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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

BALERINOS EPIZODAS
Jungtinių Amerikos Valstybių - Sovietų santykiuose

/ Vytautas Meškauskas

Praėjusį pirmadienį pasi-. 
baigusi JAV-Sovietų Sąjun
gos konfrontacija dėl baleri-. 
nos Lydi jos Vlasovos likimo 
ryškia šviesa nušvietė abe
jų valstybių santykius. Mes 
nesustosime prie tos bylos 
smulkmenų, nes jos jau vy
ravo pereito savaitgalio 
spaudos, radijo ir televizi
jos pranešimuose, bet tik 
konstantuosime faktą, kad 
sovietai sugebėjo šiame 
krašte į savo lėktuvą atsi
gabenti aukščiau minėtą 
baleriną ir neleido jai vienai 
išsiaiškinti su šio krašto pa
reigūnais, ar ji ten atsidū
rusi savo laisva valia ir iš 
tikro norinti grįžti. Po ilges
nių derybų buvo susitarta 
Vlasovą apklausinėti paki
lioje platformoje, vadina
moje 'plane mate’, kur ji 
pareiškė grįžtanti savo va
lia 5 JAV ir 5 sovietų pa
reigūnų akivaizdoje.

žinoma, galima prileisti, 
kad ji, nors svajojusi apie 
pabėgimą su savo vyru, le
miamam momentui atėjus 
vis dėlto apsigalvojo. Kaip 
.palygintPnežymios Maskvos 
Bolšoi teatro balerinos, ir 
jau pagyvenusios, jos ne
galėjo Vakaruose laukti ge
ros karjeros perspektyvos. 
Gal ji negalėjo būti tikra 
dėl savo tolimesnių santy
ki ii su 7 metais jaunesniu 
vyru. Kodėl gi jai atsisa
kyti palyginti turimos pri- 
viligijuotos padėties? Antra 
vertus ji turėjo skaitytis su 
tuo, kad dėl savo vyro pa
bėgimo ji bus iš teatro pa
šalinta ir sulauks kitokių re
presijų. Kiekvienu atveju, 

už tai, kad jos vyras pabė
go, jos krašto valdžia tikrai 
jos nepagirs. Tokiu būdu šio 
krašto valdžia, kilus įtari
mui, kad ji išvežiama prie
varta, turėjo patirti jos pa
čios valią tokioje vietoje, 
kur ji galėjo nebijosi ją pa
reikšti.

Visų pirma nereikėjo jos 
išleisti į lėktuvą su aiškia 
sovietų saugumiečių (8 vy
rų) palyda. Tai nepadarius 
neliko kitos išeities kaip ją 
atsiimti iš lėktuvo, ką pa
daryti JAV turėjo teisę, nes- 
lėktuvas buvo jos teritori
joje. Vietoje to JAV įstai
gos įsivėlė į diplomatines 
derybas, kurių metu Vlaso- 
va palikta KGB agentų 'glo
boje’. Vien ta ’globa’ lais
vės švyturio pavėsyje turė
jo įtikinti Vlasovą, kad jos 
valdžios rankos ’ilgesnes’ ir 
jei taip, ji turėjo galimai 
geriau suvaidinti jai paskir
tą rolę.

Tas epizodas aiškiai paro
do kaip sunku bendrauti 
skirtingiĮ režimų žmonėms. 
Juk šį kraštą gali apleisti 
kas tik nori, už tat jo gy
ventojams sunku suprasti 
kodėl tai negali padaryti, 
pavyzdžiui, sovietų piliečiai, 
ir jie už tikrą pinigą priima 
pareiškimą žmogaus, kad 
jis iš tikro nenori pabėgti, 
apsupto saugumo agentų, 
kurie dėl savo veiksmų yra 
atsakingi tik prieš savo vir
šininkus ir neturi bijoti 
šauksmų apie 'policijos bru
talumą, ir panašių dalykų.

Prezidento spaudos sek
retorius Jody Powell gyrėsi, 

kad šiuo atveju buvo pa
tvirtintas principas, jog už
sieniečiai gali laisvai pasi
rinkti ar apleisti Ameriką 
ar ne. Tai, žinoma, pažanga 
nuo Simo Kudirkos šuolio į 
laisvę, Kudirkos, kurį sovie
tai surišo JAV pakraščių 
apsaugos laive ir išsivilko 
pas save. Chicago Tribūne 
Press Service teigimu šį 
kartą Valstybės Departa
mentas nenorėjo susilaukti 
kaltinimu už ką nors pana
šaus. Taip laikraščio atsto
vui sakęs vienas Imigraci
jos ir Natūralizacijos Tar
nybos pareigūnas, kuris at
sisakė būti identifikuoja
mas. Noras pagirtinas, ta
čiau veiksmai, kurių grieb
tasi, nekalba už tai, kad 
JAV pareigūnai supranta 
su kuo turi reikalo.

Galima būtų teigti, kad 
'diplomatiškai’ buvo elgia
masi, nes nenorėta gadinti 
santykių ir kad sovietai ga
lėtų griebtis keršto priemo
nių prieš JAV turistus, į 
Sovietiją. Toks argumentas 
neišlaiko jokios kritikos. 
Visų pirma, jei sovietai už- 
interesuoti gerais santy
kiais, jie užmerktų akis į 
JAV pareigūnų Ludmilos 
Vlasovos išsivedimą. Jei jie 
turi intereso tuos santykius 
pabloginti, jie visados gali 
rasti akstino tam padaryti, 
lygiai kaip jie surado aksti
ną Lietuvos okupacijai. An
tra, šiuo metu ne jų intere
suose yra tuos santykius 
bloginti. Jie daug vilties de
da į ateinančios Maskvos 
olimpiados propaga n d i n ę 
vertę. Ir ne jų interesas

Vaikų ir jaunimo pirmoji šv. Komunija Marijampolėje
(Kapsuke) 1978 m. vasarą. Pasiruošimas įeiti į bažnyčią. Nuo
trauka tik dabar gauta iš ok. Lietuvos.

Kitlerio-Staiino paktas 
vis dar tebegalioja

Ryšium su Stalino-Hitle- 
rio pakto 40 metii sukakti
mi Baltų Draugija surengė 
š. m. rugpiūčio 21 d. Vaka
rų Vokietijos sostinėje 
spaudos konferenciją; Pa
kvietimai pasiųsti per Bon- 
nos oficialinius spaudos rū
mus Vokietijos sostinėje 
esantiems vokiečių ir užsie
nių spaudos atstovams.

Siekdama pabrėžti spau
dos konferencijos reikšmę, 
Baltų Draugija pakvietė į 
talką Vokietijoje veikiančią 
Lenkų Tautinę Tarybą. Tad 
pati konferencija vyko kaip 
bendras baltų ir lenkų ren
ginys.

Spaudos konferenciją ati
darė Lietuvos Diplomatinės 
Tarnybos narys dr. A. Ge
rutis ir visų trijų baltų tau
tų vardu apibūdino šios 
spaudos konferencijos reik- 

yra šiuo metu sumažinti va
žinėjimą į Sovietiją. Už tat 
šiuo atveju būtų geriau, jei 
mažesni pareigūnai būtų at
likę savo pareigą ir sutruk
dė svetimos valstybės agen
tų siautėjimą šiame krašte 
iš pat pradžios. Gaila Liud- 
milos. Ji gali guostis tik 
tuo, kad jos asmeniškas li
kimas dar kartą ryškiai pa
rodė skirtumą tarp šiapus ir 
anapus, skirtumą, kurį taip 
norima užmiršti. 

šmę. Pasak kalbėtojo, norė
ta priminti 1939 m. rugpiū
čio 23 d. Maskvoje tarp na
cionalsocialistinės Vokieti
jos ir bolševikinės Sovietų 
Sąjungos pasirašytąją su
tartį, pagal kurią Kremlius 
davė savo palaiminimą Hit
lerio puolimui prieš Lenki-, 
ją, įžiebusiam antrąjį pa
saulinį karą. Toliau dr. Ge
rutis aptarė tarp Maskvos 
ir Berlyno pasirašytuosius 
slaptus susitarimus, pagal 
kuriuos abu totalitariniai 
režimai sutarė pasidalinti 
savo tarpe Rytų Europą. 
Kaip vėliau paaiškėjo, Mas
kvos suokalbyje su Berlynu 
Baltijos valstybės suvaidi
no labai svarbų vaidmenį. 
Pagal pirmąjį slaptąjį susi
tarimą Estija ir Latvija pa
vestos Sovietų Sąjungai, 
tuo tarpu kai Lietuva turė
jo atitekti Vokietijai. Ant
ruoju susitarimu, pasirašy
tu 1939 m. rugsėjo 28 d., 
taip pat Lietuvoa palikta 
'Sovietų Sąjungos įtakai, iš
skyrus Užnemunės krašto 
dalį, kurią Vokietija rezer
vavo sau. 1941 m. sausio 10 
d. abi diktatūrinės vyriau
sybės , susitarė ir dėl minė
tosios teritorijos perleidimo 
sovietams. Už šią teritoriją 
Maskva sumokėjo Berlynui 
7,500,000 aukso dolerių. Ne 
be įdomumo galima paste-

(Nukelta į 4 psl.)
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SPVfllTinĖ POLITIUj^,^

Šiaurės Airijos tragedija. - Dauguma gyventojų pageidauja taikos, 

tačiau pasiduoda teroristams. - Kas stovi jų užnugaryje?

Praėjusios savaitės atenta
tas prieš lordą Mountbatten ir 
užpuolimas britų karinių sunk 
vežimių vilkstinės, per kurį žu 
vo 18 karių, vėl atkreipė pa
saulio dėmesį į Siaurės Airijos 
problemą, kuriai iki šios die
nos vis dar nerandama spren
dimo. Kad tą problemą ge
riau suprasti, patiekiama kiek 
istorinių faktų.

Kai Airija išsikovojo visišką 
nepriklausomybę, D. Britani
jos parlamentas 1949 metais 
priėmė įstatymą, kuriuo pa
skelbė, kad Siaurinė Airija liks 
dalimi Jungtinės Karalystės ir 
tas statusas negali būti pakeis
tas be Siaurinės Arijos, kuri tu 
ri didelę autonomiją, seimo 
sutikimo. Tas nuostatas fakti- 
nai atitiko to krašto gyventojų 
valiai, kurių % (iš 1.3 mil.) 
buvo protestantai ir visai ne
norėjo prisijungti prie katali
kiškos N. Airijos. Panaši situ
acija yra ir šiandien, ir - skai
tantis su žmonių teise - turėtų 
likti ir toliau. Dalis airių ta
čiau mano, kad Siaurinė Airi
ja turėtų būti sujungta su liku 
šia Airija, neskaitant daugu
mos gyventojų noro, nes toji 
dauguma yra anglų koloniza
cijos liekana. Panašiai kaip 
mes skaitėme, kad Vilnius tu
ri būti mūsų, nepaisant jo gy
ventojų sulenkinimo, nes jis 
mūsų sostinė, o Klaipėda - ne
paisant gyventojų su vokietini
mo - buvo Lietuvos uostas. Ir 
žydai atkūrė Izraelį teritorijo
je, kurioje gyventojų daugu
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ma buvo arabai ir dabar neno 
ri prarasti vakarinio Jordano 
pakraščio kontrolės, nes to rei
kalaująs Izraelio saugumas.

Negalint susikalbėti ir tai
kos būdu išspręsti šiaurinės 
Airijos likimo, joje pradėjo 
veikti teroristų organizacijos. 
1969 metais situacija taip pa
blogėjo, kad britų vyriausybė, 
norėdama išlaikyti tvarką, 
rugpiūčio 14 d. turėjo į ten pa 
siųsti savo kariuomenę. Tuo 
laiku atrodė, kad dideliame 
pavojuje yra atsidūrusi katali
kų mažuma. Dar net 1974-76 
metais armija turėjo daugiau
siai susirėmimų su protestantų 
teroristais. 1976 m. pradžioje 
situacija tiek pasitaisė, kad ar. 
mija tik ateidavo pagalbon po 
licijai, jei toji buvo reikalinga 
pagalbos. Iki paskutinių inci
dentų Airijoje žuvo 301 britų 
karys, o 1822 buvo sužeisti, 
daugelis jų liko invalidais vi- 
'sam gyvenimui. Kariuome
nės išlaikymas britams apsiei
na apie 2 milijonus dolerių į 
dieną, ir tie daliniai praverstų 
sustiprinimui britų Rheino 
armijos, ar pačios britų salos 
priešlėktuviniam pasiruoši
mui. Šiuo metu britai S. Airi
joje laiko 15,000 savo karių.

* * *
Dešimtmečiui nuo kariuo

menės pasiuntimo sukakus, 
Londonderry buvo suruošta 
15,000 protestantų demonstra 
cija pagerbti 291 metų - sėk
mingo apsigynimo nuo katali
kų karaliaus Jokūbo - sukaktį, 

o Belfasto katalikų dalyje 
5,000 reikalavo susijungimo. 
Po to karingų protestantų va
dai pradėjo aiškinti, kad jie 
vėl turi ginkluotis ir kariauti, 
nes britų armija neturi savo 
kontrolėje viso krašto. Mat, 
per paskutinius 18 mėnesių 
protestantai susilaikė nuo bet 
kurių teroro veiksmų. Kovojo 
tik vadinamas Airių respubli
koniškos armijos (IRA) provin- 
cialininis sparnas kartu su kon 
kuruojančia INLA ( Irish Na
tional Liberation Army) prieš 
policiją ir britų kariuomenę. 
Šiais metais jau buvo užmušti 
(neskaitant paskutiniųjų au
kų) 31 policininkas ir 21 civi
lis. Abi aukščiau minėtos te
roristų organizacijos dabar pa 
keitė savo taktiką. Anksčiau 
jų organizacijos buvo didelės, 
dalinosi į batalijonusir briga
das, kurias lengva buvo infil
truoti. Dabar jųkovos grupes 
sudaro tik keturi asmenys, 
kurie tarp savęs yra glaudžiai 
susiję ir susidraugavę. Tokias 
grupes jau sunku infiltruoti ar 
sekti. Protestantų Ulster Asso- 
ciation (ŪDA) turi apie 3,000 
narių, suorganizuotų į 8 bri
gadas. Jei jie vėl aktyviai 
griebsis ginklo, kraujo pralie
jimas turėtų pasmarkėti. ♦ ♦ *

Kas stovi užpakalyje teroris 
tų? Teorijų yra daug. Vieni, 
pavyzdžiui, mano, kad ČIA - 
nes JAV yra suinteresuota Bri
tanijos susilpninimu, kad toji 
daugiau glaustųsi prie JAV. 
Patikimesnė teorija su kai ku
riais įrodymais skelbia, kad so 
vietai apginkluoja ir apmoko 
airių teoristus, kaip jie daro ir 
su kitų tautų teroristais. Iki 
šiol ta teorija nelabai tikėta, 
nes teroristai surinkdavo daug 
pinigų JAV-bėse. Mat, pasku 
tinio šimtmečio bėgyje beveik 
pusė Airijos gyventojų emigra 
vo į JAV, D. Britaniją, Aus
traliją ir Kanadą, kur jie suda 
ro vietos politikų dėmesio ver
tus rinkikų blokus. Airių kil
mės yra senatorius Kennedy, 
atstovų rūmų pirmininkas T. 
O’Neill, New York gubernato
rius Hugh Carey, šen. Moyni- 
han ir kt. Nors jie iš principo 
pasisakė prieš teroristų veiklą, 
tačiau kartu jie spaudė Valsty
bės Departamentą uždrausti 
parduoti ginklus S. Airijos po
licijai - Royal Ulster Constabu 
lary - kas, žinoma, buvo sutik
ta su pasipiktinimu Londone 
ir iš viso Anglijoje, nes kas gi 
apgins airius nuo jų pačių te
roristų gaujų, jei ne ta policija 
kuri, be to, gali apsirūpinti 
ginklais ir iš kitų šaltinių. Rin
kimams artėjant kai kurie 
Amerikos politikai kalba apie 
reikalą sušaukti specialią kon
ferenciją S. Airijos problemai 
išspręsti, kažką panašaus į 
Camp David pokalbius, prive- 
dusius prie Egipto-Izraelio 
taikos. New York gubernato
rius Carey net buvo pasišovęs 
pats kažką panašaus sušaukti.♦ ♦ ♦

Susirūpinimas Airija Ameri 
koje po rinkimų atlyžo, tačiau 
problemos vis dar nepanaikins. 
Daugumas stebėtojų netiki,

■ Iš kitos pusės
Kartais skaitai ir netiki savo akimis ... Taip man 

pasitaikė žvilgterėjus j vieno skaitytojo prisiųstą iškarpą 
iš š. m. rugpiūčio 3 d. Vienybės apie naują popiežių. Joje 
Kazimieras Baltrukonis teigia:

"Pasirinkęs Jono Pauliaus I-jo vardą, lyg no
rėjo prieš žmones pasirodyti, jog bandysiąs sekti 
Jono XXIII ir Pauliaus VI pėdomis, derindamas 
visą tai, kas buvo geriausio pas abudu. Bet išimtis 
sako, kad gerais norais pragaras grįstas. Yra duo
menų spėlioti, kad jis gerais norais grįš ne pra
garą, bet savo veiklą. Tačiau kyla ir abejonių, nes 
piktasis mūsų buities demonas niekada nesnaudė, 
nesnaudžia ir, galimas dalykas, nesnaus.’’

Perskaitęs tas eilutes skubu užtikrinti Baltrukonį, 
jog jis davė tikrą įrodymą, kad buities demonas nesnau
džia ir mūsų atveju auka pasirinko patį Baltrukonį. Tas 
demonas taip sumaišė autorių, kad jis — 1979 metais — 
rašo apie Joną Paulių I-jį, kurį pristato esanti 65-metų ir 
'paskutiniu laiku buvusiu Venecijos kardinolu, kaip dar 
viešpatau jantį šv. Petro Soste. Demono nesuklaidinti žmo
nės nauju popiežium laiko Joną Paulių II-jį, 56 metų ir 
buv. Krokuvos kardinolą, kuris, likimo ironijai panorėjus, 
kaip tik šiomis dienomis, kai Vienybė pasiekė savo skai
tytojus, aplankytų Dolomitų kalnų kaimą, kur buvo gi
męs Jonas Paulius pirmasis, popiežium išbuvęs tik 33 
dienas ... Apie tai rašė viso pasaulio laikraščiai.

O gal tas straipsnis iš tikro buvo skirtas Jonui-Pau- 
liui I-jam, tačiau tik dabar pasirodė? Be demono pagal
bos nesuseksi. vm

kad artimiausiu laiku būtų ga 
Įima rasti kokią išeitį. Nepri
klausomos Airijos seime Dubli 
ne opozicijos vadas dr. Garret 
Fitz-Gerald kelia federacijos 
tarp Airijos ir Ulsterio idėja, o 
kad ji būtų malonesnė - pro
testantams net siūlo sujungtai 
Airijai vė grįžti į Common- 
yvealth. Airija iš tos bendruo
menės išstojo 1949 metais pa
skelbusi respublika, mat britų 
bendruomenę sudarė kraštai, 
kurių galva buvo britų kara
lius, kuris skirdavo - paprastai 

EXTRUSION EOUIPMENT OPERATORS 
PLASTICS t

General Plastics Corporation is a ropidly 
growing manufacturer of plastic bags & has 
just moved to a new location. We're looking 
for skilled machine operators to run BLOWN- 
FJLM EKTRUSION EOUIPMENT. We prefer 
experienced individuals, būt vviil train if you 
have experience vvith high-speed assembly 
line machinery. For example: bottling, sheet- 
metal, paper or millinery machines. We are 
especially interested in people who work the 
night(ll;30 P.M.-7:30 A.M.) & rotating shifts.
We offer excellent benefits:

• Heglth & Lite Insurani.?
• Paid Vacation
• Unlimited Growth Oppo. h.»nity

Apply in person to:

General Plastics Corp*
So. River Dr. at Palmetto 

(8900 N.W. 77 Ct., Medley, Fla.) 
Mon.-Wed. 9 to 4:30 Thur. & Fri. 9 to 7 P.M.

Sat. 9 to 11:30 A.M.

887-8528
Equal Opportunity Empioyer
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F I T T E R S

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
3 positions (flat, horizontai, vertical). Mušt currently hold 3 P ASME 
certificate for M1G process. Bring certificate with you. $7.87 per hour. 
Plūs cost of living and shift premium with company paid Blue Cross, 
vacation and insurance. Only qualified applicants need apply.

PATERSON-LEITCH
900 East 69 Street 

Cleveland, Ohio 44103
An Ęqual. Opportunity Enrployer

(33-35) “
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■

■■

iš vietos politikų - gubernato
rių, einantį prezidento parei
gas. Tačiau, Indijai gavus ne 
priklausomybę ir pasiskelbus 
respublika bei pareiškus norą 
likti commonwealthe, to nuos
tato nebesilaikoma ir todėl Ai
rija galėtų grįžti. Jis aiškino, 
kad faktinai kultūriniai ir so
cialiniai ryšiai tarp Airijos ir 
D. Britanijos yra daug glau
desni negu tarp Beneluxo 
Skandinavijos kraštų. Tie, 
gi, lengvai rado bendrą kalbą.

■ ■

■■
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PAGARBA LIETUVIUI MOKYTOJUI
Jaunosios kartos auklėji

mo pirmasis uždavinys pri
klauso tėvams ir toji šei
mos atsakomybė nuolat vi
sų kartojama ir pripažįsta
ma. Jų pareigų įvertinimui 
pasaulyje minimos motinos 
ir tėvo pagerbimo dienos, o 
vaiko garbei net visi 1979- 
ji metai pavadinti vaiko 
metais.

Antrasis jaunimo auklė
jimo veiksnys yra mokykla 
ir jai priklauso lemiamas 
vaidmuo formuoti jaunąjį 
ateities žmogų. Kalbant 
apie mokyklą savaime min
tyse atsistoja mokytojas ir 
kyla klausimas, kodėl taip 
ilgai pasaulis nesirūpina pa
skelbti vieną dieną metuo
se ir mokytojui pagerbti. 
Juk mokytojas pilna to žo
džio prasme yra, bent jau 
turėtų būti stipri asmenybė, 
būsimų generacijų auklėto
jas, tautų ateities kūrėjas. 
O kalbant apie lietuvį mo
kytoją, jam priklauso dide
lė pagarba, nes jis visais 
laikais savo darbo kelyje su
tinka daug įvairių.ir sveti
mų kliūčių. Tiek išeivijoj, 
tiek okupuotoj tėvynėj lie
tuvio mokytojo pareigos 
reikalauja nepala ūžiamo 
ryžto, kieto tautinio atspa
rumo įgyvendinti tautai 
skirtą uždavinį.

