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KALTININKU IEŠKANT
Dėl Amerikos karinės galios sumažėjimo

Vytautas Meškauskas

‘Istorija nežino atsitikimo, 
kad kuri nors valstybė, pasie
kusi persvaros visose ginklų 
rūšyse, atitinkamu momentu 
nesiektų to išnaudoti politiko
je’ - aiškino Henry A. Kissin- 
geris Bruselyje įvykusiam sim
poziume apie Siaurės Atlanto 
Gyninosi Sąjungos - NATO - 
ateitį. Pavyzdžių tam iš nū
dienio gyvenimo nereikia ilgai 
ieškoti. Jei sovietai jaustųsi 
esą silpni, jie nesileistų į avan
tiūras Afrikoje ir Azijoje. Už 
tai kalba ir paskutinės žinios

ROMAS GIEDRA ATVYKSTA [ LIETUVIU 
KONGRESĄ CLEVELANDE

nikos mokyklą; atvykęs pasIštrukęs iš okupantų ka
lėjimų ir prieš kelis mėne
sius pasiekęs JAV-bes Ro
mas Giedra dalyvaus Ame
rikos Lietuvių Kongrese 
Clevelande ir papasakos 
apie savo išgyvenimus bei 
apie dabartinę padėti Lie
tuvoje. Jis 1962 m., dar bū
damas jaunas keliolikume
tis gimnazistas, su savo 
draugais bandė lėktuvu pa
bėgti i Švediją, tačiau ne
įstengė lėktuvo užvesti ir 
tada automobiliu bandė pa
sprukti į Lenkiją. Buvo su
laikyti prie sienos ir visi jie 
areštuoti. Romas, kaip ne
pilnametis, gavo mažesnę 
bausmę, o trims kitiems 
skyrė po 12 metų kalėjimo. 
Kaip nepilnametis išleistas 
anksčiau, jis tęsė studijas 
ir Klaipėdo je baigė politech- 

Lietuvos disidentas Romas Giedra su žmona Lidija Chicagoje su Altos darbuotojais. 
Iš kairės: dr. Leonas Kriaučeliūnas, kun. Adolfas Stasys, Lidija ir Romas Giedros, kun. dr. 
Juozas Prunskis, Teodoras Blinstrubas. Romas Giedra kalbės Amerikos Lietuvių Kongrese, Cle- 
velande, spalio 13-14 d. - . Gedimino Janulos nuotr.

apie visos brigados (2-3,000 
karių junginių) pasiuntimą į 
Kubą, kas prieštarauja JAV- 
Sovietų susitarimui į ten ne
siųsti kariuomenės dalinių, 
nors pavieniai kariniai ir civi
liniai patarėjai yra leidžiami. 
Kuboje kaip ti pereitą savaitę 
vyko konferencija vadinamų 
‘nesusidėjusių’ (nesusibloka
vusių) valstybių, kurioms va
dovauti yra pasišovęs Castro. 
Vienintelis konkurentas yra 
tik 87 m. maršalas Tito. Mask 
va, žinodama jog pasaulis skai

savo tėvus į Los Angeles 
ten gavo elektrotechniko 
darbą. Yra uolaus patrioti
nio nusistatymo ir dalyva
vo vyčių seime. Iš jo kon
greso metu išgirsime įdomų 
pranešimą. Kongrese daly
vaus su savo žmona Lidija.

Kongrese gen. kons. A. 
Simutis kalbės apie Lietu
vos laisvės viltis, Vliko 
pirm. dr. K. Bobelis apie 
Lietuvos reikalą Helsinkio, 
Bengrado, Madrido konfe
rencijose, dr. V. Stankus 
apie mūsų jaunąją kartą ir 
jos dalyvavimą politikoje. 
Bus ir amei-ikiečių kalbėto
jų. Dalyvaus abudu išeivi
jos lietuviai vyskupai: 
vysk. V. Brizgys ir vysk. A. 
Deksnys.

tosi tik su jėga, ta proga galėjo 
panorėti pademonstruoti savo 
galią.

Neužbėgdami įvykiams už 
akių, šį kartą sustokime prie 
priežasčių, ar - griežčiau kal
bant - kaltininkų dė susidariu
sios situacijos. Visų pirma ky
la klausimas, kur tada buvo 
Kissingeris, kuris dabar taip 
teisingai (bent mūsų ausyse- 
kalba apie sovietų pavojų: Jis 
gi vadovavo JAV užsienio po
litikai, kai prasidėjo Amerikos 
karinis nuosmukis! Šiandien 
jis pats prisipažįsta, kad jo ‘de 
tentes ' politika prie to prisi
dėjusi, lygiai kaip ‘užtikrini- 
to sunaikinimo’ (assured de- 
struction) teorija, pagal kurią 
sovietai nedrįs išprovokuoti ka. 
ro, kurisjuos pačius sunaikins. 
Mat, tuo laiku buvo sunku pri. 
leisti, kad jiems vienu smūgiu 
galėtų pasisekti sunaikinti vi
sas JAV priešpuoliui išrikiuo
tas raketas. Dabar manoma, 
kad apie 1985 metus jie tai ga
lėtų padaryti. Tokiu būdu 
JAV netektų savo svarbiausios 
dalies to atominio ‘trišakio’ 
(sausumos, povandeninių lai
vų raketos ir aviacijos sunkieji 
bombonešiai B-52), kuris bu
vo skirtas sovietams atbaidyti. 
Kissingeris dabar teisinasi, 
kad Nixono ir Fordo adminis
tracijos reikalavo daugiau lėšų 
ginklų persvarai arba bent ly
gybei išlaikyti, tačiau kongre
sas jų nedavė'. Jo pateisini
mui galima tūtų taip pat saky
ti, kad ‘detentes’ jis ieškojo 
Vietnamo karo garbingesniam 
užbaigimui - karo, kuris ame
rikiečiams buvo galutinai nusi 
bodęs. Nuotaikos Amerikoje 

(Nukelta į 4 psl.)

Ohio vicegubernatorius George V. Voinovich, kandidatuo
jąs į Clevelando merus. Dirva remia jo kandidatūrą ir kviečia 
visus lietuvius balsuoti už ji pirminiuose ir lapkričio l inkimuose.

REMKIME GEORGE V. VOINOVICH 
Į CLEVELANDO MERUS 

Dirvos bendradarbes /.- Bublienės pasikalbėjimas su

Ohio vicegubernatoriumi George V. Voinovich

Visiems gerai žinomas, 
didelis lietiniu Bičiulis 
George V. Voinovich, ėjęs 
įvairias atsakingas pareigas 
mūsų mieste ir apskrity, da
bar miesto centre atidarė 
savo rinkiminės kompanijos 
būstinę.

Televizijos ekranuose visi 
be abejo girdėjome jo žo
džius nusakančius pagrin
dinę jo rinkiminės eigos 
strategiją, jog tik bendrom 
jėgom ir sutartinai dirbant 
bus galima atsiekti užsi
brėžto tikslo.

Džiaugiamės jo ryžtu, 
konkrečiais planais ir rim
tais užsimojimais.

Mums ypač svarbu, kad 
mūsų veikla bei kultūriniai 
ir tautiniai siekiai būtų tin
kamai miesto administraci
jos suprasti ir įvertinti. Są
ryšy su šiuo. George V. Voi
novich buvo paprašytas at
sakyti į keletą klausimų, 
kuriuos čia su jo atsaky
mais patiekiame Dirvos 
skaitytojams.

— Kokia Jūsų pagrindinė 
priežastis kandidatuoti i 
Clevelando miesto merus?

— Po ilgii s varsty m u pri

ėjau išvados, kad geriausia 
galėsiu pasitarnauti savo 
artimui bei apskritai šio 
miesto gyventojams, kandi
datuodamas į aukščiausį 
miesto postą, žinodamas, 
kad Clevelando sunkumai 
šiuo metu yra tapė visos 
Ohio valstybės pagrindine 
problema, nes neatsargus 
dabartinis vadovavimas da
ro žalą ne tik Clevelando gy
ventojams, bet ir visai Ohio 
valstybei.

— Kaip ir kuo gali lietu
viai prisidėti prie Jūsų iš
rinkimo?

— Pirmiausia lietuviai 
turėtų suprasti balsavimo 
reikšmę ir visi tam regis
truotis. Tie. kurie dar neuž
siregistravę, galės tai at
likti spalio 3-5 dienomis po 
pirmųjų rinkimų. Būtii la
bai gerai, kad būtų skati? 
narni per parapijas.

Noriu pabrėžti, kad labai 
svarbu, kad lietiniai bal
suotų spalio 2 d. per pir
muosius rinkimus.

Pagrindiniai rinkimai 
įvyks lapkričio 6 dieną. 
Spalio 2 dienos rinkimai yra

(Nukelta į 9 psl.)



Nr. 36 — 2 DIRVA 1979 m. rugsėjo 13 d.

SOVOIMĖ POLimg^^

'Nesusidėjusių'

- Kaip

bloko konferencija Havanoje. - Ko joje siekia sovietai?

pati Kuba Castro valdymo metu. - Prancūzai ieško

. partnerių atominiams ginklams. ------------------------1

Šias eilutes rašant, nesusi- 
dėjusių su kuria nors super-ga 
lybe valstybių konferencija 
Havanoje dar nebuvo pasibai
gusi. Čia, žinoma, derėtų pa
klausti kaip galima kalbėti 
apie ‘nesusidėjusius’, jei jų 
konferencija vyksta Kuboje, 
kuri yra sovietų jei ne vergė, 
tai tikrai sąjungininkė? Atsa
kymas į tai galėtų būti, kad 
Kuba vis dėlto FORMALIAI 
nepriklauso Varšuvos blokui, 
kas, aišku, yra maža paguoda

Nesusidėjusių blokas buvo 
įsteigtas 1961 metais Belgrade 
Jugoslavijos prezidento Tito 
iniciatyva, kuris pats nebeno
rėjo būti sovietų satelitu. Tam 
sąjūdžiui buvo dvi priežąstys: 
Europos kolonialinių imperijų 
gadynė dar nebuvo pasibai
gusi, o antra - įtempimas tarp 
sovietų ir Vakarų. 25 tos Bel
grado konferencijos dalyviai 
(jų tarpe 10 arabų valstybių) 
reikalavo greitesnės dekoloni
zacijos ir prašė abiejų super
valstybių išvengti konflikto.

Dabar, po 18 metų, jau net 
tos Belgrado konferencijos me
tu dar buvusios 43 kolonijos ga 
vo nepriklausomybę, o ir kon
fliktas tarp JAV ir Sovietijos 
neatrodo toks neišvengiamas, 
kaip šešto dešimtmečio pra
džioje, gi ‘nesusidėję’ turi kitų 
rūpesčių - visų pirma nesusi
pratimai savo pačių tarpe, o 
antra - ūkinė situacija.

Paskutinėje bloko konferen
cijoje Colombo mieste 1976 
metais, buvo aštrių susikirti
mų tarp Indijos ir Bangladesh 
Alžiro ir Maroko. Dabar prie 
tų lokalinių konfliktų dar pri
sidėjo Vietnamo invazija į 
Cambodiją ir Etijopijos-Soma 
lijos karas. Negalima užmiršti 
ir kubiečių veiksmų kitose Af
rikos valstybėse. Kuba ir Viet
namas yra sovietų sąjunginin
kai ir jų remiami, jos seka so
vietų dogmomis, bet kartu vis 
dar priklauso nesusidėjusių 
valstybių koordinacijos biurui 
ir Castro yra dabartinės konfe
rencijos pirmininkas, ir turėtų 
skaitytis bloko pirmininku dar 
tris metus.

Dėl to londoniškis The Eco- 
nomist rašo:

‘Lenino dogma skelbė Rusi
ją esant pašauktu vadu visų 
kolonialinių tautų, įskaitant ir 
tas, kurios buvo kolonizuotos 
tik ekonomiškai, bet ne politi
niai ... bet visas (nesusidėju
sių) sąjūdis prasidėjo kaip tik 
Jugoslavijoje, kuri pati išsiva
davo iš ... sovietų imperijos. 
Taktiniai sumetimai tada ver
tė sovietus slėpti savo pyktį, 
bet vėliau jie tą sąjūdį kiek ga
lėjo išnaudojo savo naudai, 
nes šiaip ar taip bloko narių 
daugumą sudarė valstybės, 
kurios išsivadavo iš kitų impe
rijų. Pati dogma tačiau dar 
nebuvo mirusi, ji tik miegojo. 
Dabar - po Kubos, Vietnamo, 
Laoso, Afganistano ir kitų lai
mėjimų - toji dogma gali būti 
įspūdingai pažadinta.’

‘Pereitų metų liepos mėn. 
įvykusioje bloko užsienių reika - 
lų ministerių konferencijoje

Belgrade, kai kurios Afrikos 
valstybės pareiškė susirūpini
mo dėl kubiečių veiklos jų kon
tinente. Kubos užs. reik, 
min. į tai atkirto, kad Sovieti- 
ja yra sąjūdžio ‘natūralus są
jungininkas’. O Castro pats 
Kuboje pareiškė, kad jis siųs 
savo karius visur, kur tik 
‘garbinga Sovietų Sąjunga’ 
panorės. Po to Rusijos, Kubos 
ir kitų sovietų satelitų propa
ganda pradėjo visaip aiškinti 
ir teisinti tą ‘Natūralią’ sąjun
ga’

Jugoslavijos diplomatija dir 
bo visus metus, kad bloką išlai 
kyti nuo patekimo sovietų įta
kon, bet prieš pat konferenci
ją atrodė, kad jai pritarė tik 
apie trečdalis visų narių, jų 
tarpe tačiau tokie dideli kraš
tai kaip Indija, Indonezija, 
Egiptas, Šri Lanka, Sudanas 
ir net paskutiniuoju metu dau 
giau kiniečių įtakon patenkan 
ti šiaurinė Kinija. Tų pastan
gų dėka į konferenciją buvo įsi 
leistos dvi Cambodijos delega
cijos, nors buvusio kiniečiams 
palankaus režimo delegacija 
buvo visaip skriaudžiama.

Savo atidarymo kalboje Cas • 
tro tuojau puolė JAV imperia
lizmą ir aiškino, kad ‘prašyta 
intervencija’, kaip Kubos An
goloje, yra leistina ir pagirti
na. Tito, vienintelis dar gy
vas 1961 metų steigiamosios 
konferencijos dalyvių, į tai ąt- 
sakė palyginti ramia kalba, ra
gindamas laikytis ‘tikro nesu- 
sidėjimo’ ir netapti kieno nors 
‘gumine antspauda’. Jis ta
čiau visai aiškiai nepasmerkė 
sovietų Rytų Europos koloni
zacijos dėlto, kaip aiškino 
Jugoslavijos delegacija, nes ne 
norėjęs erzinti sovietų, kurie 
konferencijoje turėjo daugiau 
draugų negu priešų. Tito kal
ba nebuvo pertraukta ovaci

jomis, bet tik pabaigoje paly
dėta mandagiu paplojimu. At
rodo, kad daug konferencijos 
dalybių į ją atvyko tikėdamie
si, kad jos pasėkoje didžiosios 
pramoningos valstybės pasku
bės jiems su ūkine pagalba. 
Arabų kraštai konferenciją pa 
naudojo kaip tribūną Izraelio- 
Egipto pasmerkimui. Čia ver 
tetų prisiminti, kad iš konfe
rencijos niekas ir nelaukė ko
kių konkrečių nutarimų, o juo 
labiau veiksmų. Propagandi
niai ją daugiausiai pasinaudo
jo sovietai ir reikia laukti kokį 
įspūdį iš to išsiveš jos dalyviai.

♦ ♦ ♦
Kaip atrodo pati Kuba po 

didešimt metų Castro viešpa
tavimo? Iš pirmo žvlgsnio ne- 
simeta į akis prabanga ir bai
sus skurdas kaip Batistos lai
kais. Dabar visas kraštas vie
nodai kenčia. Vis dar veikia 
kortelės, pagal kurias gali nu
sipirkti tik pusantros uncijos 
valgomosios alyvos ir pusę sva
ro mėsos į savaitę. Kubietis 
gali nusipirkti gabalėlį muilo 
sykį į mėnesį, o batus tik kartą 
per metus!- Sovietai perka Ku 
bos cukrų, už kurį moka ketu
ris kartus daugiau už pasauli
nę kainą ir parduoda jai naftą 
beveik už pusę pasaulinės kai
nos. Sovietams tos subsidijos 
apsieina apie 800 mil. dolerių 
į metus. Žinoma, valdantis 
sluoksnis - komunistiniai pa
reigūnai gauna daug privile
gijų, kurios jiems labai paleng 
vina gyvenimą. Politiniai 
Kuba seka sovietus. Castro gi
riasi, kad paskutiniuoju laiku 
jis paleidęs daugumą politinių 
kalinių (12-14,000), 'jų daugu 
mai Įeidamas išemigruoti į 
JAV. Dabar jis jau įsileidžia 
ir buvusius pabėgėlius trum
pam vizitui sovietų pavyzdžiu

■ Iš kitos pusės
Ieškodamas medžiagos šiai atitvertai skilčiai jau no

rėjau pavartyti senus laikraščius. Mat vasarą tiek mažai 
veiklos, kad nėra j ką pasižiūrėti iš kitos pusės. Laimei 
gavau uolaus daktaro Antano Butkaus laišką, kur jis ne
paisant vasaros karščių pagirtinai toliau sielojasi Tauti
nės Sąjungos reikalais. Jame tarp tik nariams įdomių 
klausimų yra ir toks teigimas:

”čia ir yra pagrindinė spraga tarp senųjų 
tautininkų (Olio, Račiūno, Biežio) ir dabartinių 
čikagiškių: senieji tautininkai sugebėjo objekty
viai vertinti lietuviško gyvenimo reiškinius ir pa
tys dirbdami, kitus skatino daryti tai, kas tam 
gyvenimui naudinga. Gi "reorganizuotieji’’ ir jų 
užtarėjai nebenori suprasti, kad pagal Vliko įsteig
tą Lietuvių Chartą LB-nė tai mes visi išeivijos 
lietuviai — organizuoti ir organizacijoms nepri
klausą. Jei kas LB-nėje blogai (kur trūkumų nė
ra), turime tuos trūkumus stengtis atitaisyti le
galiu būdu per rinkimus, dirbdami jos viduje, o 
ne iš šalies dar jos vardą pasisavinę LB-nę griau
dami.’’

Į tokį samprotavimą jau verta pažiūrėti iš kitos pu
sės. Visų pirma aukščiau minėti Amerikos tautininkų 
pirmūnai, ieškodami tautinės vienybės, būtų galėję gra
žiai darbuotis senesnėse ir didesnėse organizacijose, bet 
vis dėlto jie pasirinko savitą, tautinį kelią. Lietuvių 
Chartoje galima įžiūrėti fašistinę sampratą, kuri neside
rina su demokratijai būdingu pluralizmu. Už tat čia vi
sai netinka ’viena tauta — vienas vadas’ principas, čia 
nerasi vienos tampriai suorganizuotos bendruomenės pa
vyzdžio. Net airių, apie kuriuos šiomis dienomis tiek daug 
kalbama, aktyvistai toli gražu nesidžiaugia visuotinu pri
tarimu. Gi pačioje Airijoje tik 30G apklaustųjų sutiktų, 
kad jų duktė ištekėtų už IR A nario, bet daugiau džiaug
tųsi žentu ateistu (37.7L), žydu (57G), protestantu 
(71.8'<). Tik komunistai ir nebaltieji yra mažiau popu
liarūs už savuosius teroristus.

