
— THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER —
P O. BOX 03206 ■ 6116 ST. CLAIR AVENUE ■ CLEVELAND. OHIO 44103

Vol. LXV Birželis - June 26,1980 Hr.26

TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

EUROPOS INICIATYVA
Izraelio-arabų byloje

Vytautas Meskauskas

Devynių Europos valstybių, 
susibūrusių į ūkinę bendruo
menę, pareiškimas formaliai 
jas neliečiančioje Izraelio-ara
bų byloje yra reikšmingas. Vi
sų pirma jis rodo, kad europie
čiai nepasitiki amerikiečių 
vadovybe ir šioje srityje. Ant
ra - po Afganistano - sovietų 
veržimosi toliau pavojus tiek 
padidėjo, kad skubiai reikia 
pašalinti visas priežastis, galin
čias duoti progos sovietų įsi
maišymui.

Kol Amerikos pranašumas 
Art. Rytuose buvo neabejoti
nas, sunkiai išsprendžiamas Iz
raelio-arabų ginčas galėjo bū
ti narpliojamas pažingsniui. 
Atgavęs savo prarastas terito
rijas Egiptas galėtų būti pa
tenkintas, jei likusiose Izraelio 
užkariautose teritorijose gy
venantiems palestiniečiams 
būtų duota savivalda. Kokia? 
- Tai turėjo būti išspręstos de
rybose, kurios dabar turėtų 
būti atnaujintos. Nelaukda
mas derybų rezultatų, Izraelis 
skubiai tose teritorijose statėsi 
karinio pobūdžio naujokynus 
ir savo įstatymu prisijungė ry
tinę Jeruzalės dalį. Izraelis sa 
vo žygius teisino tuo, kad be 
tų naujokynų jo saugumas, 
arabams gavus savivaldą, la
bai sumažės, todėl jie jam bū
tinai reikalingi. Dėl tų pačių 
sumetimų Izraelis negalįs su
tikti su atskiros arabų valsty
bės rytiniame Jordano pakraš
tyje ir Gazos srityje įkūrimų. 
Tokia valstybė tik duosianti 
progos sovietams pastatyti ko
ją Palestinoje. Pagaliau Izra
elis sakosi niekados nesutiksiąs 
kalbėtis su Palestinos išlaisvini ■ 
mo organizacija: PLO, kadan 
gi ji esanti teroro organizacija, 
siekianti ne apsisprendimo tei 
sės Izraelio valdomose teritori
jose gyvenantiems arabams, 
bet visiško Izraelio sunaikini
mo.

Birželio trėmimų minėjimo dalyviai šv. Vardo katedroje, Chicagoje. P. Malėtos nuotr.

Negali sakyti, kad Izraelio 
argumentai būtų be pagrindo. 
Istorija moko, kad jokios 
pašaliečių garantijos neišgelbs 
ti, jei pats esi silpnas ir neturi 
kaip apsiginti. Jei mes reika
lavome Vilniaus ir Klaipėdos, 
nors tuo laiku tų sričių gyven
tojų daugumos buvo svetimos 
mūsų tautinės valstybės aspi
racijoms, negalime visai be 
simpatijų žiūrėti ir į Izraelio 
pastangas užsitikrinti vakari
nio Jordano pakraščio, kadai
se buvusios Judėjos ir Samaros 
saugumą bei prisijungti visą 
Jeruzalę. Teoriškai - ištremti 
palestiniečiai galėtų gerai įsi
kurti kituose arabų kraštuose, 
kurie dėka savo naftos labai 
praturėjo, ir yra reikalingi 
naujų imigrantų. Juo labiau, 
kad iš tų kraštu žydai išsikėlė į 
Izraelį.

Bet visi tie argumentai ne
gali įtikinti arabų, kurie jau
čiasi esą nuskriausti ir išvaryti 
iš savo tėvų žemės, ir kurie tu
ri visų savo tautiečių, o taip 
pat ir mahometonų simpatijas- 
Atsisakymas paremti palesti
niečius reikštų kiekvienos ara
bų režimo kritimą. Jei taip - 
turime sutikti, kad situacija iš 
tikro yra rimta. Juo labiau, 
kad nei viena pusė negali pa
rodyti jokios iniciatyvos gali
mam kompromisui. Atvirkš
čiai, tokiais atsitikimais pap
rastai užsiprašoma daugiau.

Už tat galima net stebėtis, 
kad teroro veiksmai iki šiol bu
vo palyginti vedami daugiau 
ar mažiau simboliškai. Ir pas
kutines aukas įskaitant, nuo 
teroro ten žuvo mažiau žmo
nių negu nuo tarpusavio kovos 
Libane, Ulsteryje (S. Airijoje) 
Turkijoje, Italijoje ar Ispani
joje (baskų krašte).

Antra vertus, arabų trakta
vimas Izraelyje ir jo valdomo
se teritorijose prieštarauja ele
mentariniam nūdieniam žmo

gaus teisių supratimui. Izra
elyje netrūksta balsų, kad to
kia padėtis negali būti amži
na, kad kiekvienos karinės 
okupacijos režimas negali ap
sieiti be represijos, kuri savo 
keliu iššaukia terorą, o tas vėl 
padidintą represiją. Toks su
pratimas tačiau verčią Begino 
vyriausybę kaip tik remtis 
kraštutiniais gaivalais, kurie 
tikisi paties Dievo pagalbos.

Tokioje padėtyje, neseniai 
rašė londoniškis The Econo
mist, pašaliečiai negali nieko 
daugiau padaryti, kaip tik 
laukti Carterio laimėjimo ar 
pralaimėjimo, iki Izraelis su- 
susilauks naujos vyriausybės 
(dabartinio seimo kadencija 
baigiasi 1981 m. kovo mėn.) ir 
iki palestiniečiai apsispręs ar 
eiti į kokį kompromisą ar ne. 
Iki tol - pašaliečiai galį tik pa
tarti, tikėtis ir melstis.

Europos ūkinės bendruome
nės valstybės padarė truputį 
daugiau. Jos aiškiai pasisakė, 
kad palestiniečiams priklauso 
apsisprendimo teisė, ir PLO, 
jei ji pripažįsta Izraelio teisę 
egzistuoti, turėtų būti įtrauk
ta į derybų procesą. Tai nepa 
keitė susidariusio status quo, 
bet paryškino pasaulinę opini
ją. Liberalus Izraelio Haaretz 
dienraštis samprotavo:

‘Europiečius reikėtų pa
smerkti už norą teroristų gru
pę įtraukti į taikos procesą, 
bet taip jau 1980 metais visur 
daroma. Beginąs tik veltui lei 
džia savo laiką žadindamas 
Holocoust’o prisiminimą. PLO 
laimėjo Vakarų Europos pri
pažinimą ... Ir tai mums yra 
nepalanki įvykių eiga.’

• Dirva ateinančią savai
tę neišeis, dėl JAV nepri
klausomybės (liepos 4) 
šventės. Sekantis numeris 
išeis liepos 10 d.

Ji mylėjo visus ir buvo 
visų mylima...

AJL Aldonai Augustinavičienei iškeliavus j Anapiį
Aurelija B a laša itienė

Kaip balandis, pašautais 
sparnais, nešantis lemtingą 
žinią, rašau atsisveikinimą, 
kuris buvo pažadėtas ilga
metės draugystės metu. 
”Kai aš numirsiu, tu gra
žiai apie mane parašyk”, sa
kydavo man Aldona Augus- 
tinavičienė. Jei pro ašaras 
vargiai bematau raides, tai 
jos mielas, besišypsantis 
veidas stovi prieš mano 
akis, ir vis dar girdžiu mud
viejų pokalbį jos mirties iš
vakarėse. "Susitiksime šeš
tadienio vakare. Taip gera 
būti tarp žmonių. Aš noriu 
būti mylima, noriu gyventi 
ir dar kai ką nuveikti...”

