik 
tokių Lietuvoje pageidaujama) ir trumpas sudedamas lietsargis 
vyriškas arba moteriškas.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu ....$275,00
Į šį siuntinį dar galima dadėti 8 svarus Įvairių prekių. 

Medžiagos dar galima dadėti 4 m., 3 m. dirbtinio minko 
kailio arba ką nors iš žemiau išvardintų naudingesnių 
dalykų:

Avikailiai. Ilgi, vyriški arba moteriški, tikro kailio

I
JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR 1 

PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS Į !

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182 |

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI. 1 
Dengiame stogus apartamentams, Įmonėms, krautuvėms. T 
Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius. 1 
MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio j

kalnierius, tikros odos viršus, dirbtinio kailo 
pamušalas ...................................................................$242.00
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui ............. 94.00
Jeans, Wrangler arba Levi Strauss ....................... 44.00
Vyriškas arba moteriškas megstinis ....................... 37.00
Vyriškos arba moteriškos nailoninės kojinės ......... 3.30
Tights (kojinės-kelnaitė) .......................................... 4.40
Vilnonė gėlėta skarelė arba nailono didelė skarelė 13.00 
Geresni marškiniai ..................... '................. 15.00
Vyriški arba moteriški bateliai.......................   39.00
Puiki suknelei medžiaga............................................. 30.00
Vilnonė eilutei medžiaga, vyrams arba moterims .. 61.00
Geresnė vilnonė medžiaga eilutei ................   88.00
Crimplene medžiaga suknelei .................................. 22.00

Kartu su rūbais galima siųsti šie maisto produktai: % 
sv. arbatos — $4.40; % sv. nescafes — $6.60; 1 s v. pupelių 
kavos — $7.50; 1 sv. šokoladinių saldainių — $7.50; l’Ą sv. 
razinkų — $2.60; 40 cigarečių — $5.00.

Amerikoje, priklausąs Ra
movei ir šaulių Sąjungai, 
susirūpinęs jam ir jo šeimai 
brukama sovietų piletybę, 
parašė tuo reikalu atitinka
mus laiškus: prezidentui 
Carteriui, Valstybės Depar
tamento sekretoriui Vance 
bei Ohio senatoriams ir 
kongresmanams.

Jam atsakė, kad šiuo rei
kalu rūpinamasi ir kad ir 
toliau Amerika nepripažins 
sovieų peršamos pilietybės 
Amerikos piliečiams, ir 
jiem įkliuvus į bėdą Sovie
tų Sąjungoje dės visas pa
stangas padėti.

Atsakė iki šiol Baltųjų 
Rūmų štabo asistentas Lan- 
don kiti, Hodding Carter III 
asistentas sekretorius dėl 
viešų reikalų bei valstybės 
departamento atstovas, se
natorius John Glenn, sena
torius Howard Metzenbaum 
ir kongresmanas Louis 
Stokes. Algis pasiryžęs ir 
toliau šiuo reikalu veikti.

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 St., Cle
velande, yra didelis pasirin
kimas vietinių ir i no r t uo
tų maisto produktų. Įvairių 
skanumynų, lietuviškos juo
dos duonos, o dovanų sky
riuje yra gintaro, plokšte
lių, audinių, knygų ir lietu
viškų sveikinimo kortelių. 
Prašome atsilankyti. Telef. 
531-6720.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO {STAIGA

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

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

Della E. Jakute ir sūnui William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzaftiuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnąvimą.

Įvairūs kalkuliatoriai, stetoskopai ir kraujo spaudimui matuoti 
instrumentai siunčiami pagal susitarimą.

Sudarant savo nuožiūra siuntinį, reikia pridėti $34.00 persiun
timui.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiun
čiame palikimus į Lietuvą naudingiausiu paveldėtojui būdu.

Norime atkreipti klijentų dėmesį, kad mes 
siuntinius tuojau išsiunčiame vos gavę užsakymą. 
Sąskaitas prisiunčiame tik pasiuntus siuntinius, 
kurios galima apmokėti paprastu čekiu.

BALTIC STORES LTD.
(Z.& V. Juras)

11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England 
Telefonas 01-460-2592

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į člPKUS 
REALTY, 31715 Vine St., 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
913-0910.