Aišku, aš nenoriu lyginti bendruomeninkų su tero
ristais, bet tik konstatuoti, kad sunku surasti vieną, vi
siems priimtiną kelią, nors turimas tas pats galutinis 
tikslas. Už tat organizacijom, kurios tiki į savo ideolo
giją, linkėtina ieškoti būdų jas sustiprinti, o ne kelio ją 
paskandinti kitoje. vm

Afrikoje žuvę apie 1,500 ku
biečių ir jei dėl to yra koks ne
pasitenkinimas, viešai jis dar 
nepareiškia. ♦ ♦ ♦

Prancūzija nuo de Gaulle 
laikų laikosi principo, kad jos 
atominiai ginklai turi priklau

syti tik jai, tačiau vis augan
čios abejonės ar Amerika išpil
dys savo įsipareigojimus sąjurn 
gininkams, o taip tik dvišaliai 
SALT* susitarimai tarp SSSR 
ir USA privertė pakeisti tą 
galvoseną. To viešai pareika
lavo net. ats. generolas Geor
gės Suis, iki šiol buvęs atomi
nio savarankiškumo šalininkas 
ir A. Sanguinetti, buvęs de 
Gaulle sąjūdžio generalinis 
sekretorius.-Jie abu NOUVEL 
OBSERVATEUR savaitrašty

je teigia, kad Prancūzija yra 
ūkiškai nepajėgi išlaikyti pati
kimą atominį atbaidymą. Jie 
mano, kad padėti Prancūzijai 
labai brangiame atominiame 
apsiginklavime turėtų ... 
Vokietija. Trys tos ginklų rū
šies prancūzų ekspertai, (jų tar- 
pe du dar aktyvioje tarnybo
je) ką tik išėjusioje knygoje 
‘Euroshima’ taip pat aiškina, 
kad amerikiečiais negalima 
pasitikėti, ir už tai reikia at
gaivinti savitą Europos gyni
mosi koncepciją. Pradžiai 
turėtų pradėti glaudžiai ben
dradarbiauti prancūzų ir bri
tų atominės pajėgos. Yra ženk
lų leidžiančių spėti, kad pa
našių minčių turi ir pats pre
zidentas Giscard d’Estaing.

IT‘S TIME FOR A CHAME!
MOVĖ TO SOUTHERN UUFORNM
are a leading manufacturer of fasteners 

in the automotive industry located near Los 
Angeles. We have the following openings*.

TOOL AND DIE MAKERS
Immediate openings on all shifts for experi- 
enced Too1 & Die Makers to work on Progres* 
sive Dies

GENERAL MACHINISTS
Immediate openings for experienced machin- 
ists, on all shifts at various levels. Capable of 
v/orking on all machine shop equipment.
We offer good working conditions, shift 
premiums, overtime,- and excellent fringe 
benefits. For applications and/or information, 
contact:

Mr. Dewey DoCavitto 
CALIFORNIA INDUSTRIAL PRODUCTS INC. 

12150 Merriman
Livonia, MI 48150

313-525-6500
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Kanados lietuvių mokytojų 
studijų savaitėje tarp Įvai
rių svarbių darbų, praneši
mų ir svarstybų, besiskun
džiant mūsų mokyklų silp
nėjimu, dr. J. Girnius pa
reiškė: "Mokyklos krizė 
ateina iš krizės tėvuose . .. 
Visame pasaulyje šiuo metu 
vyksta žmogiškųjų verty
bių nykimo . procesas ... 
Dvasinių vertybių menkėji
mo proceso eigoje ypač nu
kentėjo skaityba, kuri yra 
dvasinio gyvenimo raktas. 
Tai liečia visus neišskiriant 
nė mūsų pačių: be lietuviš
kosios skaitybos negali bū
ti tvirtos lietuvybės’’. (Tėv. 
žib., nr. 30).

Mums, netekusiem tėvy
nės ir vedant sunkią kovą 
dėl laisvės, tas dvasinio 
menkėjimo procesas itin 
grėsmingas ir žlugdantis, 
todėl būtina visom jėgom 
spirtis. O dr. J, Girnius nu
rodo ir opiąją‘vietą: skaity
ba! Argi mes, istorinės gar
bės knygnešių tauta, kurios 
dalis svetur patogiai įsikū- 
rėm, jau nepajėgtume savo 
sąžine atsigrįžti Į didįjį 
dvasios jėgų šaltinį, kuris 
anuomet atgaivino nykstan
čią lietuvybę ir atvedė į 
1918 m. laisvę? Ar jau ne- 
pasigendam savo asmens 
kultūrai to tikrojo "dvasi
nio gyvenimo rakto"? Ar
gi per sunku būtų prabusti 
iš prabangių puotų ir apsi- 
gerbimų sotumo? Rodos, ar 
sunku būtų širdingai bran
ginti lietuvišką knygą, už 
kurią mūsų vargingi broliai 
sesės kadais kalėjimus ken
tė ir Sibiran ėjo ? ..

Taip pat švietimo vado
vybėms pritiktų pagaliau 
nuo svarstymų ii* dejavimų 
eiti prie planų ir darbų: 
kaip sulaukti daugiau geros 
skaitybos mūsų atžalynui ir 
kaip moksleivių programo
se paveikiau Įterpti savų 
knygų skaitymą? O studijų 
dienose paleistas priekaiš
tas mūsų rašytojams visai 
nepagrįstas, esą mažai te
sukuria beletristikos, tinka
mos išeivijos vaiko žody
nui. Juk čia kalbama apie 
ypatingą pritaikomojo po
būdžio raštiją, kuri mūsų 
sąlygom gali klestėti tik su 
švietimo vadovų globa bei 
paskata^ Reikia glaudaus 
abipusio' ryšio ---'/tiksliai 

išsiaiškinti, kokia ta skai
tyba turi būti stiliaus ir 
kalbos atžvilgiu, kaip įvai
raus amžiaus vaikams ji 
p r i t a ikvtina ? Nemažiau 
svarbu, kas tokias tautinio 
auklėjimo priemones ryžtų
si pastoviai išleisdinti? Ir 
kaip jaunuose skaitytojuo
se jos būtų įmanomos tik
riau paskleisti? Ne dejuoti 
ir priekaištais atsimesti, o 
reikia kruopščiai ir tver- 
mingai padirbėti, nes tai 
opus ii* nedelstinas reikalas.

Mūsų tarpe yra daug nuo
širdžių idealistų, kurie daž
nai nė neraginami netikėtai 
suteikia žymią paslaugą lie
tuvybės darbams. Atrodo,

Naujiems skaitytojams Dina 
siuntinėjama iki šių metų galo 

už 2 dolerius!
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tytojų ratą ir supažindinti su Dirva tuos, kurie jos ne
skaito, nutarė NAUJIEMS SKAITYTOJAMS nuo šios 
dienos iki 1980 m sausio 1 d. siuntinėti Dirvą tik už 
DU DOLERIUS.

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

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

----------------- IŠKIRPTI------------------------

DIRVA
P. O. Box 03206 
Cleveland, Ohio 44103

X

Siunčiu......... ..... dol. ir prašau siuntinėti Dirvą nuo
šios dienos iki 1980 m. sausio 1 d. už 2 dol. šiems asme
nims:
Pavardė ir vardas................................................... ................

Adresas ......................    ,............... ......

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

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

Užsakytojas: ...........................................................................

LIETUVIU REZISTENCIJOS IŠRAIŠKA - LKB KRONIKOS
Sovietų Sąjungos koloni- 

jalinė imperija apima dau
gybę tautų. įsitvirtinusi po 
Antrojo pasaulinio karo už
grobtuose kraštuose, komu
nistinė Sovietų valdžia veda

jei turėtume centrinę kul
tūros darbų įstaigą, kuri 
viską planuotų ir viešumai 
skelbtų gyvuosius reikalus, 
ieškodama rėmėjų — gal 
mūsų kultūros dirvonai ne
būtų taip padriki ir neišba
lansuoti. Kai kur ūmai su
švinta žiburys, bet nema
žiau svarbiose srityse tuo 
metu glūdi pasyvi tyla. To
kią būklę kartais praskaid
rina vieniši žiburėliai. Va, 
vilniečių sąskrydy Kanado
je pasigirdo Stasio Misiulio 
(Edmonton. Alberta) paža
das skirti tūkstantį dolerių 
knygai, kuri atskleistų Vil
niaus krašto vargus ir kan
čias buvusioje Lenkijos 
okupacijoje. Tai pavyzdys, 
kuris mus visus paskatina, 
gal ir sugėdina: kiekvienam 
mūšų privalu ir galima rim
tus darbus kaip nors pa
remti, t. y. netūnoti nuoša
liu tinginiautoju. Ir laukia
me, kad vilniečiai tuoj su
darys S. Misiulio premijai 
komisiją — nedelsę ieškos 
pajėgaus autoriaus ... (s) 

vis intensyvesnę ir rafinuo
tesnę kovą prieš religiją, o 
ypač prieš katalikų bažny
čią.

Lietuva yra vienintelė 
respublika, kur absoliučią 
daugumą sudaro katalikai. 
Tad ir kova prieš religiją 
Lietuvoje yra kartu kova 
prieš katalikų bažnyčią. Už
dariusi visus vienuolynus, 
spaudą 4r organizacijas, 
atėmusi visas nuosavybes ir 
suvalstybinusi visas bažny
čias sovietinė valdžia paliko 
atdaras tik kai kurias baž
nyčias, bet ir tas apkrauna 
nepakeliamais mokesčiais, 
kuriuos išreikalauja iš ne
turtingų savo gyventojų. O 
šie, norėdami turėti neužda
rytas bažnyčias, stengiasi 
savo paskutinėmis lėšomis 
jas išlaikyti. Tuo tarpu so
vietinė valdžia skelbiasi pa
sauliui, kad pas .juos esanti 
religijos laisvė.

Lietuvos tikintieji nuo 
1972 metų pradėjo rezisten
cinę kovą, leisdami pogrin
džio laikraštį — LKB Kro
niką, kurioje tikrais faktais 
skelbia pasauliui apie ka
talikų bažnyčios priespau
dą, tikinčių persekiojimą, 
mokinių terorizavimą, teis
mus ir kunigams skirtas ka
lėjimo bausmes. Po kurio 
laiko pasirodė ir kiti pogrin
džio leidiniai.

Šių kronikų dėka visas 
vakarų pasaulis pamatė tik
rąjį sovietinės valdžios reli
gijos persekiojimo vaizdą ir 
nebetiki komunistine melo 
propaganda apie religines 
laisves, šios LKB kronikos 
išverstos į svetimas kali jas 
sklinda po visą pasaulį ir 
garsina Lietuvos vardą bei 
mūsų pavergtųjų brolių 
kančias.

Šį kronikų vertimo, spaus
dinimo ir platinimo darbą 
turi atlikti išeivijos lietu
viai. Tam yra reikalinga 
daug lėšų, darbo ir visokių 
rūpesčių. JAV-bėse veikia 
Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikoms Leisti są
junga, kuri deda visas pa
stangas paskleisti LKB kro
nikas visame pasaulyje, iš
vertus jas į įvairias kalbas. 
Pirmoje eilėje yra surinktos 
ir jau išleistos kronikos ke
turiuose tomose lietuvių 
kalba, o šiomis dienomis 
pasirodys ir penktasis, nau
jai paruoštas, tomas. Be to, 
spaudoje yra ir pirmasis to
mas ispanų, anglų, ir pran
cūzų kalbomis, šių keturių 
knygų išleidimas pareikala
vo daug lėšų, o pati sąjunga 
jų tiek neturi. Reikalinga

skubi ir efektinga visų ge
ros valios tautiečiu parama. 
Mūsų prisidėjimas įgalins 
LKB Kronikoms Leisti są-r 
jungą paskleisti LKB kroni
kas visame vakarų pasauly
je ir tuo pačiu sustiprins 
kovojančios lietuvių tautos 
moralę. Jie nebesijaus ne
lygioje kovoje palikti vieni, 
bet. žinos, kad už jų reika
lus kovoja ir laisvojo pasau

lio lietuviai.
Kas norėtų susisiekti su 

minėta organizacija, jus ad
resas yra toks: LKB Kro
nikoms Leisti sąjunga 6825 
So. Talman Avė., Chicago, 
11. 60629. (ab)

LEIDINYS APIE ŽYDUS 
LIETUVOJE.

f-

Jau išėjo iš spaudos, dr. 
Juozo Prunskio knyga ”Li- 
thuania’s Jevvs and the Ho- 
locaust", kur įrodoma, kad 
Jietuvių tautos negalima 
kaltinti dėl žydų naikinimo 
Lietuvoje. Iškeliami faktai, 
kaip lietuviai gėlbėjo žydus. 
Naudojantis pačių žydų šal
tiniais, atskleidžiama, kaip 
žydai laikėsi bolševikų oku
pacijoje. Išleido Amerikos 
Lietuvių Taryba. Kaina 1 
dol.

DR. J. PAPLĖNO 
D1ZERTACIJOS 

REIKALU
Bronė Paplėnienė, jos vy

ro dr. Jono Paplėno (1906- 
1960) dizertacijos darbą — 
"Die lohnpolitik in Litau- 
en", nukreipė į Amerikos 
Lietuvių Kultūros Archyvą 
(Alką), tariant, kad suinte
resuotieji šiuo šaltiniu jį 
lengviau galėtų pasiekti, ad- 
resuodamiesi į ALKĄ, (P. 
O. Box 608, Putnam, Conn. 
06260).

Dr. Jono Paplėno dizerta- 
cija parašyta ir apginta 
1948 m. Bonnos Universite
te, Vokietijoje. Dizertacijo
je sukaupta apsčiai davinių, 
liečiančių Nepriklausomos 
Lietuvos mokesčių įstaty
mus ir finansinę politiką.

tVanted at Once
HORIZONTAL BORING 

MILL OPERATORS
EXPERIENCED ONLY

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

ALSO NEEDED

ESTIMATOR
LARGE FABRICATIONS 

MATERIAL & LABOR
• TOP WAGES
• 54 HOUR WORK WEEK.
• DAYS OR N1GHTS AVA1LABLE
• EXCELLENT VVORKING CONDI- 

T1ONS AND BENEFITS.
• LONG TERM PROGRAM.

APPLY IN PERSON.

SCHREIBER MFG. CO.. 
INC.

1258 W. 14 Mile Road 
Clawson, Mich.

313-435-7100
(35-411

PRESSMAN, 
MULTICOLOR

Atex. USA, Ine. Asheville. N. C.28802. 
Opening for experienced pressman / v.’O- 
•.nan. Ist shift. Excei sal fringe 
benefits. Relocation funds avai). Call 
collect weekdays Mr. MEL1CK.

704-274-7920
(30-361

WAREHOUSE MAN
Some experience in general varehouse 
vvo’-k. Parking, shippin-g. receiving. 
making out bills of ladir.g etc. 40 
hour week 8:30 to 5:00 p. m. Sonie 
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 3-11 & 11-7 shift.
With supervisory exptrience helpfu-1. 
Direct palient care. Applv oi call 

ST. LUKE’S EPISCOPAL HOME 
224 Highland

Highland Park, Mich. 48203 
313^868-1-145

(33-42)
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LAIŠKAS 'DIRVAI' IS EUROPOS

LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ SAVAITĖ IR
HYMANSO PRJEKTAI

Petras Volunge(2)

VALONŲ JR FLAMANDŲ 
KALBINĖ TRINTIS

Ligšiol dar nepaminėjau, 
kur pati "savaitė” vyko. O 
ji vko tikrai savotiškoje 
vietovėje. Ji vadinasi "Lou
vain-la-Neuve” (Naujasis 
Louvain). Tie, kurie yra su
sipažinę su Vakarų Euro
pos universitetiniais mies
tais, žino, kad du universi
tetai ypač gausiai buvo lan
komi lietuvių studijuojan
čiojo jaunimo: Fribourg 
Šveicarijoje ir Louvain Bel
gijoje. šis pastarasis jau 
seniau turėjo du vardus — 
Louvain ir Leuven, bet Lie
tuvoje buvo žinomas beveik 
išimtinai p r a n c fiziškasis 
Louvain pavadinimas. Jo 
universiteto studentų tar
pe buvo lietuvių, kurie pas
kum pagarsėjo kaip žymūs 
katalikų dvasiškiai ir mok
slininkai. Kankinys arkivys
kupas prof. Mečislovas Rei
nys buvo Louvain universi
teto studentas dar prieš 
pirmąjį pasaulinį karą, o 
n epr i kla u somoj e Lietuvoje 
jis 1925-1926 metais buvo 
užsienių reikalų ministras. 
Nepri kla u somy bės laikais 
tame pat universitete stu
dentavo Antanas Maceina, 
žymus katalikų filosofas, 
gausių veikalų autorius. Tą 
pat aukštąją mokyklą lankė 
kitas filosofas, "Aidų" re
daktorius dr. J. Girnius. O 
jau pokario metais ten stu
dijavo, tarp kitų, kun. Pra
nas Gaida-Gaidamavičius, 
"Tėviškės žiburių" redakto
rius.

Savaime Louvain buvo ži
nomas kaip prancūzų kal
bos universitetas. Tokia 
būklė paveldėta iš tų lai
kų, 
viso 
Tuo 
tojų 
maniškos (olandiškos)- kil
mės flamandai, bet jų kal
ba ilgą laiką buvo laikoma 
tarytum žemesnės kategori
jos šnekta. Tam tikrą para
lelę galima išvesti tarp len
kų kalbos Įsigalėjimo ir lie
tuvių kalbos stelbimo Lie
tuvoje.

kai toji kalba iš 
Belgijoje dominavo, 

tarpu Balgijos gvven- 
daugumą sudaro ger-

Louvain arba Leuven 
miestas Įsikūręs daugumoje 
flamandų gyvenamame kra
šte. Kai atbudo flamų (ar
ba flamandų) tautinis su
sipratimas ir tarp jų bei va
lonų (prancūziškai kalban
čių belgų) atsirado trintis, 
kartais Įgavusi net aštrių 
formų, Louvaino universi
tetas paverstas flamų mok
slo institucija. To valonai 
negalėjo pakęsti ir todėl nu
tarė ne tik Įsteigti naują 
universitetą, bet ir pasista- 
tpti naują miestą, kuris pa
vadintas "Naujuoju Lou
vain" (Louvain-la-Neuve). 
štai šitame naujai besiku
riančiame mieste ir buvo 
surengta šios vasaros 26- 
to.ii "Lietuviškų Studijų Sa
vaitė".