Kiekvieno žmogaus gyve
nimas yra neįkainuojama 
vertybė, kurios giliausią es
mę suvokiame tik tada, ka
da mistiškoji, stebuklingoji 
gyvybės gija nutrūksta pa
likdama neužpildomą tuštu
mą. žmogus, toji nuostabi 
būtybė, sukurta pagal Kū
rėjo paveikslą, ne visada 
pajėgia tą savo dieviškumo 
kibirkštį atpažinti ir ją kur
styti savo paties tobulini
mui ir žmonijos labui. Todėl 
vieni praeina pro mūsų gy
venimus, kaip blankūs šešė
liai, palikdami atmintyje 
mažytės žvakelės blykstelė

jimą, Gi kiti, savo asmeny
bių šviesa, savo dvasios tur
tais ir savo intelektualiniais 
ištekliais praturtina visus, 
kurių gyvenimus paliečia, 
įdegdami negęstantį švyturį 
gyvenimo jūroje.

Aldona Nasvytytė - Au- 
gustinavičienė savo netikė
ta mirtimi š. m. birželio 
mėn. 20 dieną, užmerkusi 
amžiams akis, visada nu
kreiptas į saulę, buvusi mū
sų laisvojo pasaulio visuo
menės retai tebeužtinkamo 
grynojo idealizmo kelrodžiu, 
paliko neužpildomą spragą 
ne vien savo liūdinčioje šei
moje.

Tikra Lietuvos dukra, Fi- 
liae Lithuaniae narė nuo 
1936 metų ir jos buvusi 
pirmininkė, ji savo gyveni
mo pavyzdžiu, savo lakiu 
žodžiu ir konkrečiais dar
bais ne tik skleidė savo kor
poracijos ideologiją, bet lie
tuviškos tapatybės išlaiky
mo principais, sujungusi sa
vyje naujojo ir senojo pa
saulių gražiausias humanis
tines vertybes, spinduliavo 
meile lietuviui ir žmogui. 
Lietuviška mokykla, kurio
je ji dėstė virš dešimties 
metų, Dirva, Viltis, Tautinė

(Nukelta į 4 psl.)
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Karalius Husseinas Washiagtone. — Kodėl europiečiai 
nepasitiki Amerika? — Biznis su sovietais kaip anksčiau.

Pereitą savaitę Washingto- 
ne viešėjo Jordanijos karalius 
Husseinas. Normaliai tai bū
tų eilinio karaliuko, kuris ne
žinia kaip ilgai dar viešpataus 
eilinis vizitas, tačiau šią vasa
rą, augant susirūpinimui dėl 
padėties Art. Rytuose, šioji 
viešnagė sulaukė didesnio dė
mesio. Izraelis pageidautų ati 
duoti iš Jordano atimtą vaka
rini Jordanijos pakraštį Husse- 
inui su sąlyga, kad ta teritori
ja liktų Izraelio saugumo kont
rolėje. Tokia išeitis Izraeliui 
patiktų daug geriau negu ne
priklausoma Palestinos valsty
bė, tačiau ji yra nepriimtina 
Husseinui. Visų pirma jos ne
nori patys palestiniečiai, ku
riems Jordanas niekados nebu
vo sava valstybė, bet dirbti
nas padaras. Husseinui neap
simoka eiti i toki ‘biznį’, nes 
užsitrauktų kitų arabų valsty
bių nemalonę ir nutrauktų iš 
jų gaunamą pašalpą. Dėl to 
Husseinas iki šiol atsisakydavo 
turėti ką nors bendro su 
Camp David susitarimu tarp 
JAV, Egipto ir Izraelio. Wa- 
shingtone Husseinas pareiškė 
norįs taikos, tačiau to tikslo 
sieksiąs kitu negu Carteris ke
liu. Husseinas ir toliau ma
nevruos tarp visų suinteresuo
tų, imdamas pagalbą (iš JAV 
ginklais) iš visų, kurie tik bus 
suinteresuoti jo tolimesne lai
kysena.

• * ♦

‘Kodėl jie (europiečiai) ne
pasitiki JAV-bėmis?’ - aiškina
si Newsweek ir atsako:

Kalbose, nors gal dar . ne iš 
tikro, Vakarų santarvė yra iši
rusi. Nuo Suezo laikų (1956 
metais D. Britanija, Prancū
zija ir Izraelis norėjo užimti 
tą kanalą, bet buvo JAV su
drausti ^santykiai tarp JAV ir

Europos nebuvę taip rūkštūs 
kaip dabar. Net Japonija dai
rosi kuo pakeisti savo globėją. 
To priežastys esančios aiškios: 
santarvininkai yra nusivylę 
pilna netikėtinumų Carterio 
užsienio politika, jie yra kitos 
nuomonės apie sankcijas Ira- 
nui, olimpiados boikotą ir 
Camp David taikos sutarimą. 
Juos piktina neribotas JAV 
energijos vartojimas ir inflia
cija.

Savaitraštis cituoja prancū
zų užsienio politikos analistą 
A. Grosserį: ‘Kiekvienas Va
karų valstybininkas pergyve
na du prieštaringus jausmus. 
Jis patenkintas, kad JAV egzis 
tuoj a, tačiau yra susirūpinęs, 
kad jo tautiečių gyvybė ir mir
tis priklauso nuo jiems visai 
svetimo ir tolimo prezidento.’ 

Europiečiai bijo karo. 89 % 
prancūzų mano, kad tarptau
tinė padėtis yra labai rimta, o 
6 iš dešimties vokiečių IlI-ią 
pasaulinį karą laiko ‘galimu’. 
Beveik pusė britų galvoja, kd 
atominio karo negalima iš
vengti. Turint tokias nuotai
kas prieš akis, galima suprasti 
norą susirūpinti savo pačių 
saugumu - išgelbėti, ką dar 
galima išgelbėti.

Aplamai imant, daugumas 
europiečių Carterį laiko geru 
žmogum, kai kas mano, kad ir 
kitas JAV prezidentas nedaug 
ką pakeistų, pvz. sugebėtų su
laikyti sovietus nuo įsiveržimo 
į Afganistaną. Daug kas kal
tina visą Amerikos politinę sis
temą, kurioje 220 milijonų 
žmonių gali pasirinkti tik tarp 
Jimmy Carterio ir Ronaldo Re 
agano, kaip rašo londoniškis 
Sunday Times.

Reikia neužmiršti, kad iš 
viso padėtis yra nepalygina

NORMANĄ 
BURŠTEINA 
185 N. Wabash Avė.
Chicago, III. 60601 
Antrame aukšte.
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ma su 1945 metais, kada Eu
ropa buvo sugraiuta, o Sovie
tų Sąjunga dar nepajėgi. Da
bar Vakarų Europa kartu yra 
ūkiškai pajėgesnė už JAV, o so 
vietai geriau apsiginklavę ne
gu bet kada, žinia, JAV ir to
liau pasilieka turtingiausia ir 
stipriausia šalis, bet ji turėtų 
vesti nuosaikesnę bei gudresnę 
užsienio politiką ir turėti ... 
kietesnę odą.

Nežiūrint Afganistano, V. 
Vokietijas kancleris gal dar šio 
mėn. gale lankysis Maskvoje 
ir pasirašys 25 metų ūkiško 
bendravimo sutartį. Faktinai 
tai ne naujas dalykas. Dėl to 
jau buvo sutarta su Brežnevu 
jau prieš porą metų sovietų va
dui lankantis Bonnoje. Dabar 
tas susitarimas tik gaus raštiš
ką formą.

Susitarimas numato bend- 
dradarbiavimą keliose techiš- 
kose srityse, ypač energijos. 
Vokiečių ir sovietų inžinieriai 
turėtų ieškoti naujų naftos ir 
dujų šaltinių.

V. Vokietijos ūkio ministe- 
ris grafas Lambsdorf pažadė
jo nesiekti pelno iš JAV drau
dimo išvešti į Sovietiją kai ku
riuos JAV pramonės gaminius. 
Vokiečiai sutiko, kad vakarie
čių koordinacinis komitetas 
‘Cocom’, kuris nutaria ko ne
galima parduoti sovietams, 
nes tai sustiprintų jų karinį pa
jėgumą, sugriežtintų savo tai
sykles, tačiau tik ‘iš principo’. 
Praktiškai ‘Cocom’ dar nesu
darė naujo sąrašo. Nauji susi
tarimai neprieštaraus ligšioli
nėms ‘Cocom’ linijom. Be to, 
vokiečių vyriausybė pati nefi
nansuoja biznių su sovietais, 
kaip daro kitos Europos vy
riausybės, nors ir Bonna ga
rantuoja, duodama privačių
įmonių ar bankų paskolas.