Pavergtoj tėvynėj lietu
vis mokytojas verčiamas 
rūpintis ne tiek mokslini
mu, kiek partijos priežiūroj 
komunistiniu auklėjimu, so
cialistinės visuomenės pilie
čio, komunistinio naujojo 
žmogaus ugdymu. Mokyklą 
okupantai laiko komunisti- 
kytojas vis kaltinamas ne
pakankamu dėmesiu par- 
nepakankamu dėmesiu par
tijos reikalavimams komu
nistiškai auklėti jaunimą ne 
vien mokslo metų laike, bet 
ir vasaros atostogose, ver
čiamas auklėti prieš savo 
sąžinę ir moralę ir, nežiū
rint visų bauginimų ir grą- 
sinimų lietuvis mokytojas 
tėvynėj savo pareigas atlie
ka, ką matome iš pasiekian
čios laisvąjį pasaulį pogrin
džio spaudos drąsių pasisa
kymų ir disidentinių balsų 
prasiveržimo į viešumą.

O čia išeivijoje lietuviš
kais klausimais daug kalba
ma, kaltinami tėvai, kurių 
vaikai nelanko lituanistinių 
mokyklų ir paūgėję jaunuo
liai neimdami lietuvių kal

bos kurso universitetuose. 
Tačiau juk lietuviškumo iš
laikymas svetimuose kraš
tuose nėra įmanomas be 
stiprių lietuviškumo spin
dulių skleidimo į augantį 
mūsų jaunimą, kurio verž
lūs polėkiai greičiau su-, 
tampa su svetima aplin
ka, kurioje jis gimė, auga 
ir kasdien lanko svetimą 
mokyklą. Svetimą, kurioje 
mokytojai nėra talkininkais 
tėvams vaikų auklėjimo tęs
tinumui palaikyti, lanko 
mokyklą, kurioje yra neri
bota laisvė griaunanti šei
mos, mokytojų ir aplamai 
bet kokį vyresniųjų autori
tetą, per anksti skiepyjama 
savarankiškai siekti savo 
gyvenimo įprasminimo liki
mo blaškomais keliais. Tai 
nepaprastai apsunkina išei
vijos lietuvį mokytoją, ku
ris su tuo pačiu jaunimo su
sitinka tik vieną dieną sa
vaitėje. Tačiau ir šiame 
krašte tokių idealistų pasi
šventusių mokytojų dar ne
trūksta ir tai džiugu, jog 
tokių yra ir iš jaunųjų tar
po, mokytojo profesijai pa
siruošusių jau čia svetimo
se mokyklose, kurie penkias 
dienas savaitėje atlikdami 
tarnybines pareigas, šešta
dienį skiria lietuviškai mo
kyklai.

Kad lietuvis mokytojas 
vertas ypatingos mūsų vi
suomenės pagarbos, tai rodo 
n e p r įklausomos Lietuvos 
mokykla, kurios dėka lietu
vių tauta buvo pasiekusi to
kio aukšto tautinės sąmonės 
laipsnio, ji ne tik mokė, bet 
ir ugdė jaunuolius nuo pat 
pirmųjų mokyklos žingsnių 
ir tą tautinį ugdymą tęsė 
moksleivių, vėliau studentų 
organizacijose. Paruošė vi
suomenės veiklai vadus ir 
kovai už Lietuvos laisvę bei 
herojus. Prisimenant jų 
partizanines kovas kritišku 
tautos laisvės praradimo 
momentu, jie neapvylė nei 
lietuvio mokytojo nei savo 
tautos.

Pradedant naujus mokslo 
metus, mintys grįžta į da
barties išeivijos lituanisti
nių mokyklų ir pasišventu
sių mokytojų artėjantį nau
jų ir sunkių uždavinių įgy
vendinimą ir kiekvieną są
moningą lietuvį ima džiaug
smas spaudoje matant kon
ferencijų aprašymus, jų rū
pesčius. O kad mokyklos ga-

Vienintelės Lietuvoje Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai eina į pamaldas bazilikoje. 
Stojimas į kunigų seminariją yra labai suvaržytas, bet vis vien atsiranda jaunų idealistų.

MOKYKLOMS DURIS ATIDARIUS
Antanas Juodvalkis

Ir vėl prabėgo lauktoji 
vasarėlė, atostogų ir poilsio 
metas. Atėjo auksinis, tur
tingasis rudenėlis. Mokyk
los pasitvarkė, pasigražino 
ir laukia į klases grįžtančių 
ir naujai pradedančių mo
kinių. Mokinių laukia ne tik 
visuotino lavinimo mokyk
los, bet dar labiau lituanis
tinės klasės ir šeštadieni
nės mokyklos.

Visos lietuviškos šeimos, 
turinčios mokyklinio am
žiaus vaikus, prašomos ne
delsiant registruoti litua
nistinėse mokyklose ar kla
sėse. Nereikia aiškinti litu
anistinių mokyklų reikšmės 
lietuvybės išlaikymo darbe, 
nes kiekvienam yra žinoma. 
Taip pat netenka įrodinėti 
jaunosioms šeimoms antro
sios kalbos naudą studijuo
jančiam jaunimui. Dvikal
biai vaikai lengviau ir grei
čiau pagauna dėstomų daly
kų esmę ir suvokia visumą.

Lituanistinė mokykla tik 
padeda tėvams mokyti lie
tuvių kalbą, bet pagrindu 
lieka šeima. Tėvai turi kal
bėti su vaikais lietuviškai ir 
įdiegti lietuvių kalbos mei
lę. Mokykla padeda meto
diškai prieiti prie lituanis
tinių dalykų įsisavinimo, o 
namai buvo ir lieka lietuvy
bės išlaikymo tvirtovė.

Jaunosios šeimos, kaip 
taisyklė, gyvena išsibarš- 
čiusios po gausius didžiųjų 
miestų priemiesčius, nuto
lusios nuo lietuvių telkinių 
ir veikiančių lituanistinių 
mokyklų. Jiems lituanisti- 

lėtų pasiekti geresnių lietu
viško mokymo ir auklėjimo 
rezultatų reikalingas glau
desnis visuomenės bendra
darbiavimas su mokykla, 
jos rėmimas ir įvairiais bū
dais talkinimas ir tai sėk
mingiau vyktų per organi
zacijas. Ar mūsų tauta išei
vijoje augs ir stiprės ar 
svetimoj jūroj nuskęs, pri
klausys nuo šeimų, mokyk
lų, organizacijų ir visos vi
suomenės.

E. čekienė 

nes mokyklas pasiekti, rei
kia sukarti 20-30 mylių ir 
sugaišti visą šeštadienį. Iš
tesėti per 10-12 metų vežio
ti vaikus į lituanistines mo
kyklas, ne kiekvienas ištve
ria, todėl aukštesnėse kla
sėse mokinių skaičius suma
žėja.

Spaudoje ir suvažiavi
muose buvo siūloma visokių 
priemonių lituanistinių mo
kyklų mokinių skaičiui pa
kelti. Buvo įtaigojama, kad 
LB apylinkių valdybos ap
lankytų kiekvieną šeimą ir 
pakalbintų vaikus leisti į 
lituanistines mokyklas. Siū
lymas labai gražus ir pa
trauklus. Apylinkės pirmi
ninkas ar narys švietimo 
reikalams, įsėdęs į savo for- 
duką ar šyvuką, greta dar 
pasisodinęs žinomą visuo
menininką, apiburbia visą 
savo apylinkę. Aplankytus 
jaunuosius tėvus įtikina lit. 
mokyklos reikšmę ir gauna 
pažadą jaunąjį atžalyną 
leisti į šeštadieninę mokyk
lą. Bet toji mokykla yra už 
20-30 mylių ir kiekvieną 
šeštadienį negali vežioti. 
Vyras dažnai šeštadieniais 
dirba ar tarnybos reikalais 
išvyksta ilgesniam laikui, o 
motina turi dar mažesnių 
vaikų, kurių negali vienų 
palikti ar su savim pasiimti. 
Taigi, reikia organizuoti ir 
mokinių pristatymą į litua
nistines mokyklas. Gerai, 
jei kaimynystėje gyvena 
daugiau tokių šeimų ir, su
sitarę, gali paeiliui vežioti 
vaikus. Bet jei šeimos gy- 
vae viena nuo kitos už 10 
mylių, tai sunku būtų jas 
sujungti.

Teorijoj yra gražu ir 
praktikoj įmanoma padary
ti, tik ar ne per daug iš apy
linkių valdybų reikalauja
ma. Jau dabar į valdybas 
sunku surasti žmonių, bet 
jei jiems užkrausime misi- 
jonierių ir vežėjų pareigas, 
ar beatsiras vadovaujančių 
žmonių. Ar tik valdybų 
žmonės turėtų aukotis lie
tuvybės išlaikymo labui, o 
ką darytų kiti lietuviai ar 
gausūs įvairūs klubai bei 

kitos organizacijos. Lanky
mas šeimų ir vežiojimas 
vaikų į lit. mokyklas yra 
surištas ir su išlaidomis. 
Nepag i r d y s i dabartinio 
„žirgelio” šaltinio vandenė
liu, bet reikia brangiai mo
kėti, už ne visad gaunamą 
„pašarą”. Valdybų narių 
gaištamas laikas taip pat iš 
dangaus nebyra. Reikia jo 
surasti visuomeniniams ir 
saviems reikalams. Tie 
žmonės taip pat gyvena šei
mose ir negali atsidėti tik 
visuomeniniams darbams.

Iš tokių projektų ir siūly
mų, kaip iki šiol, taip ir to
liau bus maža naudos. Kaip 
beaimanuosme, kaip besvar- 
stysime, o lituanistinių mo
kyklų ir mokinių ateitis, 
kaip iki šiol, taip ir toliau 
liks tėvų rankose. Sąmonin
gi tėvai patys išmokys savo 
atžalyną lietuviškai kalbėti 
ir suras priemones lituanis
tines mokyklas pasiekti. Vi
suomenės ir apylinkių val
dybų paskatinimas ir para
ma, palengvins kelią į lie
tuvybės išlaikymą.

Ne paslaptis, kad lietuvių 
kalbos mokėjimas naujųjų 
mokinių tarpe yra silpnas. 
Tokiems mokiniams yra 
steigiamos specialinės kla
sės ir padedama pramokti 
lietuviškai kalbėti. Didelis 
palengvinimas mokytojams 
ir tėvams, šiais metais pasi
rodęs pedagogo Antano Rin- 
kūno paruoštas vadovėlis su 
pratimais. Patartina visoms 
lietuvių šeimoms įsigyti 
gaunamas:; A. Kareiva, 
7030 So. Rockwell, Chicago, 
III. 60629, telef. 312-776- 
0588).

Vyresnieji pedagogai sie
lojasi lietuvių kalbos nepa
kankamu mokėjimu, net ir 
baigusių lituanistines mo
kyklas. Mokyklose daug lai
ko gaištama su silpnai mo
kančiais mokiniais. Reikė
tų derinti tėvų ir mokytojų 
pastangas, pakelti lietuvių 
kalbos mokėjimo lygį ir žo
dingumą. čia labai svarbų 
vaidmenį vaidina skaitiniai: 
lietuviškos knygos, laikraš-

(Nukelta į 4 psl.)
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čiai ir žurnalai. Vaikai turi 
skaityti daugiau lietuviškų 
knygų, kad praplėstų lietu
višką žodyną.

Kartais spaudoje pasi
girsta graudenimų, dėl lie
tuviškų skaitinių stokos ir 
dėl to priekaištaujama Švie
timo Tarybai. Skaitinių yra, 
nors gal ne tiek gausiai, 
kaip kitomis kalbomis, švie
timo Tarybos knygyno len
tynos pilnos lietuviškų lei
dinių, tik skaitytojų trūks
ta. Skaitinių sąrašus turi 
kiekviena mokykla, tik pir
kime ir įkalbėkime vaikus 
skaityti.

Paaimanuojame ir dėl lie
tuvių mokytojų pasiruoši
mo. Nuostabu, kad netrūks
ta jaunųjų ryžto, pašvęsti 
šeštadienius lituanistinėms 
mokykloms. Jaunieji moky
tojai sudaro didesnę dalį vi
sų mokytojų, tik kai kurių 
pasiruošimas gal nėra pa
kankamas, bet jie labiau 
mėgiami mokinių. Rengia
mos mokytojų studijų sa
vaitės, nesutraukia visų mo
kytojų, nors jiems būtų la
bai naudinga įgyti daugiau 
žinių ir atsišviežinti.

Neužmirštini ir lietuvių 
kalbos kursai, veikiantieji 
prie universitetų, šiomis 
dienomis chicagieęiai išgir
do gerą žinią, Illinois uni
versitete, Chicago Circle 
Camp ir toliau veiks lietu
vių kalbos kursas. Reikia, 
kad lietuviai studentai, lan
kantieji šį universitetą, re- 
gistruotusi ir dalyvautų pa
skaitose. Tėvai turėtų pri

‘jĄjpber H°Hdays” 

1979 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

\ iš BOSTONO ir NEW YORKO

► PAPILDOMA GRUPĖ SU NAUJŲJŲ METŲ
► IŠVAKARĖMIS VILNIUJE— IŠVYKSTA
į GRUODŽIO 26 ir grįžta SAUSIO 4, 1980.
► Kaina tik $821.00.
► TAIP PAT DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:
* SPALIO 10 — $829.00 (vienos savaitės)
► GRUODŽIO 19 — $1045.00 (dviejų savaičių)
► VISOS GRUPĖS aplankys Kauną ir Trakus, b >s
► lydimos vadovų. Prie šių grupiu galima jungtis iš
► VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su
► papildomu mokesčių.
► REGISTRUOKITĖS Iš ANKSTO —
Į VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!
E TRANS-ATLANTIC TRAVEL
\ SERVICE, INC.
► 393 West Broadway
► P. O. Box 116,
► South Boston, Mass. 02127
► Telefonas: (617) 268-8764
I 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.

Ų Įstaigai vadovauja:
' ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

1 GES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 

TO CHANGES AN/OR GOVERNMENT APPROVAL.
< REGISTERED OH1O TRAVEL AGLNT f TA 0324.
« TT

MEMBER

minti savo vaikams, kad 
šiuos kursus būtinai lanky
tų. Nuo klausytojų skai
čiaus priklausys tolimesnis 
šių kursų likimas.

Baigiant šias mintis li
tuanistinio švietimo klausi
mais, vėl atsiremiame į pa
grindinį lietuvybės išlaiky
mo vienetą — šeimą. Lietu
viškoji visuomenė turi šei
mos naštą lengvinti ir remti 
ne tik moraliai, bet ir ma
terialiai.

Lituanistinių mokyklų iš
laikymas, kaip iki šiol, taip 
ir toliau lieka mokinių tė
vams. Lietuvių Fondas, per 
Švietimo Tarybą, remia va
dovėlių leidimą, o Lietuvių 
Bendruomenė paremia mo
kyklų veiklą atsitiktinomis 
aukomis.

Wanted at One e
HORIZONTAL BORING 

MILL OPERATORS 
EXPERIENCED ONLY

Mušt have job shop expcrience & be 
able to sėt up work from blue prints 
and elose tolerance.

ALSO NEEDED

ESTIMATOR
LARGE FABRICATIONS 

MATERIAL & LABOR
• TOP WAGES
• 54 HOUR WORK WEEK.
• DAYS OR NIGHTS AVAILABLE
• EXCELLENT WORKING CONDI- 

TIONS AND BENEF1TS.
• LONG TERM PROGRAM.

APPLY IN PERSON.
SCHREIBER MFG. CO., 

INC.
1258 W. 14 Mile Road 

Clawson, Mich.
313-435-7100

(35-41)

PRESSMAN, 
MULTICOLOR

Atex, USA, Ine, Asheville, N. C.28802. 
Opening for experienced pressnian /wo- 
man, 1 st shift. Excel sal Ac fringe 
benefits. Relocation fvnds avail. Call 
collect weėkdays Mr. MELICK,

704-274-7920
(30-36)

Lietuvių katalikų žygis į Šiluvą 1977 m. rugpiūčio 29 d. Religinės eisenos keliais ir gat
vėmis uždraustos ir žmonės atvykę slaptai.

HITLERIO STALINO PAKTAS VIS DAR TEBEGALIOJA...
(Atkelta iš 1 psl.) 

bėti, kad Maskva išsiderėjo 
atsiteisti dviem ratomis: 
pusę sutartos sumos Berly
nas gavo vasario 11 ir antrą 
pusę balandžio 11 d.

Toliau kalbėtojas atkrei
pė dėmesį į tai, kad Balti
jos kraštai yra vienintelės 
valstybės Europoje, kurios 
nustojo nepriklausomybės 
antrojo pasaulinio karo me
tu. Jos pasidarė sovietinio 
imperializmo auka, nors 
Maskva dar šiandien skel
biasi kaip taikos šalinin
kė ...

Baigdamas savo žodį, dr. 
Gerutis prašė spaudos at
stovų paremti baltų tautų 
laisvės pastangas ir iškėlė 
reikalavimą, kad Vokietijos 
ir Sovietų Sąjungos vyriau
sybės paskelbtų negaliojan
čiais tarp jų savo laiku su
darytus susitarimus.

Tokiam anuliavimui yra 
ir precedentų: 1) atšauktas 
kaip negaliojantis Muenche- 
no susitarimas dėl Čekoslo
vakijos, 2) 1941 m. liepos 
31 d. tarp lenkų egzilinės 
vyriausybės ir Maskvos pa
sirašyta sutartis, kuria So
vietų Sąjunga deklaravo, 
kad ji laiko negaliojančiais 
savo susitarimus su Hitle
riu dėl Lenkijos.

Po dr. A. Geručio į susi
rinkusius spaudos atstovus 
trumpu žodžiu prabilo dr. 
Ludwig Frendl, Lenkų Tau
tinės Tarybos Vokietijoje 
pirmininkas. Jis nušvietė 
pragaištingą rolę, kurią 
Maskva suvaidino Lenkijos 
tragedijoje. Jis taip pat pri
minė Katyno žudynes ir so
vietų laikyseną, kai Var
šuvoje prasidėjo lenkų su
kilimas prieš vokiečius. 
Raudonoji armija nepajudė
jo ties Varšuva iš vietos, 
kol vokiečiai žiauriai numal
šino sukilimą!

Į konferencijoje, dalyva
vusių žurnalistų klausimus 
atsakinėjo dr. Gerutis, dr. 
Frendl, „Baltų Draugijos’’ 
vicepirmininkas dr. O. Aule 
(estas), A. šildė (latvis) ir 
V. Banaitis.

žurnalistams išdalinta 
gausi dokumentacija, kurią 
paruošė tiek baltai, tiek len
kai. Apie spaudos konferen
ciją į Lietuvą bei kitus 
Maskvos paglemžtus kraš
tus tą pat dieną transliavo 
Laisvės Radijas Muenchene.

★
Š. m. rugpiūčio 24-26 d. 

Luzerne, Šveicarijoje, vyk
sta Sovietų Sąjungos sateli
tinių valstybių Europoje 
konferencija. Ją sušaukė 
Luzerne veikiančioji „Euro
pinė žmogaus Teisių ir Ap
sisprendimo Konferencija” 
jau praeitų metų sausio mė
nesį ten pat suorganizavo 
Sovietų Sąjungos nerusiš- 
kųjų tautų konferenciją.

Luzerno konferenciją rug
piūčio 24 d. 10 vai. atidaro 
liucerniškės organizacijos 
pirmininkas dr. E. Oehler, 
šveicarų parlamento narys. 
Kaip pirmas referentas kal
ba dr. Otto von Habsburg, 
Austrijos-Vengrijos monar
chų giminės senioras. Jo te
ma skamba: „Hitlerio-Sta- 
lino paktas ir Europos lais
vės sutrempimas”. Po pa
skaitos dr. Otton von Habs
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MAINTENANCE-REPAIR
Industrial Appliances

An immedtafe opening for an electrical niechamcal repair person 
Trainmg and or exper«ence in this work reąuired
Rebuild. repair and trovble shoot for a grovvth company with no layotts
$5 55 to start plūs fnnges and ųuarterly incfčūses. F ree parkmg 
Call Davė Stoffel for mterview appointment.

STATĖ CHEMICAL MANUFACTURING CO.
861-7114

an equal opportunitv empiover

C L E R I C A L
If you want to grow, we have the opportunities. 

Starting rates $3.20 to $3.69 depending on the job. 
MANY FRINGES, FREE PARKING, CONVENIENT LOCATION ARE 

HERE FOR YOU.
IN EACH CASE VE REQUIRE HIGH SCHOOL OFF1CE TRAINING, 
40 TO 50 WPM, TYPING, FIGURE APPT1TUDE AND IN SOME CASES 

I0 KEY ADD PROFICIENCY.
Call DAVĖ STOFFEL for interview appointment. 

STATĖ CHEMICAL MANUFACTURING CO. 
(216) 861-7114

an aqual opportunity employer

burg vadovaus suaudos kon
ferencijai.

Po pietų pertraukos prof. 
Ermacora, garsus Vienos 
universiteto teis ininkas, 
kalbės apie politinę padėtį 
satelitinėse valstybėse ir 
apie Helsinkio aktų princi
pus. Kaip trečias referentas 
apie satelitinių valstybių 
ūkio pajungimą Sovietui Są
jungai kalbės grafas Stefan 
Bethlen.

Rugpiūčio 25 ir 26 d. seks 
atskirų tautų atstovų pra
nešimai apie padėtį jų kraš
tuose: Rytų Vokietijoje, 
Lenkijoje, Čekijoje, Slova
kijoje, Vengrijoje, Rumuni
joje ir Bulgarijoje. Nors Pie
tų Slavija ir Albanija nėra 
satelitai tiesiogine žodžio 
prasme, bet ir apie padėtį 
tuose kraštuose bus laiko
mi atitinkami referatai.