Iš pažiūros naujasis mies
tas darė mažai patrauklų 
Įspūdi. Nors statyboje sten
giamasi dirbtinai' sudaryti 
seno miesto vaizdą, bet vy
raujantis gelžbetonis veikia 
šaltai, net atstumiančiai. 
Gal po dvidešimties ar dau
giau metų ant plyno, kiek 
kalvoto lauko statomas 
miestas nebeatrodys toks 
chaotiškas, toks niūrūs, 
kaip šiandien. Nors univer
sitetui skirti pastatai Įreng
ti ultramoderniškai; bet 
šiandien tokiame mieste gy
venti tikrai nenorėčiau.

Vaikščiodamas kreivomis 
siauromis Louvain-la-Neuve 
gatvėmis, mano atmintyje 
atgijo pirmieji Lietuvos, 
valstybės nepriklausomybės 
metai, kai turėjome su len
kais ginčą dėl Vilniaus po 
nelemtojo želigovsk i a d o s 
(tikriau pasakius pilsuds- 
kiados) klastingo smurto.

Tuomet (per visus 1921 
metus) Tautų Sąjunga pa
vedė belgų užsienių 
kalų ministrui Paul 
mans tarpininkauti tarp 
Lietuvos ir Lenkijos. Belgų 
politikas parengė net du pa
siūlymus, kurie Įėjo i ne
priklausomos Lietuvos isto
riją kaip Hymanso projek
tai. Autorius juose aiškiai 
bruko Lietuvai lenkų kalbą, 
pastatydamas ją (bent pir
majame projekte) lvgion 

rei-
Hv-

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUSAIT1S 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.

plotmėn su lietuvių kalba.
žiūrint Į praeiti šių dienų 

akimis, darosi aišku, kad 
ano meto belgų užsienių rei
kalų ministras turėjo prieš 
akis Balgijos pavyzdi, siūly
damas Lietuvai savo pro
jektus, kuriais turėjo būti 
pagal jo sampratą išspręs
tas ginčas dėl Vilniaus, su
teikiant betgi lenkų kalbai 
Lietuvoje visokių privilegi
jų. Hymansas, be abejoji
mo, turėjo omenyje prancū
zų kalbos dovinavimą anų 
laikų Belgijoje. Kaip Lie
tuvoje lenkų kalba savo 
laiku buvo laikoma tarytum 
”ponų kalba”, taip Belgijo
je prancūzų kalba ėjo kaip 
aukštesnės kultūros kalba, 
palyginus su flamų kalba. 
Ir Hymansui galėjo užimpo
nuoti Varšuvos agentų pirš
toji mintis, kad reikią iš
saugoti Lietuvoje "ponišką
ją” lenkų kalbą. Taip atsi
rado paralelė tarp abiejų

KALTININKŲ IEŠKANT
(Atkelta iš 1 psl.) 

buvo tokios, kad jie koks nors 
politikas pradėtų kalbėti apie 
mirtiną sovietų pavojų, jis ne
turėtų jokios vilties laimėti se
kančius rinkimus. *

Tiesa, po Vietnamo karo 
respublikonų administracija 
pradėjo planuoti naujas stra
teginių ginklų sistemas. B-l 
bombonešius 1981 metams, 
MX raketas 1983 metas ir įvai 
rias ‘skrendančias bombas’ 
(eruise missles) jau ateinan
tiems 1980 metams. Kissinge
ris dabar kaltina, kad .visos tos 
programos buvo atšauktos, ati 
dėtos ar užtęstos dabartinės 
administracijos. Iš tiesų Nixo- 
no ir Fordo administracijos il
gai dar toliau tikėjo į Johnsono 
administracijos suformuluotą 
‘užtikrinto sunaikinimo’ dok
triną ir faktinai pusiau suma
žino Johnsono laikais atomi
niams ginklams skiriamas lė
šas (nuo 22 iki 10 bil. dolerių). 
Tas sumas apkirpti reikalavo 
ne tik pats kongresas, bet tai 
siūlė ir administracija. Nixo- 
no ir Fordo Gynybos sekreto
riai Melvin Laird ir James 
Schlesinger reikalavo daugiau 
lėšų, fačiau Kissingeris tada 
nebuvo jų pusėje. Nors Kissin-

Pasitarimų metu iš kairės: dr. A. Gerutis skaito pranešimą, 
J. Simanavičius ir PLB pirm. V. Kamantas.

"Hymanso projektų” ir ano 
meto valonų (prancūzų) bei 
flamandų kalbų Belgijoje.

Šiandien valonai Pelgijo- 
je atsidūrė gynimosi pozici
joje prieš flamandų eman
cipaciją. Senasis Louvain 
miestas pasidarė vien fla
mų Leuven. O kaip naujos 
gadynės padarinys nūn sta
tomas naujas Louvain mies
tas (Louvain-la-Neuve), ku
ris turi puoselėti senojo 
Louvain universiteto gar
bingas tradicijas.

Belgų politikas Paul Hy- 
mans šiandien tikrai nebe- 
pirštų Lietuvai lenkų kal
bos ...

■ ■■

gėris dabar aiškina, kad jis pri • 
taręs Schlesingerio idėjai atsi
sakyti nuo ‘atbaidymo ar už
tikrinto sunaikinimo’ strategi
jos ir ruoštis laimėjimui ‘ribo
to’ karo,' tačiau iš tikro, tei
giama, jis tuo laiku nenorėjęs 
erzinti sovietų detentės labui. 
Schlessingeris 1975 metais 
buvo pavarytas ir Fordas pra
dėjo kalbėti apie lėšų krašto 
gynimo reikalams padidinimą 
tik po to, kaip pralaimėjo Tex- 
aso pirminius rinkimus Ronal
dui Reaganui.

Be to, visi tie nauji strategi
niai ginklai kėlė abejonių dėl 
jų tikros vertės. Taip buvo 
manoma, kad B-l - kaip ir kiti 
lėktuvai - negalės prasiveržti 
pro patobulintą sovietų prieš
lėktuvinę apsaugą 1985 me
tais. MX raketą ir toliau buvo 
tada planuota laikyti užfiksuo
tose vietose, t.y. jos nebuvo 
daug saugesnės už dabartines 
Minuteman III raketas. Tik 
dabar jas norima padaryti jud 
riomis, vežiojamomis iš vienos 
į kitą vietą ir tuo būdu apsun
kinant sovietus į jas nusitaiky
ti. O kas liečia skraidančias 
bombas, tai pats Kissingeris 
derėdamasis dėl SALT II 
sutiko su atskiru protokolu, jas 

uždraudžiančiu 3 metams. 
(Tai buvo 1976 metais, t.y. 
protokolas butų jas apribojęs 
iki 1981 metų.)

Kaip matome, politikai ir 
diplomatai iš tikro taikosi prie 
nuotaikų. Politika juk ir yra 
galimybių išnaudojimo menas. 
Šiuo metu kalbėti apie sovietų 
pavojų ir reikalą geriau apsi
ginkluoti vėl ‘madoje’, bent 
politikų tarpe. Kaip į tai atsi
lieps masės, sužinosime tik po 
1980 m. rinkimų. Jei, žinoma 
įvykių raida neprivers griebtis 
ko nors griežtesnio anksčiau.

WANTED JOURNLYMI.N 
AUTOMATIC SCREW MACHINE
OPERATORS AND SĖT UP MEN 

and
TURRET LATHE

OPERATORS AND SĖT UP MEN 
Mušt be able to sėt up voil: from 
blue prints and elose tolerance. To 
work in inild climate A no sqow. 
Good starting salary and benefits.

Apply call or wr:te to: 
SMALL PARTS INDUSTR1ES 

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

503-287-1181
' (33-39)

TOOL ROOM FOREPERSON
Responsible for maintenance of aht- 

minum and zinc, die east and Iri’:; 
dies. 7 person operation. 3 shifts, 
liberal fringe benefits, .-alary ne- 
gotiable, send resume or call ViK- 
ING DIE CAST CORP., 7 700 W. 
Michigan Avė., Kalamazoo, Mich. 
49009. I-6 I 6-375-05 K). (34-37)

WANTED JOURNEYMAN 
OR IST CLASS SKILLED

DIE REPAIR PERSON
Need experienced die rast and_ trini 
die repair person. Minimum of 5 yrs. 
experience, 4-12 shift, liberal fringe 
benefits, salary negotiable. Se.nd re- 
sume or call VIK1NG DIE CAST <~ORP. 
7 700 \V. Michigan Avė.. Kalamazoo, 
Mi. 49009. 1-616-375-0510. (34-37)

WANTED JOURNEYMEN 
OR IST CLASS SKILLED

x AUTOMATIC SCREW 
MACHINE

SĖT UP MEN
For ACME Gridley, Automatics. Mušt 
be able to sėt up work from blue 
prints (k elose tolerances. New grow- 
ing shop with real grovvth potential. 

\VRITE OR CALL
UNIVERSAL SCREW 

PRODUCTS INC.
1111 RAČE ST. 

LANSING. MICH. 48906 
517-485-2121

i 3 3-39 i

WANTED JOURNEYMEN 
OR 1ST CLASS SKILLED 
AUTOMATIC SCREW 

MACHINE 
OPERATORS AND SĖT UP MEN 
For Connomatics & Ntw Britain 

Machines.
IST & 2ND SHHTS.

Mušt be ablė to sėt up work from 
blue prints and elose tolerance. Excel- 
lent wages and fringe benelits. Apply:

HORTON COMI’ANY 
2335 E. HIGH ST.

JACKSON. MICH. 49203 
(33-11)

WANTED JOURNEYMEN
OR IST CL-\SS SKILLED 

ENGINE LATHE OPERATORS 
and

HORIZONTAL BORING MILL 
OPERATORS

Be able to sėt. up vvork from blue 
prints & elose tolerance. 58 hours 
per week. Day shift. Good salary & 
f ringes.

DANROY BORING CO. 
12720 Capital Avė, 

Oak Park. Mich. 43237 
(35-413

EMPLOYMENT & TRAINING 
For vouth 16 to 21 mušt be a resident 
of Allegheny County. (Living cmtside 
the city of Pittsburgn.i Variųty of 
job positions available for high schoo; 
dropouts and graduates. Employment, 
educational, personai ccunseling serv- 
ices. For additional informatior. phone 
412-351-0271.

An Equal Opportunity Employer 
(3O-39>
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šių metų duomenys bylo
ja, kad Cape Code jau Įsi
kūrė ir pastoviai gyvena 81 
lietuvių šeima. Aritmetika 
nesudėtinga — tai jau gra
žus žmonių būrys! Nepla
tus ir jų geografiniai plotai 
— daugiausia lietuvių gy
vena Ostervillėj, Centervil- 
lėj ir Hyannis priemiesčiuo
se, o tos vietovės beveik 
krūvoj, vieną nuo kitos tik 
kelių mylių tarpai. Sunkiau 
yra plonus dalykus apčiuop
ti, bet, kiek teko nugirsti, 
Cape Codo lietuviai dar ne
pasidavė "madingai" susi- 
draskymo aistrai, savo tar
pe bendrauja, gana dažnai 
susitinka, daugumos santy
kiai tebėra bičiuliški.

Be pastoviai čia gyvenan
čių lietuvių, nemenkas bū
rys yra ir "svetimšalių". 
Pastarieji Cape Code turi 
savo namus ar žemės skly
pus, bef jie j ši pajūri at
vyksta tik vasaros atostogų 
praleisti. Kiek tokių yra — 
tos mįslės nepasisekė išnar
plioti. Tačiau dauguma ži
no, kad Ostervillėj savo vilą 
turi dabartinis Vilties drau
gijos pirm, clevelandietis 
dr. Danielius Degėsys, o 
Centėrvillėj savo namuose 
vasaras praleidžia clevelan- 
diečiai pianistas Andrius 
Kuprevičius ir dr. Bergas 
su šeimom, bostoniečiai inž. 
Juozas ir Elena Kuncaičiai, 
neyorkiečiai dr. ir dr. Snieš- 
kai, floridietė p. Norvaišie
nė, Ostervillėj bostonietė T. 
Babuškinaitė - Vasiliauskie
nė, inž. R. Bričkus, Lizde- 
niai, iš Los Angeles atsikė
lęs, Hvanny Įsikūrė ortope
das Erdv. Janulaitis, Cot- 
uite vasaroja ir žvejoje liet, 
enciklopedijų leidėjas J. Ka
počius ir kt. Gal tai bus 
klaida, bet žmogus nenorom 
pagalvoji, kad kada nors ir 
tų "svetimšalių" daugumas 
bus nuolatiniai Cape Codo 
gyventojai.

Prieš keletą metų mini
moj saloj gyveną lietuviai 
susibūrė i LB Cape Codo 
apylinkę. Apylinkė yra dar
ni ir veikli — kasmet jos 
valdyba surengia vieną kitą 
pobūvį su paskaita ar kurio 
nors meno žmogaus pasiro
dymu, surengia Vasario 16 
d. minėjimus, o vasaros me- 

’ tu jau tradicija virstančias 
gegužines, paprastai suren
giamas kurio nors apylinkės

Petras Gandras

Cape Cod lietuviai

nario sodyboj. Ir tom gegu
žinėm paieškoma kultūrinio 
gyvenimo spalvų — pernai 
savo tapybos ir grafikos 
darbais capecodiečių gegu
žinę papuošė Ant. Sodaitis, 
o šiemet tapybos darbais — 
Jonas Rūtenis. Gegužinėj 
dalyvauja absoliuti daugu
ma Cape Codo lietuvių, ne
mažai vasarotojų, atvyksta 
ir būrelis Bostono lietuvių. 
Kaimynai turbūt su nuo
staba žiūri i toki šviesų ir 
darnų lietuvių bendravimą.

Cape Codo lietuviai — 
Įvairių profesijų žmonės: 
inžinieriai (pvz., taurus pa
triotas inž. Jonas Mikalaus
kas) , mokytojai, karinin
kai, prekybininkai, motelių 
savininkai, valdininkai ir 
net kilnūs Lietuvos ūkinin
kai. Berods, daugelis jų :— 
pensininkai. Tačiau yra ir 
tokių, kurie, nors ir pensi
jos palaimon Įšokę, darbo 
Įrankių iš rankų nepalei
džia.

Kaip gerai savo krašto 
žmones pažįstantys pasako
jo. prieš keletą metų Center- 
villėj pasistatydino namus 
ir apsigyveno mūsų monu
mentalaus ir savaimingo 
peizažo kūrėjas'dail. Vikto
ras Vizgirda. Jo namai, sa
ko, tikra dailės meno šven-

Capcodietis Jonas Adomonis palaiko artimus ryšius su JAV valdžios pareigūnais. Iš kai
rės: kongresmanas Joseph Moakley. Jonas Adomonis, viceprezidentas W. Mondale ir House 
Speaker T. O’Neill.

DIRVOS
BENDRADARBIO

ĮSPŪDŽIAI

•<

tovė — taip ten viskas iš
gražinta ir padėta Į savo 
vietą; net iš kavos stalo, pa
puošto glazūruota kerami
ka, Į svečią žvelgia dailios 
moterys, dievas Perkūnas ir 
kitokios grožybės, o erdvioj 
ir šviesioj dailininko studi
joj — stirta naujų tapybos 
darbų, kurių vienas gal pa
sieksiąs jr Vilniaus univer
siteto 400 metų sukakti ... 
Atseit, dail. Vik. Vizgirda 
nepensininkauja, jis ir to
liau neriasi Į vasaros-žiemos 
spalvų žaismą ir šilimą.

Prieš metus laiko Į Cape 
Codą, tiksliau — Į Hyannis, 
iš Nevv Yorko atsikėlė ir 
dail. Jonas Rūtenis. Teisy
bė, jis dar nesiekia to gar
so, kaip dail. Vikt. Vizgirda,’ 
betgi tai Įdomus ir kūrybin
gas vyras...Lietuvoj’ jis buvo 
mokytojas ir karininkas, 
pulko adjutantas, New Yor- 
ke ilgėlesni laiką dirbo kaip 
dekoratorius ir braižytojas, 
tuo pat metu studijavo dai
lės meną, pradėjo tapyti ir 
jau yra atradęs savo indivi
dualų. tapybos braižą. Ne
svetimas Jonui Rūteniui ir 
dailusis žodis, jisai vis ką- 
nors parašo, savo kūrinius 
sugeba išraiškiai ir, tem
peramentingai paskaityti. 
Cape Codo lietuviai neturė-

Jonas ir Aldona Adomoniai

tų dejuoti tokio "pribuišio” 
susilaukę.

Toj. žalioj ir vandenų ap
suptoj šaly gyvena du vy
rai, kurie ten ne pensijų 
"atlasą" žarsto, ne atostogų 
pramogom lepinasi, o rim
tai ir gana sunkiai dirba. 
Inž. česl. Mickūnas Cape 
Code jau pastatė ir Įrengė 
keliasdešimt namų. Jis pats 
daro planus, rūpinasi staty
bų parangom, turi nema
žai Įvairių rūpesčių, kol na
mų savininkui Įteikia rak
tus. Inž. 
tybiniai 
aiškiom 
jom, jie 
riasi nuo standartinių Cape 
Codo stilių, yra jaukūs ir 
patogūs rūpestingai išieško
ta vidaus architektūra. Bet
gi inž. česl. Mickūnas yra 
ir visuomenės žmogus, ne
menką visuomeninių darbų 

česl. Mickūno sta- 
darbai pasižymi 

ir skambiom lini- 
gana ryškiai ski-

naštą nešęs Bostone, kai il
gėlesni laiką ten gyveno. 
Tai malonus, atviras, iš
mintingas ir tiesą mylintis 
vyras. Praėjusi pavasari 
inž. č. Mickūnas išrinktas 
i JAV LB Krašto tarybą.

Amerikos lietuvių salose 
rasi nemenką kieki (galima 
sakyti — daugumą) pratur
tėjusių žmonių, mažiausia 
— medžiaginiu požiūriu pa
togiai, saugiai ir net pra
bangiai Įsikūrusių tautie
čių, tą gerovę sukūrusių tik 
savo rankom ir galvom — 
fiziniu, profesiniu, moksli
niu ar kitokiu doru darbu. 
Tokių susitikimų atvejais 
ne tik malonia nuostaba nu
švinta veidai, ne vien pasi
gėrėjimai paglosto tautini 
jausmą, bet savaime švys
telėja ir toksai klausimas: 
iš kui; Amerikoj atsiranda 
vargšai, skurdžiai, vagys, 
butų bei namų griovikai, 
vandalai ir kitokie to pobū
džio gaivalai? .. Juk Čia pa
minėti gerai Įsikūrę žmones 
Amerikoj tegyveno tik 80 
metų, absoliuti jų dauguma 
į ši kraštą atvyko be vieno 
dolerio kišenėje, o dabar 
pamėginkit tuos lietuvius 
paimti (vien doleriais tai 
jau būtų nemaža krūva mi
lijonų) ! Kokie tad. stebuk
lai dedasi šioj galingoj ir 
turtingoj šaly?.. Na, bet 
šias Amerikos socialinio ir 
kultūrinio gyvenimo žaiz
das vargu vienu mostu pa- 
gydysi, nebus daug ir tokių, 
kurie mus statys pavyzdžiu 
savo žmonėm .. .