Kancleris Schmidtas argu
mentuoja, kad ligšiolinė Vaka
rų politika buvo prekybiniais 
ryšiais surišti Sovietiją su Va
karais, paversti ją priklauso
ma nuo tų ryšių. Ar Afganis
tanas tą politiką pakeitė? Tuo 
reikalu bendras nutarimas ne
buvo padarytas, jo nesitikima 
ir iš Venecijos konferencijas. 
Tuo tarpu V. Vokietijos eks
portas į Sovietiją per pirmus 
tris š.m. mėnesius, palyginus 
su pernai, padidėjo 24%, o 
Sovietuos eksportas į V. Vokie 
tiją padidėjo net 29%

Pats Schmidtas griežtai pa
neigė visas prielaidas, kad jis 
pasidarė sovietams nuolaides
nis, ar kad jau nepritaria ame 
rikiečių vidutinės distancijas 
raketų įvedimui į Europą. Jis 
šiuo reikalu nepakeitęs savo 
nuomonės ir griežtai paneigė 
Frankfurter Allgemeine Zei- 
tung teigimą ta prasme. Jis 
esąs už geresnį apsiginklavi
mą, nes tik tuo atveju galima 
būtų sutarti dėl abipusio tokių 
raketų skaičiaus sumažinimo. 
Tuo reikalu jis tikisi susitarti 
su Brežnevu per savo viešnagę 
Maskvoje.

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

■ Iš kitos pusės
Kartais skaitai — ir netiki savo akim, šį kartą man 

taip pasitaikė vartant AKIRAČIŲ 5 Nr. Ten kažkoks J. 
Riauba rašo apie "Lietuvą ir Jungtines Europos Valsty
bes." Pareiškęs, kad mes 'absoliučiai niekuo’ negalėsime 
prisidėti prie demokratinės Lietuvos sudarymo, autorius 
staiga pradeda mokyti, kaip tai turėtų būti daroma. Gir
di, į valdžią turėtų būti renkami tik 'sąžiningi ir padorūs 
lietuviai’. Iš tokių sudaryta laikinoji vyriausybė:

"turėtų visų pirma kviesti grįžti iš Pietų Amerikos 
kraštų lietuvius, kurie norėtų įsikurti žemės ūkyje. 
Norinčius grįžti vyriausybė persigabentų į Lietu-

- vą ir apgyvendintų Lenkijos ir Gudijos pasienyje 
kompaktiškai, kur jie pradžioje galėtų naudoti ir 
atsivežtąją kalbą — ispanų ar portugalų".

Negaliu patikrinti su kokiu entuziazmu Brazilijos 
lietuviai norėtų pakeisti iš kolūkią išvarytus gudus — 
apie ateitį gali svajoti kaip nori. Blogiau, kad autorius 
fantazuoja apie praeitį, kuri susideda iš daugiau žinomų 
faktų. Pagal Riaubą, Lietuvos sienos turėtų būti "teisėtų 
sutarčių ribose, ir būtent: 1920 metų sutarties su Mask
va, o taip pat ir 1945 metų Potsdamo susitarimo.” Ka
dangi jis nenurodo kaip Lietuva galėtų prisidėti prie kada 
nors būsimų J. Europos Valstybių, reikia manyti, kad 
Sovietijai subyrėjus. Tuo atveju Lietuvos kaimynas būtų 
Gudija, kurią vargu ar saistytų 1920 m. liepos 12 d. tai
kos sutartis. Joje Lietuvos rytų siena buvo pravesta pa
gal Joffes-Rozenbaumo kompromisą. Nedaugiau rimtas 
yra Potsdamo susitarimas, kuriuo JAV ir D. Britanija 
pažadėjo palaikyti taikos konferencijoje Sovietų Sąjun
gos pretenzijas į Karaliaučiaus sritį, nes, girdi, sovie
tams rėikalingas neužšalantis uostas Baltijos jūroje. 
Potsdamo konferencijos dalyviams neatėjo į galvą, kad 
Karaliaučius yra 49 km. nutolęs nuo jūros, su kuria jį 
jungia dirbtinas kanalas, dažnai žiemą užšąląs, todėl lai- 
vyninkystė įmanoma tik ledlaužių pagalba. Tuo atžvilgiu 
yra daug patogesni Latvijos uostai. Sovietų enciklopedi
ja Karaliaučių pradėjo vadinti ’neužšalančiu uostu’ tik 
1953 metais. Sarkastiškai pastebi George Kennan: "jei 
kas po 1945 metų manė matąs ledą kanale, vedančiam į 
Karaliaučių, jis klydo. Tai buvo tik iliuzija, išplaukusi iš 
priešsovietinių prietarų.”

Sutartys galioja tik tada, jei yra kam jas palaikyti 
jėga. vm

j A G E N B E R G
NEEDS 1ST CLASS SKILLED HELP 

FOR I3T fc 2ND SH1FTS.
WE ARE LOOKING for people for our new plant in Enfield. Con- 

necticut. We have opening* in the follovring area*:
SHEET METAI. WORKER, J.S year* ezperience. 
ENGINE A TURRET LATHE OPERATOR, five year* ezperience. 
HORIZONTAL BORING MILL OPERATOR. i-8 year* ezperience. 
CUT-OFF SAW OPERATOR. I year ezperiance.

Complete fringe benefit package if you are intere*ted and qualified 
pleaae *end your reaume or apply to:

JAGENBERG INC.
P. O. BOX 1M. FRESHWATER BLVD. 

ENFIELD, CT. OMU
An Equal Opportunity Employer

(26-32)

IMMEDIATE 
Į OPENING
■ FOR METAL FABRICATING AND
: TOOLING ENGINEER
■
2 We are in need of an individual thoroughly fami-
■ liar with the designing and fabrication of sheet 
2 metai products for our Metai Furniture Factory. 
J Some tool and fixture design and plant layout ex-
■ perience would also be involved. Duties would also
■ include training and supervising engineering 
« drafting section of 6-8 individuals.
« This is a Michigan Civil Service position located 
S in Jackson, Michigan. Excellent fringe and retire-
■ ment benefits.
■
a Salary range $16,140 to $19,627 per year.
5 Send resume of personai and work history. Letter 
J mušt be postmarked not later than June 13, 1980.

MINORITIES ARE 
ENCOURAGED TO APPLY -

MICHIGAN STATĖ INDUSTRIES 
4000 COOPER STREET 

JACKSON, MICHIGAN 49201 
(23-32)
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Lietuvos gen. konsule J. Daužvardienė kalba šv. Vardo ka
tedroje Chicagoje, Birželio trėmimų minėjime.

P. Malėtos nuotr.

Vieningu darbu padėsime Lietuvai 
k Į atgauti nepriklausomybę

Lietuvos generinės 
konsulės J. Daužvardie- 
ttės įvadinis žodis bai
siojo birželio 40 m. pa
maldose šv. Vardo ka
tedroje, Chicagoje 1980 
m. birželio 15 d., 7 v. v.

Susirinkome šioje didin- 
t goję šventovėje jungtis į 

Lietuvą. Į gedulo maldą už 
Lietuvą. Į gedulio maldą už 
jos nukankintus ir kankina
mus vaikus.

Susirinkome maldingai 
paminėti siaubingas prieš 
40 metų dienas, kuomet So
vietų Sąjunga sulaužė visas 
su Lietuva iškilmingai pasi
rašytas sutartis, o vykdė 
slaptą, judošišką, su nacių 

j, Vokietija sutartį užgrobti 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. 

1940 metuose, birželio 15 
dieną, Sovietų Sąjunga 
klasta, smurtu ir karine jė
ga okupavo Lietuvą, pašali
no jos teisėtą valdžią ir pra
dėjo vykdyti mūsų tautos 
genocidą. Tūkstančiai ne
kaltų lietuvių žuvo. Tūks
tančiai buvo įkalinti ir pa

versti sovietų vergais, bru- 
tališkai išvežti į tolimas so- 
vietijos dalis. Giliu liūdesiu 
ir malda prisimename bro- 
lius-seseris, žiauriojo oku
panto aukas.