Šia proga tenka pažymė
ti, kad lietuvis dr. A. Geru
tis, gyvenantis Berne, Švei
carijoje, yra Luzerno orga
nizacijos, surengusios sate
litinių valstybių konferen
ciją, valdybos narys ypatin
giems reikalams.
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KŪRYBA IR MOKSLAS
7autinės minties keliu’ 

knygą sutinkant
D r. Juozas Jakštas

1973 m. gegužės 26-27 d. 
Įvykusiame ALT S-gos su
važiavime išrinkta valdybos 
pirmininkė Emilija čekie- 
nė, tuojau iškėlė mintį pa
ruošti Tautinės sąjungos is
toriją. Praėjo geras laiko 
tarpas, kol sumanymas pra
dėtas vykdyti. Pati pradžia 
padaryta 1973 m. gruodžio 
mėn., kada pirmininkės p. 
E. čekienės bute Woodha- 
vene įvyko trijų iš anksto 
pakviestų būsimos knygos 
prospektyvinių bendradar
bių, dr. B. Nemicko, prof. J. 
Puzino ir dr. J. Jakšto pasi
tarimas. Pasvars s t y t a s 
maždaug veikalo planas ir 
sutarta ateinančiais 1974 
m. jį paruošti ir 1975 iš
spausdinti. Tada nė vienas 
mūsų 4 posėdžio dalyvių ne
buvo toki skeptikai, kad bū
tų sau galvojęs, jog veika
las bus paruoštas ir išspaus- 
idntas keleriais metais vė
liau — net 1979. Bet pavėla
vimas galima pateisinti žy
maus XV. a. humanisto Pet
rarkos žodžiais: "greitai pa
daryta, kas pakankamai ge
rai padaryta’’. Trumpa vei
kalo turinio apžvalga turės 
parodyti, kiek tinka jam to 
didžio mokslo vyro žodžiai.

Veikalas nėra vientisas, 
kuriame būtų nuo pat pra
džių iki galo dėstoma viena 
tema. Jis nėra taip pat pa
skirų temų rinkinys, kurias 
jungtų vien kietas aplan
kas. Jis yra iš tikrųjų dau- 
ginga vienovė, kur temos 
jungiamos vienos pagrindi
nės, pavadintos pačios kny
gos antrašte: tautinės min
ties keliu.

Vaizdžiai kalbant, veikalą 
galima prilyginti medžiui 
su daugybe ataugų, išaugu
sių iš tų pačių šaknų. Tame 
medyje galima išskirti tris 
augimo etapus, kurių kiek
vienas pavadintas trijų 
knygos skyrių (pagrindi
nių) antrašte.

Pirmo prof. Puzino rašy
to skyriaus pavadinimas 
"pradinės versmės". Profe
sorius jame siekė net di
džiosios kunigaikštijos lai
kų ir rodė, kaip ir kokioje 
formoje reiškėsi tautinė 
mintis amžių slinktyje. Pra
džioje jis kalbėjo apie pago
nišką ir valstybinį patrio
tizmą ir po to stabtelėjo ties 
valstybine kalba Lietuvos d. 
kunigaikštijoj. Priėjęs prie 
XVI a. plačiau pavaizdavo 
Mikalojų Daukšą ir pateikė 
beveik visos jo garsios pra
kalbos "į malonų skaityto
ją’’ vertimą, čia reikia pa
sakyti, kad ją iš lenkų kal
bos . pirmą kartą išvertė į 

gražią ir taisyklingą lietu
vių kalbą pats prof. Puzi
nas 1927 m. ir išspausdino 
viename studentiškame lai
kraštyje. Už vertimą jį net 
pats Jablonskis teikėsi pa
girti, nors panašioms pagy
roms buvo labai šykštus. 
Kalbamos knygos skaityto
jas galės gėrėtis profeso
riaus vertimu jos 20-21 psl. 
Trumpai paliečiamos lietu
viškumo apraiškos Vilniaus 
universitete XIX a. pradžio
je. Iš laikraščių nagrinėja
mi Auszra, Varpas, ir ypa
čiai Viltis ir ryšium su ja 
viltininkai ir ant galo Vai
ras.

Taip iš plačios perspekty
vos apžvelgtą Lietuvos pra
eitį privedė prie 1916 me
tų. Tuo baigiamas pirmas 
"tautinės minties kelio" me
džio augimo etapas.

Antras medžio etapas 
"plačia vaga’’ turi Pažan- 
gos-Tautinės sąjungos isto
rijos temą nuo 1916 iki 
1940 m. Šis etapas sun
kiai davėsi aprašomas, nes 
autoriui trūko organizaci
jos veiklos dokumentacijos. 
Reikėjo verstis visokiais 
gretimais duomenimis, ku
riuose liesti ir bendri vals
tybinio gyvenimo dalykai. 
Iš jų reikėjo išrankioti vie
tas, tinkančias Lietuvių 
Pažangos bei Lietuvių Tau
tinės sąjungos istorijai. To
dėl skyrius "plačia vaga" iš
ėjo iš dalies ir politinė ne
priklausomos Lietuvos isto
rija. Abi istorijas artino ir 
Lietuvos valstybinis gyve
nimas: Per 21 nepriklauso
mybės metus Tautinė są
junga laikė valstybės vairą 
14 metų. O ir pačios Są
jungos ideologas ir, gali sa
kyti, jos kūrėjas Antanas 
Smetona išbuvo per tą visą 
laiką valstybės prezidentas. 
Kai Tautinė sąjunga arti
mai sijo su valstybe, ir pre
zidentu, tai jos istorijai 
svarbūs šaltiniai buvo pa
ties prezidento pareiškimai, 
jo kalbos ypačiai taikytos 
Sąjungai. Todėl šiai istori
jai platokai panaudoti du 
prezidento kalbų (nuo 1927 
iki 1940 m.) rinkiniai, pa
vadinti "Pasakyta — para
šyta".

Trečias medžio augimo 
etapas, t. y. trečias knygos 
skyrius "svečiose šalyse” 
yra Amerikos Lietuvių są
jungos istorija. Jai skirta 
kur kas daugiau vietos 
(233-386 psl.) kaip pirmiem 
dviem etapams. Jis parašy
ta trijų autorių: J. Švobos, 
V. Abraičio, J. Jurkūno. 
Švoba pateikė kaip ir Są

jungos užuomazgą Ameri
koje nuo Pirmo D. karo, ka
da atsirado vad. tautiečių 
srovė ir iš jų susidariusi 
Sandara. Pats Sąjungos įsi
kūrimas dėstomas Abraičio 
nuo 1940 m. kada bolševiki
nės Lietuvos okupacijos po
veikyje atsirado nauji sam
būriai : Lietuvai Vaduoti są
junga, Lietuvos Misija, ir 
Rytinėse valstybėse. Tauti
nės sąjungos rateliai. 1949 
m. visi tautiniai sambūriai 
susijungė ir atsirado Ame
rikos Lietuvių Tautinė są
junga. (ALTS). Jos istori
ją iki 1975 m. išdėstė J. 
Jurkūnas pagal veiklos do
kumentus.

Jei Lietuvių Tautininkų 
sąjungos istorija galima 
prilyginti vešliai išaugu-, 
šiam medžiui, tai jos kny
goje pavadintas "tautinin
kams afilijuotos organizaci-. 
jos" gali būti palaikytos at
augomis. Jų istorijos trum
pai apžvelgtos. Išskirtinai 
minėtinas jų tarpe B. Vy- 
liaudo Jaunųjų ūkininkų 
ratelių aprašas. Tai ne 
paviršutiniškas pavaizdavi
mas, bet tiesiog studija. 
Daiktiškai išdėstyta Rate
lių istorija, jų struktūra ir 
veikla kartu su pateiktomis 
statistinėmis lentelėmis.

Prie "tautinės1 minties 
keliu" medžio prigludusios 
ataugos, išaugusios jau iš- 
eiviškame gyvenime, sumi
nėtos 6. Jų tarpe kiek žy
mesnis Lietuvių tautinis są
jūdis, įsisteigęs dar stovyk
liniame gyvenime Vokieti
joje 1948 m. Nors Ameriko
je jis nežymus, tačiau dar 
neužmigęs.

Beveik pašalinis, bet ver
tingas straipsnis Jono Pra
no Palukaičio "Tautinės 
srovės periodika”. Autorius 
turi būti, kaip sakoma, dan
tį pravalgęs tyrinėdamas 
lietuvių spaudą, aplamai, 
nuo Aušros iki Nepriklauso
mybės galo. Tiek čia sumi
nėta periodinių spaudinių! 
Keletas tik vienu kitu nu
meriu pasirodžiusių.

Priedu prie knygos laiky
tinos ir kai kurių tautinės 
srovės Amerikos lietuvių 
žymūnų trumpos biografi
jos. Sveikintina mintis pa
teikti šiame monumentali- 
niame leidinyje biografijas 
tokių asmenybių, kaip J. 
Bačiūno, S. Biežio, K. Kar- 
piaus, A. Olio ir kitų. Jos 
primins ir tolimos ateities 
skaitytojams, kad tautinė 
srovė ne šiaip sau gaivališ
kai vystėsi, bet dar buvo 
paskirų asmenų puoselėja
ma, įtaigojama tautiečiams

Dr0 Juozas Jakštas
žodžiu ir raštais ir net ma
teriališkai remiama. Bio
grafijos su jų nuotrauko
mis paliks paminklais jiems 
šioje knygoje.

Baigiant tinka pridurti 
viena bendrinė pastaba. 
Knyga "Tautinės minties 
keliu" rašyta 11 bendradar
bių, antro Pas. Karo išeivių, 
išsimokslinusių nepriklau
somoje Lietuvoje. Skaitant 
rašinius šioje knygoje gau
namas įspūdis, jog jų auto
rių gyvenama dar nepri
klausomos Lietuvos dvasia. 
Nors autoriai apie 30 metų 
išgyvenę šiame krašte ir 
daugumas įsipilietinę jame, 
tačiau jie įsirašę savo var
dus ■.— kalbant poeto Leo
nardo Žitkaus žodžiais — 
tik į raštą, bet ne į kraštą. 
Jie gyvena dvasia dar vis 
nepriklausomoje Lietuvoje. 
Tad ir jų knyga "Tautinės 
minties keliu” galima lai
kyti nepriklausomos Lietu
vos palikimu. Ji savotiškas 
testamentas, kuris dar kol 
kas galėjo būti parašytas. 
Po kokių 20 metų tokia kny
ga būtų jau sunkiau para
šyti. O po 50 — visai ne

PRAŠAU PRISIŲSTI KRYŽELIU PAŽYMĖTAS
KNYGAS. Sąskaitą apmokėsiu laike 30 dienų

• □ Encyclopedia Lituanica — 6 tomai ............. $120.00
□ Lietuvių Enciklopedija — 36 tomai ....•• $300.00
□ Vinco Krėvės Raštai — 6 tomai ........ $25.00
□ Lietuvos žemėlapis — 21 x 32 col. spalvotas $1.50
□ Rubajatai — S. Santvaras ............................ $7*50
□ Iš mano atsiminimų — Petras Klimas .... $12.00

• □ Pasakyta parašyta, II t. — A. Smetona .... $10.00
□ Atspindžiai ūkanose — V. Alantas .......... • • $6.00
□ Palikimas — Faustas Kirša ........................... -$4.00

(vardas, pavardė)

(adresas)

Šią atkarpą iškirpkite ir atsiųskite šiuo adresu:

LITHUANIAN ENCYCLOPEDIA PRESS, INC
395 W. Broadvvay, P. O. Box 95 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonai: (1-617) 268-7730 — vakare: (1-617);282-275°

įmanoma. Mat, tada auto
riai būtų jau visai atitrū
kę nuo Lietuvos. Te dėl ši 
knyga kaip ir paminklinė, 
parašyta besibaigian č i o s 
n e p r i klausomos Lietuvos 
kartos, čia glūdi jos vertė ir 
ji lietuviams turėtų būti 
skaitytina, patraukli.

BURDINES 
7100 NW 32 AVĖ. 
Security Guards 

FULL time opening-experience neces- 
sary, būt not essential. Various 
shifts, earn top dollar, obtain liberal 
benefits and store discount. Apply 
Mon.. Tues., Thurs. 9 to 10:30 a. m. 
or call305-835-5247 for appointment.

Equal Opportunity Employer

BURDINES
7100 N. W. 32 Avė.

WE ARE NOW 1NTERV1EWING THE
FOLLOWING POS1T1ONS:

SENIOR DIESEL MECHANIC
FURNITURE TOUCH-UP

TV TECHNICIAN
BODY & PAINT EXPERT
APPLY MON., TUES., THURS.

9 TO 10:30 A. M.
FOR APPOINTMENT. OR CALL 

305-835-5247
Equal Opportunity Employer

EMPLOYMENT & TRAINING 
For youth 16 to 21 mušt be a resident 
of Allegheny County. (Living oulside 
the city of Pittsburgh.) Variety of 
job positions available for high school 
dropouts and graduates. Employment, 
educational, personai counseling serv- 
ices. For additional information phone 
412-351-0271.

An Equal Opportunity Employer 
(30-39) n
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LAIŠKAS 'DIRVAI' IS EUROPOS

LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ SAVAITE IR 
HYMANSO PRJEKTAI

BELGIJOS LIETUVIŲ 
INICIATYVA

n(

"Lietuviškųjų Studijų Sa
vaitės” yra pasidariusios 
kone tam tikra institucija, 
aplink kurią buriasi, bent 
dalinai, Vakarų Europos lie
tuvių kultūrinis darbas. 
Prasidėjusios prieš daugiau 
kaip šimtmečio ketvirtį vie
nos srovės intelektualų, sa
vo ruožtu nusižiūrėjusių į 
prancūzų ruoštąsias ”se- 
maines catholiųues” (kata
likų savaites), jos virsta 
bendru lietuvių renginiu, 
nors dar ir šiandien negali
ma neigti pradinių iniciato
rių persvaros tiek temų pa
rinkime, tiek prelegentų 
kvietime.

Pačios "savaitės” jau ke
linti metai kilnojamos iš 
vienos laisvųjų vakarų vals-. 
tybės į kitą, kur tik yra su- 
sibūrusios lietuvių didesnės 
ar mažesnės bendruomenės. 
Ilgą laiką vykusios Vakarų 
Vokietijoje, jos pirmą kartą 
1934 metais nukilo į Šveica
riją, paskum nukeliavo į 
šiaurės Italiją, iš ten per 
Paryžių ir Londoną vėl grį
žo jubiliejinei 25-tajai "sa
vaitei” į Vakarų Vokietiją, 
o šiemet "savaitė” atlaiky

Siuntiniai i Lietuvą - 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 
kalnierius, tikros odos viršus, dirbtinio kailo 
pamušalas ......................................................
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui . 
Jeans, Wrangler arba Levi Strauss ...........
Vyriškas arba moteriškas megstinis ...........
Vyriškos arba moteriškos nailoninės kojinės 
Tights (kojinės-kelnaitė) .............................
Vilnonė gėlėta skarelė arba nailono didelė skarelė
Geresni marškiniai ....................................................
Vyriški arba moteriški bateliai..................................
Puiki suknelei medžiaga.............................................
Vilnonė eilutei medžiaga, vyrams arba moterims .. 
Geresnė vilnonė medžiaga eilutei ...........................
Crimplene medžiaga suknelei ..................................

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

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, Engianti
Telefonas 01 460-2592

ta Belgijoje. Beje, kitais 
metais ji rengiama Austri
joje, Innsbrucko mieste.

Į "savaičių” ruošimą įsi
jungė atskirų kraštų lietu
vių bendruomenės. Tuo bū
du prie šių renginių pri
traukiama vis naujų bend
ruomenių veikėjų, o taip pat
įgalinama pabendrauti su praleidusi ilgesnį laiką ne- 
kitų kraštų tautiečiais, ku-. 
rie šiaip į tradiciniai Vokie
tijoje rengtąsias "savaites" 
nebūtų atvykę.

Kaip jau minėjau, šios 
vasaros "Studijų Savaitė" 
įvyko Belgijoje. Nors skai
čiumi tenykštė lietuvių ben
druomenė ir nepriklauso 
prie mažiausiųjų, bet visuo
meninėje veikloje pasireiš
kiančių tautiečių tėra gal 
koks pustuzinis. Vakarų 
Europoje įsikūrę lietuviai 
protarpiais šį tą nugirsdavo 
apie Belgijos lietuvių bend
ruomenę, spaudoje aptikda
vo bendruomenės valdybos 
pirmininkės Stasės Baltus 
pavardę. Paskutiniuoju lai
ku į "savaitės” renginius 
atvykdavo Belgijoje gyve
nantis Eduardas Cinzas, pa
sireiškęs kaip originalus ra
šytojas. Jį visuomet lydėda
vo jo žmona belgė. "Savai
tėse" kartkartėmis dalyvau-

$242.00
94.00
44.00
37.00

3.30
4.40

13.00
15.00
39.00
30.00
61.00
88.00
22.00

Petras Volunge

davo nepriklausomos Lietu
vos kariuomenės generali
nio štabo pulkininkas Juo
zas Lanskoronskis, buvęs 
karo atstovas Prancūzijoje. 
Tiesa, jis dažniausia gyvena 
Paryžiuje, bet yra įleidęs 
šaknis ir Belgijoje, kur gy
vena jo žmona belgė. Ji, 

priklausomoje Lietuvoje, iš
moko lietuvių kalbos. Taip 
pat emigracijoje ponia Lan- 
skoronskienė palaikė ryšius 
su lietuviais ir dalyvaudavo 
vienoje kitoje "Studijų Sa
vaitėje”. Lietuvių rengi
niuose Vakarų Europoje 
vieną kartą pasireikšdavo 
dainininkė Spiess-Gailiūtė, 
irgi įsikūrusi Belgijoje. Tai 
maždaug ir viskas, ką kitų 
kraštų net akyliausieji lie
tuviai patyrė apie Belgijos 
tautiečius.

Tiesa, žinojome, kad į tą 
kraštą po karo atvyko ke
liolika šimtų DP, priverstų 
dirbti sunkų angliakasių 
darbą. Dalis jų vėliau išemi
gravo į užjūrį, kiti pasiliko 
kasyklose, šiandien daugu
mas jų jau pasiekė pensi
ninkų amžiaus. Nemaža jų 
sukūrė mišrias šeimas. 
Šiaip gi visuomeninė lietu
vių veikla tėra nežymi, nes 
stinga jėgų. Religinį patar
navimą Belgijos lietuviams 
teikia iš Paryžiaus atva
žiuojantis uolusis kunigas 
Petrošius. Jau negrįžtamai 
praėjo laikai, kai Belgijos 
lietuviai pajėgė išlaikyti sa
vo laikraštį "Gimtoji šalis", 
kuris buvo leidžiamas kas 
antrą savaitę. Tarp 1947 ir 
1952 metų jo išėjo net 124 
numeriai.

Tokiai būklei esant tuo 
labiau tenka dėkingai ver
tinti tą faktą, kad šių metų 
"Studijų Savaitė” įvyko 
Belgijoje. Visas parengia
masis darbas gulė ant kelių 
žmonių pečių. Dalyviai ga
lėjo su pasitenkinimu kon
statuoti, kad organizacija 
visumoje buvo patenkina
ma. Negana to, kad "savai
tės” programai atlikti buvo 
surastos patalpos ir daly
viai apnakvydinti bei aprū
pinti maistu, šalia to, Briu
selio katedroje liepos 25 d. 
prof. V. Vasyliūnas suren
gė vargonų koncertą, o lie
pos 26 d. Bostono Lietuvių 
Etnografinis Ansamblis ga
lėjo Belgijos sostinės tūks- 
tanties metų sukakties pro
ga pasireikšti Briuselio ofi- 
cialinėje minėjimo progra
moje ir istorinėje miesto 
aikštėje pastatyti "Kaimo 
Vestuves". Tie du renginiai 
išėjo iš lietuviams skirtos 
programos ribų.

Taigi Belgijos lietuviai 
he tik vykusiai a;liko "sa
vaitės” organizac nius dar
bus, bet ir prisidėjo prie lie
tuvių vardo garsinimo Briu- vių. Taigi stovėjimo atokiau

selyje ir, iki tam tikro laip
snio, visame krašte. Užtar
nauta padėka už visą padėtą 
triūsą tenka Bendruomenės 
valdybos pirmininkei Stasei 
Baltus (gimusiai Dominai- 
tytei iš Marijampolės), jos 
vyrui belgui Hubertui Bal
tus, rašytojui Eduardui Cin
zui bei jo žmonai belgei Ju- 
liettei. "Savaitės” daly
viams padėjo ir vietinis lie
tuvis Povilas Bružas. Deja, 
Lanskoronskiai dėl negala
vimų negalėjo renginyje da
lyvauti.

Apie pačią "savaitės” pro
gramą galima pastebėti, 
kad joje vyravo Vilniaus 
universiteto sukaktis, ku
riai skirtos net trys paskai
tos. Apie šių dienų Vilniaus 
universitetą kalbėjo Tomas 
Venclova. Pats sostinės 
aukštąją mokyklą lankęs, 
prelegentas vaizdžiai nupa
sakojo tą atmosferą, kurio
je tenka mokytis studenti
jai sovietinio režimo sąly
gomis. Prof. dr. R. P. Šilba
joris (JAV) įdomiai nušvie
tė lietuvių rašytojų prozą 
sovietinėje Lietuvoje per 
paskutinįjį dešimtmetį, o 
prof. dr. V. M. Vasyliūnas, 
dirbantis Max Planck insti
tute Goettingene (Vokieti
joje), aptarė "Erdvę ir lai
ką Einšteino teorijoje”. Iš 
kitų referentų paminėtinas 
Vasario 16 gimnazijos mo
kytojas A. Krivickas, supa
žindinęs su Adomo Varno 
kūryba. Kitą dieną dalyviai 
patyrė, kad kai buvo mini
mas šimtametis dailininkas, 
jis dieną prieš tai jau buvo 
miręs.

Kaip paprastai, "Studijų 
Savaitė” suteikė progą da
lyviams pabendrauti, o kai 
tuo pat metu Vokietijoje 
vyko 4-tasis Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongresas, į 
"savaitę” atvažiavo nema
ža tautiečių iš kitų kraštų, 
net iš tolimosios Australi
jos. Ten gyvenanti poetė Li
dija Šimkutė-Pocienė supa
žindino su savo kūryba, ly
giu būdu kaip ir rašytoja 
Irena Joerg-Naudžiūnaitė. 
Jai, gyvenančiai Austrijoje 
(netoli Innsbrucko) teks di
dysis uždavinys suorgani
zuoti "Studijų Savaitę" ki
tais metais.