Capecodiškis Jonas Ado
monis, jeigu dar ir neina 
priekyje mūsų praturtėju
sių vyrų ir męterų, bet jau 
irgi šiame pasaulyje "varg
sta’’ patogiai, saugiai ir net 
prabangiai, žinoma, suma
niai ir Įtemptai dirbdamas. 
Hyannis mieste, visai salos 
teritorijai, jis turi Benzo, 
Volvo, DKW ir dar kažko
kių ten mašinų atstovybę 
bei automobilių taisymo 

(Nukelta į 6 psl.)
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Jono.ir Aldonos Adomonių sodyba iš lėktuvo žiūrint Osterville, Cape Cod.

CAPE COD LIETUVIAI
(Atkelta iš 5 psl.) 

dirbtuves. Bostone žmona 
Aldona tvarko reikalus Ke
lionių biuro, kuri jis pats 
suorganizavo. Atseit, žmo
nės ne tik patys dirba, bet 
jau ir kitiem duoda darbo. 
Automobilių prekyba J. 
Adomoniui sekasi, jis yra 
regimai prasigyvenęs žmo
gus, bet rūpesčių, kelionių 
ir Įvairių darbų taip pat 
kalnai — pinigai be to sudė
tingo triūso i namus neina! 
Adomoniai su giminaite 
studente Aldute gyvena 
gražiame name Ostervillėj, 
prie pat vandenyno ir lietu
vių mėgiamo paplūdimio.

Išplaukęs i plačius preky
bos vandenis, J. Adomonis 
turi pažinčių ir artimų ry-

‘Anjber Holidays” 

1979 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVA

iš BOSTONO ir NEW YORKO
PAPILDOMA GRUPĖ SU NAUJŲJŲ METŲ 

IŠVAKARĖMIS VILNIUJE— IŠVYKSTA
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 
lydimos vadovų. Prie šių grupiu galima jungtis iš 
VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su 

papildomu mokesčių.

REGISTRUOKITĖS Iš ANKSTO —
VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway 
P. O. Box 116,

South Boston, Mass. 02127
Telefonas: (617) 268-8764

Trans-Atlantic Travel Service, Ine., vidaus ir užsie
nio agentūra, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI or
ganizuoja visą eilę ekskursijų į LIETUVĄ ir Į 

kitas pasaulio šalis.
Įstaigai vadovauja:

ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.
PRICES ARE BASED ON DOUBLE OCCL’PAN'CY AND ARE SUBJECT 

TO CHANGES AN/OR GOVERNMENT APPROVAL.
REGISTERED OH1O TRAVEL AGLNT * TA 0324.rr

prekybos pastatai H.vannis,Jono Adomonio automobilių 
Cape Cod.

šių su JAV valstybės vy
rais, ypačiai su tais, kurie 
atstovauja Mass. valstiją 
Washingtone, D. C. Taigi, 
kai atsiranda reikalas, ir 

"šiuo atveju būna pravarti 
Adomonio parama ir jo už
tariantis žodis. Savi, lietu
viški darbai — kultūriniai 
ir visuomeniniai — taip pat 
atsiliepia jo širdy, nesun
kiai ir tiem darbam jis at
skiria savo uždarbio dalĮ, 
tik jis nemėgsta viešumos, 
ypač nemėgsta asmeninio 
pasireklamavimo. Be abejo, 
ir šis kuklumas nėra pras
ta Jono Adomonio dorybė. 
Tegu jam būna geri Atlan
to pakrantės vėjai!..

Galimas dalykas, kad 
Cape Godo lietuvių tarpe 
yra ir daugiau vardų ir vei
dų, kuriuos reikėtų išskir
ti ir paminėti. Deja, ŠĮ 
kartą įspūdžių rašytojo va
landos buvo per trumpos, 
trūko laiko į didesnį žmo
nių būrį iš arčiau pažvelg
ti. Tikėkim, gal atsiras 
proga į šią dailią lietuvių
salą dar kartą grįžti, o ta- tono skyriaus 35 metų sū
dą gal bus ir įspūdžiai tur
tingesni.

BOSTONO PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

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

• Rugsėjo 23 d. Lietuvių

■ Bostono lietuviai
LITUANISTINĖS 

MOKYKLOS MOKSLO 
METŲ PRADŽIA

Bostono lituanistinė mo
kykla mokslo metus prade
da rugsėjo 15 d. 9 vai. ryto 
Šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje šv. mišiomis. Po 
mišių, mokiniai ir mokyto
jai vyks i klases. Pamokos 
vyks tose pačiose patalpose, 
kuriose buvo ir praeitais 
metais.

Bostono lituanistinė mo
kykla dirba jau 30 metų. Ji 
buvo Įsteigta 1949 m. Tai 
naujųjų ateivių iniciatyva 
ir darbas. Jie norėjo, kad jų 
vaikai mokytųsi ir tėvų 
gimtosios kalbos ir ne tik 
kalbėdami namuose, bet ir 
daug plačiau — mokykloje.

Pirmuoju mokyklos vedė
ju buvo mokytojas Vladas
Kulbokas, po jo Kazys Moc
kus, Justinas Vaičaitis, Ona 
Girnuvienė, Antanas Mažiu
lis. Gi paskutiniuosius 18 
metų rašytojas Antanas 
Gustaitis. Jis yra šiais me
tais mokyklos vedėju.

Lituanistinės mokyklos 
vaidina , svarbų vaidmenį 
lietuvvbės išlaikvme. Kiek• s
mūsų priaugančioji karta 
vartos lietuvių kalbą, tiek 
bus gyva ir lietuvybė. Tad 
privalome kreipti dideli dė
mėsi Į lituanistines mokyk
las, jeigu norime, kad lie
tuvybė neišnyktų. Kai ne
bus lietuviškai kalbančių, 
nebebus lietuviškų laikraš
čių nebebus leidžiamos lie-

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 
Piliečiu Draugijos salėje, 
So. Bostone.

• Spalio 14 d. Lietuvių 
Bendruomenės Bostono apy
gardos- rengiamas Vilniaus 
universiteto 400 metų su
kakties minėjimas. BC Bos
tono kolegijoj.

• Spalio 20 d. Bostono li
tuanistinės mokyklos 30 
metų sukakties minėjimas 
ir banketas.

• Spalio 28 d. Balfo Bos- 

kakties minėjimas Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
salėje, So. Bostone.

• Lapkričio 11 d. Dr. Vy
tenio Vasyliūno vargonų 
koncertas.

• Lapkričio 18 d. Lietu
vos kariuomenės atkūrimo 
sukakties minėjimas. z

• Lapkričio 24 d. Naujo
sios Anglijos šaulių rinkti
nės suvažiavimas. 

tuviškos knygos ir bet koks 
lietuviškas veikimas sustos. 
O juk girdime, kad okupan
tas okupuotoje Lietuvoje 
kėsinasi panaikinti lietuvių 
kalbą. Jau net vaikų darže
liuose Įvedama rusų kalba. 
Įstaigose ii- lietuviai priva
lo kalbėti rusiškai. Tad vi
sur ir visomis jėgomis tu
rime mokyti savo vaikus tos 
kalbos, kuria kalbėjo lietu
viai gal net tūkstančius me
tų.

Spalio 20 d. Bostono li
tuanistinės možkyklos tėvų 
komitetas rengia banketą, 
kuriame bus atžymėta ir 
šios mokyklos 30 metų su
kaktis.

DĖL BOSTONO MIESTO 
350 SUKAKTIES 

MINĖJIMO
Kaip jau rašėme, lietu

viai yra pakviesti į tą mi
nėjimą, kaip viena iš Bos
tone gyvenančių tautybių. 
Yra sudarytas šiam minė
jimui ir laikinas lietuvių 
komitetas,, kurio pasitari
mą sušaukė to komiteto na
rys Mokytas Drunga. Pasi
tarime Mykolas Drunga bu
vo prašomas būti to komi
teto pirmininku, bet jis dėl 
labai užimto laiko su kitais 
darbais atsisakė būti pirmi
ninku, bet sutiko pasilikti 
komitete ir padėti jo dar
buose. O jis turi jau paty
rimo iš Amerikos 200 metų 
sukakties minėjimo. Tačiau, 
iki bus išrinktas komiteto 
pirmininkas, jis sutiko pa
laikyti ryšį su Bostono 
miesto komitetu, o taip pat 
paruošti atsakymą, kad lie
tuviai sutinka tame minė
jime dalyvauti.

Minėjimas tęsis visus 
1980 metus. Tautybių mė
nuo bus rugpiūčio mėnuo.

LIETUVIŲ DIENA
Lietuvių Diena, rengiama 

Lietuvių B-nės Bostono 
apygardos, Įvyks rugsėjo 23 
d. Maironio parke, Shrcvs- 
bury, prie Worcesterio. Pro
gramoje: 12:30 vai. p. p. 
vėliavos pakėlimas, 1 vai. 
Lietuvių Dienos, dail. Jono 
Rūtenio tapybos ir lietuvių 
pritaikomojo meno darbų 
parodos atidarymas, 1:30- 
3: vai. parodų apžiūrėjimas, 
pietūs, 3:30 vai. vaidini
mas: ištrauka iš K. Inčiū- 
ros dramos "Vincas Kudir
ka”. Vaidina Bostono Lietu
vių dramos sambūrio na
riai : Danielius Averka, Pra
nas Averka, Vladas Bajer- 
čius, Kazys Barūnas, And
rius Dilba. Marija Gineitie- 
nė, Jurgis Jašinskas, Roza
lija Petronienė, Angelė Va- 
kauzienė. Režisuoja aktorė 
Aleksandra Gustaitienė.

Lietuvių Dienoje paskai
ta ir vaidinimas rišami su 
spaudos draudimu, nuo ku
rio panaikinimo šiemet su
ėjo 75 metai. Tuo būdu bus 
paminėta gėdingo akto pa- 
panaikinimo sukaktis. A. P.
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L.S.T. Korp! Neo-Lithua
nia tryliktasis suvažiavimas 
Įvyko š, m. rugsėjo 1-3 d.d. 
Tabor Farm, Sodus, Mich., 
svetingoje Adamkų vasar
vietėje. Suvažiavimas su
jungtas su trijų dienų iš
vyka. Dalyvavo šimtinė 
korporantų, šeimos narių ir 
draugų. Oras pasitaikė la
bai geras ir rudenėjančios 
gamtos aplinkoje bei kamil- 
tonų draugystėje, trejetas 
dienų prabėgo lyg sapne.

Kelionė
Adamkų dvaras randasi 

už 100 mylių nuo Chicagos, 
poros valandų kelionės ge
ru 94 vieškeliu. Sutarėme 
išvažiuoti 8 vai. ryto, bet 
dėl nenumatytų aplinkybių, 
beveik visą valandą vėlavo
me. Važiavome keturiese, 
vairavau aš ir nežiūrint pa
vėlavimo laikiau nustatyto 
greičio, nes norėjome laiku 
patekti i suvažiavimo atida
rymą. Mat, laikiausi tai
syklės, jei nori laiku būti, 
nereikia skubėti, nes už 
skubėjimą sulaikius, ne tik 
sumoki pabaudą ir turi 
nuostolį, bet sugaišti daug 
laiko. Teisėjai, paprastai, 
neskuba, sako pamokslus ir 
atšaldo skubantį vairuotoją.

Rytas gerai įdienojęs, 
saulutė šviečia ir pradeda 
kaitinti, bet vėsinimą įjun
gus, jaučiamės patogiai ir

Bronius Kasakaitis. Naujosios Vilties žurnalo administratorius daro pranešima. Prie stalo 
darbo prezidiumas: Juozas Matusevičius, dr. Jonas Maurukas, pirm. Mečys Šimkus, Vytas 
Burokas ir Violeta Burškaitė. V. A. Račkausko nuotr.

Korp! Neo-Lithuania suvažiavimas
ANTANAS JUODVALKIS

besvarstydami suvažiavimo 
darbotvarkę ar prezidento 
J. Carterio nuotykį su kra- 
liku, smagiai riedame pir
myn. Kelias erdvus — tri
jų linijų, važiuotojų yra, 
bet didžiųjų pabaisų — 
sunkvežimių, nesimato, tik 
vienas kitas riedantis „na
mukas”. Pakelės gamta ne
įspūdinga: daugiausiai krū
mokšniai ar tankesni ne
patrauklūs miškeliai, Jaet 
gražūs ir derlingi kukurūzų 
laukai. Nuošalyje liko pa
juodavęs plieno liejyklų 
garsus miestas GAR Y, Ind., 
valdomas juodukų adminis
tracijos ir dažnai linksniuo
jamas žinių agentūrų, kaip 
k r i m inalinių nusikaltimų 
lizdas. Bevažiuojant viduri
ne linija, ant kelio pasimai
šė tupščia alaus skardinėlė 
ir papuolė po ratu. Pasigir
do garsus trumpas bildesys 
ir vėl-viskas nurimo. Ma
nėme, kad ratas pagavęs 
skardinę ^nubloškė i šalį, to
dėl neatkreipėm rimtesnio 
dėmesio. Kiek pavažiavus, 
bildesys pasikartojo, tik 
garsiau ir stipriau. Sustojus 
paaiškėjo, kad atplyšęs, pa
dangos gabalas daužosi į 
skardinį uždangalą.

Vadinasi, ir maža, lengva 
skardinaitė gali sudaryti 
rimtą pavojų. Kelių admi
nistracija ne be reikalo pra
šo tokių ar panašių objektų 

nemėtyti ant greitkelių ir 
iš viso neteršti aplinkos.

Pakeitę padangą, be nuo
tykių ir klaidžiojimų, tru
puti pavėlavę pietums, nu
tūpėme Tabore.

Suvažiavimo atidarymas
Užkandę ir persirengę, 

nuskubėjome i garsiąją dar
žinę, nes naujoji salė, neat
laikiusi praėjusios žiemos 
sniego krūvio, sukrito ir be
liko tik gera aikštė šokiams.

Korp! herbu papuoštoje 
salėje, įnešta vėliava ir vyr. 
valdyba užėmė vietai Gie
damas Lietuvos himnas, 
pirmininkas Cezaris Modes- 
tavičius sveikina susirinku
sius, sekretorius Vaclovas 
Mažeika skaito pastarųjų 
dviejų metų bėgyje mirusių 
korporantų sąrašą, kurie 
pagerbiami minutės susi
kaupimu.

Korp! Neo-Lithuania try
liktąjį suvažiavimą .žodžiu 
sveikino: ALTos valdybos 
vicepirm. T. Blinstrubas, 
PLB valdybos sekretorius 
A. Juodvalkis, Tautinio 
Akademinio Sambūrio pirm. 
A, Kalvaitis ir korporacijos 
steigėjo, Sibiro kankinio 
Leono Abaravičiaus, iš ok. 
Lietuvos atvežtus J. Jure
vičiaus linkėjimus, perdavė 
Mečys Valiukėnas. Raštu 
sveikino ALT S-gos Chica- 

gos skyriaus pirm. Adolfas 
Švažas, Korp! Neo-Lithua
nia New Yorko skyriaus 
pirm. dr. Giedrė Kumpikai- 
tė ir filisteris Antanas Dir
žys iš New Yorko.

Fil. Bronius Tiškus,, savo 
paskaitoje kalbėjo apie ide
alus, vydūniškai tariant gy
vatą. Minėjo Korp! garbės 
narius, kurių idealais gyve
na korporacija. Kvietė jau
nimą labiau domėtis ne
mirštančiomis idėjomis, o 
ne tenkintis kasdieniniais 
malonumais. Jo tema paim
ta iš garbės nario poeto 
prel. Maironio kūrybos — 
”, .. idėjos, jei didžios, ne
miršta, kaip žmonės .. .”, 
sulaukė gyvo pritarimo.

Baigiant atidarymo posė
dį, iždininkė Irena Mažei
kaitė pranešė apie registra
cijos metu gautas aukas 
leidžiamai R. Spalio knygai 
„Auksinio saulėlydžio gun
dymai”.

Pirm. C. Modestavičius 
pranešė apie išvykos vado
vybę: vadovas Algis Jonu
šas, gydytoja Birutė Kasa- 
kaitienė, sporto vadovai: 
teniso —Edas Modestas, 
golfo — Jonas Jurkūnas.

Darbo posėdis
Pirmą darbo posėdį ati

darė vyr. valdybos pirm. 
Cezaris Modestavičius ir j 
prezidiumą pakvietė pirmi
ninkais: Meči Šimkų (Chi- 
caga), dr. Joną Mauruką 
(Clevelandas) ir Vytą Bu
roką (Los Angeles), o se
kretoriauti Juozą Matusevi
čių ir Violetą Būrokaitę 
(abu iš Chicagos).

Pirmininkavimą pradėjo 
Mečys Šimkus ir perskaitė 
pasiūlytą darbotvarkę. Po 
Įvairių siūlymų ir pasisaky
mų, balsų dauguma, jauni
mo svarstybos buvo atkel
tos Į sekmadienio darbo po
sėdį.

Sudarytos šios komisijos:
1. Mandatų — Gr. Gražie

nė, L. Dargis ir Vaitie- 
kaitis;

2. Registracijos — P. Vėb
ra, M. Donskytė ir R, 
Zubrickaitė;

3. Nominacijų — V. Mažei
kienė, B. Augaitienė ir 
J. Lendraitis;

VIRŠUJE: Korp! Neo-Lithu
ania suvažiavimo atidaryme 
giedant himną. Prie vėliavos 
— Marius Kasniūnas, Gražina 
Gražienė ir Vytas Burokas. 
Prie stalo valdyba — Jolita 
Kriaučeliūnaitė, Irena Mažei
kaitė, pirm. Cezaris Modesta
vičius ir Vaclovas Mažeika. 
Dešinėje dalis suvažiavimo da
lyvių.

V. A. Račkausko nuotr.

4. Rezoliucijų — J. Jurkū
nas, T. Blinstrubas, E. 
Balceris ir J. Gaižutis;

5. Spaudos — M. Valiukė
nas, V. Račkauskas ir A. 
Juodvalkis.
Pirm. C. Modestavičius 

pranešė apie valdybos veik
lą per pastaruosius 2 me
tus. Aplankė Los Angeles, 
Clevelando ir Detroito sky
rius, palaikė telefoninius 
ryšius su kitais skyriais, 
per ryšininkus, bandė sutai
kyti Nevy Yorke susikivir
čijusius filisterius. Vienos 
pastangos buvo sėkminges
nės, kitos mažiau sėkmin
gos. Turi gerų vilčių, kad 
apmirę skyriai atsibus ir 
vėl aktyviau Įsijungs i kor
poracijos ir visą lietuvišką 
veiklą. Suruošė praėjusiais 
metais 3-jų dienų išvyką 
šioje pačioje vietoje. Džiau
gėsi solidaria veikla su Chi
cagos skyriumi.

Baigdamas pranešimą dė
kojo valdybos nariams už 
dviejų metų darbą, išskirti
ną padėką pareiškė Vaclo
vui Mažeikai, Jolitai Kriau- 
čeliūnaitei ir Valentinai Ma
žeikienei.