Meldžiamės už Lietuvą, 
už jos užslopintą laisvę. 
Meldžiame Aukščiausi ą j į 
padėti mūsų pastangoms iš
vaduoti Lietuvą iš Dievo 
nepripažįstančio okupanto 
žabangų.

Karšta malda, vieningu 
darbu padėsim Lietuvai at
gauti nepriklausomybę, kad 
dabar pavergtas lietuvis vėl 
galėtų gyventi laisvai ir be 
baimės, be persekiojimų, 
garbinti Dievą ir mylėti sa
vąją Tėvynę, savo laisvę, 
nepriklausomą Lietuvą.

• Anicetas Simutis, Lie
tuvos gen. konsulas New 
Yorke, mirus Japonijos 
premjerui Masajoši Ohira, 
pareiškė užuojautą, pasira
šydamas užuojautų knygo
je Japonijos gen. konsulate 
New Yorke.

Chicagos lietuviai š.m. bir
želio 15 d. plačiai ir iškilmin
gai paminėjo skaudžią 40 me
tų Lietuvos okupacijos sukaktį.

Lietuvių Bendruomenės Vi
durio Vakarųapygardos valdy 
bos rūpesčiu buvo sušauktas 
organizacijų atstovų ir visuo
menės susirinkimas, kuriame 
buvo sudarytas organizacinis 
komitetas rūpintis suruošti 
liūdnųjų Birželio įvykių minė
jimą. Susirinkusieji nutarė 
Lietuvos okupacijos 40 metų Ii 
liūdnos sukakties minėjimą su 
ruošti Chicagos arkidiocezijos 
Švento Vardo katedroje. Lai
ko buvo likę nedaug, o tokiam 
dideliam įvykiui įvykdyti rei
kėjo talkos ir išmanančių dar
bo rankų. Komitetas, vado
vaujamas darbštaus pirminin
ko Kazio Laukaičio, visas kliu 
tis nugalėjo ir minėjimą pasi
gėrėtinai įvykdė.

7 vai. vakaro Chicagos ir 
apylinkių lietuviai, atvykę spe 
cialiais autobusais ir priva
čiais automobiliais, pripildė 
erdvią, turinčią 1600 sėdimų 
vietų, Švento Vardo katedrą. 
Pakraščiais nemažai buvo sto
vinčių.

Gedulo pamaldas už Lietu
vą punktualiai pradėjo kated
ros rektorius prel. Timothy 
Lyne. Kardinolo J. Cody svei 
kinimą perskaitė kun. J. Ku- 
zinskas, o gubernatoriaus J. 
Thompson, senatoriaus Percy, 
šen. F. Savicko ir kongr. Der- 
vinskio sveikinimus perdavė 
prel. D. Mozeris.

Turiningą, gražų, giliai pa
triotini žodį lietuviškai tarė 
gen. konsule Juzė Daužvar
dienė. Švento Rašto skaity
mus (angliškai) atliko liet, 
evang. reformatų kun. P. Di
lys ir SV. Antano (Cicero) pa
rapijos klebonas kun. J. Stan
kevičius. Kalbėjo Valdas 
Adamkus lietuviškai. L.K.B. 
Kronikos ištraukas paskaitė šv 
Kazimiero vienuolyno gen. 
sekretorė sesuo M. Agnesine. 
Ilgesnę kalbą angliškai pasa
kė kun. K. Pugevičius, o lita
niją už Lietuvą sukalbėjo švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
klebonas kun. Antanas Zaka'- 
rauskas, visiems atsakinėjant 
‘Viešpatie, išklausyk mus’. Da
nutė Juodvalkytė, lydima Kęs 
tučio Laukaičio perskaitė Mal
dą už Lietuvą (LKB Kronikos 
Nr. 4). Pabaigoje vysk. Vin
centas Brizgys suteikė visiems 
palaiminimą.

Gedulingos pamaldos už 
okupuotą Lietuvą baigtos gies
me Marija, Marija ir Lietuvos 
Himnu.

Skaitymų, kalbų ir maldų 
įtarpose giedojo šv, M. Ma
rijos Gimimo (Marąuette Par
ko) parapijos choras, vadovau
jamas Antano Lino, solistai - 
Dana Stankaitytė ir Jonas Vaz - 
nelis, akomponuojant Arūnui 
Kaminskui.

Bendros gedulingos pamal
dos užtruko 1 vai. 40 min. 
Minėjimas buvo įspūdingas ir 
prasmingas. Pamaldose daly
vavo lietuvis vyskupas, gen. 
konsulė, visų trijų didžiųjų lie
tuviškų parapijų klebonai 
(Marąuette Parko, Brighton 
Parko ir Cicero), vienudės- 
vienuoliai, pasauliečiai ir jau
nimas.

Maldai iškilmingumą sutei
kė labai gražiai giedojęs cho

ras ir solistai (9 giesmes). Cho
ras giedojo - Nuliūdo kapais, 
Apsaugok Aukščiausias, Popu- 
le meus, Parveski Viešpatie su 
sol. J. Vazneliu, Jesu Dulcis, 
Libera Mea (G. Verdi) sol. 
D. Stankaitytė, Maldą už tė
vynę su solistais D. Stankaity- 
te ir J. Vazneliu, Marija, 
Marija ir Lietuvos himną, kar 
tu su choru, giedojo ir visi susi
rinkusieji. Šios giesmės, išsi
veržusios iš tūkstantinės mi
nios krūtinių, ne vienam iš
spaudė ašarą ir nukėlė į rusiš
ko komunizmo terorizuojamą 
tautą ir prievartaujamus mū
sų brolius.

Gedulingos pamaldos . už 
Lietuvą praėjo rimties ir susi
kaupimo ženkle. Dviejų tūks
tančių minia buvo taip rimtai 
susikaupusi ir tyli, kad didžiu
lėje katedroje buvo girdimas 
kiekvienas kalbėtojų žodis ir 
giesmės garsas. Dalyvių vei
dai suakmenėję, rimti ir ryž
tingi. Net autobusuose nesigir 
dėjo įprasto juoko bei kalbų. 
Sėdėjo žmonės susimąstę, nu
grimzdę į praeitį ar prisiminę 
kankinamus savo brolius lietu
vius.

• ♦ *
Tą pačią dieną atskirą mi

nėjimą suruošė Chicagos Lie
tuvių Taryba. Prie švc. M. 
Marijos Gimimo parapijos baž
nyčios buvo pakeltos pusiau 
stiebo vėliavos ir išklausytos iš
kilmingos šv. mišios kurias at 
našavo vyskupas Vincentas 
Brizgys, asistuojamas 6 kuni
gų. Pamokslą pasakė kan. 
Vaclovas Zakarauskas. Bažny. 
čioje dalyvavo ir organizacijų 
vėliavos.

Po pamaldų minėjimas bu
vo tęsiamas parapijos salėje, 
kur susirinko pora šimtų žmo
nių. Gen. konsulė J. Daudž- 
vardienė, kaip visuomet, pasa
kė padrąsinanti ir i vieningą 
darbą kviečianti žodį. Taip 
pat kalbėjo vysk. V. Brizgys, 
kun. Gerulis, ALTopirm. dr. 
K. Šidlauskas, dr. V. Dargis, 
o meninę dalį atliko K. Braz- 
džionytė ir R. Tričkytė. Minė 
jimui vadovavo Chicagos Lie
tuvių Tarybos pirm. E. Miku- 
žiūtė.

♦ * ♦

Lietuvos okupacijos 40 me
tų sukaktį Chicagoje buvo no
rima paminėti vieningai. Su
kviestame organizacijų atsto
vų ir visuomenės susirinkime 
buvo pageidauta į ruošiamą 
minėjimą pakviesti ir Chica
gos Lietuvių Tarybos atstovus 

D. Juodvalkytė ir K. Laukaitis šv. Vardo katedroje Chi
cagoje pravedant Birželio trėmimų minėjimą.

Tarpininkaujant Vyčių atsto
vei, pakvietimas buvo padary 
tas, bet neuslaukė teigiamo at 
sakymo ir minėjimai buvo ruo 
šiami atskirai.