"Studijų Savaitės” su
traukia nemaža Vakarų Eu
ropos lietuvių, kuriems daž
niausia aukšto lygio paskai
tų išklausymas ir pabend
ravimas su tautiečiais yra 
pasidarę tarytum būtenybė. 
Tarp "savaičių” lankytojų 
yra tautiečių, kurie atva
žiuoja kone metai iš metų ir 
kurie yra įsigiję it metinį 
abonementą. Jeigu jų kar
tais nebūna, tai jų pasigen
dama, it kažko trūktų. Ant
ra vertus, nekartą esu pa
galvojęs, kodėl to ar kito 
tautiečio ar tautietės nema
tyti tarp dalyvių arba kodėl 
jie taip išimtinai retai tepa
sirodo ? Pav., su žiburiu rei
kia ieškoti tautiečių iš Šve
dijos, nors ten gyvena ne
maža gerai įsikūrusių lietu-

priežastis negali glūdėti ne- 
išsigalėjime atvykti į "sa
vaitę". Tuo labiau galima 
paminėti jau nebe pirmos 
jaunystės Švedijos lietuvį, 
buvusį karininką Vladą Me- 
nauską, kuris uoliai lankosi 
renginyje, o iš jo arba prieš 
jį aplankantis ir tolimos 
Romos tautiečius. O gal vis 
dėlto Švedijos lietuviai kada 
apsigalvos, ar ne laikas bū
tų surengti vieną "Studijų 
Savaitę" jų gyvenamame 
krašte? Pajėgių lietuvių 
Švedijoje tikrai yra dau
giau, nekaip Belgijoje ar 
Austrijoje. Pav., latviai šią 
vasarą sugebėjo surengti 
savo šventę Gotlando saloje.

Užsiminiau apie "Studijų 
Savaičių" dalyvius (ir jose 
n e d a lyvaujančius). Nebe 
pirmą kartą į "savaitę" sa
vo žmoną Birutę (gimusią 
Gabriūnaitę) palydi vokie
čių tautybės muzikas profe
sorius Eugen Frosch, Tros- 
singeno aukštosios muzikos 
mokyklos direktorius. Kar
tu atvažiuoja tai vienas, tai 
kitas šios simpatingos šei
mos atžalyno narių. Tuo 
tarpu krinta į akį, kad daž
nas lietuvis intelektualas 
nesugeba sutvarkyti savo 
laisvo laiko taip, kad galėtų 
vieną savaitę per metus 
praleisti savo tautiečių tar
pe tokiame kultūriniame 
parengime kaip "Lietuviškų 
Studijų Savaitės”.

(Bus daugiau)

HYDROTEL OPERATORS
Duplicating plastic injection molds, 
mušt have job shop experience. Ex- 
cellent equipment and vvorking con- 
ditions.

INDUSTRIAL ECONOMY 
TOOL CO. INC.

1698 WEST LAFAYETTE 
DETROIT. MICH.

313-962-6460
(29-35)

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 

EXPERIENCED ON ALI. PHASES.

HELIARC WELDERS
3 YEARS MINIMUM EXPERIENCE. 
MUŠT BE ABLE TO DO FABR1CA- 

T1ON AND SĖT U P.

MACHINIST FORMAN
EXPF.R1ENCF.D JOURNEYMANS 
MACHINIST FORMAN FOR JOB 
SHOP. MUŠT HAVE MACHINIST 

TOOLS.

MACHINIST
EXPERIENCED JOURNEYMANS 

MACHINIST FOR JOB SHOP. MUŠT 
HAVE MACHINIST TOOLS.

EXPERIENCED MARINE 
CARPENTERS

EXPERIENCED MARINE 
MECHANICS

EXPER1ENCED MARINE 
PAINTERS 

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

AGE.
JONĖS BOATYARD

3399 NW S. RIVER DRIVE
(NEAR THE AIPORT AT INTERSEC- 
TION OF N. W. 25TH ST. & S. 

RIVER DR.)
MIAMI, FLORIDA

(33-35)

TOOL ROOM FOREPERSON
Responsible for maintenance of aln- 

minum and zinc, die east and trim 
<Jies. 7 person operation, 3 shifts, 
liberal fringe benefits, salary ne
gotiable, send resume or call VIK- 
ING DIE CAST CORP., 7 700 W. 
Michigan Avė., Kalamazoo, Mich. 
49009. I-616-375-05 10. (33-36)

WANTED JOURNEYMAN 
OR 1ST CLASS SKILLED

DIE REPAIR PERSON
Need experienced die east and trim 
die repair person. Minimum of 5 yrs. 
experience, 4-12 shift, liberal fringe 
benefits, salary negotiable. Send re
sume or call VIK1NG DIE CAST CORP. 
7700 W. Michigan Avė., Kalamazoo, 
Mi. 49009. 1-616-375-0510. (33-36)
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Nijolė Lenk aus karte

Įspūdžiai iš Jaunimo kongreso
IV PLJK, nuo pradžios iki galo, buvo plačiai apra

šytas lietuvių spaudoje. Ypač kongreso metu pasirodė 
straipsnių apie Europoje vykstančią programą. O tai ne
stebėtina. Natūralūs yra lietuvių visuomenės susidomė
jimas šiuo retu įvykiu. Dabar, kai kongresas pasibaigė, 
klausimai kyla: Ar buvo verta jį iš viso suruošt? kokie 
buvo rezultatai siekiant'„naujai pagrįst ir įprasmint'lie
tuvių jaunimo dalyvavimą išeivijos veikloje?” Atėjo lai
kas, ypač tiems, kurie su jaunimu artimai bendravo ir 
aktyviai dalyvavo IV PLJK, pasisakyt, tai yra pasida
lint su kitais tomis nuotaikomis bei įspūdžiais, kurie reiš
kėsi tarp 1979 m. liepos 11-29 dienos Europoje.

Pati buvus jaunimo kongrese ir atstovavus jame 
Clevelando lietuvių jaunimui, įsigyjąu daugelį įspūdžių. 
Jų buvo ir teigiamų, ir neigiamų, bet visus sujungus, 
galiu atvirai pasakyt: taip, Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresas buvo naudingas ir prasmingas įvykis, šiai nuo
monei suformuoti didelės įtakos turėjo tos vietovės, ku
riose kongresas vyko, darbai bei užsiėmimai, kurie sudarė 
kongreso programą, ir patys žmonės: jaunimas ir vyres
nieji, vadovai ir dalyviai, kurių dėka IV PLJK tapo 
realybe.

sias tautines tradicijas. Ma-. 
nau, kad net jaunimas, ku
ris tik kongreso stovykloje 
dalyvavo, buvusios PLJS 
pirm. G. Juozapavičiūtės žo
džiais, pajuto esąs „Lietu
voje gyvenantiems langas 
ir balsas į pasaulį” ir su
prato „bendrą reikalą vys
tyti toliau lietuviško pobū
džio veikimą.”

*

ni kitiems ištarėme „La
bas!” Jei ir nieko daugiau, 
pasveikintas žmogus buvo

St. Mary’s kolegija, kur 
įvyko kongresinė stovykla, 
buvo visais atvejais susipa
žinimo vietovė, čia stovyk- savas. Tolimame, svetima- 
lautojai galėjo naudotis 
įvairiomis patalpomis bei 
organizatorių suteiktomis 
progomis pabendrauti vieni 
su kitais — atnaujinti se
nas pažintis ir susipažinti 
su nematytais kongresan- 
tais ir jų galvosena. Visi ra
dom vietos ir laiko tiek rim
tam pasikalbėjimui, tiek pa
silinksminimui. Tai įvyko 
susiburiant vėliavų aikštėje 
kas rytą ir vakarą, paskai
tose, užsiėmimo būreliuose, 
dainavimo bei vakarinių 
programų metu ir, žinoma, 
per pusryčius, pietus ir va
karienę. 1

Paminėtinos yra kelios 
ypatingos programos dalys, 
kurios lyg sujungė dvasiš
kai iš 13 kraštų atkeliavusį 
lietuvių jaunimą: Joninių 
laužas su šios šventės pa
pročiais, Susikaupimo vaka
ras su šv. Mišiomis bei lie
tuvių disidentų paminėjiriiu 
ir ypatingai įdomus Talen
tų vakaras, per kurį jauni
mas pripildė didįjį stovyk
los teatrą ne vien fiziniu sa
vo buvimu, bet ir savo nuo
širdžiu entuziazmu, įrodytu 
dažnu ir smarkiu plojimu ir 
atsistojimu atskiriems pro
gramos atlikėjams. Talentų 
vakaras lyg sustiprino daly
vaujančio lietuvių jaunimo 
vieningumą. Panašius jaus
mus sukėlė iškilminga po
pietė prie kolegijos gražių 
rūmų stovyklos atidarymo 
metu, paprastas susibūri
mas stovyklavietės prieky 
bendrai nuotraukai ir ne 
toks paprastas žygis didžio
siomis Londono gatvėmis. 
Per šiuos išskirtinus įvy
kius išryškėjo, kas mes 
esam ir kodėl susirinkom.

Stovyklavietėje daugiau 
ar mažiau susipažinę, už jos 
ribų, tai yra apžiūrint arti
mus miestelius ir žymų 
Londono miestą, smagu bu
vo sutikti, net jei dar ne 
gerai pažįstamą, bet vis 
dėlto stovykloje matytą lie
tuvį. Lyg automatiškai vie

me krašte mus kelis šimtus 
taip maloniai paveikė paju
timas bendros lietuviškos 
kilmės.

Tiesa, kad stovyklautojai 
nebuvo varžomi dalyvauti 
visose programos dalyse, 
bet gal ir gerai. Nuėjęs pa
skaitos išklausyti, pokalby
je dalyvauti ar ypatingą 
darbelį atlikti, jauteis esąs 
bendraminčių, ta pačia te
ma susidomėjusių tarpe, o 
ne vienas tarp kitų, kurie 
Čia sėdi, nes tai visiems 
įsakyta. Kad tam tikras 
skaičius stovyklautojų pro
gramoje nepilnai dalyvavo, 
suprantama, nes ne vieno
dais tikslais daugiau kaip 
400 žmonių ir suvažiavo. 
Jeigu buvo per daug, „eks- 
kursuojama” į Londoną ir 
apylinkes stovyklos metu, 
tai gal todėl, kad stovyk
lautojams neužteko pama
tyti Londoną per autobuso 
langus vienos sekmadienio 
popietės metu.

Per septynias dienas gir
dėjome daug apie dabartinę 
Lietuvą ir išgyvenom seną-

❖

IV PLJK stovyklai pasi
baigus, 108 lietuvių jauni
mo ■ atstovai atsiskyrė nuo 
kitų kongresantų ir nuke
liavo ten, kur jų laukė rimti 
septynių Studijų dienų dar
bai. Nuo liepos 19-26 dienos 
šis jaunimas Altenberge, 
Vakarų Vokietijoje nagri
nėjo politines, visuomenines 
bei kultūrines lietuvių jau
nimo veiklos temas.

Nijolė Lenkauskaitė PLJS kongrese, liepos 11-29 d.d.

Manau, kad daugelis at
stovų, kaip ir aš, iš pradžių, 
galvodami apie jiems skir
tas pareigas, jautė tam tik
rą nerimą. Nors buvom savo 
gyvenamuose kraštuose iš 
anksto painformuoti apie 
Studijų dienų eigą, turėjom 
iš anksto paruoštą „IV 
PLJK atstovų vadovą”, ži
nojom, kad liks daugelis 
klausimų, į kuriuos galės 
atsakyt vien Studijų dienų 
eigos išgyvenimas. Buvom 
labai dėkingi Vokietijos lie
tuvių jaunimui — Studijų 
dienų ruošos komisijai už 
idealias darbo sąlygas Al
tenberge. Studijoms tinka
mą aplinką sudarė iškilmin
gi, gražios kaimo gamtos 
apsupti Altenbergo jaunimo 
namai. Jautėmės garbingais 
svečiais, kurie atvyko atlik
ti ypatingai svarbius užda
vinius.

Atstovų studijų pagrinde 
buvo žinomų lietuvių gyve
nime, savos srities specia
listų paskaitos ir jaunimo 
atstovų simpoziumai. Iš
klausėme patirtimi pagrįs
tas mintis paskaitose: „Po
litinio sąmoningumo reiški-

masis lietuviškoje išeivijoj 
j ė”, „Bendruomenės ele
mentai ir jų santykiavi
mas” ir „Kalba ir lietuviš
kos kultūros kūrimas”. Iš

nesiorientavimo, bet ir daug 
išminties, patirties, o dau
giausia — geros valios. Ne- 
visados buvo laikomasi nu
statytos darbotvarkės. Kar-

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA

1979 m. EUROPA

Siunčiame skautiškus sveikinimus iš

KETVIRTOJO PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO KONGRESO.

Susirinkome čia - taip arti prie Lietuvos - is Ken/^ūrų 

žemės, Pieti^ Kryžiaus padangės, Romuvos, Rambyno 

bei Rako stovyklų laužų ir skamba mūs daina - 

"DIEVUI, TAU TĖVYNE IR ŽMONIJAI..."

Budime ’.
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paskaitų ėjom pristatytas 
mintis diskutuoti atskiriuo- 
se darbo būreliuose, čia iš
ryškėdavo kraštų atstovų 
skirtingos nuomonės ir 
skirtingi žvilgsniai. Grįžę j 
bendrų susirinkimą, plenu
mui pristatydavom būrelių 
išvadas vėl išdiskutuot, pri
imt ar atmest.

Buvo daug naivumo ir
i

IV PLJK dalis atstovų klausosi pranešimų studijų dienų metu Altenberge, Vak. Vokieti
joje. " ' V. Damijonaičio nuotr.

T „ > i W i
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tais atrodė vienam klausi
mui laiko skiriama per daug 
— kitam per mažai. Jei vie
nu atveju persistengėm ieš
kodami konkrečių darbų 
naujai PLJS valdybai, kitu 
atveju neatkreipėme reikia
mo dėmesio į pavergtos 
Lietuvos jaunimo sveikini
mą IV PLJ kongresui, at
spausdintame „Alma Ma- 
ter”.

Kaip visur ir visuomet, 
buvo bereikalingos įtampos 
tarp Studijų dienas išplana-. 
vusių organizatorių ir į lai
krodį nežiūrinčių posėdžiau
toj ų. Pirmieji tvarkingai 
buvo suskirstę parą į darbo, 
laisvalaikio ir poilsio valan
das, o antrieji, įsitraukę į 
darbą, dažnai tokių laiko ri
bų nebematė.

Susumuojant, atstovai 
buvo pareigingi, atsakingi, 
turėjo humoro, o per ilgai 
lankas išėjusias” kalbas už- 
užsitęsusius posėdžius, „į 
baigdavo linksmom vakaro
nėm.

4s sį: *

Paskutinės trys PLJK 
dienos (liepos 27-29 d.) bu
vo skirtos pabaigtuvių iškil
mėms Koenigsteine. Rengė
jų suplanuoti buvo: visuo
tinas kongreso susirinki- 

(Nukelta į 8 psl.)
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ĮSPŪDŽIAI 
IŠ JAUNIMO 
KONGRESO

(Atkelta iš 7 psl.) 
.mas, Jaunų kūrėjų vakaras, 
iškilmingas koncertas, at
sisveikinimo šokiai ir kon
greso pabaigtuvių Mišios.

Techniškos kliūtys, nak
vynių stoka ir perpildyta 
dienotvarkė daugeliui kliu
dė dalyvauti kai kuriuose 
įvykiuose. Visa tai atpirko 
pakili, draugiška nuotaika, 
noras paskutines dienas 
įspūdingai praleisti.

Uždaromojo susirinkimo 
metu girdėjom daug pras
mingų žodžių, kurie turėtų 
įtaigoti lietuvių jaunimo to
limesnį darbą atskirose lie
tuviškose kolonijose. Pasku
tinį kartą susirinkęs IV 
PLJK paskelbė savo priim
tas rezoliucijas. Jaunų kū
rėjų vakaras buvo įdomus, 
deja per ilgas. Rengėjai tu
rėjo skirti jaunuosius me
nininkus nuo „mėgėjų”. 
Rimtai programai pasiruo- 
šusiems jaunuoliams, ma
nau, buvo netikslu sceną ii 
laiką dalintis su prabėgom 
paruoštais pasirodymais. 
Iškilmingą koncertą išpildė 
žinomi menininkai ir meno 
vienetai. Daugeliui naujie
na buvo etnografinio an-

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

FIRMOS

EXPRESS & TRAVĖL AGENCY, Ine.
(Licensed by Vnešfnjayltorg) VYRIAUSIA ĮSTAIGA

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

PACKAGE

Siuntiniai, siunčiami peę mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu 
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Kun. dr. Jurgis Šarauskas aukštose
JURGIS JANUŠAITIS

Kunigas dr. Jurgis ša
rauskas, 34 metų amžiaus, 
šešeris metus pastoracinį 
darbą dirbęs šv. Antanazo, 
Evanstorie, III. parapijoje, 
nuo rugsėjo mėn. pradžios 
išvyksta į Washington, D. 
C. ir vieneris metus dirbs 
valstybės Departam e n t e 
Rytų Europos ir žmogaus 
teisių skyriuje eidamas at
sakingas pareigas.

samblio išvaidintos lietuviš
kos vestuvės. Atsisveikini
mo šokiai vyko Frankfurte 
— „Palmių sode”. Nuotaika 
ir aplinka buvo ypatingai 
šventadieniškos. O sekma
dienį, liepos 29 dienos ryte 
vieni jau buvo pakely į na
mus, kiti išklausėm konce- 
lebruotas Mišias ir išsiskir- 
stėm po Europą.

IV PLJK savo darbą už
baiga. Atstovai įpareigoti 
Jietuvišką darbą tęsti. Nau
jai rinktos PLJS valdybos 
ir ypač pirmininko G. Aukš
tuolio rūpesčiai tik prasi
deda. Nebus lengva kelių 
šimtų jaunų žmonių bendro 
darbo mintis pritaikyti kas
dieniniame gyvenime. Val
dybai ir pirmininkui linkiu 
sėkmės ir ištvermės.

Baltieji rūmai 1965 m. 
įsteigė vadinamą ”Fellow- 
ship” programą, pagal ku
rią iš visos Amerikos kas
met atrenkama keliolika 
jaunų asmenų, pasižymėju
sių savose profesijose, ak
tyvūs visuomenininkai ir 
turį aukštojo mokslo išsila
vinimą, pasižymį išskirti
nais gabumais. Tokie kan
didatai gauna paskyrimus 
ir dirba JAV prezidento, vi
ceprezidento, kabineto na
rių asistentų pareigose. Po 
metų tokio darbo jie grįžta 
į savas gyvenamąsias vie
tas ir plačiai visuomenę su
pažindina su JAV vyriausy
bės politika ir visokeriopais 
darbais.

Šiais metais į tas vietas 
kandidatavo 1340 JAV jau
nuolių, jų tarpe ir kun. dr. 
Jurgis Šarauskas. Speciali 
tos programos komisija, su
sidedanti iš buvusių guber
natorių, Health Education 
and Walfare sekretoriaus ir 
kitų aukštų pareigūnų šį 
pavasarį egzaminavo kandi
datus pakartotinais pokal
biais ir iš minėto skaičiaus 
galutinam atrinkimui išsky
rė tik 33 kandidatus, kurių 
tarpe buvo ir kun. dr. Jur
gis Šarauskas. Po šių sun
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kių egzaminų, galutiname 
atrinkime kandidatų teliko 
tik 17 ir mūsų kun. dr. Jur
gis turėjo . laimės būti jų 
tarpe.

Po to gavo visi paskyri
mus. Kun. dr. Jurgis ša
rauskas pateko į Valstybės 
Departamentą ir į labai 
svarbius skyrius, kuriuose 
drauge su to departamento 
sekr etoriaus pavaduotoju 
dirbs vienerius metus. Jis 
turės progos dalyvauti su 
kabineto nariais posėdžiuo
se, kur bus svarstomos Ry
tų Europos ir žmogaus tei
sių problemos. Tai labai 
svarios pareigos, nes jis tu
rės pats studijuoti proble
mas, pareikšti tais klausi
mais savo nuomonę, atitin
kamą medžiagą ir t.t.

Kun. dr. Jurgis šaraus
kas aktyviai yra įjungtas 
į Madrido konferencijos 
ruošos darbus ir numa
toma, kad jis pats as
meniškai konferencijoje da
lyvaus kaip tos komisijos 
narys.

Dirbdamas Valstybės de
partamente, kun. dr. Jurgis 
Šarauskas turės progos ar
čiau susipažinti su komunis
tinio pasaulio problemom, 
taip pat ir Pabaltijo valsty
bių reikalais. Jis pokalbyje 
pažymėjo, kad visada, kai 
tik bus galimybė, kalbės ir 
apie savo tėvynės Lietuvos 
pavergimo problemas.

Kun. dr. Jurgį šarauską 
į Baltuosius rūmus nuvedė 
jo šakota veikla amerikiečių 
tarpe bei pastoracijoje pa
sireiškę gabumai. Jis, laiky
damas didįjį bandymą, ko
misijos nariams pareiškė 
taip pat, kad esąs lietuvis ir 
apibudino savo veiklą lietu
vių jaunimo organizacijose.

Kun. Jurgis šarauskas, 
gimęs po II Pasaulinio karo 
Vokietijoje. Keturių metų 
amžiaus jo tėveliai Marija 
ir Stasys šarauskai atsive
žė Amerikon, čia baigė pra
dinius mokslus, Mondelein 
St. Mary of the Lake kuni
gų seminariją, ten vėliau 
įsigijęs du magistru — vie
ną iš pastoracinių mokslų, 
antrąjį — licencijatą iš teo
logijos. Trečią magistrą ga
vo Illinois technologijos in
stitute, baigęs „Public Ad- 
ministration mokslus.

Nesitenkino pasiektais 
magistrais, siekė doktorato 
ir rugpiūčio mėn. pradžioje, 
Northwestern universitete, 
Evanstone, III. apgynė di- 
zertaciją ir jam buvo su
teiktas mokslo daktaro laip
snis iš Organizacijos psi
chologijos ir Bažnyčios ad
ministracijos mokslų sri
ties.

Dirbdamas pastoracinį 
darbą ne lietuvių parapijo
je, plačiai įsijungė į ameri
kiečių visuomeninę veiklą 
bei pastoracinį darbą vys
kupijoje. Jis dėstė North- 
western universitete moks-

Dr. kun. Jurgis Šarauskas

lūs, iš kurių gavo doktora
tą, taip pat dėstė teologinė
je evangelikų Garret semi
narijoje ir Loop City kole
gijoje. Jis buvo Evanstono 
miesto Civilinės tarnybos 
komisijos vadovas, Evan
stono Religinių bendruome
nių dvasininkų pirmininkas, 
Chicagos arkivysku p i j o s 
kunigų senatorius. Jis, kaip 
turįs organizacinių mokslų 
gilų išsilavinimą, buvo kvie
čiamas konsultantu į para
pijas, jo patarimais naudo
josi Chicagos arkivyskupi
jos Pastoracinės tarnybos 
centras, Chicagos arkivys
kupijos planavimo departa
mentas Jefferson City arki
vyskupija, Missouri, JAV 
kariuomenės kapelionų kor- 
pas, Chicagos miesto Pub
lic Works departamentas, 
Evanston ligoninė, Evan- 
ston miesto aukšt. mokykla 
ir daug kitų institucijų.