MOVING TO FLORIDA

Home. with 4 large bed- 
rooms in a very pleasant 
area, near East 185 Street. 
For appointment call: 486- 
3515. (31-33)
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

Golfo pirmenybių komitetas ir baliaus komisija. Sėdi: Al
dona Miškinienė, Joana Račilienė ir Aldona Raulinaitienė. Stovi: 
A. Garka, V. Šlapelis, V. Urbaitis, P. J. Nasvytis, B. Paulionis ir 

R. Saikaus nuotr.

J DVYLIKTASIS METINIS 
VIDURIO VAKARUT *

(Oktnbrrfei

pamo- teikia

MOKINIŲ 
REGISTRACIJA

Tėvai prašomi užregis
truoti visus vaikučius, ku
rie šįmet lankys Clevelando 
Šv. Kazimiero lituanistinės 
mokyklos vaikų darželį, o 
taip pat ir į kitus skyrius 
įstojančius naujus moki
nius.

Registracija įvyks pirma
dienį, rugpiūčio 27 d., 7 vai. 
vakaro DMNP parapijos 
mokykloje (ten pat, kur 
šeštadieniais vyks
kos). Tuo pačiu laiku įvyks 
mokinių vasaros darbų pa
tikrinimas ir pataisų egza
minai.

Mokykloje veiks 12 sky
rių, vaikų darželis ir specia
lioji klasė silpnai kalban
tiems ar visai nekalban
tiems lietuviškai. Bus dės
toma lietuvių kalba ir lite
ratūra, Lietuvos istorija 
ir geografija, visuomenės 
mokslas, tikyba, tautiniai 
šokiai ir žaidimai, dainavi
mas, tautodailė ir liaudies 
instrumentų muzika. Vaikai 
taip pat bus ruošiami lietu
viškai išpažinčiai ir pirma
jai šv. Komunijai.

Smulkesnę informaciją

R. Laniauskas.

mokyklos direktorė 
V. Augulytė-Bučmienė (tel.
481-0653).

GOLFO BALIUS
Darbo Dienos savaitgalį, 

šeštadienį, rugsėjo 1 d. 
Hospitality Inn, 5300 Rock- 
side Rd. (iš 1-77). Staliu
kai: 6 ir 8 asm. Galimos ir 
didesnės grupės. Iki šiol ba
liui pakvietimus jau rezer
vavo-: Torontas 40, Detroi
tas 20 (iš Chicagos dar ne
gauta), cleveland iečiai apie 
50.

Be vakarienės ir šokių 
Čia bus puiki proga užmegs- 
ti ir naujų pažinčių, nes čia 
jaunų ir vidutinio amžiaus 
viešnių ir svečių bus iš ki

tų miestų. Rezervacijų rei
kalu prašome kreiptis: Al
dona Miškinienė — 486- 
8517, Joana Račilienė — 
381-7621, Aldona Raulinai
tienė — 382-5037.

Baliaus pradžia 8 vai. vak. 
Kviečiame visus.

Rengimo Komisija

„OKTOBERFEST” 
DIDELIS ĮVYKIS

šiais metais nuo rugpiū
čio 28 iki rugsėjo 3 d. ruo
šiamas jau dvyliktasis me
tinis Oktoberfest festivalis, 
kasmet sutraukiąs vis dau
giau žmonių.

Šiais metais įvyks Chip- 
pewa Lake parke. Progra
mos atlikime 35 tautybių

DIDELIS ŠEIMYNAI ' 
DŽIAUGSMAS!

GERAS MAISTAS j 

GERA MUZIKA |

GERA PROGRAMA Į 

GEMUETLICHKEIT į

i 60 orkestrų. Virš 1000 aktorių. į
CHIPPEWA LAKE PARK

Rugpiūčio 28 iki rugsėjo 3, 1979 T
į • Įėjimas suaugusiems $3.50. Į
» • Vaikams iki 14 metų veltui... Pensininkams veltui... 1
rf Parkinimas veltui! f
rt • Papiginti bilietai Pick-N-Pay krautuvėse.
Q • Menu įskaitoma: Knockwurst, Bratwurst, Strudel, 1 
3 Schnitzel, German Patato Salad. Pieno baras vaikams. | 
n sponsored by / in associatlon wlth
3 HOFBRAU HAUS / WJW Radio 3

H MOKAME AUKŠČIAUSIĄ 
NUOŠIMTĮ

UŽ SANTAUPŲ
C. PAŽYMĖJIMUS

įnešus $1,000
12 mėnesiu

Įnešus $1,000
30 mėnesių

Įnešus $1.000
48 mėnesiams

Įnešus $1,000
72 mėnesiams

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

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BODAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Už įnašus mokame

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

du kartus metuose.
SANTAUPŲ SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI $40,000.

MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS 
PASKOLAS NAMU PIRKIMUI.

/uperior Avino/
-AND LOAN ASSOCIATION *

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS. 
MAIN OFFICE

798 East 185th Street
481-8552

«

32800 Center Ridge Road 13515 Euclid Avė. 
779-5915 681-8100

14406 Cedar Avė. 
381-4280

šokių ir muzikos ansambliai 
ir orkestrai linksmins žiū
rovus. O valgių stalai bus 
apkrauti gerai paruoštu 
skaniu maistu. Atsiveskite 
savo šeimą ir draugus. Tu
rėsite tikrą džiaugsmą. Tai 
didžiausias tautybių metų 
įvykis.

Specialus RTA autobusai 
važiuos į Chippevva Lake 
Park iš Public Sąuare rug
piūčio 31, rugsėjo 1, 2 ir 3 
d.d. 11:30, 12:30, 2:30 ir 
3:30 p. p. Iš festivalio au
tobusai išvažiuos 6:30, 
7:30, 9:30 ir 10:30 p. m. 
Kaina į vieną pusę 50 c.

MOKSLO METŲ PRADŽIA
Mokslas visiems Cleve

lando šv. Kazimiero litua
nistinės mokyklos moki
niams prasidės šeštadienį, 
rugsėjo 8 d. Tą rytą visi 
mokiniai prašomi rinktis 
parapijos salėje 8:45 vai. su 
savo tėveliais. Ten visi pa
siruoš eisenai į bažnyčią. Po 
pamaldų ir bendro susirin
kimo mokiniams prasidės 
pamokos, o tėvams — pa
sitarimas su tėvų komitetu.

• Solistės Aldonos Stem- 
pužienės-švedienės koncer
to ištraukos bus transliuo
jamos Clevelande per klasi
kinės muzikos stotį WCLV- 
FM, rugpiūčio 31 d. 1:30 p. 
p. programoje, kuri vadina
si ”Sounds of Cleveland 
Music School Settlement”.

Šiai programai vadovauja 
mokyklos dekanas, pasauli
nio garso pianistas Clive 
Lythgoe, kuris pasirenka ir 
pristato artistus. Bus atlik
ti: Monteverdi, Whittaker, 
Švedo, Jakubėno ir De Fai
lą kūriniai — akompanuoja 
Jonas švedas.

• V. s. Vladas Bacevičius, 
Dirvos foto bendradarbis, 
dalyvavo Kanados lietuvių 
skautų Romuvos stovyklo-

LABSTERIŲ 
NAKTIS

Ateinantį trečiadienį, 
rugpiūčio 29 d. Lietuvių 
Klubas gaus gyvus lab- 
sterius iš Maine. Asme
niui $12.50. Rezervaci
joms skambinti telefo
nu :531-2131.

Lietuvių Klubas 
877 East 185St.

je, kuri vyko Vilniaus uni
versiteto 400 metų sukak
ties ženkle.

♦ Tautos šventės minėji
mas įvyks rugsėjo 8 d. 7 vai. 
vakaro D.M.N.P. parapijos 
auditorijoje, šia proga žodį 
pasakys svečias iš Cincin- 
nati dr. V. Beliauskas, me
ninę dalį atliks solistė Gina 
čapkauskienė. Konce r t u i 
akompanuos muzikas J. Go- 
vėdas.

ŽURNALUI „KARYS” 
PAREMTI POPIETĖ

LKV S-ga „Ramovė” Cle
velando skyrius, savo narių 
ir svečių tarpe, rugpiūčio 26 
d. 1 vai. po pietų, Lietuvių 
namų naujai išdekoruotoj 
apatinėje salėje rengia žur
nalui „Karys” 60-ties metų 
sukakties proga paremti po
pietę. Bus galima gauti šil
tus pietus, veiks baras, bus 
loterija ir muzika.

Valdyba kviečia Cleve
lando ir apylinkės lietuvius 
su šeimom ir draugais po
pietėje dalyvauti ir praleis
ti sekmadienio popietę ra- 
movėnų tarpe.

nationwide 
INSURANCE 
Nattonw<d« '• on yow

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



DIRVA
Rugsėjo 1 dieną sueina penkiolika metu 

nuo buv. Lietuvos Generalinio Konsulo New 

Yorke
A. A.

JONO BUDRIO
mirties.

Velionies prisiminimui rugsėjo 2 dieną 
(sekmadienį), 11 vai. ryto bus laikomos mi
šios Apreiškimo parapijos bažnyčioje, Brook- 
lyn, N. Y.