Skaudžios sukakties akivaiz 
doje buvo norima padaryti vie 
ningą demonstraciją ir parody 
ti rusiškam komunizmui visų 
lietuvių solidarumą. Pasiūly
mas buvo padarytas ne LB, 
bet organizacinio komiteto 
vardu. Būtų užtekę bendro 
pareiškimo spaudai, po kuriuo 
būtų pasirašę organizacinio 
k-to ir Chicagos L. Tarybos 
pirmininkai, kviečią visus lie
tuvius dalyvauti ruošiamuose 
minėjimuose. Kaip matome, 
bendras pareiškimas nebuvo 
padarytas ir minėjimai įvyk
dyti atskirai. Buvo reikalin
gos pamaldos už pavergtą Lie 
tuvą visose lietuviškose baž
nyčiose, o taip pat labai svar
bu buvo pripildyti Chicagos 
didžiausią šventovę, pirmą 
kartą lietuvių reikalams gautą 
Lietuviškoji visuomenė supra
to minėjimo svarbą ir pripildė 
parpijines šventoves ir Švento 
Vardo katedrą.

Dar žodelis dėl pasakytų 
kalbų bei pamokslo. Kalbėto
jų dauguma minėjo okupaciją 
pavergėjus, bet pasigedome 
Rusijos vaidmens, prisidengu
sios komunizmo skraiste ir ne
šančios laisvoms tautoms ver
gija.

Gaila, kad Chicagos didžio
ji spauda ir TV reporteriai ne
sidomėjo šia didinga lietuvių 
manifestacija. Kardinolo J. 
Cody nedalyvavimas taip pat 
lietuvius nuvylė, nors turima 
žinių, kad is vykdė ankstes
nius įsipareigojimus ir namuo
se nebuvo

Savo pareigas pasigėrėtinai 
atliko sudarytas komitetas, 
bet išskirtinai didžiąją darabo 
naštą išnešė primininkas Ka
zys Laukaitis ir adv. Saulius 
Kuprys, padedami daugelio 
talkininkų. Reikšminga ir sva
ri talka buvo gen. konsulės Ju
zės Daužvardienė, kuri savo 
patirtimi, patarimais ir padrą
sinimu rėmė komiteto darbą.

Atskirai reikia paminėti mi
nėjimo programą Gedulo pa
maldos už Lietuvą, išleistą 
dviem kalbom, 8 puslapių. Be 
kitų dalykų, programoje duo
dama Lietauvos katalikų baž
nyčios padėtis rusų komunis
tams okupavus Lietuvą.

Programos pabaigoje surašy 
tos 46 organizacijos, prisidėju
sios prie šio minėjimo.

P. Malėtos nuotr.
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Ii buvo visų mylima.
(Atkelta iš 1 psl.) 

Sąjunga ir Skautybė — tai 
jos rūpesčių našta ir gyve
nimo tikrovės uždaviniai. 
Išlikusi ištikima tautininkų 
ideologijai, ji savo toleran
tiškumu visiems geros va
lios lietuviams iškovojo re
tai mūsų visuomenininkams 
prieinamą populiarumą būti 
priimta visų ir visada.

Baigusi Vytauto Didžiojo 
Universitetą, aktyvi Filiae 
Lithuania, jau anksti pasi
žymėjusi retorikos mene, ji 
savo visuomeniškus talen
tus nukreipė j dar plates- 
nias dirvas, tapdama ener
ginga Lietuvos Studentų 
Sąjungos nare ir dėdama 
pastangas suartinti skirtin
gų pažiūriu korporacijas.

Tremtyje, įsikūrus Mem- 
mingeno stovyklos gimnazi
jai, ji joje buvo ne vien mė
giama kaip įdomi literatū
ros dėstytoja, bet ir kaip 
pedagogė, suprantanti laiko 
ir karo audrų pažeistą lie
tuvišką jaunimą, jame įžiū
rėdama ateities jėgą ir lie
tuviškumo tęstinumą už pa
vergtos tėvynės ribų. Būda
ma tuo metu gimnazijoje 
anglų kalbos mokytoja ir 
klasės auklėtoja, ir aš bu
vau susidūrusi su moki
niais, kurių elgesys, po ke- 
letos metų kariuomenėje, 
bėgime ir stovyklose, ne
beatitiko gan konservaty
vaus Nepriklausomos Lietu
vos gimnazijų standarto. 
”Jie jauni ir daug jau iš
gyvenę. Jaunystė tokiems 
išgyvenimams nėra pasiruo
šusi. Būkime atlaidūs jų ir 
mūsų ateities labui”, peda
gogų tarybos posėdyje už 
jaunimą kovojo Aldona. ”Jų 
gražiausios dienos prabėgo 
svetimų žemių apkasuose, 
bombarduojamuose mies
tuose ...”

Nerūpėjo Aldonai Augus- 
tinavičienei ir moterų lygy
bės klausimai. Jai buvo aiš
ku, kad moteris yra žmogus 
su visais žmogiškosios bū
tybes atributais ir teisėmis. 
"Moters jėga glūdi jos mo
teriškume. Tačiau būdama 
moteris ji neprivalo ribotis 
kuria nors viena siaura gy
nimo funkcija. Ji gali būti 
gera žmona ir motina, neiš
sižadėdama savo siekių ir 
nepaneigdama savo talentų 
už šeimos ribų. Kas gi ne
leidžia moteriai ugdyti jos 
asmenybės, kurti, tobulin
tis ?” Ją žavėjo Maria Curie, 
Gabriela Mistral, Klara 
Schumann ir Margaret 
Thatcher. Su dideliu pasidi
džiavimu ji pasakojo apie 
savo apsilankymą pas gar
siąją Pearl Buck, kuri, ne
žiūrint asmeniško gyveni
mo tragedijos, pasauliui, 
davė Nobelio premijos už
sitarnavusius raštus. "Kaip 
gaila, kad pasakytas žodis 
neišlieka, kaip išlieka raš
tas, skultūra, tapyba”, kar
tais ji man pasiskųsdavo. 
Noras džiuginti klausytojus 
paskaitomis liko gyvas joje 
iki paskutinės jos gyveni

mo dienos. Viename pokal
byje apie savaitę prieš mir
tį ji pasidžiaugė gavusi 
kvietimą kalbėti matomai 
vyresnės kartos .jos gerbėjų 
grupei. "Jie savo laiške ra
šo, kad nori mane dar vie
ną kartą išgirsti prieš mir
tį”, su džiaugsmo ašaromis 
pasakojo ji. "Prieš kieno 
mirtį”? pusiau juokaudama, 
užklausiau aš ...

Baigusi Kaune Vytauto 
Didžiojo Universitetą, ji 
prancūzų kalbos ir literatū- 
roę studijas gilino Sorbon- 
noje, nuo pat savo anksty
viausios jaunystės pamėgu
si prancūziškąjį romantiz
mą ir misticizmą. Ir vėliau 
į tremties gyvenimą ji at
sinešė savo žinojimą ir pa
tirtį, kuriais konkrečiai da
linosi su studentėmis virš 
20 metų Clevelando uršu- 
liečių kolegijoje kaip pran
cūzų literatūros profesorė, 
šeimai besikuriant naujame 
pasaulyje, augindama dvi 
dukreles, aktyviai dalyvau
dama visuomenės gyveni
me, dėstydama šeštadieni
nėje mokykloje, organizuo
dama kultūrines šventes, ji 
rado jėgų ir laiko įsigyti 
Western Reserve Universi
tete magistro laipsnį.

Neteko jos mūsų tauta, 
jos asmenyje turėjusi tau
tos židinio liepsnos kursty
toją, jos meilės skleidėją, 
tautinių idealų įgyvendinto
ją. Neteko jos laisvojo pa
saulio lietuviška visuomenė, 
jos darbų vaisiuose, jos tu
riningose paskaitose, jos pe
dagoginiame patyrime ra
dusi savo tęstinumą jauno
sios kartos nuotaikose. Ne
teko jis visuomeninės ir 
i d e o loginės organizacijos, 
kuriose ji spinduliavo idea
lizmo tolerancijos ir meilės 
spinduliais.