Pirmininko pranešimą pa
pildė iždininkė Irena Mažei
kaitė, pateikdama dviejų 
metų piniginę apyskaitą ir 
turto sąrašą. Kontrolės ko
misijos (dr. J. Juodikis, J. 
Grigaitis ir dr. A. Arbas) 
aktą perskaitė dr. A. Arbas.

Garbės teismo pranešimą 
padarė Vytautas Račkaus
kas. Išsprendė vieną bylą, 
kuri jau ilgesnis laikas var
gino vyr. valdybą. Byla bu
vo nagrinėjama prie uždarų 
durų. Teismo įsitikinimu, 
bylos išsprendimas turėtų 
užbaigti nesutarimus ir grą
žinti tarpusavią ^santaiką.

Diskusijose dalyvavo: J. 
Gaižutis, J. Jurkūnas, E. 
Balceris, St. Virpša, V. Ma
žeika, A. Modestas ir kiti. 
Iškeltus klausimus aiškino 
pirm. C. Modestavičius, 

(Nukelta į 8 psl.)
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Neolituanų suvažiavimas..
(Atkelta iš 7 psl.) 

Garbės Teismo pirm. V. 
Račkauskas ir kt.. Stipriai 
pasisakyta kitais metais, 
laike tautinių šokių šventės, 
padaryti 4-5 d. studijų die
nas.

Sekmadienio (IX. 2 d.) 
darbo posėdis

Posėdis pradėtas skyrių 
pirmi ninku pranešimais. 
Pirmoji kalbėjo Chicagos 
padalinio pirm. Vida Jonu
šienė. Skyrius yra gyvas, ir 
veiklus, yra prieauglio. Ren
giamos korporacijos šven
tės, minima Lietuvos nepri
klausomybės pas kelbimo 
dibna, pagerbiamos moti
nos, paminėta Vilniaus uni
versiteto 400 metų Įsteigi
mo sukaktis, šaukiamos su
eigos. ruošiami Naujų Metų 
sutikimai, jungiamasi prie 
Užgavėnių karnavalo ir t.t. 
Skyrius turi 255 narius, ku
rių trečdalis yra neaktyvūs. 
Finansinis stovis geras.

Los Angeles skyriaus 
pirm. Vytas Burokas dėko
jo vyr. valdybai už jų ap
lankymą ir padrąsinimą 
veikti. Skyrius turi prieaug
lį ir kiekvienais metais at- 
jaunėja. šaukia sueigas, da
lyvauja ar patys organizuo
ja minėjimus, pagerbimus, 
šventes. Aktyvių narių yra 
54.

J. žvynys paminėjo Flori
doje gyvenančius neolitua- 
nus, bet dėl didelių atstumų 
tik atsitiktinai susitinkan
čius. Yra svarstoma Įsteigti 
skyrių, bet nesant prieaug
lio, patartina • prisilaikyti 
prie ankstyvesnių gyvenvie
čių junginių.

Raštu pranešimą atsiun
tė New Yorko skyriaus 
pirm. dr. Giedrė Kumpi- 
kaitė.

Atgyjančių skyrių vardu 
kalbėjo dr. J. Maurukas — 
Clevelando ir inž. J. Gaižu
tis — Detroito.

Nė garso neteko išgirsti 
iš Bostono ir Philadelphijos.

Apie žurnalą "Naująją 
Viltį" pranešimą padarė ad
ministratorius Bronius Ka- 
sakaitis ir leidėjų vardu — 
Teodoras Blinstrubas. Buvo 
paminėta, kad pirmojo nu
merio išleidimą finansavo 
dr. Leonas Kriaučeliūnas, 
padengdamas spausdinimo 
išlaidas, o dabar išsiverčia
mą iš prenumeratos ir au
kų. Nusiskundė per mažu 
korporantų dėmesiu žurna
lui ir nerangiu atsiskaity
mu.

Diskusijose dalyvavo vi
sa eilė korporantų: dr. L. 
Kriaučeliūnas, J. žemaitis, 
V. Račkauskas, E. Balceris, 
J. Gaižutis ir kt. Buvo siū
lymų ir dėl turinio, ir re
dakcijos bei kitų reikalų. 
Fil. A. Diržio siūlymus 
raštu, perskaitė V. Mažei
ka. Pavesta naujajai valdy
bai ir kitiems organams pri
imti dėmesin ir, kiek sąly
gos leis, Įgyvendinti.

Rinkimai
Nominacijų komisijos 

vardu Valentina Mažeikienė 
pasiūlė ir suvažiavimas 
vienbalsiai išrinko šiuos as
menis :

Vyr. valdvbon: Cezari 
Modestavičių, Jolitą Kriau- 
čeliūnaitę, Petrą Bučą, Jo
ną Bertulį ir Audrių Regi. 
Pirmieji du perrinkti ant
ram terminui.

Revizijos komisijon: dr. 
Joną Juodikį, dr. Alvydą 
Arba ir Joną Grigaitį (visi 
perrinkti).

Garbės Teisman: Vytau
tą Račkauską. Juozą Grau
žinį, Mečį Valiukėną, Aud

ronę Pavilčiūtę ir Vytautą 
Kasniūną, sr.

Korporacijos Tarvbon: A. 
Augąitį, A. Jonušą, J. Jur
kūną, E. Modestą. E. Bal- 
cerį, M. Šimkų, A. Ankų, J. 
Lendraitį, J. Gaižutį ir J. 
Mauruką.

Rinkimai praėjo sklan
džiai, nes nom. komisija 
(V. Mažeikienė) buvo su
rinkusi kandidatus ir gavu
si sutikimą.

(Bus daugiau)

CABINET MAKERS
FOR STORE FIXTURES 
WOODWORK SIIOP IN 

QUEENS.
CALL: (212) 456-7000

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
734% — 6 metų su $1,000. minimum. 
7 Vi % — 4 metų su $1,000, minimum. 
63/< % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6,/2% — 1 metu su $1,000, minimum.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus naują 
taupymo sąskaitą. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal 
pasirinkimą su stovu. Kitos dovanos duodamos sąskaitoj? jdė- 

| jus atitinkama sumą.

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

gįalnt 
iSavings

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

Open Mon., 9-8; Tues., Thura., Fri^ 9-5; Sat., 9-1; CtaMd

Juokas Gribauskas, vedėjas

Petronėlė Orintaitė

ALMA MATER LITUANA
TRYS PAVEIKSLAI

I Prologas
Pranešėjas (šiapus uždangos). Būkit sveiki, amici 

lituani. kolegos studentai ir ypač jūs, mūsų mokslinio 
jaunimo bičiuliai! Dėkui atėję pasigrožėt mūsų žalia jau
nyste, pakvėpuot studentiškais polėkiais ir galbūt prisi
mint savus išdykumus! Jums ir mums bus gaivi sueiga. 
O mes neapsunkinsim jūsų nei suktais kolokvijumais, nei 
kirviu kertančiais egzaminais. Net neapiplėšim nei įky
riom aukom, nors — mūsų kišenės visada apytuštės. Tik
tai pavaišinsim jus mokslinių paradoksų kiaura išmintim 
ir neapžiojamo juoko kąsniais, o gėralui užpilsim savo 
himną, sraunų, kaip lotynų vynas: jis giedamas mokslo 
pastogėse jau šimtus metų visoj Europoj ir pasauly!..

Kadais Jonas iš Ožkabalių, Aušros patriarchas, gras- 
miai įspėjo: homines historiarum ignari semper pueri 
sunt! Taigi, praeities nežiną — lieka amžinais kūdikiais. 
O mes jau norim iš kūdikio vystyklų išsispirt bent į pus
bernių — pusmergių luomus. Todėl bandom atsigrįžt į 
mūsų lietuviško studento praeitį...

Esame jauni, bet kartu — jau labai subrendę, nes 
šįmet sulaukėm 400 metų amžiaus. Tai ALMA MATER 
VILNENSIS-garbinga sukaktis! Ji mus įpareigoja dide
liem darbam, ypač šiuo laikmečiu — kovai už tautos lais
vę ir ateities gerovę! Kaip Napoleoną apstulbino Egipto 
piramidės ir sfinksai, taip mums kvapą užima bei savi
garbą kelia Lietuvos universiteto 400 metų jubiliejus! 
1579 m. Vilniuj vienuolių jėzuitų įkurta, gimė ši aukštoji 
mokykla, mūsų tautai negestas žiburys. Nors vėliau per 
baudžiavas ir vergovę svetimiems, per savų didžiūnų

VVANTED IST CLASS SKILLED

YACHT CARPENTERS
MUŠT BE FULLY QUALIFIED IN ALL PHASES OF YACHT 

CARPENTRY /CAB1NETR Y.

Excelknt oppoitunities. Paid insurance, vacation and holi- 
days. Apply in person.

MERRiLL-STEVENS
1270 N.W. 11 St., Mitai 
324-5211
fęva/ Opporfvn/fy fmy/oytr (36-38)

Mažeika a Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH VVESTERN 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
TeVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

tautinę išdavystę daug kentėjo doras lietuvis, bet išliko 
gyvas ir sveikos dvasios. Ir 1918 m. atkovota laisvė buvo 
•didžio džiaugsmo momentas Lietuvos istorijoj. Ir šiandien 
didysis mokslo židinys teberusena Vilniuj, nors Maskvos 
replėm smaugiamas ir begėdiškai rusinamas. Tad kova 
dėl laisvės ir šviesos, dėl žmogiškų teisių dar nebaigta. 
Ir lietuviškąją studentiją šiemetinė sukaktis paakstina 
dvigubu ryžtu veikti ir jėgas aukoti tautos ateičiai. Te
gyvuoja laisva ir šviesi Lietuva!

Dabar paregėsit porą vaizdelių iš buvusios nepri
klausomos mūsų respublikos Alma Matei’! Vos atkūrus 
savą valstybę, jaunimas — nuo žemdirbio žagrės ar kas
tuvo, iš šiaudinių lūšnų — lėkte sulėkė į moksli] kluonus 
proto išmintim turtintis. O iš tiesų kūrybiškai gajūs bu
vo mūsų sesės ir broliai prieš 50-60 metų, nors ilgai sve
timųjų sloginti, dar karo siaubų nualinti, bet — vargais 
užgrūdinti ir dvasinio peno išalkę. Be kadilakų ir be TV, 
be elektronikos su atomų skaldymais ir be kompiuterių — 
jie drąsiai kūrė laimingą Lietuvą, nes laisvi stovėjo savo 
žemėje ...

Pirmiausia čia pamatysite trumpą įžangos vaizdą — 
imatrikuliacijos žygiuotę su draugijų vėliavom: mūsti 
Lietuvoj būta tikros laisvės įvairioms pažiūroms ir idė
joms klestėti mokslo židiny (ne taip, kaip dabar ten 
vienintelė Partija su ateizmo dievais, visas žmogiškas 
teises užgniaužusi, lietuvio, kūrybines galias žiauriai var
žo). Jūs išvysite čia studentų eiseną su vaizdžiom drau
gijų kepuraitėm, girdėsit ir tą žaismingą giesmę ... Pas
kiau atridensimi kasdieniškų bruzdėjimų riestainį vienam 
seminare — tai trapi praeities skiautelė, kai mūsų jau
nuoliai, vos tik atbridę nuo juodžemio dirvų, naminiu mi
lu apsivilkę ir kaimišku užkandžiu sotūs, godžiai kopė į 
mokslų dangoraižius. Ir džiaugės, kad auditorijose galop 
pagarbinta pati gražiausia pasaulio kalba, kad lietuvis 
savo šaly vėl tapo šeimininkas (nors ta laimė, deja, te
truko vos 22 metus).

O studentų pas mus būta, kaip visur ir visada — 
įvairių: ne tik diogeniškai protingų, knygą ir mokslą
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REMKIME GEORGE VOINOVICH..
(Atkelta iš 1 psl.) 

nepartiniai, taigi šiuose rin
kimuose nereikia pasisakyti 
kuriai partijai priklausai. 
Tikiuosi, kad lietuviai ma
no kandidatūrą rems kiek 
jėgos ir lėšos leis, o būda
mas miesto meru kiek ga
lėsiu atsilyginsiu.

— Būdamas meru, kokiu 
būdu manote sutvarkyti 
miesto finansinę būklę.

— Pirmiausia kreipčiaus 
Į Generalinę Tarybą — ”Ge- 
neral Assembly”. kad išleis
tų Įstatymą, kuris buvo mū
sų gubernatoriaus pristaty
tas suformuoti finansinių 
reikalų komisiją, šios komi
sijos užduotis būtų bendra- 
biaujant su miesto meru ir 
miesto taryba, sustatyti 5 
metų finansini planą pagal 
kuri palaipsniui būtų išmo
komos miesto skolos. Tas 
planas suteiktų miestui ga
limybę gauti paskolą iš 
Ohio Valstybės normaliu 
procentu. Tada miestas už
mokėtų bankams skolą ir 
atsistotų vėl ant tvirtų ko
jų. Mes pasamdytume ge
riausius profesionalus tvar
kyti biudžeto ir menage- 
ment skyrių ir Įsteigtume 
pirmą kartą mjesto istori
joj modernišką sąskaitybos 
ir atskaitomybės sistemą. 
Tai leistų mums tiksliai ži
noti miesto finansinę padė
tį. Ši sistema taip pat su
teiktų man galimybę pada
ryti svarbius nutarimus or
ganizuojant ateities planus.

— Ką Jūs galvojate apie 
miesto elektros jėgainę — 
Munv Light?

— Labai griežtai norė

mirtinai pamilusių, bet nestokojo ir tinginių ar savanau
džių, materialistų bei smagurių: tačiau greta šiųjų kaip 
tik ryškiau spindėjo grynų idealistų asmenybės. Daugu- 

* mas jaunuolių buvo gabūs ir darbštūs, ieškojo vis ko 
nors naujo ir gero, nors kartais buvo naivūs ar net juo
kingi. Tokia yra žalia jaunystė, su ydom ir nepatyrimo 
klaidom, bet ii- su gerų norų ir kilnumo žiedais. Tad būta 
visko: išmintingų užmojų ir šmaikščių žygių, bet ir peik
tinų arba negudrių atvejų. Visi esam tik žmonės — ne
tobuli. Betgi buvo veržliai siektasi Į dvasios aukštumas ir 
nuolatos tobulėta. Salve universitas lituana!

II Įžanga

Kyla uždanga. Erdvi salė, sienose Lietuvos aukštųjų 
mokyklų vaizdai ir užrašai: Jėzuitų akademija, Vilniaus 
universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Dotnuvos 
akademija, Meno mokykla, Pedagoginis institutas ir kt.

Trankiai Įžygiuoja studentai uniforminėm organiza
cijų kepurėm ir juostom, neša vėliavas (Medikai, Ateiti
ninkai, Technikai, Neolituanai, Varpininkai. Samogitia, 
Giedra. Herkus Montė, Vytis, Baltija etc.). Vieni studen
tai rimtai sustingę lyg užburti, kiti linksmai žvalgosi. 
Nešami plakatai ir atvaizdai: Valer. Protasevičius, M. 
Sarbievijus, Simanas Daukantas ir kiti. Sustoję studen
tai gieda GAUDEAMUS ...

III Filosofijos seminare

Auditorija, keletas suolų, katedra. Sienose paveiks
lai: Budda, Sokratas, Kristus, Vydūnas, Vincas Kudir
ka... Įeina liesas, paprastu drabužiu Bruožis, nešasi kny
gų, net pora krinta, pasilenkęs pasiima. Protarpiais kosi 
— sloguoja. Sėdasi nuošaliam kampe.

Bruožis. Dar anksti, galiu ramiai padirbėti. O 
gal vėl būsim tik dviese: aš ir profesorius. Kara
liškos studijos, niekas netrukdo pokalbiui, mintys gry
ninu atsiveria (knygą sklaido). Kur aš sustojau? 
A, štai Pitagoras. Tylom pabendrausiu su protingu

čiau pabrėžti, kad jos ne
parduosiu ir taip pat neat
sisakysiu 300 mil. bylos iš
keltos prieš CEI. Aš spau
si u, kad ji sparčiau gautų 
eigą. Dabartinė miesto ad
ministracija sutrukdė jos 
eigą, nes miesto advokatai 
buvo netinkamai šiai bylai 
pasiruošę. Teisėjas Robert 
Krupanskv, federalinis tei
sėjas. kuris šią bylą spren
džia, buvo labai suerzintas 
nepasiruošiusių advokatų ir 
1979 m. vasario S d. posė- 
dye ją nustūmė i pati galą 
visų kitų sprendžiamų by
lų. Mes šia situaciją tuojau 
sutvarkytume ir prašytume 
teisėjo duoti jai eigą iš 
naujo. Aš jaučiu, kad Muny 
Light per ilgai veikia su
pančiota. Manau, kad jau 
laikas aktyviai pradėti 
grumtis su CEI.

Vienas iš pirmųjų planų 
būtų pasamdyti profesiona
lą viešų Įmonių administra
torių. šviesos ir energijos 
komisionierius visada būda
vo skiriamas pagal draugys
tės ryšius su miesto meru, 
o ne pagal sugebėjimus. 
Pvz. dabartinio komisionie- 
riaus vienintelė kvalifikaci
ja yra ta, kad jis sugebėjo 
operuoti elektros jėgaine 
tada, kada 1977 m. gruo
džio mėn. elektra išsijungė 
ir jis žinojo kaip paleisti 
atsargini generatorių su au
tomobilio baterija.

Amerikoje yra virš 2000 
elektr. jėgainių, kurios yra 
miesto nuosavybėje. Dau
gumos jų geras veikimas 
priklauso nuo vadovų pro
fesinio sugebėjimo, o ne nuo 
politinio susiklausymo. Mu-

Ohio vicegubernatorius George V. Voinovich liepos 26 d. prie savo namų, apsuptas šei
mos narių, spaudai pranešė, kad kandidatuoja Į Clevelando merus. J. Gailos nuotr.

ny Light nebus prieglobstis 
n u s ipelnusiems politinėje 
veikloje. Samdysiu kvalifi
kuotus asmenis ir tuo su
grąžinsiu milijonus dolerių 
i miesto iždą.

— Kaip Jūs planuojate 
bendradarbiauti su versli
ninkais — Busincss Com
munity?

— Verslo bendruomenė 
jau eilę metų kai siūlosi pa
gelbėti miesto administravi
me. Apgailėtina, kad jų iš
tiesta ranka niekačT nebuvo 
priimta. Aš tikiuosiu gauti 
iš verslo bendruomenės pi
niginės paramos- pasamdyti 
administracinio talento, ku
ris galėtų išryškinti proble
mas kurios slegia kiekvieną 
miesto administracijos sky
rių, iškelti talentą to sky
riaus ir teikti rekomendaci
jas reikalingas negerovėm 

Graikijos vyru. Net pavydu: jis gyveno prieš pus
trečio tūkstančio metų! O Nemuno šaly tuomet dar 
nesirado panašių išminčių — skverbtis i dvasios gelmes 
ir pasauliui palikti nemirtingų mokslo derlių. Na, jau ir 
mes privysim, gal pralenksim. Laisvė mus Įpareigoja .. .