Kun. dr. Jurgis šaraus
kas, vikaraudamas svetim
taučių parapijoje, nenutolo 
ir nuo lietuviškos veiklos. 
Ypatingai jis yra mėgiamas 
jaunimo. Jis dalyvavo jau
nimo stovyklose, buvo atei
tininkų dvasios vadas, skai
tė įdomias jaunimui paskai
tas. Jis nuolat yra kviečia
mas jaunųjų porų palaimin
ti moterystės ryšius dėl iš
skirtinai įdomių ir prasmin
gų pravedamų jungtuvių 
apeigų. Jis keliavo Austra
lijoje, vedė pokalbius su 
jaunimu ir paliko gilų įspū
dį. Kun. dr. Jurgis šaraus
kas šių laikų kunigas, turi 
savo tvirtą nuomonę, atvi
ras, nuoširdus, gerai pažįs
ta šių dienų Bažnyčios ir 
žmonių lūkesčius ir proble
mas.

Šiam talentingam vyrui, 
jaunam kun. dr. Jurgiui ša- 
rauskui linkėtina sėkmės 
aukštame poste, drauge ne
pamirštant prabilti, kur tik 
bus galimybė, ir savosios 
pavergtos tėvynės Lietuvos 
vardu.

Wanted lst Class or Experiepced 
FITTER WELDER

Minimum 2 years experience. Mušt 
be able to read blue prints. Good 
vvages and benefits. Apply in person.

RAMPE 
MANUFACTURING CO. 

14915 Woodworth Avė. 
Cleveland, Ohio 

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

DIRVOS 
BENDRADARBIO 

ĮSPŪDŽIAI

SĖKMINGA STUDIIU SAVAITĖ DAINAVOJE

Kur bekeliautum per erd
vią ir plačią Ameriką, vis 
atrandi didesnę ar mažesnę 
lietuvių salą. Gal daugiau
siai jų gyvena vidurinėje 
krašto dalyje ir rytiniame 
pakrašty, bet jau nemenki 
mūsų tautiečių būriai įsi
kūrė Floridoj, Kalifornijoj, 
rasi jų šiaurėj, netoli Kana
dos sienos, ir pačioj Kana
doj. Ir visi jie, beveik be iš
imties, savo gyvenamąją 
vietovę giria, kaip gražiau
sią, patogiausią ir gėlin- 
giausią pasaulio šalį, kursto 
ir gundo savo draugus bei 
artimuosius jungtis į jų tar- . 
pą ... Be abejonės, tose 
"panegirikose” žvilga keli 
tiesos lašai, bet dažnu at
veju turbūt taip šaukia 
tik bendruomeninė žmogaus 
prigimtis.

šią vasarą keletą dienų 
teko pasidairyti Cape Code, 
Mass. valstijos pietrytinia
me įsibėgėjime į Atlanto 
vandenyną. Ką ir besakyt, 
gamta graži, žalia ir mėly
na, lyg sava, daug sykių 
matyta — pušys (jos domi
nuoja), ąžuolai, skroblai, 
kai kur vienas kitas balta- 
liemenis • beržas, įvairūs 
krūmai, daugybė gėlių, 
abiejose salos pusėse pušy
nuose skendi ilga grandinė 
žinomų vasarviečių ... Ke
letą dienų Cape Code pakla- 
joji, pasižvalgai ir pradedi 
jausti, lyg būtum atkilęs į 
Lietuvos pajūrį...

Cape Code sutikti lietuvį 
— ne stebuklas! Buvo kele
tas vasarų, kada Ostervillės 
paplūdimy lietuvių kalba 
beveik dominavo. Lietuvių 
vasarotojų ir dabar šiame 
pajūryje nestinga. Vieni at

važiuoja, pasimaudo, pailsi 
ir išvažiuoja, o kiti perka 
žemės sklypus ir namus, 
rengiasi čia savo rudens 
dienas praleisti. Tariama, 
kad kasmet Cape Codo lie
tuvių šeima auga ir turtėja.

Tačiau, ir tai savaime su
prantama, daugumas Ame
rikos lietuvių to krašto ne
matė, mažai ką apie jį gir
dėjo, jo nepažįstą. Tad tur
būt ne vienam kyla kad ir 
tokie klausimai: kas toksai 
tas Cape Codas? Kokie ten 
orai, koks klimatas? Ir ko
kios galimybės tame žemy
no pakrašty įsikurti? Nors 
visų žinių neaprėpsim, ban
dysim į tuos klausimus pa
eiliui pažvelgti.

Cape Codas, jei žvilgter- 
sim į žemės rutulio geogra
finę liniją, į Atlantą yra 
įbridęs truputį žemiau Is
panijos Madrido ir per vie
ną kitą plauką aukščiau ita
lų Romos. Atseit, jei Cape 
Codo krantų nesiektų šalto
ji Labradoro srovė ir nepūs
tų vėsūs vėjai, čia augtų 
palmės ir kiti subtropikiniai 
augalai. Tačiau salos piet
ryčių krantą siekia šiltoji 
Golfštromo srovė, vasarą 
vandens temperatūrą paky
la iki 80 laipsnių F., tad 
maudytis būna taip šilta, 
kaip Floridoj. Turbūt kal
tas tas pats Golfštromas, 
kad ir Cape Codo žiemos 
yra trumpos ir nešaltos. 
Sniego kritulių čia iškrenta 
perpus mažiau, negu, pvz. 
Bostone, kuris įsikūrė taip
gi ant marių kranto tik už 
70 mylių nuo šių vietų. Ap
lamai Cape Codo klimatas ir 
augmenija yra panaši į Lie
tuvos pajūrio klimatą ir 

augmeniją, tik Lietuvos žie
mų šalčiai būna rūstesni ir 
žvarbesni.

Dar neseniai Cape Codas 
buvo pusiasalis, indėnų gy
venama žemė (ir šiuo metu 
jie bylinėjasi su JAV vy
riausybe, norėdami kai ku
riuos žemės plotus atgauti). 
Baltasis žmogus pusiasaly 
pasirodė XVII a. pirmojoj 
pusėj, kai 1620 m. dabarti
nio Plymouth’o, Mass., pa
krantėj išsikėlė iš Anglijos 
atplaukę piligrimai. Taigi ir 
istoriškai minimos vietovės 
yra įdomios, nes čia įsitvir
tino pirmosios anglų koloni
jos, pradžioj daug vargo, 
skurdo ir praradimų paty
rusios ilgainiui, įvairių aud
rų ir kovų blaškomus, lem
tis į tą patį krantą atplukdė 
ir gausius būrius lietuvių. 
1909-1914 m. Amerikos vy
riausybė prakasė 13 km. il
gio kanalą, tuo kanalu Cape 
Codą atkirsdama nuo konti- 
ento, okeaninių laivų kelio
nę iš New Yorko ir Long 
Islando į Bostoną sutrum
pindama 113 km. Kai žiūri 
nuo aukštų tiltų — nuosta
biai gražus tas kanalas! O 
ir Cape Codas, atkirstas 
vandens juosta nuo žemyno, 
dabar jau ne pusiasalis, o 
sala. Savo žemišku veidu — 
pušynais, smėlio kopom, žu
vėdrų klykavimu ir vande
nyno reginiais jis labai pri
mena lietuviškąją Kuršių 
Neriją.

Nesunku buvo apčiuopti 
ir medžiagines įsikūrimo 
galimybes Cape Code. Nau
ji, erdvūs, patogūs ir gra
žūs namai su žemės sklypu 
šiuo metu čia kaštuoja 80— 
90,000 dolerių, žinoma, yra

Rugpiūčio 5 d. į Dainavos 
stovyklavietę suvažiavo bū
relis moksleivių, pasiryžu
sių praplėsti savo lituanisti
nių žinių lobyną, švietimo 
tarybai nustojus rengti va
sarinius lituanistikos kur
sus jaunimui, šią studijų 
savaitę suorganizavo ir jai 
vadovavo buvusi švietimo 
tarybos narė, keturių vaikų 
motina Irena Pemkienė.

Amžiumi ir patirtimi ši 
jaunimo grupė buvo labai 
įvaiji: nuo šeštojo skyriaus 
iki Pedagoginio lituanisti
kos instituto, nuo Dainavos 
"veteranų” iki pirmąkart 
čia atvykusių. Bet jie visi 
labai gražiai sugyveno, su
sidraugavo. Nors jie savai
me susiskirstė į tris būre
lius pagal amžių, niekas ne
vengė bendrų užsiėmimų, 
kuriuos dažnai suplanuoda
vo patys kursantai.

Visi kasdien dalyvaudavo 
keturiose pamokose. Chica
gos aukštesniosios lituanis
tikos mokyklos direktorius 
Juozas Masilionis dėstė 
veiksmažodžio kaitymą ir 
vientisinio sakinio sudėtį 
bei skyrybą, Dariaus-Girė
no lituanistinės mokyklos 
vedėjas Juozas Plačas aiški
no daiktavardį, būdvardį ir 
žodžių darybą, o Clevelando 

' šv. Kazimiero lituanistinės 
mokyklos direktorė Vida 
Augulytė - Bučmienė savo 
pasakojimų ir pokalbių se
riją apie lietuvių kasdieni
nį gyvenimą šio šimtmečio 
pirmojoje pusėje pavadino 
"Ne, tai ne pasaka”.

Pastebėtina, kad jauni- 
I mas dirbo rimtai. Nė vienas 
mokinys nepraleidinėjo pa
mokų. Neretai mokytojas, 
įėjęs į klasę, juos visus jau 
rasdavo vietose, nors skam
bučių nebuvo — visi vado
vavosi laikrodžiais arba 
draugų paraginimu nesivė- 
linti.

Nesijuto nė išgarsėjusio 
"kartų plyšio". Moksleiviai 
nuo mokytojų ir vadovų ne 
tik nesišalino, bet neretai 
tai pavieniui, tai būreliais 
laisvalaikiu ateidavo su viė- 
nu ar kitu pasidalyti minti
mis. Mokytojai bei vadovai 
taip pat buvo įtraukti į vi-

žymiai brangesnių ir beveik 
per pusę pigesnių namų, tik 
pastarieji jau bus šiek tiek 
pagyvenę namai. Kaip re
git, nuosavybių kainos Cape 
Code dar nėra pasiekusios 
tų astronominių aukštybių, 
kurių jau tikrai nestinga 
kai kuriose Floridos ir Kali
fornijos vietovėse. Savas 
liet uviškas gamtovaizdis, 
gimtojo krašto kiek švel
nesnis klimatas, meškerio
jimo sportas, grybavimas, 
uogavimas, šilti vasarų van
denys ir erdvūs paplūdimiai 
ne vieną lietuvių šeimą jau 
sugundė, o ne vieną dar su
gundys pakelti sparnus ir 
Cape Code apsigyventi.

(Bus daugiau) 

sas vakarines programas, 
kurias suplanavo kursantės 
R. Pemkutė ir V. Budrytė. 
Pirmadienio vakarą visi, 
nuo jauniausio kursanto iki 
vyriausio mokytojo, daly
vavo žodyną plečiančiose 
bei pastabumą lavinančiose

• varžybose. Partizanų vaka
ro eisenoje su žvakutėmis 
ir skaitymais bei dainomis 
penkiose stotyse vėl dalyva
vo visi. Pagrindinę talentų 
vakaro programos dalį atli
ko jaunieji, — Žukauskas, 
Blyskis ir šnapštytė, — ki- - 
tiems prisidedant dainomis. 
Sporto vakare rungtyniavo 
ne kursantai prieš vadovy
bę, kaip daugelyje stovyklų 
įprasta, bet dvi komandos, 
abi sudarytos iš jaunimo ir 
vyresniųjų. Direktoriui Ma- 
silioniui teisėjaujant, rung
tynės baigėsi lygiomis. Prie 
laužo dainavo ir vaidino vi
si, įskaitant ir mięlus sve
čius, stovyklos administra
torius Jadvygą ir dr. Adol
fą Damušius.

Bematant atėjo ir pasku
tinysis vakaras. Gražiai iš
puoštoje saliukėje kursan
tai, mokytojai, vadovai ir 
svečiai išklausė Pemkučių ir 
Budryčių atliktos progra
mos — ištraukų iš mūsų 
klasikų Maironio ir Putino 
kūrybos su muzikiniais in
tarpais. Visiems mokyto
jams moksleivės prisegė po 
gėlę, o mokytojai kursan
tams įteikė pažymėjimus. 
Dėstytojų vardu žodį tarė 
J. Masilionis. Paskui visi 
dar ilgokai šnekučiavosi p. 
Pemkienės ir p. Masilionie- 
nės suruoštose vaišėse.

— šie kursai, pasižymėję 
tvarka ir jaunimo draus
mingumu, įrodė ir dar vieną 
faktą: Dainavos stovykla
viete vienu metu gali nau
dotis dvi skirtingos negau
sios grupės, viena kitai ne- 
trukdydamos. Kursantams 
gyvenant ir besimokant 
Baltajame name ,berniukų 
ir mergaičių nameliuose 
stovyklavo mokytojos Ri
tos Garliauskaitės vadovau
jama lietuviškai nekalban
čių vaikų grupė. Valgykla, 
didžiąja sale, ežerėliu ir vi
sa Dainavos gamta gamta 
naudojęsi visi, bet šių dvie
jų grupių dalyviai vieni su 
kitais nesimaišė ir vieni ki
tiems nekliudė.

Išvažiuodami namo, kur
santai pageidavo, kad atei
nančią vasarą kursai būtų 
dviejų savaičių, o vienas tė
vas norėjo jau dabar užre
gistruoti savo vaikus, (vb)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

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 
work in mild climate & no snow. 
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)
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■ Chicagos lietuviai
Antanas Juodvalkis

PLB KULTŪRINĖS 
TALKOS KOMISIJA

Prie PLB valdybos vei
kianti Kultūros Talkos Ko
misija, kuriai vadovauja dr. 
Leonas kriaučeliūnas, yra 
pakvietusi Pietų Amerikos 
kultūrinius vienetus apsi
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PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką , 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINA

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

185 N. Wabash Avė.
Chicago, III. 60601
Antrame aukšte. / f/ 
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Mažeika &Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVĖ. 
CHICAGO, ILL.
Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737• 8600 737 - 8601

9837 SOUTH KEDZIE AVENUE
EVERGREEN PARK, ILL. 60642
Tel. 422-2000

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

lankyti šiaurinėje Ameriko
je ir pasirodyti lietuviams. 
Taip pat, numatyta pasiųsti 
Šiaurės Amerikos kultūri
ninkus ir meno vienetus j 
Pietų Amerikos lietuvių ko
lonijas. Mezgami ryšiai su 
tolimąja Australija, dėl pa

sikeitimo menininkais ir an- 
samblyiais.

Kultūriniams ryšiams pa
laikyti reikalingos lėšos, nes 
Pietų Amerikos lietuviai ne
pajėgūs padengti kelionės 
išlaidas, kurios yra labai 
didelės. Lėšoms sutelkti yra 
rengiamus balius, puikioje 
salėje su gera programa ir 
muzika.

Balius įvyks š. m. gruo
džio 1 d. Butterfield Count- 
ry Club puošnioje salėje, 
Midwest ir 31st St., Hins- 
dale, III. Banketo ruošos 
darbams vadovauja komisi
jos narė, žinoma visuomeni
ninke Marija Rėmienė ir 
pats pirmininkas dr. Leonas 
Kriaučeliūnas. Įėjimo auka 
100 dol. asmeniui. Tai ne 
vien tik paprastas pasilink
sminimas, bet gilią prasmė 
ir reikšmę turįs renginys, 
kurio pelnas bus naudoja
mas kultūriniams ryšiams 
palaikyti tarp išsibarsčiusių 
lietuvių.

Visi kviečiami dalyvauti 
ir vietas rezervuotis pas 
minėtus asmenis.

LIETUVIŲ FONDO 
VAJAUS POKYLIS

Lietuvių Fondo vadovybė 
nepailstamai rūpinasi Fon
do augimu. Tarybos pirm, 
dr. A. Razma, valdybos 
pirm. dr. G. Balukas ir ren
ginių vadovė Marija Rėmie
nė kviečia visus stoti į Lie
tuvių Fondą ar didinti turi
mus įnašus. Už kiekvieną 
įneštą 100 dol. duodamas 
vienas bilietas į vajaus po
kylį.

Pokylis įvyks š. m. spalio 
6 d. (šeštadienį), Marriot 
viešbučio salėse (549 No. 
Michigan Avė., V-me aukš
te). Pokylio metus bus pa- 
gerbtas Illinois senatorius 
J. Savickas, kurio dėka, bu
vo atgaivintas lituanistikos 
kursas Illinois universiteto 
Chicagos Circle Camp.

Visi prašomi vietas ir sta
lus rezervuotis iš anksto 
pas valdybos narius ar Lie
tuvių Fondo būstinėje, 2422 
W. Marųuette Rd., Chicago, 
UI. 60629, tel. 312-925-6897.

KORP! NEO-LITHUANIA 
ŠVENTĖ

Korp! Neo-Lithuania Chi
cagoje, tradicinę metinę 
šventę švenčia š. m. lapkri-. 
čio 10 d. Lietuvių Tauti
niuose Namuose.

Visi korporantai ir jų 
draugai prašomi tą dieną 
dalyvauti šventėje.

POGRINDŽIO MINTYS 
AMERIKIEČIŲ 

SPAUDOJE

"Gėdinga Kaukė’’. Tai 
antraštė redakcijos duota 
(Fort Myers, Fla.) dienraš
tyje NEWS-PRESS Viliaus 
Bražėno laiškui Pavergtųjų 
Tautų savaitės proga tilpęs 
liepos 16 d. Laiške sakoma:

”Ar esama plano paversti 
JAV paskutiniu objektu vis 
ilgėjančio pavergtų tautų 
sąrašo? Atrodo, kad taip.

"Tokios išvados yra pri
ėjęs šis naturalizuotas pi
lietis minėdamas Pavergtų
jų Tautų savaitę, liepos tre
čiąją savaitę. Kaip kitaip 
galima sveikai galvojant 
paaiškinti nuolat besitę
siančią dvipartinę mūsų ad
ministracijų politiką Indo
kinijoje, Afrikoje, Pietų 
Amerikoje ir Centrinėje 
Amerikoje? Į šį paveikslą 
puikiai tinka mūsų ekono
mijos sunaikinimas per in
fliaciją ir pasikasimas po 
mūsų energijos pamatais, 
JAV nuginklavimas per 
SALT ir priešo stiprinimas 
per ’detentę’ bei 'normaliza
vimą’.

"O kaipgi su kilniais 
’žmogaus teisių’ politikos 
garsais ? Į šį klausimą nese
niai davė triuškinantį atsa
kymą okupuotos Lietuvos 
pogrindis — žmonės, kurie 
turėtų būti labiausiai suin
teresuoti šiuo klausimu. 
Štai (vertime) iš pogrindžio 
leidinio Aušra (The Dawn) 
Nr. 14: ’Tai lietuvių, pačių 
amerikiečių ir visos žmoni
jos apgaudinėjimas, kaukė, 
pridengianti gėdingą preky
bą žmonėmis.’

"Jei tai tiesa, Dieve pasi
gailėk mūsų ir visos žmoni
jos", — baigiamas laiškas.

Netgi gana liberaliame 
St. Petersburg, Fla. diocezi- 
jos savaitraštyje prasiver
žė žinia apie Lietuvos po
grindį. FLORIDA CATHO- 
LIC rugpiūčio 3 d. laidoje, 
šalia Popiežiaus su vaikučiu 
Lenkijoj nuotraukos, trum
pai paminėtas pogrindžio 
leidinys ALMA MATER, 
kuris atidengiąs tikėjimo 

pers ekiojimą okupuotoje 
Lietuvoje.

Gal įdomiausias ir reikš
mingiausias atvejis pasiro
dė su rugpiūčio mėn. JOHN 
BIRCH SOCIETY BULLE- 
TIN, siuntinėjamu organi
zacijos nariams ir šiaip pre
numeratoriams. JBS Prezi
dento Robert Welch pasira
šytas pirmojo puslapio ve
damasis sako:

"1978 m. gruodžio mėn. 
vieno Sovietų okupuoto Eu
ropos krašto pogrindžio lai
kraštis įsidėjo trumpą pa
starųjų laikų istorijos ap
žvalgą ir prie jos pridėjo 
kai kuriuos klausimus bei 
atsakymus į juos."

Toliau vedamasis trum
pai "parafrazuoja" tris to 
pogrindžio leidinio klausi
mus ir atsakymus į juos: 
1) Kodėl komunistinis im
perializmas taip retai pa
smerkiamas? 2) Kada šis 
(tautų pardavimo) kursas 
pasibaigs? 3) Kaip supras
ti "gražius Amerikos vadų 
žodžius"?

Įsiskaičiusiems AUŠROS 
Nr. 14 straipsnį "Prekyba 
Tautomis" nebus sunkumų 
atpažinti, kad šis John 
Birch Society biuletenio ve
damasis, vietomis žodis žo- 
din, paremtas tuo AUŠROS 
straipsniu.

Šis be komentarų patiek
tas vedamasis neįvardyja 
nei okupuoto krašto nei po
grindžio leidinio, tikriau
siai, kad padarius ko plates
nį įspūdį Amerikoje ir re
miantis įsitikinimu, jog 
AUŠROS mintys atstovauja 
visų Sovietii pavergtų tau
tų pogrindžio galvoseną dėl 
JAV iki šiolei vestos ir te
bevedamos politikos Sovietų 
atžvilgiu. (r)

WANTED JOURNEYMEN 
OR 1ST CLASS SKILLED 
AUTOMATIC SCREW 

MACH1NE 
SĖT UP MEN

For ACME Grindley Automatics. Mušt 
be able to sėt up work from blue 
prints 8c close tolerances. New grow- 
ing shop with real grovvth potentia). 

WR1TF. OR CALL 
UNIVERSAL SCREW 

PRODUCTS INC.
1111 RAČE ST. 

LANSING, MICH. 48906 
517-485-2121

(33-39)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUŽAIT1S ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos -Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

WANTED JOURNEYMEN 
OR 1ST CLASS SKILLED 
AUTOMATIC SCREW 

MACHINE 
OPERATORS AND SĖT UP MEN 
For Connomatics & New Britain 

Machines.
IST & 2ND SH1FTS.

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints and close tolerance. Exęel- 
lent wages and fringe benefits. Apply: 

HORTON COMPANY 
2335 E. HIGH ST.

JACKSON, MICH. 49203 
(33-11)

WANTED JOURNEYMEN
OR IST CLASS SKILLED 

ENGINE LATHE OPERATORS 
and

HORIZONTAL BORING MILL 
OPERATORS

Be able to sėt up work from blue 
prints & close tolerance. 58 hours 
Fier week. Day shift. Good salary & 
ringes.