Ji mylėjo gyvenimą, žmo
nes ir visą Dievo sukurtą 
pasaulį. Ji mėgo segti gėles 
į plaukus, dainuoti ir šokti. 
Ji mėgo auginti gėles, jas 
ravėti ir jomis gėrėtis. Ji 
mėgo Šopeną, mylėjo mūsų 
liaudies dainą, adoravo Ma
riją Pečkauskaitę, kurios 
"Mamatės ir rožių” citatos 
nuolatos prasiskverbdavo 
jos paskaitose. Ji gyvenimo 
kančias ir smūgius pakek 
davo stoiškai, be skundo, 
bet turėjo neribotą kąpaci- 
tetą džiaugtis tuo, kas yra 
džiaugsminga.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO DILI IŲ KRAUTUVĘ

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

Buvusi Lietuvių Bendruomenės Clevelando apylinkės valdyba. Iš kairės: Albinas KarsokaS, 
A Vasiliauskas, Kazys Karalis, Kazys Gaižutis, Kazys Karpius, Vyt. Stuogys ir pirm. F. Eidim- 
tas. Visi Tautinės S-gos nariai išskyrus K. Gaižutį. V. Plodžinsko nuotr.

ALT S-GOS CLEVELAND 
SKYRIAUS ĮNAŠAS 
LIETUVIŲ B-NĖS 

ĮKŪRIME
ALT S-gos Clevelando 

skyriaus 30 metų veiklos 
apžvalgą minint, S-gos na
rių įnašas orgąnizuojant ir 
plečiant LB veiklą yra la
bai žymus, todėl nutylėji
mas padarytų mūsų sk. vei
klos istoriją nepilną.

Lietuvių Bendruomenės 
kūrime Clevelande dalyva
vo žmonės iš visų lietuviš
kų organizacijų, kaip antai, 
politinių, šalpos, draudimų, 
sporto, religinių ir t.tp Tai 
buvo veikiama tikrai tole
rantiškumo atmosferoj. Po
litinis pradas nebuvo įvel
tas. ALT S-gos skyrius, 
ypatingai, stipriai įsijungė 
į LB veiklą, nes turėjo pa
jėgių žmonių organizaci
niam darbui.

čia paminėsiu tik tuos

Prezidento Antano Sme
tonos asmenybė jos gyveni
mui teikė idealistinės švie
sos, o asmeniška pažintis su 
Mykolaičiu-Putinu buvo jos 
pasididžiavimo šaltiniu.

Ji žavėjosi Volteru ir Tol
stojumi. Ji išgyveno Lietu
vos ilgesį, tuo pačiu pamil- 
dama svetimą Ameriką, 
1970 metais užsitarnavusi 
"iškilios naujos pilietės” ti
tulą. Ji buvo kaip plaštakė, 
kuriai vasara neturėjo pa
baigos. Ji buvo dvasios mil
žinas. Ji mylėjo visus Ir ji 
buvo visų mylima. Tebūnie 
jai lengva Amerikos žeme
lė!

i: n:

ALT S-gos Clevelando sky
riaus narius, kurie buvo 
renkami į LB valdomuosius 
organus: dr. Alg. Nasvy- 
tis — PLB valdyboj, dr. A. 
Butkus — Ohio apygardos 
LB pirmininkas, F. Eidim- 
tas — ilgametis Clevelando 
apylinkės pirm.r J. Malskis 
— ilgametis ir dabartinis 
pirm., valdybų veikloje da
lyvavo: inž. Pijus žiūrys, 
K. Karpius, Julius Smeto
na,, Pijus J. Nasvytis, K. 
Karalis, V. Stuogys, St. 
Astrauskas, A. Karsokas, 
A. Vasiliauskas, J. Budrie
nė ir kt.

Jeigu nepaminėjau pa
vardžių iš ALT S-gos sky
riaus narių, kurie darbavo
si L. B-nei jos kūrimosi lai
kotarpiu, tai dėl to, kad ne
turėjau LB ano laikotarpio 
archyvų. Jeigu kas atsiliep
tų, būtų galima pataisyti.

Dėl pavaizdavimo apie 
ALT S-gos skyriaus veiklą 
LB įdedama nuotrauka LB 
valdybos, rodos, iš 1967 ar 
1968 metų, kur iš 7 vald. 
narių šeši yra tautininkai, 
čia buvo kalba apie ALT 
S-gos skyriaus įnašą į LB 
išsivystimą. Kitos organi
zacijos, galbūt, dar daugiau 
prisidėjo.

O koks gi atsiliepimas 
apie tas darbščias organiza
cijas dabartinių LB vado
vų? štai kaip jos vertina
mos:

JAV LB IX-tosios Tary
bos sesijoj buvęs PLB pir
mininkas Br. Nainys sako: 
(Citata iš jo kalbos ”Pasau- 
lioLietuvio” No. 10, 1979 
m.)

•”Iš Lietuvos atsivežtos 

politinės grupuotės, kaip 
nesunkiai visi galime pą- 
stebėti, dabar jau yra išsi 
sėmusios, savotiškai ir net 
rūsčiai sukonservatyvė  ju
stos, sunykusios. Neretai 
pasidavusios kažkokiom ne
aiškiom įtakom jos darosi 
jau nebe pozityvūs darbi
ninkai, bet daugiau tik pre
tenzingi kliuviniai.”

Tai štai kokia atestacija 
LB kūrėjams. Vadinasi, ar
ba jūs išnykit visai, arŲa ei
kit į užpečkį.

Lietuvybės išlaikymui, 
lietuviškos kultūros puose
lėjimui šiame krašte ir lie
tuvių kovai dėl mūsų kraš
to laisvės, senųjų ir nau
jųjų ateivių organizacijų 
vaidmuo yra milžiniškąs- 
Todėl atsakingų LB vęikė- 
jų toks pasisakymas yra 
daugiau negu nesusiprati
mas.

K. Karalis

E A R L Y 
RETIREES

DEGREED BSME FOR PROCES3 
WORK IN OUR MECHANICAL EN
GINEERING DEPARTMENT. MUŠT 
HAVE EXPERIENCE IN THE FIELDS 
OF COMBUSTION. AIR HANDUNG. 
HEAT TRANSER AND STREE ANA- 
LYSIS.

1NDUSTR1AL OVEN MANUFACTU- 
HEAT TRANSFER AND STRESS 
ANALYSIS.

MICHIGAN OVEN CO.
728-6800, Ext- 66.24M)

OPPORTUNITY FOR 
PROFESS1ONAL HELP 

60 bed general hospital. 45 milas 
3. W. Minneapolis, Minnesota.

REGISTERED X-RAY 
TECHNOLOGI3T

____ and
REGISTERED LABORATORY 

TECHNOLOG1ST AXCJ».
F all time. days <■ call time 

Salary commensurate with ezperieace 
* ability. Llberal personnel policiea. 
Apply call or arrite to: Dirvclor of 

La borą tory
OUEEN OF PEACE HOSPITAL " 
New Praque. Minnesota 56071 

612-758-4431
(24-32)
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KODĖL ATSISTATYDINO PLD 
KULTŪRINĖS TALKOS KOMISIJA? 
Pasikalbėjimas su dr. Leonu Kriaučeliunu

Labai laiku kilo Jums su
manymas duoti man progos 
pasidalinti mintimis su 
"Dirvos” skaitytojais. Po 
mūsų kultūrinės talkos ko
misijos atsistatydinimo esu 
gavęs nemaža laiškų ir te
lefoninių p a s k ambinimų, 
besiteiraujančių kodėl mes 
taip staiga, ypač po sėkmin
gų Pietų Amerikos jaunimo 
gastrolių, . atsistatydinom. 
Tad bus dabar gera proga, 
pasikalbėjime su Jumis, at
sakyti visiems.

— Kokiais pagrindais ir 
kokiam tikslui buvo sudary
tas Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės kultūrinės talkos 
komisija?

— 1979 metais kovo mė
nesyje buvau pakviestas 
PLB valdybos suorganizuo
ti kultūrinės talkos komisi
ją. Komisijos uždavinys bu
vo palaikyti kultūrinius ry
šius su kitų kraštų lietu
viais. Kadangi esu rengęs 
nemaža didesnio pobūdžio 
kultūrinių renginių, dirbęs 
su jaunimu, suorganizavęs 
dvi tautinių šokių šventes, 
Alto genocido parodą, vedęs 
LB kultūros fondo bei Balfo 
vajus, jaučiau, kad tas dar
bas bus man prie širdies ir 
Būfcėbėsiu pavestas pareigas 
tinkamai atlikti. Mielai su
tikau sudaryti kultūrinės 
talkos komisiją ir jai vado
vauti. Į komisiją įėjo: Re
gina Kučienė, Marytė Rė
mienė, Loreta Stončiūtė, 
Remigijus Vedegys, Juozas 
Šlajus, Algis Regis ir Anta
nas Jarūnas. Komisijos sąs
tatas buvo patvirtintas PLB 
valdybos ir Vaclovas Klei
za buvo paskirtas ryšinin- 
ku-atstovu prie mūsų ko
misijos.