Alina (Įbėga su Birute, stabt netoli durų). Va, mud
viem kaip tik — čia beveik tuščia . . .

Birutė. Anakur vienas, Įgulęs Į knygą, studijuoja, 
gal su trukdy si m?

Alina (numoja). Eik tu, būk be baimės. Tokia knygų 
žiurkė, Įklimpęs i puslapius — nė tango muzika neišju- 
ciintų. šitokį apkiautėlį nė dailiausia mergytė nuo knygos 
nenuvilios ...

Birutė. O, tai idealus studentas! Pasigėrėtina. Kad 
mudvi taip galėtuva ...

Alina. Ar tu kvaila? Dieve neduok, toks molio mo- 
tiejus mums tikrai ne pavyzdys.

Birutė (sklaido užrašus). Ir ko tu norėjai, sakyk?
Alina. Visko! Juk dar nieko, ničnieko nežinau. Ach, 

Įkyrūs tie mokslai (raukosi), jau man iki kaklo Įsiėdė. 
Bet reikia prisiverst, nori nenori. Tai padėk bent susigau- 
dyt, apie ką ir kaip. Įsikalsiu vieną kitą išvadą, nepatogu 
visai nieko.. . O nėra laiko nė dirstelt Į knygą: vakar 
šokau Versaly lig paryčių, užvakar ėjo filmas su Rudol
fu, kaip malonumą praleisi? O šitą kolokvijumą kaip nors 
pralisiu, Dievulis duos. Paskum egzaminai — daugiau 
padirbėsiu. Tegu juos bala, kas ir išgalvojo taip kankit 
jaunas galvas (susiima už galvos ir linguoja, lyg tikrai 
sopa).

Birutė, šis kolokvijumas nesunkus, profesorius taip 
gerai išaiškino, jei dar Į knygą užmesi akį...

Alina. Kvailute, kas tas knygas žiūrės! Juk smagių 
pramogų kasdien, argi progą praleisi? Lyg sena varna 
ant popierių trūnyti? Tu paskolink užrašus, peržvelgsiu 
paskubom ir — užteks. Tik paaiškink, kas ten svarbiau
sia, iškalsiu atmintinai ...

Birutė (atkiša). Te. imk ir skaityk ...
(Bus daugiau)

pašalinti. Taip pat steng
čiausi iš Įvairių bendrovių 
gauti* pasižadėjimus, kad 
jos liks Clevelande ir plės- 
tųsi šiame mieste. Dėtume 
taip pat pastangas atkelti ų 
mūsų miestą naujas indus
trijas. Taip pat užtikrinsi
me, jog neprarasime fede- 
ralinių darbų.

Gaila, kad dabartinės ad
ministracijos nusistatymas 
reiškia tik bedarbės didėji
mą. Be to, didesni namų 
mokesčiai ir menkas miesto 
aptarnavimas.

— Ar Jūs planuojate to
liau gražinti miesto centrą?

— Kalbant apie miesto 
gražinimą aš matau, kad di
delis dėmesys yra kreipia
mas Į miesto centro, Public 
Sųuare gražinimą. Tuo taip 
pat susirūpinęs, nes mūsų 
miesto centras nėra taip jau 

švarus, kaip turėtu būti. Aš 
noriu pabrėžti, kad mano 
p a g r indinis užsimojimas, 
jei būčiau,meru, kelti ar
čiau centro gyvenančių gy
ventojų gerbūvi. Esu ypač 
susirūpinęs žmonių judėji
mu iš miesto centro. Steng- 
sius žmones atgal grąžinti 
i miestą, mažindamas mo
kesčius ir gerindamas ap
tarnavimą.

— Ar turėtumėt dar ko
kių kitų komentarų?

— Tarp kitų problemų 
esu labai susirūpinęs mūsų 
senesnio amžiaus žmonių 
gerbūviu, kurie gyvena iš 
pensijos, t. y. nedidėjančių 
Įplaukų. Reikia pradėt ko
ordinuoti Įvairias progra
mas, kurios duotų poilsi, 
sveikatos apsauga ir bend
rai saugumą. Viena iš pa
grindinių problema yra sto
ka geros policijos apsaugos. 
Tikiu kad gera moderni ad
ministracija ir visų bendra
darbiavimu galime ši mies
tą paversti pavyzdiniu, kad 
galėtume juo didžiuotis.

Manome, kad visa, ką čia 
kandidatas i merus yra pa
reiškęs yra svarbu ir verta 
dėmesio. Tikimės, kad mes 
lietuviai jo neapvilsime ir 
efektyviai prisidėsime prie 
jo išrinkimo.

WANTED AT ONCE
AUTOMATIC SCREW 

MACHINE 
OPERATOR AND SĖT UP MAN 

Experience. on Brown & Sharp. Mušt 
be able to sėt up vvork from blue 
prints & close tolerance. New Mfg. 
facility. Sportsman’s Paradise. close 
to mtn. resorts, fishing,, hunting, ski • 
ing. boating and clean fresli ai r. 
Good starting salary and fringe bene
fits. Apply call or write to: JEFF 

TALLEY

NORTH AMERICAN CORP.
310 WEST 700 SOUTH 

PROVO, UTAH 84601 
801-375-8074

(36-39)

Opportunity for
REGISTERED NURSE’S

FOR A J.C. A.H. ACCR1 DITED UOS 
PlTAL FOR ALL. SERVU ES AND 

ALL SHII T S.
Also

CRITICAL NEED IN !CCL
FULL TUME NIG11TS'. fc PARĮ TIME.“

FULL DAYS & I.VENINGS.
Salary commensuratc with expericnce 
and abilitv, plūs shift differential. 
Exce!lent personnel benefits. Hosphal 
located in Southem, Maiyland 6> 
niiles from Nalions .Cinitol. E.vceilcnt 
recreational area in near by Chesa- 
neake Bav. Applv call or write m. 

PERSONNEL. L?1RL< 1OK
ST. MARY’S HOSPITAL

P. O. BOX 447 
LEONARDTOWN, MD. 20650 

301-475-8981
E.O.E. (27-36)
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PASISEKUSIOS GOLFO PIRMENYBĖS CLEVELANDE
Po II-jo pasaulinio karo 

golfas, ypač Amerikoje, da
rosi labai populiarus. Di
desnės Įmonės ar Įstaigos 
turi savo golfo klubus, o ap
linkui miestus ir miestelius 
pilna golfo laukų, kurie sa
vaitgaliais pilni. Profesio
nalinis golfas didžiulis biz
nis. Profesinėse žaidynėse 
žaidėjų honorarai siekia 
200-250 tūkstančių dolerių, 
šios golfo žaidynės rodo
mos didžiųjų TV stočių.

Lietuviai pradėjo irgi do
mėtis šia sporto-pramogos 
šaka. Pirmiausia pavieniai, 
vėliau grupelės, o dabar di
desnieji lietuvių apgyventi 
miestai JAV ir Kanadoje 
susiorganizavę i Lietuvių 
Golfo Klubus. Chicaga ir 
Torontas turi po virš šim
tinės golfininkų. Clevelando 
Lietuvių Golfo Klubas turi 
apie 40 narių.

Jau 14 metų Amerikos — 
Kanados lietuviai golfinin- 
kai vykdo kasmetines pir
menybes. Tos pirmenybių 
žaidynės vyksta iš eilės 
Chicagoje, Toronte, Cleve
lande ir Detroite. Šių metų 
pirmenybių vieta — Cleve
landas. Jas rengė Clevelan
do Lietuvių Golfo Klubas, 
tam iš anksto sudaręs Golfo 
Pirmenybių Komitetą bei 
reikiamas Komisijas.

Didžiausias golfininkų 
nedraugas yra blogas oras. 
Prieš keturis metus Cleve
lando pirmenybės buvo "vi
siškai išlytos". Tad supran
tama, kad ir šiais metais 
oro pranašystės pirmenybių 
rengėjams kėlė didelių rū
pesčių. Tačiau 2-3 dienas 
prieš žaidynes lietus apsto- 
jo, golfo laukai kiek apsau- 
sėjo ir žaidynių metu buvo 
pusėtinai vidutiniu stovvj. 
Tiesa, antrą žaidynių dieną 
pusvalandžio lietus kai ku
riuos ir gerokai "išprausė", 
tačiau geros nuotaikos ne
sugadino, nes vėliau net ir 
saulutė pasirodė ir viskas 
golfo laukuose užbaigta sėk

PART TIME ELECTRICIAN
EXPERIENCED. LICENCED ELECTRICIAN NEEDED FOR PART TIME 
WORK AT DETROIT ROOFING PLANT. IDEAL FOR A RET1RED 
PERSON. DAYS. WEEKENDS. EVENINCS.

APPLY IN PERSON
Mon. thru Fri., 8 am - 4 pm Sat. 8 am - 3 pm

SEE MR. A. G. FRANK

OWENS CORNING FIBERGLAS
12500 Stocker Avė.. Detroit. Michigan 48217 

(FORT ST/SCHAEFER HWY. AREA) 

313-843-0700
An Equal Opportunity En-.ployf-r

MORGAN ENGINEERING
ALLIANCE. OHIO

HAS IMMEDIATE OPENING FOR

DESIGN ENGINEERS and DRAFTERS
Mechanical - Structural - Electrical

Morgan Engineering nas immediate openings- for experienced Engineers 
and Drafters for orcposal and preduetion engineering. Applicants 
should have experience in ėranes. Ynaterial handling equipment or steel 
.mill eąuipment. Applv to: W. A. WURGLER.

ALSO NEEDED
J O U R N E Y M E N

ELECTRICIANS and ASSEMBLERS
APPLY TO PERSONNEL OFF1CF.

Exce)lent workiną conditions. rates of pav and fringes

MORGAN ENGINEERING
(216) 823-6130; Ext. 253

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

We Weloėnre Fernale applidants' ' (3'3-3 7)

mingai. Suprantama, laimė
tojai jautėsi daug geriau, 
negu dauguma tų, kurių lai
mėjimo viltis mažiausia nu
kelta ateinantiems metams.

šių metų Amerikos-Ka- 
nados Lietuvių Golfo Pir
menybėse Clevelande, rug
sėjo 12-dienomis, dalyvavo 
net 8 vyrų ir 2 moterų ko
mandos, būtent: iš Chica
gos 3 vyrų ir 1 moterų, iš- 
Toronto 2 vyrų ir 1 moterų, 
Detroito — 1 ir Clevelandas 
išėjo su 2 vyrų komandom. 
Iš Rochesterio žaidė tik pa
vieniai asmenys.

Pirmenybių pirmųjų 3 
vietų komandiniai laimėto
jai (36 skylių daviniai) : 
Chicagos I-ji komanda — 
1 vietą (gross 993), Toron
to I-ji komanda (gross 
1015) — 2 vietą, Clevelando 
I-ji komanda (gross 1088)
— 3 vietą. Chicagos moterų 
komanda gavo 1 vietą, o 
torontiškėms liko 2 vietą.

Pirmenybių žaidynių ben
drieji daviniai gal tik vidu
tiniai ai- blogesni, bet pa
siekta ir tikrai pasigėrėti
nų rezultatų. Chicaga ir To
rontas turi pačius stipriau
sius. Pav. chicagiečiai M. 
Petrošius, R. Panaras, T. 
Lapas ir keli kiti: Torontas
— A. šiminkevičius, A. Ser- 
gautis, V. Paukštys ir eilė 
kitų. Tai aukštos ir .pajė
gios klasės golfininkai. Iš 
Clevelando pažymėtinas II- 
jo karo veteranas (ampu
tuota koja) Stasys Žakas.

Man atrodo, kad turint 
tiek gerų golfo talentų, mū
sų golfo vadovybė turėtų 
pagalvoti ir apie platesnio 
mąsto galimybes. Kodėl ne
bandyti suorganizuoti, sa
kysim, Pabaltiečių ar pa
vergtų tautų golfo turnyrą ?

Mūsų golfo pirmenybėse, 
kad sudarius galimybę lai- 
mėti ir mažiau pajėgiems^ Jaunystės (beat your age)
žaidėjams, naudojama ir 
vadina "išlyginamųjų smū
gių” sistema (handy cap). 

To pasėkoje žaidėjai skirs
tomi Į klases: Meisterių, A, 
B, C, ir D. Be to, dar yra 
moterų, senjorų, jaunių ir 
jaunučių, šiais metais jau
niai ir jaunučiai beveik ne
dalyvavo. Naudojami termi
nai : "gross” — faktinas 
smūgių skaičius, "riet" — 
išlygintas.

Pirmenybių individualinės 
pasekmės. Išvardinta 1, 2, 3 
vietas tvarka. Meisterių 
klasė: M. Petrošius, R. Pa
naras (abu Chicaga), A. Si- 
minkevičius (Torontas).

A. klasė: Ed. Bliumenta- 
lis (Clevelandas), V. Paukš
tys (Torontas), 3 vietą pa
sidalino A. Petrulis (Detroi
tas) ir A. Dagys (Chicago).

B. klasė: A. Stauskas 
(Torontas), R. Pauliukonis 
(Clevelandas), V. Vaitkus 
(Chicaga).

C. klasė: A. Kazakevičius 
(Chicaga), E. Slapšyš (To
rontas), A. Rugienius (De
troitas) .

D. klasė: A. Traška (Chi
caga), V. Vaitkevičius, A. 
Klimas (abu Torontas).

Senjorų klasė: B. Racevi- 
čius, E. Lapas (abu Chica
ga), J. Račila (Clevelan
das) .

Moterų klasė: Ms. Sue 
Lang (Chicaga), E. Kėkš- 
tienė (Torontas), A. Vait
kienė (Chicaga). Clevelan- 
dietė Margarita Andrienė 
pirmą žaidynių dieną tik 
vienu tašku buvo nuo pir
mosios vietos ir turėjo gerą 
galimybę laimėti pirmą vie
tą, tačiau antrąją žaidynių 
dieną ji susirgo ir negalėjo 
žaidynių baigti.

Kiti laimėjimai: Ilgiau
sias smūgis — M. Metro- 
šius, arčiausia prie vėliavė
lės: R. Panaras ir A. Staus
kas. CIevelandietis J. Rači
la laimėjo, Jaunučio Nasvy- 
čio Įsteigtą, "Amžinosios 

pereinamą trofąją. Tiek dėl 
žaidynių davinių. Tikiuosi, 
kad parengsime pilną pir
menybių davinių informa
ciją ir vėliau ją išsiuntinė- 
sime Lietuvių Golfo Klu
bams.

Dabar apie tą pati iš 
"linksmesnės" pusės. Golfas 
yra "Funny game": iš vie
nos pusės skaičiai, iš kitos 
pats asmuo, žmogus su vi
somis savo silpnybėmis ar 
"dorybėmis". Golfo laukuo
se normaliai žaidžia — po 4 
grupėmis. Ir pirmą kartą 
žaidžiant pradedi pažinti sa
vo partnerių pajėgumą, 
temperamentą, būdo silpny
bes. čia taip pat turi progos 
ir save vertinti. Golfas tu
ri ir savo discipliną ir so
cialinį aspektą. Tuos 2 su
derinti nelengva, bet tai 
golfo esmė. Praktikoje pa
sitaiko, kad priešingų cha
rakterių žaidėjai (net ir ge
ri pažįstami) kartu žaisti 
vengia. Pav. vienas tylos 
mėgėjas — jis negali "pa
tinti", jei už 100 vardų žą
sis skrenda. Kitas nervuo- 
jasi, jei partneris "perilgai 

taikosi" išmušti sviedinu
ką. Kai kuriems labai sunku 
"prikąsti liežuvi”. Nėra ge
ras, jei ne vietoj, ir papro
tys savo partnerio nesėk
mių "per dantį" traukimas 
arba per ankstyvas pagyri
mas. Tai vis žmogiškosios 
golfo savybės, kurios žaidi
mą daro spalvingu, nors jos 
nepagaunamos jokių statis
tikų. Tai daugiau ar ma
žiau "naminiai" reiškiniai. 
Pirmenybėse toki emoci
niai pasireiškimai paprastai 
kontroliuojami, nors jie vis- 
tiek pasireiškia. Kalbant 
apie Clevelande vykusias 
žaidynes, reikia pripažinti, 
kad jos praėjo su golfo dis
ciplina, gera nuotaika ir 
džentelmeniškumu.

Golfo balius, šeštadienio 
vakare llospitality Inn vieš
butyje buvo jaukus ir, gro
jant R. Strimaičio orkest

anore duvei
sios dienos grožio salionas 
su vakar dienos kainomisViskas vėliausios mados pas Andre Duval...

Patrauklus naujas de
koravimas, patys naujau
si Įrengimai ir geriausiai 
už viską, mūsų einančios 
su diena talentingos pa
tarnautojos, kiekviena iš 
jų eksperte technikoje ir 
stiliuje.Taip viskas seka šios dienos reikalavimus, išskirus kainas ...

Shampoo &
Styleset $5.45

not $8.00
Shampoo, Cut & Blow-Dry only $11.40

Marie Ames not 1 °
SOFT VELVET Frosting $18.10

Perm not $30 eup
$15.95 or

not $20.00 cap

Sale of Beautv 
$13.95

Špecial — the famous 
Nutra Perm complete 
with cut.

not $16.00 Permanent Evelashes, individually 
applied, $15.60

The marvelous No Sėt Permn, from only $13.95 
by Hibner, Helene Curtis.

No rollers, no pincurls, ever again!
jeigu jūs dar nebandėte mūsų saliono, jūs pra

randate puikų grožio pažinimą. Nieko nėra ką jūs 
galėtume prarasti — ir jeigu jūs neesate patenkinta 
mūsų stiliumi, sąskaita nebus pristatyta.

The above prices ar complete including 
surcharge.

Penktadieni ir šeštadieni 50 centų dauginu.

EAST
• 406 Euclid Avė., 2d F. 781-3161
• Southgate, 5899 VVarrensville, 

663-6346
• Severance Center,

382-2600, 382-2o69
• Shoregate, 944-6700,
• Mentor, 255-9115, next to Zayre’s 

Lake Shore Blvd.

rui, praėjo su pasisekimu. 
Dalyvių arti 200. žaidynių 
išvakarėse penktadienio va
kare viešbutyje vyko žaidė
jų registracija su susipaži
nimo vaišėmis . . .

Po žaidynių sekmadienio 
vakare Sleepy Hollow Club 
House patalpose žaidynės 
uždarytos sveikinimais ir 
laimėtojams dovanų Įteiki
mu.

Rengėjai dėkingi visų 
klubų vadovybėms už ben
dradarbiavimą, žaidėjams 
už gausų dalyvavimą. Ačiū 
šių žaidynių sponceriams 
už paramą, vietinei DIR
VAI ir abiem Lietuvių Ra
dijo stotim už pirmenybių 
garsinimą.

Iki pasimatymo kitais 
metais XV-se Amerikos-Ka- 
nados Lietuvių Golfo Pir
menybėse Detroite.

A. Garka

Haircuting $5.95
Not $8.50

11^^ - . M Incl. cut
19.95

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

| most salons.