HMM

Korp! Neo-Lithuania Filisteriui

DR. KUN. MARTYNUI KAVOLIUI

mirus, jo sūnui VYTAUTUI su šeima, dukrai 

ir seserims su šeimomis gilią užuojautą reiš

kia

Korp! Neo-Lithuania
Chicagos Padalinio 
valdyba ir nariai

A. L. T. S-gos Bostono skyriaus garbės

nariui kompozitoriui

JULIUI GAIDELIUI,

jo brangiam sūnui AIDUI tragiškai žuvus, 

reiškiame gilią užuojautą

ALT S-gos Bostono 
Skyrius

Mylimam broliui ir globėjui

A. A.

KOSTUI BARNIŠKIUI

mirus, mielas sesutes IZABELĘ JONAITIE

NĘ ir MEGĄ BARNIŠKAITĘ liūdesio ir 

skausmo valandoj nuoširdžiai užjaučiame

Elena Vyšniauskienė
Birutė Malcanienė

• LSS Atlanto rajono 
stovykla vyksta nuo š. m. 
rugpiūčio 18 iki 26 d. Re- 
solute Scout Reservation, 
Bolton, Mass. šeštadienį, 
rugpiūčio 25 d. 2 vai. p. p. 
vadovų sueiga, 5:30 vai. pa
radas ir 9 vai. vak. bendras 
laužas.

• PLGS suvažiavimas jau 
Čia pat, rugsėjo 1, 2 ir 3 d. 
d. Toronte, Kanadoje. Visas 
paruošimas eina prie galo. 
Iki rugspiūčio 31 dienos 
viešbučiui turime patiekti 
skaičių dalyvių, taip kad 
jie žinotų kiek vakarienių 
paruošti pokyliui-baliui. To
dėl prašome tuojau parašy
ti ar paskambinti telefonu. 
Taip pat daugelis teiraujasi 
kaip su benzinu Kanadoje. 
Čia jokios problemos nėra. 
Važiuokite į Kanados žemę 
ir gausite be jokios eilės vi
sokios rūšies benziną dieną 
ir naktį. Kreiptis į PLGS 
sekreatorių dr. A. Barkaus
ką, 64 Ellesmere Rd., Scar- 
borough, Ont. M1R 4C2, 
Canada. Tel. 416-444-6117.

• Pulk. Viktoras Sutkus, 
gyv. Vokietijoje, nuoširdus 
Dirvos rėmėjas, vėl atsiun
tė 50 dol., padidindamas sa
vo Vilties d-jos Įnašą, tuo 
tapdamas keturgubų šimti
ninku.

širdingai dėkojame už 
paramą.

• J. Preibys, dėkodamas 
Dirvos bendradarbiui A. 
Griniui už puikų atsisveiki
nimą su jo giminaičiu a. a. 
Feliksu Blauzdžiu ir to at
sisveikinimo atspausdinimą 
Dirvoje, atsiuntė laikraš
čiui paremti 10 dol. Ačiū.

Mylimam broliui Lietuvoje
A. A.

KOSTUI BARNIŠKIUI
mirus, seserims IZABELEI JONAITIENEI ir MĖGAI 
BARNIŠKAITEI reiškiame gilią užuojautą

STEFA IR BENYS GARL
MOTiTiftiiiiilfrii ' Fiii'ii i *

AUŠRAI

A. t A. 
BENEDIKTUI NAINIUI

Lietuvoje mirus, jo broliui Žalgirio šaulių kuopos pirm. 
BRONIUI NAINIUI, šeimai ir artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime

ŽALGIRIO ŠAULIŲ KUOPOS 
VALDYBA IR NARIAI

MAJOR BOATYARD 
AND SUBSIDIARY 

MACHINE SHOP
HAS THE FOLLOWING SPECIALTY 

OPENINGS DUE TO CONTINUED 
GROWTH

ELECTRICIAN 
MARINE ELECTRICIAN 

TO WORK ON YACHTS. MUŠT 
HAVE OWN HAND TOOLS AND BE 

EXPER1ENCED ON ALL. PHASES.

HELIARC WELDERS
3 YEARS MINIMUM EXPER)ENCF.. 
MUŠT BE ABLE TO DO FABR1CA- 

T1ON AND SĖT UP.

MACHINIST FORMAN
EXPF.R1ENCED JOURNEYMANS 
MACHINIST FORMAN FOR JOB 
SHOP. MUŠT HAVE MACHINIST 

TOOLS.