DANROY BORING CO. 
12720 Capitat Avė. 

Oak Park. Mich. 43237 
(35-41)

i
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Kristijono Donelaičio lituanistinių mokyklų vadovybė su spaudos atstovais mokyklos 20-čio 
veiklos paminėjime. Iš kairės: kun. J. Prunskis, A. Juodvalkis, D. Bindokienė — vicedirektorė, 
S. Juškėnas, I. Bukaveckienė — dir. pav. pradinės mokyklos reikalams, J. Janušaitis, J. Širka — 
direktorius, J. Variakojis tėvų kom. pirm, ir mokyt. J. Jasaitis. J. Tamulaičio nuotr.

SPAUDA MUSŲ

GINKLAS
EMILIJA ČEKIENĖ

K. DONELAIČIO 
LITUANISTINĖS 

MOKYKLOS PRADEDA 
MOKSLO METUS

Kristijono Donelaičio pra
dinė ir aukštesnioji litua
nistinės mokyklos 1979-80 
m. m. pradeda š. m. rugsė
jo 8 d. Francis M. McKay 
valstybinės mokyklos pa
talpose, 6901 So. Fairfield 
Avė., Chicago, III. 9 vai. ry
to iki 1 vai. po pietų moki
nių registracija.

Pradinė mokykla: 1979- 
1980m. veiks vaikų darželis, 
parengiamasis skyrius, I-as, 
II-tras, IlI-čias, IV-tas, V- 
tas ir Vl-tas skyrius. Į dar
želį priimami vaikai ketu
rių metų. Į parengiamą sky
rių priimami vaikai penkių 
metų, šiais mokslo metais 
mokykloje veiks specialus 
skyrius silpnai arba visai 
liet uviškai nekalbantiems 
vaikama.

Aukštesnio j i mokykla: 
1979-80 m. veiks V. VI, VII 
ir VII klasės. Į V aukštes
niosios klasę priimami mo
kiniai išėję LB nustatytą 
pradinės mokyklos progra- \ 
mą ir pristatę baigimo pa

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

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

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

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

galu t
Ajjitliony 
Savinas

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

Open Mon., 9-8; Tues., Thura., Fru, 9-5; Sat., 9-1; Gk>aed WedL

Juokas Gribauskas, vedėjas

žymėjimą arba išlaikę įsto
jamuosius egzaminus. Eg
zaminai bus rugsėjo 8 d. 
Francis M. McKay mokyklo
je 10 vai. ryto. Mokiniams 
kurie yra baigę K. Donelai
čio pradinę mokyklą įstoja
mųjų egzaminų į V-tą klasę 
laikyti nereikes.

Registracijos diena bus 
registruojami vaikai Pir
majai Komunijai paruošti. 
Visi mokiniai gavusieji pa
taisas turi registracijos die
na rugsėjo 8 d. atvykti į 
mokykląir nuo 10 vai. ryto 
laikyti pataisų egzaminus. 
Mokinių vasaros darbai bus 
tikrinami rugsėjo 15 d. pa
moku metu.

Registracijos metu bus 
galima įsigyti reikiamus va
dovėlius. Tėvų Komiteto nu
tarimu visi tėvai prašomi 
registracijos dieną įmokėti 
bent pusę mokslapinigių 
nuo kiekvieno vaiko. Regu
liarios pamokos mokyklose 
prasidės rugsėjo 15 d. 9 vai. 
ryto. Dėl informacijų aukš
tesniosios mokyklos reika
lais prašome kreiptis pas 
mokyt. D. Bindokienę telef. 
925-3850, pradinės mokyk

los reikalais pas mokyt. I. 
Bukaveckienę telef. PR 
8-3320 ir mokyt. O. Jage- 
lienę telf. RE 7-4109.

Direktorius Julius širka

cUi imt
SKAITAU ATIDŽIAI 

KIEKVIENĄ NUMERĮ

Prašau priimti mano au
ką ir tikiuos, kad toliau 
siuntinėsit šį vienintelį ir 
drąsios tautinės minties lai
kraštį man pasigerėti. Kiek
vieną numerį atidžiai per
skaitau gėrėdamasis visa- 
keriopai įdomiu turiniu ir 
kalbos švarumu, nors kar
tais netrūksta straipsniuose 
bereikalingai vartojamų an
gliškų žodžių kaip pav. "as
pektas” ir t.t., bet tas ne
sudaro tragedijos. Per am
žius mūsų kalboje skverbėsi 
polonizmas, rusicizmas ir 
germanizmas. Net prof. Bū
ga nesugebėjo nuo tų blusų 
nusikratyti.

Ateityje manau paruoš
ti vieną-kitą straipsnelį 
Dirvai iš meno srities ar iš 
mano prisiminimų apie 
Klaipėdos sukilimą.

Esu dėkingas Ed. Balce- 
riui, mano mielam kolegai, 
kuris man užprenumeravo 
Dirvą praeityje, tuo būdu 
įvesdamas mane į glaudes
nius santykius su mano 
b e n d raminčiais tautinin
kais.

Hermanas Pavilonis
Whittier, Calif.

GIRDĖJOME DAIUOJANT 
LILIJĄ ŠUKYTĘ

Liepos 14 d. teko būti Ot- 
cawos operoj ir girdėti Lili
ją Šukytę.

Lilija Šukytė dainavo 
Čaikovskio operoj Pikų da
moj, Lizos rolę. Buvo di
džiausias malonumas sėdėti 
Ottawos operos rūmuose ir 
klausyti lietuvaitės daini
ninkės tokį gražų balsą, pui
kų muzikinį išpildymą, vai
dybą ir gražią išvaizdą, šu
kytės lyrinis sopranas tai 
ypatingo grožio. Jos įsijau
timas į Lizos rolę ir tos ro-

Vasara ramaus poilsio, 
naujų įspūdžių, kelionių, 
sporto žaidimų, stovyklavi
mo laikas jau eina prie pa
baigos. Vieni iš atostogų 
grįžta, kiti dar vyksta, o vi
suomenės veikėjai ir atos
togaudami planuoja artė
jančiam veiklos sezonui or
ganizacinius darbus. Vasa
rą visi darbai sulėtina tem
pą, bet ne spauda ir jos dar
buotojai, nes atostogaujant 
visi daugiau turi laiko būti 
gamtoje, džiaugtis jos tei
kiamu grožiu ir, tuo pačiu 
laiku neturėdami šalia spau
dos didžiausio konkurento 
televizijos, kuri vogte vagia 
silpnesnės valios žmonių 
laiką, atostogautojai pager
bia spaudą, daugiau laiko 
skiria laikraščiams ir ypač 
skaitytojų pasiilgusiai lie
tuviškai knygai.

Šie metai yra reikšmingi 
lietuviškajai spaudai net 
keliais atvejais. Balandžio 
24 d. suėjo 75 metai nuo lie
tuviškos spaudos atgavimo 
ir tai lietuvių tautai įkvėpė 
didesnį ryžtingumą, kovin
gumą ir pasitikėjimą savi
mi. Sava spauda pradėjo 
artimiau lietuvius jungti 
Rusijos caro pavergtoj tė
vynėj ir su išeiviais kituose 
kraštuose, stiprinti jų tau
tinę dvasią, ypač su gyve
nančiais Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse užsimezgė 
stipresni ryšiai, o taip pat 
savos spaudos dėka prasi
dėjo lietuvių kultūrinė ir 
politinė veikla.

Šiais metais istoriniu po
žiūriu itin reikšmingas yra 
rugpiūčio mėnuo, kada 1879 
m. rugpiūčio 16-tą dienos 
šviesą išvydo pirmasis 
Amerikos lietuvių laikraš
tis "Lietuviška Gazieta" 
Miko Tvarausko leidžiama 
New Y'orke. Deja, tik šešius 
mėnesius teėjusi sustojo 
lankydama 132 skaitytojus, 

lės atlikimas buvo publikos 
labai entuziastiškai įvertin
tas.

Ottawos laikraštis The 
Globė and Mail taip aprašė 
apie Lilijos dainavimą: "Jos 
muzikinis išpildymas pasi
žymėjo balso gražumu. Ypa
tingai pakilančiu dramati
niu aukštumu nusižudymo 
scenoje."

Po operos turėjome progą 
su Lilija pasikalbėti. Jinai 
turi labai didelį pasisekimą 
Europos operose. Dabar 
ruošiasi į Edinborough fes
tivalį, kur dainuos Tatianą 
"Eugenijus Onegino” ope
roj. Taip pat bus jos debiu
tas Covent Gardens, Londo
ne, diriguojant garsiam di
rigentui Kari Bohm.

Irena ir Česlovas 
saikai

Kirtland, Ohio 

mat nemažas tuo laiku at
vykusių lietuvių skaičius 
nemokėjo rašyti nei skaity
ti. Tačiau pirmiesiems lie
tuviško žodžio skleidėjams 
nenuilstamai dirbant ir ma
tant, kaip to darbo aukos 
pasėkoje atgimsta juose 
tautinė sąmonė, kaip nutau
tėję, sulenkėję lietuviai pra
deda kurti savo organizaci
jas, parapijas ir vieną po 
kito laikraščius, kurių ne
trukus buvo priskaičiuoja
ma apie dešimtį, jų tarpe 
dar tebeinanti New Yorke 
Vienybė, tada Vienybė Lie
tuvninkų vadinama. Tų lai
kraščių skaitytojų skaičius 
taipgi augo, gimtasis spaus
dintas žodis švietė ir jungė 
išeivijos lietuvius.

Prieš 100 metų lietuviš
koji spauda JAV-se pradė
jusi savo sunkią pareigą 
svetur parodyti lietuvių 
tautos veidą pasauliui ir 
jam atskleisti bent dalį sa
vo tautos praeities kultūri
nių vertybių ir politinių 
sunkių pergyvenimų, savo 
užduotį tęsia ir šiandien, 
nes raštas vis dar pasauly
je tebėra didžiausias puoli
mo ir gynimosi ginklas. 
Tenka kartais girdėti, kad 
mūsų spauda kartoja įvy
kius, bet gerai žinome, jog 
tai neišvengiama, nes kar
tojasi ir istorija tik joje da
lyvauja kiti žmonės. Pav., 
anais Rusijos caro laikais 
Žemaitė rašė lietuviams iš
eiviams šiais žodžiais.

"Jūs — mūsų geriausioji 
ir tvirčiausioji spėka — iš
bėgote Amerikon, bent iš 
ten atsiliepkite, reikalauki
te liuosybės, palengvinimų, 
rašykite su daugybe para
šų! čia visi prislėgti, bijo 
išsižioti, ant galo ir užgin
ta minėti teisybė! O iš ten 
galite atvirai išmėtinėti 
valdžios šunybes, kankini
mus nekaltų žmonių ... 
Jums bepigu, netaiko i jus 
karabinas ar durtuvas už 
kiekvieną išsižiojimą. Pas 
mus bėda: užžioti dantys, 
užsmaugtos gerklės, o drą
sesniems — net kartuvės 
pastatytos...”

"Taip jau pripratome 
prie kraujo kvapo, jog ir 
gryniausiame ore, rodos, 
jauti žaizdas ... O kas duos 
gryną orą pakvėpuoti kalė
jimuose sukištiems? Arba 
velkamiems vagonuose į 
šiaurę mūsų broliams kovo
tojams?"

Taigi, Lietuva 1904 m. at
gavo spaudą, o 1918-tais ir 
nepriklausomybę, kada tau
ta įžengė į šviesiausią isto
rijos laikotarpį. Deja, po 20 
su viršum metų tas pats ru
siškasis tik kitu vardu pa
sivadinęs ok upantas vėl pa
vergė mūsų tėvynę Lietuvą 
ir pradėjo kartoti tą patį 

(Nukelta į 12 psl.)
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/SEIVUOS PLONYBES IR KASDIENYBES

Valdybos posėdis

Nors ir labai sunku yra 
sulipdyti mūsų kolonijai 
valdybą, bet šiaip taip su
silipdė, dėka moteriškų pa
stangų. Visi atsisakinėjo, 
niekas nenori dirbti ir bend
rai vengia apsisunkinti bent 
kokių įsipareigojimų. O jei 
valdybą ir pasiseka išrink
ti, tai tik lieka užprotoko
luota valdybos knygoje, bet 
dirbti niekas neina.

Valdybos pirmininką dau
giausiai įdomauja visokie 
su bendruomenės veikla su
rišti adresai, pranešimai 
apie naujos valdybos išrin
kimą. Pirmiausiai, jo nuo
mone, reikia visus painfor
muoti apie naujos valdybos 
narių sąstatą, o jau toliau, 
po mūsų "tebūnie ir tva
nas".

Tą pąčią dieną, po naujos 
valdybos išrinkimo, pirmi
ninkas Aukštikalnis nuta
rė: pirmiausiai reikia su
šaukti valdybos posėdį, ap
tarimui ir išsprendimui 
svarbių valdybos reikalų, 
sąryšyje su bendruomenės 
veikla.

— Bet kur sušaukti val
dybos posėdį ? — klausia 
pirmininkas. — Bendruome
nė savo patalpų neturi.

Pirmininkas kreipėsi į 
vieną, kitą šimtą prašyda
mas patalpos posėdžio susi
rinkimui, bet visi manda
giai atsisakė surasdami įti
kinamų pateisinimų. Nieko 
kitko nebeliko, kaip Aukš
tikalniui kviesti valdybos 
narius pas save į namus.

Northville, Michigan 48167

Plyrriouth Center is currently interviewing for RN and LPN positions 
on all shifts. We offer a unique work experience with the mentally 
retarded and developmentally disabled:
• Active member of interdisciplinary team
• No shift rotation
• Salary to $16,900 for R.N’s • starting salary $12.400 for L.P.N.'s 

wilh excellent fringe benefits provided by the Michigan Department 
of Civil Service.

ALSO NEEDED
REGISTERED PHYSICAL THERAP1ŠTS.

SALARY TO $20,900.
PLEASE CONTACT MARY JORDAN, R. N. OR

PERSONNEL D1RECTOR AT
313-453-1500, Ext. 324

, An Equal Opportunity Employer

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

313-949-4100

PLYMOUTH CENTER FOR HUMAN DEVELOPMENT 
15480 SHELDON ROAD, NORTHVILLE, MICHIGAN 48167

PROTOTYPE SUPERVISOR
Our rapidly grovving facility has an immediate need for a Super.visor fqr 
our Prototype Shop. This is a highly visihlc/and challenging position:- 
offerinsr much growth potenlial. Our successful candidate should have 
a thorough knovvledge of electronics and electrical asseirblies. This may 
be a pertect spot for an electronics technician who considers himself 
a builder The work involvement will include P. C. boards, small motors 
and other prototype work and should be totally familiar wjth circuit 
diagrama.
We offer a competitive compensation package and an extensive benefit 
program. For 'mmediate consideration on this exciling and challenging 
position, applj 3r forward resume, in confidence, to:

DAN McMULLEN

An Equal Opporturiity Etnployer M/F

— Ar aš tau Jurgi nesa
kiau, — tarė žmona, — kad 
nesutiktume! įeiti į valdy
bą, dabar trejetą metų ne
turėsi ramybės. Man kam
barius primins, sekančią 
dieną net su siurbliu turėsiu 
valyti, o be to kiekvieną 
kartą kiek išlaidų turėsi pa
daryti ! Kaip pirmininkui 
juk nepatogu, turėsi "repre
zentuoti ir nedejuoti", sa
kys, kad net su duonos rie
kute nepavaišinai, koks 
skupumas. Virk kavą, da
ryk sumuštinius, pirk Pep
sikolą, o vyrams turi net 
po čerkutę duoti. Grynas 
nuostolis, o pelno jokio. O 
man tai visai nesvarbu, kad 
Petraitienė mano patrauk
dama per dantį "Pirmąją 
dama" pavadino. Per tre
jus metus matysi kiek pini
gų išeis.

Aukštikalnis buvo tradi
cinio nusistatymo, truputi 
kietokas, griežtokas ir sau
sas žmogus, žmonos aima
navimų neklausė posėdį su
šaukė ir paskirtą dieną val
dybos nariai suvažiavo pas 
Aukštikalnius.

Įėjus į Aukštikalnio butą 
ir apžvelgus sienas nukabin
tas lietuviškais paveikslais, 
atrodė, lyg būtumei rūtom 
iškvėpintam kampelyje. Bu
feto viršus nukrautas lietu
viško medžio išdirbinio sto- 
vylėlėmis, ant sienos paka
binta didžiulė vytis. Aplin
kui vytį gintariniai paveiks
lėliai. Jau iš to viso vaizdo 
spręsti gali kokioje lietu-

Ateksandra Vaisiūniene

viškoje nuotaikoje esi, kiek
vienas kampas tau primena, 
kad randiesi gintaro žemės 
kampelyje.

Posėdį pradėjo keturi val
dybos nariai: pirmininkas, 
vicepirmininkas, sekretorė 
ir valdybos narys.

— O kur revizijos komi
sija? — klausia pirminin
kas. — Nėra. Kaip tai atsi
tiko? Neišrinko. Revizijos 
komisija juk būtinai reika
linga, gal išrinksime papil
domai per pirmąjį susirin
kimą? O galų gale juk ne- 
taip ir svarbu čia visi juk 
esame labai sąžiningi ir pa
tikimi piniginiuose reika
luose.

Pirmininkas pasveikino 
visus susirinkusius ir išreiš
kė viltį, kad pas visus atsi
ras noras dirbti "pavergtos 
tėvynės labui".

Pirmininką pirmiausiai 
įdomavo finansų klausimas. 
Kreipėsi į valdybos narį 
Kertinį, kad perskaitytų 
dar kartą paskutinio bend
ruomenės susirinkimo pri
imtos apyskaitos kasos sto
vį. Kertinis į tai atsakė: 
"čia man dar įteikė keletą 
neįtrauktų į apyskaitos 
knygą buvusio pirmininko 
neapmokėtų sąskaitų už 75 
dolerius. Sąskaitos liečia: 
už benziną automobiliui ir 
už išleistus pienui ir kavai 
pakvitavimus. Kai tas sąs
kaitas apmokėsime tai pa
liksime ant nubaus."

— O kur nario mokesčio 
ir kitų pajamų pinigai?

— Tur būt viskas išėjo 
išlaidoms padengti, — tarė 
Kertinis. — Sako, kad per
eitos valdybos iždininkas 
laikė surinktus bendruome
nės pinigus saldainių dėžu
tėje ir kam prireikdavo pi
nigų tai pasiimdavo "bend
ruomenės išlaidoms” pa
dengti.

— Taip, taip, man viskas 
visai aišku, — tęsė pirmi- 
mininkas. — Vienu žodžiu 
bendruomenė neturi jokių 
pinigų, turime viską pradė
ti iš naujo. Aš manyčiau, 
kai kol viskas paaiškės, 
prašyčiau visų valdybos na
rių laikyti šį posėdį "konfi
dencialiu".

— Pritariame Jūsų nuo
monei pons pirmininke.

— Kokius numatote svar
besnius klausimus darbo 
veiklos išsprendime?

— Ar leisime toliau mū
sų kolonijos žurnalą? — 
klausia valdybos vicepirmi
ninkas.

— žinoma, kad leisime — 
pareiškė pirmininkas. — 
Ponas Kertini, prašau tuč- 
tuojaus nufotografuoti visą 
valdybos sąstatą ir pasiųs
kite redaktoriui, kad įdėtų 
į pirmą puslapį, žurnalas la
bai svarbu išleisti, juk jį 
pasiunčiame viso lietuvių 

pasaulio veiksniams ir ki
tiems svarbiems asmenims.

— Ar paremsime Jauni
mo Sąjungą pinigine para
ma į ketvirtąjį pasaulinį 
Jaunimo kongresą?

— Aišku, kad paremsime 
dviem šimtais dolerių, o ki
tus likusius pinigus tegul 
patys susikombinuoja. Lie
tuviškai juk menkai kalba, 
tegul bent porą savaičių pa
kalbės angliškai, kovoje su 
nutautėjimu bus didelis pro
gresas, o lietuvybės atžvil
giu — smagus laiko pralei
dimas.

— Ar remsime lietuviš
kas knygas ir spaudą?

— Aišku, kad remsime, 
nesvarbu, kad lietuviškas 
knygas mažai kas skaito. 
Nusipirkęs knygą, bent pa
laikys knygų lentynoje, kai
po didelio patriotiškumo 
ženklą. Lietuviška spauda 
ateina juk labai pavėluotai, 
kas rytą perskaitome vietos 
spaudą angliškai, čia mums 
tik svarbu išlaikyti lietuviš
ką simboliškumą, — tęsė 
pirmininkas.

— Ar suteiksime pinigi
nę paramą šlubiui Andre- 
jauskui?

— žinoma, kad suteiksi
me. žmonės kalba, kad jį 
mato dažnai "linksmoje 
nuotaikoje? čia ir yra pats 
svarbumas, gera nuotaika 
geros sveikatos pažymys, 
nes nervai ne taip greitai 
genda, džiaukimės, kad jam 
bent tuo galėsime padėti.

— Ponas pirmininke, o 
kaip bus "Lituanistine" mo
kyklėle? Ar atgaivinsime? 
— klausia sekretorė.

— Aišku, kad atgaivinsi
me, mokyklėlės klausimas 
gyvybinis klausimas, ne
svarbu, kad mokiniai lietu
viškai nemoka, svarbu, kad 
atsiras mokytojų kurie dar 
lietuviškai moka kalbėti.

— Kokias šventes švęsi
me pirmininke? — klausia 
Kertinis.

— Švęsime visas šventes 
iš eilės, kokias tik bus ga
lima švęsti, pramoga labai 
svarbu. O paskaitas skaity
ti užtenka tik 5 minučių il
gumo.

— O kaip bus su pajamo
mis? Iš kur gausime pini
gų?

— Nesirūpinkite prašau, 
pinigų bus iki sočios, viską 
iš anksto numačiau, turiu 
didelius planus ir sumany
mus, sekantį susirinkimą 
sušauksime tik išimtinai su 
mišriomis ir turtingomis 
šeimomis, padarysime pui
kią vakarienę ir ten pat per 
vakarienę tūkstančiai su
plauks.

— Ar pakelsime nario 
mokestį ?

— Kelk, kelk keletu do
leriais pakelk ponas Kertini, 
pinigai reikalingi veiklai, 
kokia gali būti veikla be pi
nigų ?