WEST
• Opposite Southland, 

845-3400
• Opposite AVestgate,

333-6646
• Parmatown,

884-6300
• Sheffield Center

Lorain 233-7211
233-8020
Elyria 324-5742
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“If we all 
remember that our 
first responsibility 

is to the kids, 
wewillbewell 
on our way.

This month our community can take a major step tovvards improving the quality of 
education for all of Cleveland's children. The implementation of the first major program 
to integrate Cleveland's public schoois will be a real tęst of the maturity and wisdom 
of each of us.

For the thousands of students and families who are personally involved, it can be a 
period of growth - if we provide the support and understanding that will be needed. 
The first weeks of busing to a new school will undoubtedly be a time of facing the 
unknown and dealing with the tears that are related to a new and untried experience.

Our students will need help, and a chance to build confidence in themselves, the new 
people they meet and the new friends they make.

The Grovvth Association has urged each of our member companies to help by 
communicating with their employees about the importance of peaceful desegregation, 
about making sure that these young people are given the opportunity to get a good 
education, without interference or disruption from outsiders.

How Cleveland implements the Board of Education's desegregation program wiII have 
a great impact on the future of thousands of boys and girls who attend our schoois, 
perhaps even on their personai well-being. lt will also affect the esteem we 
Clevelanders have for our city, as well as the attitudes of observers elsevvhere in the 
nation and the world.

If we all remember that our first responsibility is to the kids, we will be well on our way 
to rekindling a community spirit vvhich will give our city new strength for the future.

Greater
Cleveland
Grovvth

Association
690 Union Commerce Building, Cleveland, Ohio 44115
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I - IVI ■ ■ VĮspūdžiai is 
stovyklos 
'Dainy šalis’

Baltais berželiais, gluos
niais ir kvapiom pušims pa
sipuošusi Tėvu Pranciško
nų stovyklavietė Wasaga 
Beach, Kanadoje, dviem sa
vaitėm priglaudė Clevelan- 
do Pilėnų ir Neringos tun
tų skaūtus-ės.

"Dainų šalis’’ stovyklos 
vardas labai tiko, nes čia 
skambėjo juokas ir daina. 
Stovyklą organizavo ir savo 
tuntams vadovavo abu tun- 
tininkai: ps. Remigijus Bel- 
zinskas, jaunas, sumanus ir 
daug žadantis vadovas ir / 
patyrusi skautybėje s. Ele
na Nainienė.

Seses s. Amandos Mulio- 
lienės, kuri buvo pirmos sa
vaitės bendros stovyklos 
viršininkė, suplanuotos iš
kylos, nors buvo sunkios, 
davė progos geriau pažinti 
viens kitą, čia užsimezgė 
artima draugystė, broliška 
meilė rr vieningumas, tai di
džiuliai ramsčiai ateičiai. 
Taip pat ji planingai prave
dė Tėvynės dieną.

Brolių 3-jų dienų iškylai 
vadovavo skautas vytis Al
gis Muliolis ir Algis Miški
nis. Kelionė buvo pėsčiomis 
ir baidarėmis, oras šaltas, 
lijo ir pūtė 50 mylių greičio 
vėjas. Nežiūrint sunkumų, 
skautai Įsigijo daug patyri
mo. Vienos paros mergai
čių iškylai vadovavo v. si. 
Loreta čipkutė ir Daiva Pe- 
tukauskaitė. Visi iškylauto
jai grižo i stovyklą nuvargę, 
bet linksmi ir patenkinti. 
Vakare, savo Įspūdžius ap
dainavo prie laužo.

Daug džiaugsmo teikė 
graži stovyklos gairelė su
projektuota ir padaryta 
vyr. skautės Virginijos Juo- 
dišiūtės. Jos surinktos dai
nos ir puikiai pravesta pa
pročių diena rodo, kad mes 
turime tautos žiedą — 
skautiškąjį jaunimą, kuris 
ir žino kodėl ir kaip reikia 
dirbti. Virginia, jai duotą 
uždavinį atliko su nepapras
tu kruopštumu. ’ ■

Sveikatos reikalais rūpi
nosi antros savaitės stovyk
los viršininkė v. s. Jadvyga 
Budrienė.

Sporto dieną pravedė Ri
ta Rvdelytė ir Lina žiedo- 
nytė. Maudymosi priežiūrą 
atliko Jolanta Bliumentaly- 
tė ir skautas akademikas 
Paulius Nasvytis.

Skautoramą pravedė v. si. 
Loreta čipkutė ir ps. Remi
gijus Belzinskas. Be to, Lo
reta ėjo mergaičių stovyk
los komendantės pareigas. 
Ji sugebėjo jungti visus Į 
bendrą šeimą, stovyklauto
jai ją pamilo ir jos koman
doms greit pakluso. Nema
žą dėmėsi užsitarnavo ber
niukų komendantas Algis 
Miškinis ir antros savaitės 
mergaičių vadovė Daiva Pe- 
tukauskaitė.

(Nukelta į 13 psl.)

V. Bacevičiaus huotr.

Kovotojas prieš infliacija
Viena iš didžiųjų priežasčių, kad jūsų elektros 

sąskaita padidėjo, yra pakilusios kainos visam 
kam kas reikalinga aprūpinti jus su pasikliaujamu 
elektros patarnavimu.

Bet mūsų žmonės kovoja prieš tai.
Praėjusiais metais Illuminating Company 

tarnautojai pasiūlė daugiau kaip 3000 idėjų 
efektyvumo pakėlimui. Kai kurios idėjos pagerino 
pajėgumą be žymių sutaupymų. Kitos sutaupė 
tūkstančius dolerių. Vienas tarnautojas pramatė 
geresnę uždegimo sistemą alyvos pečiui, kas 
sutaupė penkiasdešimt tūkstančių dolerių. Kitas 
pasiūlė naują anglių trupinimo sistemą, kuri 
sutaupė keturiasdešimt šešis tūkstančius. Ir

idėja pratęstame transfomatorių naudojime 
sutaupė trisdešimt du tūkstančius.

i Priedui. Illuminating Company tarnautojų 
grupės grąžina tūkstančius laidų ir kitos 
medžiagos Į mūsų patarnavimo centrus. Mūsų 
patarnavimo centro tarnautojai pataiso ką jie 
gali arba suranda naujus panaudojimo būdus. 

' Bendrai paėmus, panaudojimas naujų idėjų ir 
senos medžiagos sutaupė daugiau kaip du 
milijonus dolerių praėjusiais metais.

Illuminating Company tarnautojai daro viską 
ką jie gali kovoje prieš infliaciją, kontroliuodami 
kainą ir taupydami kaip ir kur tik galima. Jie 
yra taip pat susirūpinę elektros kaina kaip ir jūs.

The Illuminating Company
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DIEVO MOTINOS NUOLATINES 
PAGALBOS PARAPIJAI 
CLEVELANDE 50 METŲ

Klebono kun. G. Kijausko,S.J. pranešimas spaudai

Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagalbos parapija š. m. lap
kričio 25 d. švenčia 50-ties 
metu auksinę sukakti. Rug
piūčio 24 d. suėjo 5-ri me
tai, kai i -šią parapiją, iš 
Chicagos. atvyko lietuviai 
jėzuitai ir čia ėmė vado
vauti parapijos dvasiniam 
ir kultūriniam gyvenimui.

Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagalbos parapija buvo pra
dėta organizuoti 1927 me
tais. Jos organizavimą tada 
diktavo šios priežastys: Cle- 
velando lietuvių skaičiui 
augant ir jiems keliantie to
liau i rytus pagal Erie ežerą 
ir geležinkeli, buvo gerokai 
nutolta nuo tuomet esančio 
lietuvių centro ir šv. Jur
gio parapijos bažnyčios. O 
kada senajam centre dar 
pradėjo kryžiuotis augantis 
ir laiku nelikviduotas nepa-

'Dainų šalis’...
(Atkelta iš 12 psl.)

Buvo pravesta Savivaldos 
diena, orientaciniai žaidi
mai, tautiniai šokiai, kaukių 
balius, egzaminai įžodžiams 
ir Įžodis. Stovyklautojai ap
lankė vietos zoologijos sodą.

Vakarais, sužibus žvaigž
dėms danguje, liepsnojo Jo
no Janavičiaus sukrauti di
džiuliai laužai, kurių ki
birkštys gązdinančiai skrai
dė virš medžių viršūnių pra- 
nykdamos aukštų pušų ša
kose. Iš jaunų krūtinių ver
žėsi dainų garsai, būdydami 
gyvą lietuvių tautą. Pasi
rinktas vardas ”Dainų ša
lis” buvo Įgyvendintas ne
paprastai gražiai jaunų lau- 
žavedžių: Renės Motiejū
naitės ir Ryto Urbaičio. Jie 
viens kitą sutartinai papil
dė, parodė daug širdies lie
tuviškai dainai, daug svei
ko ir linksmo jumoro.

Sekmadieniais šv. Mišias 
atnašavo Toronto Prisikėli
mo parapijos kunigai.

Stovyklos ūkiui vadovavo 
s. vytis kandidatas Lukas 
Janavičius, jam padėjo J. 
Biliūnas.

Maitinimu rūpinosi vyr. 
skautės: Birutė Vedegienė 
ir Vitalija Butkuvienė.. 
Joms padėjo: vyr. skautė 
Elenytė Muliolytė ir ponios 
— Janina Biliūnienė, Ma
rytė Bederienė ir Rasa Šu
kienė. Maistas buvo sotus 
ir skanus. Bendrai stovykla 
buvo gerai organizuota.

Rugpiūčio mėn. 23 d. sto
vyklautojai, pakeliui i na
mus, sustojo apžiūrėti Nia
garos kriokli. Angoloje su 
daina visi atsisveikino su 
broliu Aru Tamošiūnu iš 
Rochesterio. Tiek stovyklo
je, tiek kelionėje vyravo 
drausmė, susiklausymas ir 
tvarka. (jb) 

sitenkinimas naujos parapi
jos organizavimas buvo dar 
labiau paskatintas.

Šios parapijos steigėjai, 
pradėdami darbą, yra taip 
pasisakę: „Mes, lietuviai, 
mylintieji Visagali Dievą ir 
savo tautą, šaukiame susi
rinkimą gyvenančių Collin- 
wood, Nottingham, Euclid 
Village ir tose apylinkėse, 
tarp" savęs draugiškai pasi
kalbėję su Dievo pagalba”... 
steigiame naują parapiją.

Pirmiems steigimo dar
bams vadovavo Pijus Janu- 
šaitis, Jonas Derus ir Jonas 
Vaikšnoras. Po pirmų susi
rinkimų buvo sudarytas pla
tesnis 12-kos asmenų komi
tetas, Į kuri, steigimo dar
bo dirbti, Įsijungė: Juozas 
Zinkevičius, Vincas Vasi
liauskas, Jurgis Derenčius, 
Pranas Kundrotą, Juozas 
Zeleniakas, Juozas šerkšnis, 
Antanas Zaruba, Antanas 
Ročka ir Feliksas Bara
nauskas.

Clevelando vyskupija pa
rapijos steigimą patvirtino 
1929 m. kovo 15 d. Pirmas 
kunigas ir parapijos klebo
nas Antanas Karužiškis Į 
šią parapiją atvyko 1929 m. 
gruodžio 12 d. Pirmos pa
maldos, dar neturint savos 
bažnyčios, buvo gruodžio 1.5 
d. Five Point teatre, prie E. 
152 gatvės ir St. Clair. 1930 
m. rugsėjo 2 d. buvo nupirk
ta Hillgrove Inu. Paskubo
mis patvarkius čia jau rug
sėjo 14 d. buvo atlaikytos 
pirmos pamaldos. Buvusioj 
Hillgrove Inn žemėje dabar 
ir yra šios parapijos bažny
čia, auditorija, klebonija/ 
mokykla ir seselių namai.

Kun. Juozas Angelaitis i 
šią parapiją, iš šv. Petro 
parapijos Akrone, buvo at
keltas 1939 m. liepos 20 d.

Parapijos didžiosioms sta
tyboms Clevelando vysku
pija leidimą davė 1950 m. 
balandžio 22 d. Pakviestas 
architektas dr. Stasys Ru
dokas paruošė planus. Inž. 
Juozas Augustinavičius lai
mėjo statybų vykdymai 
1950 m. lapkričio 1 d. Įvyko 
Žemės prakasimo ceremoni
jos ir tuoj pradėta statyba. 
Visos statybos buvo užbaig
tos, kada pagal arch. inž. 
Eduardo Kersnausko pro
jektą 1973 m. buvo pasta
tytas ir gegužės 13 d. pa
šventintas Clevelando lietu
vių šimtmečiui atžymėti pa
minklas.

Pagal Clevelando vysku
pijos nutarimą, parapijos 
klebonai, sulaukę 70 m. am
žiaus, išeina i pensiją. 1974 
m. rugpiūčio 24 d. tai pa
lietė ir kleboną kun. Juozą 
Angelaiti. Nuo to meto pa
rapijai vadovauti iš Chica
gos atvyko lietuviai jėzui
tai: klebonas kun. Gedimi

nas Kijauskas, S. J., pagal
bininkas kun. Leonas Za
remba, S. J. ir kiek vėliau 
pagalbininkas kun. Jonas 
Kidykas, S. J. Tat rugpiūčio 
ir suėjo 5-ri metai nuo lie
tuvių jėzuitų atvykimo.

Atvykdami lietuviai jė
zuitai, turėdami daug Įsipa
reigojimų kitose vietose, 
pradžioje sutiko čia darbuo
tis penkerius metus. Tam 
terminui dar nepraėjus, 
1978 metų pradžioje, lietu
vių jėzuitų susitarimu su 
vyskupija, darbas parapijo
je pratęstas neribotam lai
kui.

Per tuos penkerius metus 
stengtasi esančių pastatų 
didumui duoti ir jiems pri
lygstančią dvasinio tikėji
mo jėgą. Nauji laikai rei
kalauja ir naujų kunigų, 
žiūrinčių i savo pašaukimą 
ne iš aukšto', bet vaikštan
čių tarp savo parapijiečių, 
su jais kartu dirbančių, no
rinčių giliau Įžvelgti visus 
skaudulius, juos^ydyti, ra
minti ir šviesesniu tikėjimu 
uždegti. Stengiamės šiam 
reikalavimui tinkamai atsi
liepti.

Rūpi vis didesni dėmėsi 
skirti lietuviškam jaunimui. 
Šiai darbuotei nėra ribų, bet 
ji viena iš svarbiausių. Su 
ši rudeni prasidedančiais 

Pirmicii darbai statant DMNP bažnyčią.

darbo metais todėl greta ki
tų programų bus Įvestos ir 
dvi naujos: gimnazijas bai
giančiųjų bei studijuojan
čiųjų grupei ir jaunoms šei
moms.

šią parapiją Įkūrė lietu
viai. Jie sąmoningai stengė
si, kad ji būtų tikrai lietu
viška ir tai Įrašė savo pir
mojo steigiamojo susirin
kimo protokole: „Mes, lie
tuviai, mylintieji Visagali 
Dievą ir savo tautą . . . su 
Dievo pagalba steigiame šią 
parapiją.” Tai Įvyko 1928 
m. gruodžio 28 d. Visad lie
tuviu kunigu vadovaujama, 
lietuvių parapijiečių palai
koma, ji ypač išaugo i Cle- 
velandą atvykus naujie
siems išeiviams, ir galutinai 
sustiprėjo per paskutinius 
penkerius metus, kai čia su
sibūrė ne tik apylinkės, bet 
ir Clevelando, priemiesčių ir 
užmiesčių lietuviai. Susibū
rė ne tik religinėms apei
goms, religiniam patarnavi
mui, bet bendrai ir pavienių 
organizacijų bei grupių lie
tuviškai veiklai. Džiaugia
mės, kad dabar apie 2 3 vi
sų parapijiečių yra lietuvių 
kilmės. Esančius kitatau
čius, kurie šios parapijos 
augimui yra labai daug tal
kinę, stengiamės taip pat 
rūpestingai, kaip ir savuo

sius, aptarnauti.
šiuo metu parapijai pri

klauso apie 3,500 asmenų.
Parapijos pastatus sten

giamasi taip prižiūrėti, jų 
švara rūpintis, kad jie gra
žūs ir tvirti išliktų ilgai 
ateičiai, o čia atėję melstis, 
tikrai jaustųsi esą Dievo na-, 
muose.

Rengiama daug dvasinių 
ir kultūrinių renginių, 
spausdinama tiems rengi
niams paryškinti leidiniai, 
savaitinės lietuvių gyveni
mo žinios, sekmadieniais 
biuleteniai lietuvių ir anglų 
kalbomis.

Mūsų bažnyčios ir visų 
pastatų durys visiems, ku
rie tik čia nori ateiti, visa
da atviros. Mūsų mokyk
los, kurias čia išlaikome ar 
kurios čia turi nuolatinę 
prieglaudą, yra pasiekusios 
aukščiausių Įvertinimų. Mū
sų organizacijos čia gali 
nuolat rinktis, svarstyti sa
vo reikalus, rengti parodas, 
koncertus, šventes, — pa
reiškė parapijos klebonas 
kun. Gediminas Kijauskas, 
S. J., susirinkusiems i pa
rapijos . būstinę radijo ir 
spaudos atstovams.

NERIJOS SVKARTIS
Rugsėjo 22 d., šeštadienį, 

Clevelando vokalinis viene
tas „NERIJA” švenčia 5 
metų Įsikūrimo jubiliejų. 
Ta proga, Lietuvių Namų 
viršutinėje salėje 7:30 v. v. 
atkurs Konrado Kavinę, ku
rioje daugelis kauniškių 
anais laikais yra praleidę 
gražiausius savo jaunystės 
momentus. Romo Strimai
čio orkestras pavaduos gar
sųjį Hofmeklerio orkestrą, 
o „Nerija” dainuos šaba- 
niausko ir kitų aistringus 
tango, valsus ir fokstrotus. 
Bus užsienietišku gėrimų, 
egzotiškų kavų, tortų ir ki
tų užkandžių. Stalai 4, 8 ir 
10 žmonių užsisakyti iš 
anksto pas Nijolę Lenkaus- 
kaitę, tel. 831-1494. Įėji
mas $5.00 asmeniui. Nerija 
visus mielai kviečia.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ t
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Šen. John
Mikulsk iu.

Glenn su ponia Lietuvių kultūriniame darželyje tarp čiurlioniečių su muz. A. 
J. Garins nuotr.

VIENO PASAULIO DIENA CLEVELANDE

Atlanto rajono lietuvių jubiliejinė skautų stovykla Švytu
rys buvo sėkminga dalyviais ir programos pravedimu. Joje buvo 
atšvęsta ir Gilwellio kursų, kuriuose dalyvavo pirmą kartą dvi 
mišrios lietuvių skautų vadovų-vių skiltys, užbaigimas. įteikiant 
gihvellistų ženklus ir pažymėjimus: Jonui Asminui. Mykolui 
Banevičiui. Stefai Gedgaudienei, Stasiui Ilgūnui, Jonui Lileikiui. 
Gilandai Matonienei. Vidmantui Rapšiui ir (pasiųsta) kun. A.