MACHINIST
EXPER1ENCED JOURNEYMANS 

MACHINIST FOR JOB SHOP. MUŠT 
HAVE MACHINIST TOOLS.

EXPERIENCED MARINE 
CARPENTERS

EXPER1ENCED MARINE 
MECHANICS

EXPERIENCED MARINE 
PAINTERS 

PERMANENT POSITIONS FOR RELI- 
ABLE PERSONS. UNIFORMS. PA1D 
HOLIDAYS. SICK LEAVE, HEALTH 
INSURANCE & LIFE INSURANCE 
INCLUDING DEPENDENT COVER- 

AGE.

JONĖS BOATYARD
3399 NW S. RIVER DRIVE 

(NEAR THE AIPORT AT 1NTERSEC- 
TION OF N. W. 25TH ST. & S. 

RIVER DR.)
MIAMI, FLORIDA

(33-35)

WANTED JOURNEYMEN 
OR 1ST CLASS SKILLED 
AUTOMATIC SCREW 

MACHINE 
OPERATORS AND SĖT UP MEN 
For Connomatics & New Britain 

Machines.
1ST & 2ND SH1FTS.

Mušt be able to sėt up work froni 
blue prints and elose tolerance. Excel- 
Jent vvages and fringe benefits. Apply: 

HORTON COMPANY 
2335 E. HlGH ST.

JACKSON, MICH. 49203 
(33-41)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

KORP! NEO-LITHUANIA SUVAŽIAVIMO 
įvykstančio 1979 m. rugsėjo 1-3 dienomis 
TABOR FARMOJE, SODUS, MICHIGAN

DIENOTVARKĖ
šeštadienis, rugsėjo 1 d.

10:00-12:00 Registracija.
12:00- 1:30 Pietūs.
1:30- 3:00 Suvažiavimo atidarymas:

a) Himnas, pirmininko žodis; b) mirusiųjų pagerbi
mas; c) sveikinimai; d) paskaita.

3:00-6:00 Laisvalaikis.
6:00-7:00 Vakarienė.
7:30-9:00 Darbo posėdis:
a) Prezidiumo sudarymas; b) Komisijų sudarymas: 

mandatų, nominacijų, rezoliucijų, spaudos; c) 
Pranešimai: Vyriausios valdybos. Revizijos ko
misijos, Garbės teismo ;d) Diskusijos dėl prane
šimų.

9:30-11:00 Alutis.

Sekmadienis, rugsėjo 2 d.
8:00- 9:00 Pusryčiai.
9:00-12:00 Laisvalaikis.

12:00- 1:30 Pietūs.
1:30- 5:00 Darbo posėdis:
a) Padalinių pranešimai; b) Pranešimas apie žur

nalą "Naująją Viltį"; c) Diskusijos dėl praneši
mų ir bendros korporacijos veiklos; d) Rinkimai: 
Vyriausios valdybos, Revizijos komisijos, Garbės 
teismo, Tarybos; e) Rezoliucijų komisijos prane
šimas; f) Paskaita; g) Klausimai bei sumany
mai ; h) Suvažiavimo uždarymas.

6:00- 7:30 Vakarienė.
8:00- 9:00 Muzikos, šokio, dainos ir dail. žodžio 

vakaras.
9:00-12:00 šokiai — groja Korp! Neo-Lithuania or

kestras.

Pirmadienis, rugsėjo 3 d.
8:00- 9:00 Pusryčiai.
9:30-11:00 Jaunimo svarstybos, diskusijos ir išvy

kos uždarymas.

KUN. DR. MARTYNUI KAVOLIUI

mirus, jo gimines ir artimuosius nuoširdžiai

užjaučia

Buvusios lietuviu evengeliku 

liuteronu Jeruzalės parapijos, 
Collinsville, III. nariai

"MŪSŲ PRAEITIES BEIEŠKANT" knygos 
išleidimą paremti Komiteto Garbės Pirmininkui 
ir Lietuvos Dailės Meno Veteranui, vos įžengu
siam į Antrojo šimtmečio savo garbingojo am
žiaus, —

A. A.

PROF. ADOMUI VARNUI
mirus, jojo mylimąją žmoną MARIJĄ VARNIE- 
NĘ-KURAITYTĘ, didžiojo liūdesio skausme pa
garbiai užjaučiame ir drauge liūdime

Balys Girčys,
Irena Budreckienė,
St. Balzekas, Jr. ir
Pranas šulas
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