Sekantį valdybos posėdį 
jau buvo nutarta suruošti 
su iškilminga mišrių ir tur
tingų šeimų vakariene, pui
kiame restorane, sudary
mui bendruomenės valdybai 

"stambaus" kapitalo. Namų 
pastatymui, žemes nupirki
mo klausimas taip pat leng
vai leisis išsispręsti, atrodo, 
kad jau net sėdime ant "sa
vo" žemės gabalo. Pasiseki
mas garantuotas...

Pirmininkas prašė sekre
torės viską užprotokoluoti 
ir užvęsti naują protokolų 
knygą.

Visi valdybos nariai buvo 
nusiteikę optimistiškai, at
rodė, kad lietuviškos veiklos 
darbas nesudarys sunkumų.

Spauda...
(Atkelta iš 11 psl.)

anais laikais žemaitės apra
šytą mūsų tautos naikini
mą. Ir vėl JAV lietuvius pa
siekia per pogrindžio spau
dą kreipimasis padėti pa
vergtiesiems vaduotis iš ne
laimės, kaip nugalėti prie
šą, kurs naikina tėvynę. Ir 
vėl spauda yra didžiausias 
ginklas laisvuose kraštuose 
šaukti ir informuoti pasau
lį apie mūsų priešą. Skelbti 
ir klausti, "kodėl SNO va
dai ir žmogaus teisių komi
tetas nebemato ir nebegir
di, kad rusų komunistų sri
tyse viešpatauja legalizuota 
prievarta ir vergija? Tary
bų Sąjunga — tautų kalėji
mas, kur visiškai neegzis
tuoja nei žmogaus teisių de
klaracija ,nei Helsinkio su
sitarimai. (Aušra, 14 nr. 
(54).

Tai ne eiliniai musų spau
dos metai, bet, kaip teisin
gai b. kv. š. m. rugp. 15 d. 
Drauge pažymėjo, kad mū
sų centrinės organizacijos 
dar neparodė iniciatyvos 
taip reikšmingą sukaktį 
prasmingai atžymėti. Rei
kia tikėti, kad po atostogų 
mūsų spauda nebus organi
zacijų pamiršta.

BOSTONO PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

• Rugsėjo 9 d. Tautos 
šventės minėjimas, rengia
mas Martyno Jankaus šau
lių kuopos Brocktone.

• Rugsėjo 16 d. Tautos 
šventės minėjimas, rengia
mas LB Bostono apylinkės 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
salėje, So. Bostone.

• Rugsėjo 23 d. Lietuvių 
Bendruomenės Bostono apy
gardos rengiama tradicinė 
Lietuvių Diena, Maironio 
parke prie Worcesterio.

• Rugsėjo 30 d. Stepono 
Dariaus legionierių posto 
moterų pagelbininkių ban
ketas.

• Spalio 7 d. Laisvės Var
po rudens koncertas Lietu
vių Piliečių Draugijos sa
lėje, So. Bostone.

•Spalio 13 d. Tautinių šo
kių vakaras įvyks Lietuvių 
Piliečių Draugijos salėje,' 
So. Bostone.

• Spalio 14 d. Lietuvių 
Bendruomenės Bostono apy
gardos rengiamas Vilniaus 
universiteto 400 metų su
kakties minėjimas, BC Bos
tono kolegijoj.
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Lietuvių Kultūrinis darželis Clevelande LIETUVIU KONGRESAS CLEVELANDE

Clevelande, Rockefellerio 
parke, Tarp Liberty ir East 
bulvarų, yra įrengti įvai
rių tautų Kultūriniai darže
liai, kurių tarpe ir Lietuvių 
kultūrinis darželis. Tačiau 
mažai kas žino tų darželių 
įrengimo tikslus ir istoriją. 
Tad, miesto vadovybei bei
K. D. Federacijai pasiryžus 
grąžinti tiems darželiams 
jų reikšmę, vertėtų apie 
juos šiektiek pasisakyti.

Kadaise turtuolis Rocke- 
felleris Clevelando miestui 
padovanojo didelius žemės 
— miško plotus, šioje gra
žioje gamtos aplinkoje, prie 
Erie ežero, įrengti jo vardu 
parką, miesto gyventojams 
laisvalaikius maloniai pra
leisti. Ir štai, viena stip
riausių tautinių grupių ang- 
lai-airiai 1916-tais metais 
gavo iš miesto vadovybės 
vietą ir įrengė, Šekspyro 
vardu, Kultūrinį darželį. Ki
tos tautybės patyrusios, 
kaip maloniai laiką pralei
džia airiai-anglai savo dar
želyje, ėmė klabinti miesto 
rotušės duris ir kitų tauty
bių komitetai, 
vietos ir leidimo sau pana
šius darželius įsirengti. 
Miesto vadovybė 1926 m. 
pasiūlė tautybių komitetų 
atstovams sudaryti Kult. 
Darželių Federaciją, kuriai 
paskyrė 35 akerių miško, 
kur dabar yra Kult. Darže
liai.

Ilgai nelaukę, 1929 m. 
lapkričio mėn. ir lietuvių or
ganizacijų atstovai savo su
sirinkime nutarė įsirengti 
Kult. Darželį. Išrinko komi
tetą: adv. V. česnulį — 
pirmininku, Joną DeRighte- 
rį — vicepirm., Oną Miche- 
lich, Oną Karpienę, Kazį 
Karpių, Povilą Šukį, Eleną 
Pečkaitienę, Petrą Muliolį,
B. Urbšaitę, K. Pavilonienę 
ir A. Vilimą. Komitetas pa
sirinko, galima sakyti, pačią 
gražiausią vietą, bet gauti 
leidimą įrengimui, reikėjo 
patiekti Miesto Planavimo 
komisijai darželio projektą. 

1

. ■ JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR 1 
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS I 1

g LATVIAN ROOFING
U Cleveland telef. (216) 521-2182

B DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI, 
g Dengiame stogus apartamentams, įmonėms, krautuvėms.
H Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius, 

g MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO {STAIGA

936 East l$5th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

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

Neradę lietuvio architekto 
tokiam projektui padaryti, 
komitetas kreipėsi į Lietu
vos vyriausybę, pasiūlyti 
architektą. Lietuvos vyriau
sybė pakvietė žinomą archi
tektą Vladą Dubenecką. Jis 
paruošė gražų projektą, bet 
Miesto Planavimo komisija 
jį atmetė, nes architektui 
nebuvo aiškiai nurodyta 
gamtos aplinka, kad darže
lis yra kalno šlaite ir Mies
to pageidavimai: kad Dar
želis turi atvaizduoti tautos 
istoriją, papročius, meną, ir 
kultūrą. Tad Planavimo ko
misija pasiūlė projektą pa
ruošti vokiečių Darželio 
projekto autoriui — vokie
čiui Juliui Boenich.. šis 
projektas PI. komisijai pa
tiko ir jį nusiuntė į Wa- 
shingtoną, kad būtų įtrauk
tas į federalinių projektų 
tarpą, tuomet būtų įvykdy-. 
tas valstybės lėšomis. Pro
jektas buvo priimtas ir 
Amerikos vyriausybei kai
navo 80,000 dolerių. Vy
riausybės lėšomis buvo iš-
kasta žemė — šlaitas ir iš

prašydami , mūryta bei išgrįsta, bet ap
sodinti medeliais, krūmais 
bei gėlėmis — išdekoruoti, 
teko sutelkti didelę sumą 
pinigų iš mūsų organizaci
jų bei prekybininkų. Stip
riausieji statybos rėmėjai 
yra abu Lietuvių Susivieni-
jimai, kuriems abiejose pu
sėse buvo pasodinti ir už
augo dideli ąžuolai, žymią 
paramą suteikė šv. Jurgio 
parapija su klebono kun. V. 
Vilkutaičiu ir visų katali
kiškų organizacijų pastan
gomis. Neatsiliko ir visos 
tautinės lietuvių organizaci- 
jo, "Dirvos” laikraščio pa
stangomis.

Čia vėl komitetas negalė
jo. apseiti be Lietuvos vy
riausybės paramos. Jis pa
prašė Lietuvos vyriausybę 
nuliedinti, projekte numa
tytą. J. Bsanavičiaus bius
tą. Lietuvos vyriausybė iš
tęsėjo ir atsiuntė puikų 
biustą, skulptoriaus P. Zi

karo sukurtą, kurį savo lė
šomis atliedino Lietuvos 
Šaulių Sąpunga. Pastačius 
dr. J. Basanavičiui pamink
lą, 1933 metais Lietuvių 
Kultūrinis Darželis buvo 
atidarytas, dalyvaujant mū
sų pasiuntiniui Washingto- 
ne B. Balučiui, konsulams ir 
aukštiesiems miesto parei
gūnams. 1938 m. Lietuvių 
Karininkų Ramovė padova
nojo dr. Vinco Kudirkos 
biustą, kurį atvežė gen. šta
bo mjr. S. Narušis. Projek
te numatytą paminklą poe
tui prelatui Maironiui, pa
gal miesto statutą, kad as
meniui paminklą pastatyti 
leidžiama po jo mirties 25 
metų, buvo pastatytas 1961- 
mais metais, šv. Jurgio pa
rapijos lėšomis. Biustą su
kūrė skulptorė Elena Do- 
cienė — Kanadoje. Tuo bu
vo pilnai išbaigtas mūsų 
Kult. Darželio projektas.

Darželio projektas vaiz
duoja muzikos — meno sim
bolį — lyrą, su trijų mūsų 
didžiųjų kovotojų už Lietu
vos laisvę, paminklais sie
noje įmūrytais ryškiais Ge
dimino stulpais ir Kuni
gaikštienei Birutei pagerbti 
■— fontaanu — viršutinėje 
dalyje. Kult. Darželis buvo 
lietuvių tautinė šventovė, 
čia lietuviai rengė savo tau
tines iškilmes, minėjimus, 
susieidavo pabendrauti ir 
Lietuvos ilgesį nuraminti.

Deja, prieš kelioliką metų 
apylinkėje apsigyvenus juo
diesiems ir miesto vado
vams nesirūpinant, o tauty
bėms pačioms tvarkyti ne
leidžiant, tie Darželiai atsi
dūrė apgailėtinoje padėty
je. Bet atėjo ir nauja epo
cha. Kul. Darž. Federacijai 
energingai susiėmus, pavy
ko atkreipti miesto savival
dybės dėmesį, grąžinti Kult. 
Darželiams jų reikšmę tau
tybėms ir grožį miestui, lei
džiant pačioms tautybėms 
tvarkyti pagal savo norus. 
Dabar darželiai vėl nuolat 
valomi, prižiūrimi ir atrodo 
gan gražiai.

I žmonių — lankytojų sau
gumui yra skirta stipresnė 
policijos apsauga, tad nebe 
taip teršiama bei gadinama. 
Be to įspėtos čia gyvenan
čios šeimo, kad neleistų vai
kams darželiuose žaisti ir 
teršti, bei ardyti. Darželiuo
se dabar saugiau. Federaci
jos susirinkimuose neteko 
girdėti, kad kas nors Darže
liuose būtų užpultas ar ki
taip nukentėjęs.

Vertėtų ir mums savo iš
kilmes vasaros metu vėl 
ruošti savo Kult. Darželyje, 
kaip mūsų tautiečiai praei
tyje darydavo. O kad būtų 
gražu ir jauku, patys tuo 

1 pasirūpinkime. Grąžinkim 
i garbę ir meilę mūsų vyres
niųjų brolių pastatytai tau- 

j tinei šventovei. a. m,

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Artėja IX Amerikos Lie
tuvių Kongresas. Tai kartą 
per penkerius metus įvyk
siantis lietuviškųjų patrio
tinių jėgų susibūrimas ap
tarti tolimesniems Lietuvos 
laisvinimo darbams.

Kongresas įvyks spalio 
13-14 d. Clevelande, Hollen- 
den House patalpose. Prieš 
tai, spalio 13 d., dar bus me
tinis Altos suvažiavimas 
ten pat. Savo atstovus at
siųs Altą sudarančios cent
rinės organizacijos: Katali
kų Federacija, Socialdemo
kratai, Tautininkai, Sanda- 
riečiai, SLA, Kat. Susivieni
jimas Amerikoje, Moterų 
Sąjunga, Lietuvos Vyčiai, 
Liet. Stud. Sąj., Liet. Atgi
mimo Sąjūdis, Vilniaus 
Krašto Liet. Sąjunga, Liet. 
Respublikonai, Liet. Demo
kratai.

Atsiųs savo delegatus 
Bostono, Brocktono, Chica
gos, Cicero, Clevelando, De
troito, Hot Springs, Lake 
apskr., Kenoshos, Law- 
rence, Lindeno, Los Ange
les, Miami, New Britain, 
New Yorko, Omahos, Palm 
Beach, Pittsburgho, Ra
tine, Rochester, Rockfordo, 
Scranton, St. Petersburg, 
Waterbury, Wilkes - Barre 
Altos skyriai.

Kongrese bus Altos vado
vybės pranešimai apie atlie
kamus ir planuojamus dar
bus Lietuvos reikalui. Gen. 
kons. A. Simutis turės pa
skaitą apie Lietuvos laisvės 
viltis šių laikų tarptautinių 
įvykių raidoje. Vliko pirm, 
dr. K. Bobelis kalbės apie 
Helsinkio, Belgrado ir Ma
drido konferencijas. Nese
niai iš Lietuvos atvykęs Ro
mas Giedra papasakos apie 
nuotaikas Lietuvoje ir apie 
savo išgyvenimus Sovietų 
kalėjimuose. Bus ir įtakin
gų amerikiečių su savo pra
nešimais apie valdžios veik
smus lietuviškuoĮse reika
luose.

Šis kongresas bus kaip 
tik prieš 1980 m. Madride 
įvyksiančią Helsinkio sutar
ties valstybių konferenciją. 
Mums visiems labai svarbu, 
kad kongresas gerai pavyk
tų ir savo uždaviniams 
šiais Lietuvai sunkiais lai
kais būtume reikiamai pa
siruošę.

REMIA PABALTIEČIŲ 
REIKALAVIMUS 

MASKVOJE

Ryšium su Pabaltijo val
stybių atstovų demaršu 
Maskvoje reikalaujant Lie
tuvai, Latvijai ir Estijai 
laisvo apsisprendimo, Vil
kas ir Altą amerikiečių 
spaudai išsiuntinėjo šitokio 
turinio pareiškimą: ”Visi 
laisvojo pasaulio lietuviai 
stipriai paremia ryžtingą 
pareiškimą, padarytą Balti
jos valstybių 45 disidentų 
Maskvoje, reikalaujant at
šaukti Molotovo-Ribentrop- 
po paktą ir siekiant laisvo 
apsisprendimo ir laisvės 
Lietuvai, Latvijai ir Esti

jai, kurias neteisėtai užgro
bė Sovietų Sąjunga, kas bu
vo ano susitarimo rezulta
tas.

Sovietų Sąjunga tiesiogi
niai ir grubiai pažeidė Hel
sinkio 1975 m. susitarimą, 
neleisdama Baltijos valsty
bėms spręsti savo likimo.

Šį reikalavimą Vilkas te
legrama perteikė visoms 35 
Helsinkio susitarimą pasi
rašiusioms valstybėms.

Vyriausias Lietuvai Iš
laisvinti Komitetas ir Ame
rikos Lietuvių Taryba at
kreipia tą baigiamąjį Hel
sinkio susitarimo aktą pasi
rašiusių valstybių dėmesį, 
prašydama paremti Baltijos 
tautų laisvės reikalavimus.

Amerikos Lietuvių Tary
ba ragina visus Atstovų 
Rūmuose remti House Con- 
current Resolution 147, ku
ri reikalauja, kad JAV vy
riausybė paremtų Baltijos 
valstybes.”

CLEVELANDO 
_ PARENGIMAI _
• RUGSĖJO 8-9 D. Š. Ame

rikos Lauko Teniso pirmeny
bės. Vykdo LSK Žaibas.

• RUGSĖJO 8-9 D. Tautos 
šventė. Rengia LB Clevelando 
apylinkė.

• RUGSĖJO 16 D. D.L.K. 
Birutės Draugija mini Sofijos 
Smetonienės 10 metų mirties 
sukaktį.

• RUGSĖJO 22 D. Nerijos 
ruošiamas koncertas - balius 
"Konrado kavinė”.

• SPALIO 6 D. Balfo .35 
metų sukakties minėjimo ba
lius Lietuvių Namuose.

• SPALIO 7 — 4:00 vai. 
Kultūrinė popietė DMNP pa
rapijos salėje.

• SPALIO 12, 13, 14 D. šau
kiamas Lietuvių Kongresas 
Clevelande. Rengėjai Ameri
kos Lietuvių Taryba.

• SPALIO 20 — Tėvynės 
Garsų radijo 30 metų sukak
ties minėjimo vakaras Lietu
vių namuose.

• SPALIO 21 D. D.M.N.P. 
parapijoj moterų sąjungos tra
dicinė vakarienė.

• SPALIO 27 D. . Ohio 
Lietuvių Gydytojų Draugijos 
metinis susirinkimas Lietuvių 
Namuose.

• LAPKRIČIO 3 D. — Lie
tuvių klubo $1,000 kultūrinės 
premijos įteikimo balius Lie
tuvių namų salėje.

• LAPKRIČIO 10 D. Ka
riuomenės šventės minėjimas 
Lietuvių Namuose. Rengia 
LKVS Ramovė Clevelando 
skyrius.

• LAPKRIČIO 17 D. Korp! 
Neo-Lithuania šventė - balius 
su Neo-Lithuania orkestru iš 
Chicagos.

• LAPKRIČIO 18 D. Ohio 
Lietuvių Dienos. Rengia Cle
velando LB Apylinkės ir Ohio 
Apygardos Valdyba.

• LAPKRIČIO 24 — Vienos 
dienos rekolekcijos DMNP pa
rapijoje.

• LAPKRIČIO 25 D. — 4 
vai. DMNP parapijos 50 metų 
sukakties minėjimas įvyks pa
rapijos salėje.
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• Edmundas Vytautas 
Gudėnas yra jauniausias 
lietuvis pradėjęs savo biznį, 
23 metų.

Jis yra pagrindinis sa
vininkas REALAMERICA 
FINANCE kompanijos, ku
ri parūpina paskolas apar
tamentų, komercinių ir pra
moninių pastatų statybai ir 
įrengimams.

Edmundas leidžia laik
raštį THE MORTGAGE 
MONTHLY, kuris yra vie
nintelis šios srities Ohio 
valstijoje.

Jis užaugo lietuvių tarpe, 
būdamas aktyvus skautas. 
Baigė 12 metų lietuviškos 
mokyklos ir gerai kalba lie
tuviškai.

Kai baigė St. Joseph gim
naziją, pradėjo lankyti 
John Carroll Universitetą, 
kuriame buvo labai geras 
studentas ir 1978 metais jį 
baigė su Cum Įaudė laips
niu. Po intensyvių studijų 
North Western universite
te, kuris yra penktoje vie
toje Amerikoje savo moks
lo lygiu, šių metų birželio 
mėnesį jį baigė, gaudamas 
masterio laipsnį ( Master of 
Management—Finance and 
Marketing).

JIG BORE OPERATOR

GEAR SHAPER
Exęellent pay rote. Excellenl mochines. Full benefits. DTA 
shop with steody overtime. Immediate openings. Mus! 
prove 8 years of experience or Journeymon status.

N0W IS THE TIME TO JOIH THE #1 TEAM 
Please apply in perso n at:

F. JOS. COMPANY J
DRIll-WAY OIVISIOH

MORGAN ENGINEERING
ALLIANCE, OHIO 

HAS IMMEDIATE OPENING FOR

DESIGN ENGINEERS and DRAFTERS 
Mechanical - Structural - Electrical

Morgan Engineering has immediate openings for experienced Engineers 
and Drafters for prcposal and production engineering. Applicants 
should have experience in cranes, materia] handing equipment or steel 
mill equipment. Apply to: W. A. WURGLER.

ALSO NEEDED 
JOURNEYMEN

ELECTRICIANS and ASSEMBLERS
APPLY TO PERSONNEL OFFICE

Excellent working conditions, rates of pay and fringes

MORGAN ENGINEERING
(216) 823-6130; Ext 253

947 E. Broadway, Alliance, Ohio 44601
An Equal Opportunity Employer

We Welocme Female applicants (33-37)

AUKOTOJŲ IV-JAM PLJ 
KONGRESUI PAREMTI

SĄRAŠAS

1000 dol. — JAV LB Cle
velando Apylinkė.

725 dol. — Lietuvių Na
mų administracija.

Po 100 dol. — A. Alkaitis, 
dr. V. Bložė, V. čečys, dr. 
V. S. čeičys, J. M. Mikonis, 
dr. J. Skrinska ir Superior 
Savings.

Po 50 dol. — Ateities 
Klubas, dr. H. Brazaitis, dr. 
A. Čepulis, kun. B. Iva
nauskas, W. Jakubs, dr. P. 
Jucaitis, LFB Clevelando 
skyrius, dr. J. Masilionis ir 
J. Pikturna.

Po 45 dol. — dr. V. Stan
kus.

Po 4$ dol. — B. E. Nai
nys, M. Iešmantienė.

Po 30 dol. — dr. A. Kisie
lius, O. M. Naumanas.

Po 25 dol. — V. Akelaitis, 
V. Apanius, J. Augustinavi- 
čius, dr. A. Aželis, R. A. Ba
bickas, J. Balbatas, S. Barz- 
dukas, A. Bielskus, dr. D. 
Degėsys, dr. E. Juodėnas, 
A. Karklius, kun. G. Kijaus-. 
kas, S. J., J. Kunevičius, 
LKVS "Ramovė” Clevelan
do skyrius, dr. J. Maurukas, 
A. širvaitis, J. Švarcas, P. 
Tutinas, J. O. Žilionis.

Po 22 dol. K. Vaičeliūnie- 
nė.

Po 20 dol. A. Balašaitie- 
nė, P. Bielinis, A. Bridžius, 
A. Buknis, V. Dautas, S. Mi
kalauskas, J. Naujokaitis, J. 
Salerno, W. Šenbergas, P. O. 
Skardžius, B. Snarskis, J. 
Stempužis, B. M. Steponis, 
dr. P. Stungys, V. Valys, M. 
Žitkus.

Po 15 dol. — S. Astraus
kas, A. Mackevičius, K. G. 
Sniečkus, A. I. Sušinskas.