— Kokius darbus komi
sija atliko Ir jų pasekmės?

— Per vienerius mūsų 
veiklos metus, kiek sąlygos 
ir jėgos leido, stengėmės 
mums pavestas pareigas at
likti. Tuoj pradėjom gauti 
iš įvairių kraštų kultūrinin
kų prašymų, bet ne visus 
galėjom patenkinti, nes 
kiekvienas kultūrinis dar
bas surištas su didelėm iš
laidom, o mums tik pradė
jus darbą mūsų iždas buvo 
tuščias. Darbų pradžiai 
PLB valdyba paskyrė mums 
5,000 dolerių, bet tai tik 
maža dalis didesnių užmojų 
vykdymui. Tad kiekvienam 
darbui finansuoti turėjom 
rūpintis ir pinigais.

Iš atliktų darbų galėčiau 
suminėti sekančius:

1. Prisidėjom prie sol. G. 
čapkauskienės išvykos į 
Australiją;

2. Atvežėm Pietų Ame
rikos jaunimo šokių grupę 
"Ąžuolyną” iš Urugvajaus 
ir mergaičių vokalinį viene
tą "Žibutes” iš Argentinos, 
kurie sėkmingai gastrolia

vo po Ameriką ir Kanadą ir 
davė 10 koncertų;

3. Tuo pačiu laiku iš Vo
kietijos buvo pakviesti pia
nistė R, Lampsatytė ir flei- 
tistas P. Odinis, kurie sėk
mingai koncertavo Wa- 
shingtone, Chicagoje ir Cle
velande ;

4. Buvo paruoštas planas 
Clevelando "Nerijos’’ išvy
kai į Pietų Ameriką. Tuo 
reikalu komisijos vicepir
mininkas R. Vedegys lankė
si Pietų Amerikoje, kur bu
vo sutartas laikas ir paruoš
tas kelionės planas;

5. Susirašinėjus su Aus
tralija buvo suplanuota p. 
G. Breichmanienės, žinomos 
"Gyvataro” šokių grupės 
mokytojos ir ketvirtosios 
tautinių šokių šventės me
ninės dalies vadovės, išvy
ka į Australiją ir ten pra
vesti šiais metais tautinių 
šokių mokytojų kursus. Bet 
vėliau Australijos krašto 
valdyba nusprendė tų kur
sų neorganizuoti;

6. Gal pats sunkiausias 
darbas, daugiausia pastan
gų ir laiko pareikalavęs, tai 
buvo lėšų telkimas šių dar
bų įvykdymui. Surengėm 
banketą 100 dolerių asme
niui, kuris pasisekė labai 
sėkmingai ir sudarė didesnę 
dalį pajamų išlaidoms ap
mokėti, be to, talkinant 
"Margučiui”, vedėm vajų, 
rašėm prašymus įvairioms 
organizacijoms ir LB insti
tucijoms Amerikoje ir Ka
nadoje. Aš pats asmeniškai 
ranka parašiau 185 laiškus.

Klausiant apie darbų pa- 
sėkmės, nepatogu būtų man 
pačiam apie tai kalbėti. 
Apie tai daug kalbėjo spau
da, radijo, tą rodė didelis 
visuomenės susidomėjimas, 
perpildytos auditorijos, pa
pildomi koncertai ir t.t. 
Urugvajaus Lietuvių kultū
ros draugijos pirmininkas 
p. G. Mačanskas padėkos 
laiške rašo: "Ąžuolynas” 
sugrįžo labai patenkintas, 
nors ir pavargęs, ši kelionė 
liks ilgai ąžuolyniečių at
mintyje ir juos įjungs į dar 
aktyvesnį mūsų kolonijos 
veikimą". O dr. Alfredas 
Stanevičius rašo, kad: "Vi
sas ansamblis tebegyvena 
maloniais p r i s įminimais. 
Daug ką išmokom, daug ko 
sužinojom, papiatėm, gir
dėjom. Visa tai neįkainuo
jama. šimteriopai praturtė
jom žiniomis ir pergyveni
mais, subrendom lietuvybė
je, nes pamatėm savo aki
mis ir patyrėm savo jaus
mais, kad būti lietuviu yra 
svarbu ir garbinga. Ir labai 
aktualu. Pamatėm, kad lie
tuviškas pasaulis apima vi
są žemę ir kad kur tik be
būtum, visur surasi nuošir
džią lietuvišką duoną ir 
druską".

Buv. PLB kultūrinės talkos komisija. Sėdi iš kairės: L. Stončiūtė, dr. L. Kriaučeliūnas,
M. Rėmienė, PLB pirm. V. Kamantas, R. Kučienė. Stovi: R. Vedegys, A. Regis, A. Jarūnas ir J. 
Šlajus.

— Kokie buvo komisijos 
ateities planai?

— Sekantis mūsų darbas 
ir buvo "Nerijos” išvyka į 
Pietų Ameriką, pagal mūsų 
sutartą laiką ir paruoštus 
planus. Bet PLB valdybos 
pirmininkas p. V. Kamantas 
mūsų valdybos paruoštus 
planus iš mūsų atėmė ir šių 
metų balandžio 11 dienos 
PLB valdybos posėdyje pra
nešė, kad "Nerijos” išvykos 
kelionės reikalais rūpinasi 
V. Kamantas ir V. Kleiza, 
PLB kultūrinės talkos ko
misijos susitarimas ir pla
nai paliekami tie patys." 
Vėliau skaičiau spaudoje, 
kad "Nerijos” išvyką orga
nizuoja Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė.

Turėjau ir daugiau planų, 
kurie būtų naudingi buvę 
jaunimo bendravimui ir 
kultūrinių ryšių palaiky
mui, bet mūsų komisijai at
sistatydinus ir veiklai su
stojus, nėra reikalo apie tai 
daugiau kalbėti.

— Kokios buvo priežas
tys, kad komisija nutraukė 
taip sėkmingai vykdomą 
darbą ir atsistatydino?

— Su dideliu entuziazmu 
apsiėmiau pareigas ir kiek 
sąlygos ir jėgos leido visa 
komisija vieningai dirbom. 
Bet beveik nuo pat darbo 
pradžios pradėjau susilauk
ti iš PLB valdybos pirmi
ninko p. V. Kamanto užme
timų, kaltinimų. Juo tolyn 
priekaištai didėjo. Sunku 
dirbti, kai darbas varžomas 
priekaištaujama ir rodomas 
nepasitikėjimas. Tuo labiau, 
kad visi kaltinimai be pa
grindo. šioje vietoje su di
deliu malonumu prisimenu 
p. V. Volertą, kai jo pa
kviestas ruošiau ketvirtąją 
tautinių šokių šventę. Tai 
buvo pats maloniausias dar
bas, bendradarbiavimas ir 
pasitikėjimas. Atrodo, Pie
tų Amerikos jaunimo gast
rolės tikrai gerai pasisekė, 
bet štai Detroite įvykusioje 
LB konferencijoje š. m. ko
vo mėn. 22-23 d.d., kada dar 
visi gyvenom "Ąžuolyno” ir 
"žibučių” koncertų nuotai

komis, "Drauge” balandžio 
11 d. aprašinėjant įvykusia 
konferenciją, vėl paberiama 
iš Bendruomenės viršūnių 
piktos, nepagrįstos kritikos, 
organizuojant "Ąžuolyno” 
ir "žibučių” koncertus. At
skirus, padarytus man ir 
mano komisijai priekaištus, 
čia neminėsiu: reikalui 
esant galėsiu pateikti.

Pirmą kartą mano visuo
meniniam darbe teko susi
laukti tiek neužtarnautos 
kritikos, kada visa komisi
ja taip nuoširdžiai dirbom.

Tad esant tokiai padėčiai 
buvau priverstas atsistaty
dinti. Kartu su manimi 
vienbalsiai atsistatydino ir 
visa komisija.