Sekmadieni, rugsėjo 9 d. 
Clevelando Kultūrinių Dar
želių 34-tosios Vieno Pasau
lio Dienos iškilmės Įvyko 
Lietuvių kultūriniame dar
želyje. Pagrindinis kalbėto
jas ir iškilus svečias buvo 
Ohio senatorius John Glenn.

Iškilmės buvo rengiamos 
Vieno Pasaulio Dienos Ko
miteto, kuriam šiais metais 
vadovavo muz. 
Mikulskis.

P r i ė m imas 
Glenn ir poniai

Alfonsas

senatoriui 
Įvyko L ie

tuvių Namuose. Dalyvavo 
Įvairių tautybių Clevelando 
Kultūrinių Darželių Federa
cijos atstovai ir svečiai.
Programa lietuvių kultūri
niame darželyje pravedė 
Juozas Stempužis. Svečius 
pristatė Kultūrinių Darže
lių Federacijos pirmininkas 
Sigmund T. Brinsky. Meni
nę programą atliko Įvairių 
rasių, tikybų ir tautybių at
stovai. Atsilankė ir žodi ta
rė Clevelando miesto me
ras Dennis Kucinich ir Obio

PROTOTYPE SUPERVISOR
Our rapidlv grovvin;; facility has an įmniediate need for a Superyis;or for 
•our Prototype Shop. Ibi- is a hiuhly visibh: , and chailenįsinsj position - 
offerintr inuch growth potenliai. Our successful candidate .-Lovld have 

.a thorouųh knovvledge of eleetronies and electrical t>«sen*bhes. This
be a pertect spot for an eleetronies technician who cohsidcrs 
a builder The work invoJvenienl will include P. C. boards, sr.-al! 
and other prototype work and should be tetaliv Iamili.tr w':h 
dinarams.
We offer a competiti'. e compensalion parkakę and an eslcnsive ____
program. For irnni ?di tle lon.-ideralion Bu tjiis excit:nu and chfallen_ring 
position. ipplv >r fortvard resarie, in con’idence, to:

DAN McMULLEN

F
FUNDIMENSIONS

26750 23 Mile Road. Mt. ("lemens ,Michigan -18045 
313-949-4100

An Equal Opporlunit.v Employer M .'F

mav 
him«elf 
moters 
ei re u i t

benefit

MAINTENANCE-REPAIR
Industrial Appliances

An immediate (>opn>nį mr an e!ectrical niechanual per
baimng and ir e*prr«ence m tins *orli reųuif?d

; Reb’.'ild. fppai-’ and lwbl»> shoot for a growth tnmpany wi!h no labili’. 
$5 55 to starl pl>;$ and duarterly m- Hee parkmg 
Call Davė Slofiel tor in!erview appo-.ntmf-nt

STATĖ CHEMICAL MANUFACTURING CO.
861-7114

on eaual opDortunitv empiover

vicegubernatorius George 
Voinovich, kurį publika šil
tai priėmė.

Senatorius John Glenn sa
vo kalboje pabrėžė, kad Vie
no Pasaulio Diena puoselėja 
minti vieno taikingo pasau
lio gyvenanti lygybėje ir 
taikoje. Tik bėda yra, kad 
atsiranda tokiu, kurie tą 
minti drumsto. Sovietu ka
rinių dalinių pasirodymas 
Kuboje ir kitur stato pa
saulio taiką pavojuje. Sovie
tai rėkia už SALT 11 pri
ėmimą. bet tuo pat kitur 
didina nebranduolines kari
nes jėgas. Jie monipuoliuo- 
je iš abiejų pusių ii- su tuo 
negalima sutikti'.

Prezidentas Parteris ne
nori surišti sovietų pajėgų 
buvimą Kuboje su SALT II 
ratifikavimu, bet ir jam rū
pi augančios Karibuose so
vietų karinės pajėgos. Jisai 
griežtai pasisakęs, kad toks 
”status quo” negali pasilik
ti. Bet senatorius Glenn ma
no, jog tai pasakius reikia 
ir tinkamai reaguoti, kad 
Amerika neatrodytų pasau
liui kaip popierinis tigras.

Teko proga Alto bei lietu
vių vardu Įteikti Glenn 
spaudos sekretoriui Ava- 
kian medžiagą liečiant NBC 
filmo ”Holocaust” nepagris
tus kaltinimus lietuviams. 
Medžiaga bus Įteikta Fede- 
ral Communication Com-

Saulaičiui, S. J.

Sen. John Glenn po priėmimo Lietuvių Namuose su gru
pe lietuvių. Iš kairės: kun. G. Kijauskas. S. J.. O. Mikulskienė, 
Lietuvių Namų valdybos pirm. R. Bublys, šen. J. Glenn. D. 
Kašubaitė. I. Bublienė ir R. Bublvtė. J. Gai los nuotr.

kuri liko giliai sujaudinta 
tokiu netikėtu nuoširdumo 
mostu. ' - (vs)

mission garantuojant atsa
kymą. Senatorius Glenn yrą 
anksčiau padėjęs lietuviams 
susirišti su prezidento FIolo- 
caust komisija.

Senatorius ir ponia Glenn 
buvo patenkinti programa, 
vėliau rodyta per 5-ta tele
vizijos kanalą, ir sužavėti 
lietuvių tautiniais rūbais, 
Alfonso Mikulskio vadovau
jamo Čiurlionio ansamblio-—Birutės Draugija mini Sofijos 
kanklėm, šokiais, dainoms. 
Poniai Glehn išreiškus susi
žavėjimą lietuvišku ginta
ru, čiurlionietė Nijolė Mo
tiejūnaitė impulsyviai nu
siėmė gražų gintaro papuo- 

"šalą ir uždėjo'poniai Glenn,

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

GEAR SHAPER

(30-

an agua] opport unity

BORE OPERATOR

Worren, Ml. 43091

Excellent pay rate. Excelleni machines. Full benefits. DTA 
<F»op with s*eady overtime. Imrnediate openings. Mus! 
prove 8 years of experience or Joumeymon stotus.

M0W IS THE TIME TO JOM THE #1 TEAM 
Please apply in person atr

• RUGSĖJO 16 D. D.L.K.

♦u

ba-

vai, 
pa-
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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.

J.ACH CASE AVi: ri:quirf. HIGH SCI4OOL office training, 
TO 50 WPM. TYPING. J IGURE APPTIJ.UDE AND IN SOME CASES 

. I0.KEY ADO PROFICIENCY. '

Call DAVĖ STOFFEL for interview appointment.
STATĖ CHEMICAL MANUFACTURING CO.

(216) 861-7114

■
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F.JOS.
DR!U-WA7 DIVISIOn

COMPANY

Smetonienės 10 metų mirties 
sukakti.

• RUGSĖJO 22 D. Nerijos 
ruošiamas koncertas - balius 
"Konrado kavinė”.
• SPALIO 6 D. Balfo .35 

metų sukakties minėjimo 
liūs Lietuvių Namuose.

• SPALIO 7 — 4:00 
Kultūrinė popietė DMNP 
ra pi jos 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.

amili.tr
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

PRISIMINS A. A.
SOFIJĄ SMETONIENĘ
Rugsėjo 16 d. DLK Biru

tės draugija Clevelande sa
vo garbės narės Sofijos 
Smetonienės 10 metu mir
ties sukakti minės šią tvar
ka: 10:30 pamaldos šv. Jur
gio parapijos bažnyčioje. 5 
vai. p. p. akademija Lietu
vių Namų viršutinėje salė
je. Kalbės prof. A. Augusti- 
navičienė. Koncertinę pro
gramą atliks pianistas Vy
tautas Smetona.

Birutietės visus maloniai 
kviečia į minėjimą atsilan
kyti.

• Cuyahoga Community 
College taryba nutarė siū
lyti lapkričio balsavimui le- 
vy 1.6 mills (po 16 c. nuo 
100 dol.) pratęsti dar 10 
metų, kas padės išlaikyti 
mažiaus} mokestį už moks
lą Ohio valstijoje, ši mo
kestį moka nejadomo turto 
savininkai, kas sukelia kole
gijai 31G pajamų, kitus 
41L duoda valstija ir 130 
iš studentų mokesčių.

Saulė Kazėnaitė ir Marius Narbutaitis rugpiūčio 25 d. su
situokę išeina iš bažnyčios. V. Bacevičiaus nuotr.

PIRMAS METINIS LIETUVIŲ KLUBO 
CLAM BAKE 

šeštadienį, š. m. rugsėjo 22 d.
nuo 5:00 iki 8:00 v. v.

Bufeto stiliaus $9.00 asmeniui, vaikams $5.00.
Tikėtai privalo būti nupirkti iš anksto iki rugsėjo

20 d. Lietuvių Klube, 877 East 185th Street. 
(Parduodama tik 200 tikėtų).

Menu susideda iš:
Clam Chovvder Clam Broth 
Steamed Chicken-Half 
Dozen Clams
Corn-on-the-cob

. Parsley-buttered red-skinned potatoes 
Assorted Relishes

• Lietuvių Klubo metinis 
”Clam Bake” įvyks rugsėjo 
22 d. nuo 5 iki 8 vai. vak. 
Asmeniui kaina 9 dol. Vai
kams 5 dol. Bilietus reikia 
įsigyti iš anksto iki rugsėjo 
20 d.

• JAV LB IX Tarybos 
sesija įvyks Clevelande, 
Park Plaza viešbuty, š. m. 
rugsėjo 29-30 d.

HELP YVANTED
Needed motherlv \voman 

to house clean. do laundry 
and some child care. Mušt 
be able to take phone mas- 
sages, 4 or 5 days. Call: 
283-0208 or 283-4340.

(36-37)

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 St., Cle
velande, yra didelis pasirin
kimas vietiniu ir imnortuo- 
tų maisto produktų. Įvairių 
skanumynų, lietuviškos juo
dos duonos, o dovanų sky
riuje yra gintaro, plokšte
lių, audinių, knygų ir lietu
viškų sveikinimo kortelių. 
Prašome atsilankyti. Telef. 
531-6720.

.. .. -• ■ ■ l-.
MOKAME AUKŠČIAUSIĄ

NUOŠIMTI

UŽ SANTAUPŲc.
1/ 0/ Įnešus $100 
/2/0 12 mėnesių

PAŽYMĖJIMUS

6A / OJ Įnešus $100
/O 30 mėnesių

7 Įnešus $100
48 mėnesiams T Įnešus $100

72 mėnesiams

Įnešus $100
96 mėnesiams

Pagal federalinės valdžios Įsaką už santaupas, išimtas iš pažymė
jimo sąskaitos prieš nurodytą laiką, nemokamas nuošimtis už 90 dienų, 
o už likusį periodą ant išimtos sumos išmokamos tik reguliarus san
taupų knygutės nuošimtis (5’4%)

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Už Įnašus mokame

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

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

MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS 
PASKOLAS NAMŲ PIRKIMUI.

/uperior Avinas
■and loan association

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East 185th Street

481-8552
32800 Center Ridge Road 13515 Euclid Avė.

779-5915 681-8100

EŠEE

14406 Cedar Avė. 
381-4280

Sekmadienį, š. m. rugsėjo 16 d. 
nuo 11:00 v. ryto iki 3:30 v. p. p. 

bus duodami sekmadieniniai lietuviškų pa
tiekalų pietūs:

Cabbage Šou p 
Fresh herring 
Lithuanian Beef Birds 
Cepelinai
Breaded Pork Chops 
Stuffed Cabbage ' 
Virtiniai - 
Fried Chicken
Bacon Buns European Rye 
Relish Bar
Specialty Salad

(Su šiuo kuponu sekmadieniais, rugsėjo ir spalio 
mėn. vienam asmeniui nuolaida 50 c.).

NAT1ONW1DE 
INSURANCE 
Nat^owKJe ia on your SMa

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

HELP YVANTED
Couple to-do light janitor 

vvork. In Willoughby office 
Bldg. We vvil! provide suite 
to live, plūs salary. Call: 
(216) 732-7880. (33-36)

* Jaunimo kongresui au
kojusių sąraše buvo praleis
ti du stambesni aukotojai: 
200 dol. LB Ohio apygarda 
ir 150 dol. Ohio Lietuvių 
Gydytojų Draugija. Komi
tetas atsiprašo.

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

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis Į CIPKUS 
REALTY’. 31715 Vine St., 
Wil!owick, Ohio 44094. Tel. 
913-0910.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOG4, PATAISYTI AR ] 
M PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS Į j

| LATVIAN ROOFING - ]

įj Cleveland telef. (216) 521-2182 ]

Įį DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI. ] 
g Dengiame stogus apartamentams. Įmonėms, krautuvėms. J 
n Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius. I 
g MARTINS ir GUNARS KAULINS I.akewood, Ohio j

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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

Della E. Jakubs ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnąvimą.
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Mielam mūsų kaimynui

A. t A.

VINCUI BRAZAIČIUI

mirus, liūdesyje pasilikusiai Poniai A. BRA-

ZAITIENEI, dukroms: GRAŽINAI PLEč-

KAKTIENEI,

nui KOSTUI BRAZAIČIUI, jų šeimoms ir

artimiesiems reiškiame gilią užuojautą

Lietuvybės kultūros ir meno patriarchui

ir pažibai

PROF. ADOMUI VARNUI

mirus, jo šviesiajai žmonai MARIJAI VAR

NIENEI KURAITYTEI

širdingiausią užuojautą

Santa Monica, Calif.

reiškiame giliausią,

DANAI DUNDURIENEI, sū

DR. VYTAUTUI SLAVINSKUI

mirus, jo našlei p. MARIJAI SLAVINSKIE-

NEI, gilią užuojautą reiškia

1

S. Pabrinkis
J. Citulis

Česlovas ir Elena 
Gedgaudai

Stepas ir Aldona 
Mackevičiai

Al. -A.

DR. VYTAUTUI SLAVINSKUI

staiga mirus, jo žmonai MARIJAI nuošir-

džią užuojautą reiškia

C
r

Brazaičių šeima

E9
( A. A.

VINCUI BRAZAIČIUI
mitus, jo žmonai ADELEI ir dukterims DANUTEI 
DUNDURIENEI ir GRAŽINAI PLEČKAITIENEI bei 
jų šeimoms reiškiu nuoširdžią užuojautą

VINCAS KIZLAITIS

MINĖS SPAUDOS 
ATGAVIMO SUKAKTĮ
Korp! Neo-Lithuania Chi

cagoje rugsėjo 30 d. Tauti
niuose Namuose ruošia 
spaudos atgavimo 75 metų 
sukakti.

Paskaitininku pakviestas 
kun. dr. Pr. Gaida, Tėviš
kės žiburių redaktorius.

Kita programa bus pa
skelbta vėliau.

DALYVAVO ŽMOGAUS 
TEISIŲ 

KONFERENCIJOJE
Rugsėjo 6 d. Jungtinėse 

Tautose amerikiečių misi
jos suruoštoje žmogaus tei
sių konferencijoje dalyvavo 
abiejų lietuvių fraternalinių 
organizacijų atstovai — 
Lietuvos R. Katalikų Susi
vienijimo ir Lietuvių Susi
vienijimo Amerikoje. P. 
Daugis, SLA prez., konfe
rencijoje buvo atstovauja
mas G. Meiliūnienės.

• Juozas Kapočius, Lietu
vių Enciklopedijų loidėjas, 
ištiktas sunkaus širdies 
smūgio, palengva sveiksta 
ligoninėje. Linkime jam 
greičiau pasveikti.

• Motiejus Karaša, bu v.. 
ALT S-gos Baltimorės sky
riaus pirmininkas, rugsėjo 
2 d. širdies priepuolio ištik
tas, ir nugabentas ligoni
nėn, mirė-tą pačią dieną.

• Dr. St. Tallat-Kelpša, 
baltimorietis, dėl širdies su
negalavimo gulįs St. Agnės 
ligoninėje, palengva sveik
sta.

• Ona Metrikicnė, kom
pozitorė, gyvenanti 4750 
Excelente Dr., Woodland 
Hills, Calif. 91364, parašiu
si daugelį Įdomių kūrinių, 
kaip „Gintaro pakrantė”, 
„Gilanda” ir daugybę kitų, 
dabar sukūrė naują dainą 
(sopranams ir tenorams), 
pagal Alės Rūtos eilėraščio 
„Negrįžtančiai” žodžius.

Ona Metrikienė yra Ame
rikoj gimusi, bet labai lie
tuviškos sielos; jos kūrybą, 
kuri melancholiška, bet 
skambi, melodinga ir turi 
daug mūsų liaudies atskam
bių, Kalifornijos lietuvių 
publika labai mėgsta.

Skaitykit ir platinkit 

DIRVĄ
i

DIE CASTING 
EXPERIENCED HELI* WANTED 

DIE CASTERS 
MAINTENANCE PERSONS 

AND 
ENGINEERS

Salary open for pualified candidates. 
Complete benefit package Apply call 
or ’A’rite

NEBRASKA ALUMINUM 
CASTING INC.

P. O. BOX 2062 
HASTINGS. NF.R. 6S901 

402-462-5139
f 39-401

DIE CASTING
EXPERIENCED HELP WANTED 

DIE CASTERS 
MAINTENANCE PERSONS 

AND 
ENGINEERS

Salary open for pualified candidates. 
Complete benefit package Apply call 
or ’A’rite

NEBRASKA ALUMINUM 
CASTING INC.

P. O. BOX 2062 
HAST1NGS. NEB. 69901 

402-462-5139

Mielam broliui

EMILIUI SKEBERDŽIUI

Vokietijoje mirus, skyriaus narius DALĘ

MEČKAUSKIENĘ, jos vyrą ir kitus arti-

muosius nuoširdžiai užjaučiame

ALT S-gos East Chicagos
Skyriaus Valdyba

Mielajai, ilgametei Detroito Lietuvių

Kultūros Klubo narei

NIJOLEI MIKŠYTEI-WARD,

netekusiai mylimo vyro WILLIAM, nuošir

džią užuojautą reiškia

Detroito Lietuvių Kultūros 
Klubas

artimie-

siems reiškiame gilią užuojautą

Adomas

Mūsų buvusiam kaimynui

A. A.

KOSTUI RIMAVIČIUI
Lietuvoje mirus, dukrai VANDAI

LOVUI MAŽEIKAMS bei kitiems

ir VAC-

staiga mirus, giliausią užuojautą reiškiame

žmonai MARIJAI, pusseserėms dr. ONAI

.A.. .A.<

ir kartu liūdime

MIRONAITĘI, STEFAI GRYBAUSKIENET,/
jos šeimai ir visiems artimiesiems

DR. VYTAUTUI SLAVINSKUI

mirus, liūdinčią žmoną MARIJĄ, giminaitę

dr. 0. MIRONAITĘ nuoširdžiai užjaučiame

Ona ir 
Ūseliai

Aldona ir Jonas
P a v i 1 i o n i a i

DR. VYTAUTUI SLAVINSKUI

Dalia ir Jonas 
Maurukai

O.
K.
A.

ir K. Mitinai 
ir K. Bakšiai 
ir J. Grajauskai

<39-40).
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