Po 12 dol. — J. Budrienė.
Po 11 dol. — DMNP pa

rapijos choras.
Po 10 dol. — J. Apanavi

čius, R. D. Apanavičius, V. 
Augulytė, D. Balas, A. Bie
linis, N. V. Braziulis, A. Bu- 
jokas, S. Butrimas, A. V. 
čepukaitis, D. čipkienė, I.
K. Civinskas, K. I. Civins- 
kas, J. G. čyvas, J. M. Da- 
mušis, V. A. Duliūnas, B. 
Gaidžiūnas, J. Garka, K. 
Gaižutis, R. Giedraitytė, B. 
Gražulis, I. Janavičius, dr. 
S. Jankauskas, A. Juodikis,
G. Juškėnas, J. Kaklauskas,
B. Karklius, E. Kersnaus- 
kas, P. J. Kliorys, H. Kri- 
pavičius, R. Kubiliūnaitė, 
LKD Clevelando skyrius, S. 
Mačys, dr. V. A. Maurutis, 
O. Mažeikienė, A. Meilus, A. 
Muliolis, Z. Obelenis, S. Pa- 
brinkis, O. V. Rociūnas, A.
K. Sadauskas, V. Stankaus- 
kas, D. Staniškis, I. Stan
kus, V. A. Staškus.

Po 8 dol. — J. žygas. 
Po 7 dol. — J. Luima.
Po 6 dol. — B. Klimas,

H. Idzelis.

Po 5 dol. — J. Apanavi
čius, V. Bacevičius, V. Ba
čiulis, K. Balaišis, L. Balas, 
D. Balčiūnas, R. Bankaitis, 
M. Barniškaitė, S. B. Bar- 
steika, K. Biliūnas, V. Bi
liūnas, J. Cijunskas, O. 
Čiuprinskienė, K. Civinskas,
L. Civinskienė, O. Dailidie- 
nė, K. Gaižutis, K. Gaižutis, 
G. Gausienė, A. K. Gelažie
nė, A. Grėbliūnas, H. Idze- 
lis, E. įlenda, A. Jasinevi- 
čius, I. Jonaitienė, S. Jur
gaitis, A. Karsokas, A. J. 
Kazėnas, J. Kazlauskas, I. 
Kijauskienė, E. Klimas, K. 
Kliorys, S. S. Laniauskas, 
J. S. Lozoraitis, A. Macku- 
vienė, dr. J. Mačys, B. Mal- 
canienė, A. Mikelionis, B. 
Maželis, L. Nagevičius, J. 
Nasvytis, V. Nasvytis, B. 
Natkevičiūtė, J. Neimanie
nė, J. Petkevičienė, E. 
Pranskevičius, P. Puško
rius, V. Ramūnas, A. Ras- 
tauskas, S. Rydelienė, kun. 
A. Sabaliauskas, V. Sama- 
tauskas, J. šarkauskas, J. 
A. Šiaučiūnas, A. Stass, A. 
Stungys, A. Styra, J. Tao- 
ras, G. J. Taoras, V. Taraš
ka, B. Tarutienė, V. Vaiku
tis, A. Vaivadienė, J. Va- 
sys, U. Verbelytė, J. Vyš
nioms, E. žemaitis, G. že
maitis.

Po 4 dol. — A. Kaspera
vičienė.

Po 3 dol. — V. Benokrai- 
tis, A. Kavaliūnas, A. Ki
jauskas, J. Lepeška, E. Me- 
kienė, E. Vyšniauskienė, F. 
Zylė.

Po 2 dol. — H. Belzins- 
kas, I. Belzinskas, B. S. Gar- 
lauskas, G. Kampe, B. Mai- 
nelienė, V. Matulionis, A. 
Tamulionis.

Po 1 dol. — A. Atkočai- 
tienė, J. Bartkus, Z. Kazė
nas, P. Tamulionis, O. Va- 
sys, X. J.

IV-ojo PLJ Kongreso lė
šom telkti komitetas Cleve
lande širdingai dėkoja: LB 
Clevelando Apylinkės val
dybai, Lietuvių Namų ad
ministracijai, pianistui Vy
tautui Puškoriui, žurnalis
tui Thomui Brazaičiui, kun. 
Gediminui Kijauskui, S. J., 

DMNP parapijos klebonui 
už leidimą naudotis parapi
jos salėm be atlyginimo, Tė
vynės Garsų vedėjui Juozui 
Stempužiui, Lietuvių Balso 
radijui, visiems apie PLJ 
Kongresą rašiusiems lietu
viškoje spaudoje, Draugui, 
Darbininkui, Tėviškės žibu
riams ir ypač Dirvai už 
spausdinimą skelbimų be 
atlyginimo, visiems darbu 
ir aukomis prisidėjusiems 
prie sėkmingo Kongreso lė
šų telkimo.

IV-jo PLJ Kongreso 
Lėšoms Telkti Komitetas 

Clevelande

• 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.

Lietuvių grožio salionas 
SILVER SHEAR — Hair 
Fashion, 687 East 185 St., 
Cleveland, Ohio 44119, tel.* 
486-1210.

nationvvide 
INSURANCE 
Nat>onwx>e on your skta

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

HELP WANTED

Couple to do light janitor 
work. In Willoughby office 
Bldg. We will provide suite 
to live, plūs salary. Call: 
(216) 732-7880. (33-36)

WAREHOUSE MAN
Some experience in general vvarehouse 
work. Parking, shipping, receiving, 
making out bills of lading etc. 40 
hour week 8:30 to 5:00 p. m. Some 
overtime. Please apply at:

AMICO INC.
3633 I ST. 

PHILADELPHIA, PA. 19134 
744-9500

(35-37)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

or 
L.P.N’S 

For 3-1 I & 11-7 shift. 
With supervisory experience helpful. 
Direct patient care. Apply ot call 

ST. LUKE’S EPISCOPAL HOME 
224 Highland 

Highland Park, Mich. 48203 
313-868-1445

(33-42)

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINES IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS I AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

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

GROGER TRAVEL BUREAU
251 THE OLD ARCADE

TELEF- 621‘6036
CLEVELAND, OHIO 44114

VYTAUTAS PUŠKORIUS 
BAIGĖ AUKŠTUOSIUS 

MUZIKOS MOKSLUS

Vytautas Puškorius šį 
pavasarį baigė Bowling 
Green Statė University 
College of Musical Arts įsi
gydamas bakalauro laipsnį 
fotepijono srityje (piano 
performance).

Jaunasis muzikas iš pat 
mažens aktyviai reiškėsi 
lietu viskame gyvenime. 
Baigė Vysk. Valančiaus li
tuanistinę mokyklą Cleve
lande, buvo skautų ir ateiti
ninkų organizacijose, vaidi
no Vaidilos teatre, šoko ir 
vėliau grojo Grandinėlėje. 
Bebūdamas studentu, yra 
talkinęs daugeliui lietuviš
kų organizacijų parengi
muose skambindamas forte
pijono. kaip pianistas ir 
akompaniatorius dalyvavo 
Vyčių išvykoje į Pietų 
Ameriką. Clevelando lietu
viškai visuomenei yra pri
sistatęs pilnu fortepijono 
rečitaliu. Savo rečitalius 
yra skyręs III ir IV Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Kon
gresų naudai. Taip pat yra 
dalyvavęs New Yorke Tau
tos šventės minėjimo me
ninėje programoje ir Chica
goje Margučio ruoštame 
koncerte.

Pažymėtina, kad ir ame
rikiečių universitete Vytau
tas Puškorius buvo žinomas 
ir reiškėsi kaip lietuvis, į 
savo diplominio rečitalio pa
sirinktą programą įtraukda
mas du Čiurlionio kūrinius, 
kurie pirmą kartą skambė
jo Bowling Green Universi
teto koncertų salėje.

Sveikindami jauną diplo
muotą muziką, pianistą Vy
tautą Puškorių linkime jam 
sėkmės jo pasirinktoje pro
fesijoje. (oj)
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

/

• Lietuvos Krikščionių 
Demokratų S-gos tarybos 
suvažiavimas įvyks š. m. 
rugsėjo 15-16 d.d. Clevelan
de, Ramada Inn patalpose, 
28611 Euęlid Avė. Dalyvaus 
centro komiteto ir tarybos 
nariai iš Chicagos, New 
Yorko, Bostono, Detroito ir 
kt. Clevelando skyriaus na
riai kviečiami dalyvauti vi
si.

Pirmoji suvažiavimo die
na skirta darbo posėdžiams, 
kuriuose bus aptarta LKDS 
veikla, organizaciniai reika
lai ir ”Tėv. Sargo” padėtis. 
Be to, numatomas simpo
ziumas su jaunąja karta, 
nagrinėjant jaunimo polit. 
veiklos klausimus. Pirmos 
dienos posėdžiai bus baigti 
vakariene su kviestiniais 
svečiais DMNP parapijos 
patalpose, diskusijom apie 
išeivijos politinę veiklą.

Suvažiavimas baigiamas 
sekmadienį pamaldomis šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje 
10:30 vai. ir pusryčiais/ su
važiavimo dalyviams.

• Kun. Balys Ivanauskas, 
šv. Jurgio parapijos klebo
nas, šiuo metu gydomas St. 
Alexis ligoninėje Cleve
lande. Linkime jam pa
sveikti.

• Birutė ir Aleksas Gri- 
ciai, buvę clevelandiečiai, 
dabar gyveną Santa Monica, 
Calif., buvo atvykę į S. Ka- 
zėnaitės ir M. Narbutaičio

NUOŠIMTI

UŽ SANTAUPŲ PAŽYMĖJIMUS
įnešus $100
12 mėnesių

įnešus $100
96 mėnesiams

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ

Sol. Gina Čajjkauskienė šį šeštadienį, rugsėjo 8 
atliks Tautos Šventės minėjime meninę programą.

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS. 

MAIN OFFICE
798 East 185th Street

481-8552
32800 Center Ridge Road 13515 Euclid Avė.

779-5915 681-8100
—......... . 1 1 1 ...... ................... .. ........

• Šen. John Glenn
vaus Vienos Pasaulio Die
nos iškilmėse Kultūriniuose 
Darželiuose, s e k m adienį, 
rugsėjo 9 d. 2 vai. p. p. Ta 
proga jis pasakys kalbą. Iš
kilmių programa šiais me- 

daly-

vestuves ir tą proga aplan
kė Dirvą, palikdami laik
raščiui paremti auką 20 dol. 
Ačiū.

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.

vyks Lietuvių kultūri-tais
niame darželyje. Meninę 
programą atliks Čiurlionio 
a n s amblis, vadovaujamas 
komp. A. Mikulskio ir kitų 
tautų meniniai vienetai. •

• Pirmoji LB Clevelando 
apylinkės vakaronė įvyks 
š. m. rugsėjo 20 d., ketvir
tadienį, 7:30 vai. vak. Die
vo Motinos Nuolatinės Pa
galbos parapijos mažojoje 
salėje. Grįžę iš IV-tojo Jau
nimo kongreso, Ohio apy
gardos atstovai N. Len-

įnešus $100
30 mėnesių

įnešus $100
72 mėnesiams

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

du kartus metuose.
SANTAUPŲ SzJ.SKAITOS APDRAUSTOS IKI $40,000.

MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS 
PASKOLAS NAMŲ PIRKIMUI.

/uperior Avino/
"and loan association

FSIX

įnešus $100
•> /O 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 (5f/2%)

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Už įnašus mokame

Nr. 35 — 15

MALONIAI KVIEČIAME VISUS 
DALYVAUTI

TAUTOS ŠVENTĖS 
, MINĖJIME-KONCERTE 

1979 m. rugsėjo 8 d., 
šeštadienį, 7 vai. vak.

DMNP PARAPIJOS SALĖJE.

Kalbės — Dr. Vytautas Bieliauskas

Meninę programą atliks —
sol. Gina čąpkauskiene, 

akompanuojant muz. Jonui Gavėdui.
Sekmadienį, 9:45 "vai. ryto vėliavų pakėlimas prie 
paminklinio kryžiaus.Iškilmingos pamaldos abiejose 

lietuviškose šventovėse.

Bilietus po $5, $4, $3, $2 iš anksto rezervuoti pas jt 
0 Romą Tatarūnienę, tele. — 531-5924, Jurgį Malskį 9 
E Tel. — 486-9165.
E Rengia: 9
fi CLEVELANDO LB APYLINKĖS. S
S VALDYBA g

kauskaitė, K. Rociūnaitė ir 
S. čyvas pateiks savo įspū
džius ir kongreso vertini
mus. Vakaronę praves I. 
Bublienė.

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

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

14406 Cedar Avė. 
381-4280



DIRVA
PLK. T. VIDUGIRIO PALIKIMAS DIRVAI

A. A. Pulk. Tomas Vidugiris

r

Los Angeles dramos sambūris spalio 16 d. išskrenda i Australiją ir pirmuosius spektaklius 
duos Melbourne spalio 20 ii' 21 d.d. Po to vyks į Sydnėjų ir duos spektaklius spalio 27 ir 28 d. 
Nuotraukoje Sambūrio nariai: Pirmoje eilėje iš kairės: M. Prišmantas, V. Baltušienė, V. Jatu- 
lienė ir V. Dovydaitis. Antroje eilėje: H. Paškevičius, E. Dovydaitienė, D. Mackialienė (reži
sierė) ir A. Zaliūnas (dekoratorius). Trečioje eilėje: O. Deveikienė, J. Raibys, R. Zelenytė, 
S. Matas ir R. Vitkienė. ' L. Kanto nuotr.

š. m. balandžio 27 d. Lon
done miręs pulkininkas To
mas Vidugiris, buvęs dide
lis Dirvos rėmėjas, savo 
testamente Dirvai paliko 
2,235 dol., kuriuos šiomis 
dienomis gavome iš testa
mento vykdytojo J. Vičins- 
ko.

Kaip jau esame rašę, pik.
T. Vidugiris per visą savo 
gyvenimą sielojosi lietuvių 
tautos gerbūviu ir gyven
damas išeivijoje nenuilsta
mai dirbo tautinį darbą, ku
rio galutinis tikslas — lais
va ir nepriklausoma Lietu
va.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
H. Chvedukas, Toronto .. 7.00
I. Grigaliūnaitė, Cleveland 2.00 
G. Beržinskas, Cleveland 3.00 
G. Breichmanas, Toronto 2.00
O. Biežienė, Oak Lawn 7.00- 
S. Jerembauskas,

Australija .................... 7.00
V. Židžiūnas, Cehterville 4.00 
R. Gulbinas, Oakton .... 12.00 
A. Dovydaitis,
St. Petersburg................  2.00
A. Kazis, Hot Springs .... 10.00 
V. Kamantas, Darien .... 2.00 
K. Spakauskas, Phila. .. 2.00
P. Valūnas, St. Petersburg 5.00

Mieliems

VANDAI ir VACLOVUI 

MAŽEIKAMS, 

tėvui ir uošviui KOSTUI R1MAVIČIUI ok. 

Lietuvoje mirus, giliausią užuojautą reiškia

Barbora ir Teodoras
Blinstrubai

M. Knystautas, Danbury 7.00 
Br. Macijauskienė,

Point Pleasant Beach 14.00
A. Zatkus, Lavvndale .... 12.00
K. Giedraitis, Ypsilanti .. 7.00 
V. Džigas, Omaha ......... 7.00
B. A. Griciai,

Santa Monica ............ 20.00
A. Ščiuka, Rochester ....13.00
J. Kizlaitis, Long Beach 2.00 
S. Pladys, Cleveland .... 2.00 
G. Valiukėnas, Chicago .. 7.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

• Prel. Andrys Bačkis, 
Vatikano viešųjų reikalų ta
rybos vicesekretorius, lie
pos 20-22 d. Ženevoje Viet
namo pabėgėlių problemai 
spręsti konferencijoje vado
vavo Vatikano delegacijai.

Konferencijoj, kuriai pir
mininkavo JT gen. sekreto
rius Kurt Waldheim, daly
vavo 70 valstybių delegaci
jos.

Visumos posėdy liepos 21 
d. prel. A. Bačkis Apaštalų 
Sosto vardu pasakė kalbą, 
kuri ištisai buvo “ atspaus
dinta "L’Osservatore Ro
mano” pirmajame puslapy
je.

Pažymėtina, kad prel. A. 
Bačkio tėvas dr. Stasys 
Bačkis yra Lietuvos atsto
vas Washingtone.

• Dr. Kazys Bobelis, Vil
ko valdybos pirmininkas, ir 
Liūtas Grinius vicepirmi
ninkas, rugpjūčio 25 d. da
lyvavo Vliko tarybos posė
dyje Chicagoje ir vėliau bu
vo susitikę su Alto vadovy
be (pirm. K. Šidlausku, T. 
Blinstrubu ir kun. A. Sta- 
šiu) svarstant kaip galima 
būtų išlyginti Altos ir Ben
druomenės santykius. Be to, 
susitiko su PLB pirm. V. 
Kamantų pasitarti bendrais 
lietuviškais reikalais.

• Vliko įstaigos Washing- 
tone, D. C. telefonas yra 
(202) 667-1980.

• Dr. Vytenis Vasyliūnas, 
žinomas geofizikas tarptau
tiniuose sluoksniuose, nes 
jis dalyvauja įvairiuose 
simpoziumuose, skrenda į 
Australiją, kur dalyvaus 
Internationaliniame simpo
ziume, kuris vyks tarp lap
kričio 27 ir gruodžio 1 Mel
bourne, Australijoje. Ten 
dr. Vasyliūnas skaitys pa
skaitą. Taip pat gruodžio 
3-8 įvyks General Assembly 
Camberroje, Australijoje, 
kur jis vėl skaitys paskaitą. 
Temos iš jo srities, geofizi
kos. Šia proga jis tikisi duo
ti ten keletą vargonų kon
certų.

STEPĄ VYKINTĄ 
MININT

Š. m. rugsėjo 3 d. suėjo 
pirmosios metinės nuo Step. 
Vykinto-Povilavičiaus mir
ties (gimęs 1905. XI. 23). 
Velionis buvo visuomeninin
kas, pedagogas bet svar
biausia, plunksnos žmogus: 
literatūros kritikas, žurna- 
listas-redaktorius. J. Balt- 
miškis teigia, kad Velionis, 
pradėjęs spaudoje bendra
darbiauti nuo 15 m. am
žiaus (E. Lietuvis, nr. 45 
(75 rti.). Ir neišleido plunks
nos iš rankų iki mirties.

Velionis su žmona gyve
no V. Vokietijoje. Pereitą 
vasarą jiedu atvyko į Pa-

LOS ANGELES

DR. MYKOLO DEVENIO 
PAGERBIMAS — 

AKADEMIJA

Dr. M. Devenis mirė 1978 
m. gegužės 28 d. Santa Mo
nikoje, išgyvenęs 89 metus.

Jis buvo ne tik profesio
nalas — gydytojas, bet kar
tu ir visuomenininkas, dau
gelio organizacijų narys. 
Nors ir didesnę savo gyve
nimo dalį išgyveno JAV-se, 
bet visą laiką sekė ir gyvai 
domėjosi Nepr. Lietuvos gy
venimu, pasiliko ištikimas 
savo tėvų tikėjimui, išaugi
no gražią lietuvišką šeimą. 
Kaip ir daugelis mūsų tau
tiečių, taip ir M. Devenfs 
neišvengė sovietų trėmimų 
ir tik jo žmonos didelių pa
stangų ir sumanumo dėka, 
kaip JAV pilietis, buvo iš 
Varkutos kone, stovyklos 
išgelbėtas.

Našlės — Alenos Deve- 
nienės iniciatyva Kaliforni
joje susiorganizavo organi
zacijų, kurioms velionis pri
klausė, komitetas, kuris 
rengia jo pagerbimą-akade- 
miją rugsėjo 23 d. 12 vai. 
šv. Kazimiero parapijos sa
lėje. Dalyvaus visa Devenių 
šeima.

Pagrindiniu kalbėtoju 
yra pakviestas J. Audėnas, 
buvęs Nepr. Lietuvos žemės 
ūkio ministeris, tremtyje — 
Vliko vicepirmininkas, dau
gelį metų ”Eltos” redakto- 

saulio Lietuvių Dienas Ka
nadoje ir vėliau lankėsi Ka
nados ir Amerikos didesnė
se lietuvių kolonijose. Ir šio
je kelionėje jis parašė savo> 
įspūdžius, reportažus, o 
drauge perskaitytųjų kny
gų recenzijas, kurios tilps 
''Naujosios Vilties” skilty
se.

Stepo Vykinto žmona gy
vena V. Vokietijoje. Ten 
gyvena ir jo sūnus inž. Tei
sutis ir dukra žibutė. (mv> 

rius. Jis pirmą kartą atvyk
sta į Los Angeles iš New 
Yorko. Pakviestas taip pat 
gen. konsulas V. Čekanaus
kas.

Po kalbų ir paskaitos nu
matoma trumpa koncertinė 
dalis ir kavutė. Tikimasi, 
kad Los Angeles visuomenė 
gausiai atsilankys į šią aka
demiją.

ŠIAURĖS AMERIKOS 
PABALTIEČIŲ IR 

LIETUVIŲ ŠAUDYMO 
PIRMENYBES

Š. Amerikos Lietuvių ir 
Pabaltiečių šaudymo Pir
menybės įvyks š. m. rug
sėjo 15 ir 16 d., Hamiltono 
Lietuvių Medžiotojų ir žu
vautojų Klubo "Giedraitis” 
šaudykloje, Caledinia, Ont., 
Kanadoje, netoli Hamiltono.

Varžybas rengia Š AL
FAS S-gos šaudymo Sekci
ja. Programoje — mažo ka
libro šautuvų, pistoletų ir 
medžioklinių šautuvų var
žybos.

Lietuvių Pirmenybės bus 
išvestos iš pabaltiečių var
žybų, atskirų rungtynių ne
vykdant.

Dėl smulkių informacijų 
kreipkitės į sekcijos vadovą 
Balį Savicką, šiuo adresu: 
Mr. Balys Savickas, 340 
Dixon Rd., Apt. #2004, 
AVeston, Ont. M9R 1T1, Ca- 
nada. Telefonas (416) 244- 
2267.

ClevelandieČiai informa
cijas gali gauti pas V. Jo
kūbaitį ar A. Bielskų, tele
fonu 481-7161.

Opportunity for
REGISTERED NURSE'S

FOR A J.C.A.H. ACCRED1TED HOS- 
PITAL FOR ALL SERV1CES AND 

ALL SH1FTS.
Also

CRITICAL NEED JNJCCU 
FULL T1ME N1GHTS, & PART T1ME, 
. . FULL DAYS & EVEN1NGS.
Salary commensurate with experienca 
and ability, plūs shift differential. 
Excellent personpel ber.efits. Hospital 
located in Southgrn; Maryland 65 
miles from hlationsVjt.pitol. Excellent 
recreational area in near by Chesa- 
peake Bay. Apply call or write to. 

PERSONNEL DIRLC1OR
ST. MARY’S HOSPITAL

P. O. BOX 447 
LEONARDTOWN, MD. 20650 

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