Nors ir reikėjo atsistaty
dinti, bet džiaugiuosi, kad 
galėjau padėti Pietų Ame
rikos jaunimui įgyvendinti 
jų svajonę, atvažiuoti į 
šiaurės Ameriką. Ir dabar 
dar vis gaunu gražiausius 
padėkos laiškus.

Tuoj po mūsų atsistaty

‘Arpber Holidays”

RIBOTAS.

Rugsėjo 17 — $ 
Rugsėjo 24 —$
Spalio 8 — $
Gruodžio 26 — $

899.00 
899.00 
879.00
779.00

MtMBER

1980 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ 

iš BOSTONO ir NEW YORKO
MASKVA/VILNIUS:

Liepos 15 —$ 999-00
Rugpiūčio 7 —$ 999.00
Rugpiūčio 13 — $1199.00

(su Ryga)
Rugpiūčio 28 — $ 999.00

Registruokitės iš anksto —
GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway
P. O. Box 116, 

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

Norintiems atsikviesti giminės iš Lietuvos atostogoms, 
tvarkome dokumentus asmeniškai ir paštu — paruošimas 

yra tik $40.00.
Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIENĖ ir ALBINA RUDZIŪNIENĖ.
PRICES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 

TO CHANGES. RECISTERED TRAVEL AGENT # TA OJ24

dinimo, spaudoje pasirodė 
man ir mano komisijai vie
šos padėkos už "gerai at
liktą darbą". Sunku supras
ti. Tai lyg pasityčiojimas. 
Pirma išbara, priekaištauja, 
o vėliau viešai giria.

Pabaigai noriu tik. paste
bėti, kad šis mano atsista
tydinimas nereiškia pasi
traukimo iš visuomeninio 
gyvenimo. Lietuviško darbo 
barai platūs.

Dėkojus Jums, p. Gedgau
dai, už šį pasikalbėjimą ir 
parodytą dėmesį.

Jūsų
dr. Leonas Kriaučeliūnas

P. S. Anksčiau žadėta Pie
tų Amerikos išvykos finan
sinė apyskaita bus paskelb
ta kai tik bus gautas galu
tinas atsiskaitymas iš lėk
tuvų kompanijos.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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Baltimorės tautininkų sukaktuvinis vakaras
Dėl įvairių priežasčių ke

lis kartus atidėtas ALT 
S-gos Baltimorės skyriaus 
30 metų sukakties paminė
jimas pagaliau įvyko gegu
žės 10 d. Liet. Svetainėje.

Pirm. VI. Bačanskas, pa
sveikinęs atsilankiusius vie
tinius tautiečius ir svečius 
kaimynus iš Philadelphijos, 
priminė, kad organizacijos 
gyvenime, ypač išeivijoje, 
30 metų yra ilgokas laiko
tarpis. Per tą laiką sureng
ta daug kultūrinių vakarų 
ir dalyvauta visuomeninės 
ir politinės reikšmės veik
mėje. Atvykę į šį kraštą, 
tarp kitų draugijų Baltimo- 
rėje radome ir būrelį vidu
rį nės-tautinės pakraipos ša
lininkų. Pirmininkas pa
skaitė mirusių, skyriui va
dovavusių, ir narių sąrašą 
— iš viso netekta 10. Ap
gailaudamas, paskelbė, kad 
vos pora valandų prieš mi
nėjimo pradžią ligoninėje 
miręs skyriaus ir visos Są
jungos garbės narys poetas 
N. Rastenis. Vakaro daly
viai mirusius pagerbė susto
ję minutės susikaupimu.

Ilgesnei kalbai šia proga 
buvo pakviestas svečias iš 
Philadelphijos inž. Vincas 
Gruzdys. Jis apžvelgė tau
tinės srovės pasireiškimą 
nuo pirmutinių tautininkų 
Lietuvoje ligi dabartinių 
laikų šiame krašte. Tauti
ninkai Amerikoje seniau 
buvo vadinami "Tautie

čiais”. Tautinė idėja, anks
čiau skendėjusi tarsi ūka
nose, buvusi jau aiškiau 
skelbiama tik būrelio lietu
vių, susispietusių apie laik
raštį "Viltį”. Tautinė garbė 
ir tautos laisvė sukelia 
džiaugsmą, skatinantį dirb
ti ir aukotis dėl savo krašto 
gerovės ir nepriklausomy
bės. Paskaitininkas nevengė 
paliesti ir dabarties išeiviš- 
kos lietuvijos ginčijamų 
klausimų. Veiksnių nesan
taika sukėlusi nesutarimo ir 
tautinėje srovėje.

Lietuvio, mylinčio savo 
tautą, priedermė — savo jė
gas ir sugebėjimus aukoti, 
kad ji išliktų gyva. Todėl 
kiekvienas dirbąs šioje sri
tyje laikytinąs deimančiu
ku.

Vliko vardu skyrių pa
sveikino svečias iš Wa- 
shingtono dr. J. Balys. Į 
dabartinę liet, išeivijoje dėl 
veiksnių nesutarimo atsira
dusią nedarną jis įtaigojo 
nežiūrėti tragiškai. Esą lie
tuviai jau iš seno taip pa
pratę : pasiginčija, patriukš
mauja, išgeria ir žiūrėk — 
vėl rimtai kalbasi. Daug 
blogiau buvę prieš 40-50 
metų, kaip matyti iš tų lai
kų Amerikos Lietuvių spau
dos. Kaip tautininkai su va
dinamais bažnytininkais ta
da barėsi! Negeriau buvę ir 
kunigaikščių laikų Lietu
voje.

FLORIDA
Florida’s General Development Corp. is looking for sales 
people from all ethnic groups, we offer a very successful 
training program, — retirement program, — hospitaliza- 
tion — insurance, — and stock purchase plan. Top home- 
site commission (8%) and top housing commission (3%).

If you have a realestate licence call me,
BILL GRESHAM

215-245-7508
OUT OF TOWN CALL COLLECT FOR CONFIDENT1AL INTERVIEW.

THIS IS OUR BEST YEAR YET. FIRST QUARTER SALES OVER 53 
MD.LION IN HOME SITES AND OVER 24 MILLION IN HOUSING.

JOIN A VERY SUCCESSFUL CORPORATION NOW
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Live and Work in 
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Bendruomenės apylinkės 
ir apygardos vardu,sveiki
no jos pirmininkas Vyt. 
Eringis. Kad ir nedidelis 
narių skaičiumi Baltimorės 
Tautinės S-gos skyrius, bet 
jo nariai veikliai dalyvaują 
tautos labui atliekamuose 
darbuose, netgi organizaci
jų valdybose. ”Eilė vietinių 
organizacijų jau užvertė 
savo gyvavimo knygos pa
skutiniuosius lapus. Ti
kiuosi, kad taip neatsitiks 
Baltimorės skyriui”, sakė 
jis. Sugyvenimas su vieti
ne LB labai geras ir galįs 
būti pavyzdžiu kitų koloni
jų lietuviams. Linkėjo ne
pavargti ir toliau dirbti sa
vo vargstančios ir laisvės 
trokštančios tėvynės labui.

Baltimoriškės Alto pirm, 
dr. E. Armanienės pavedi
mu sveikino vietinės Tary
bos veikėjas Juozas Auštra.

Liet. Svetainės vardu kal
bėjo jos valdybos pirminin
kas Balys Brazauskas. Svei
kindamas, kartu dėkojo sk. 
nariams už jų per 30 metų 
atliktus darbus lietuvybei ir- 
išlaikant Liet. Tautinį Na
mą Baltimorėje.

Trumpu žodžiu dar pa
sveikino Aldona Budienė, 
tautinių šokių sambūrio 
"Kalvelio” globėja.

Philadelphijos ALT S-gos 
skyriaus pirm. Vyt. Mato
nis buvo atvykęs su žmona. 
Sveikindamas savo vien
minčius kaimynus, priminė, 
kad netrukus ir Philadel
phijos tautininkai turėsią 
savo sukaktuvinį pobūvį. 
"Jūsų skyriui linkiu stip
rėti, jaunėti ir sulaukti 
auksinio jubiliejaus!"

Raštu pasveikinimas gau
tas iš ALT S-gos valdybos 
pirm. Antano Mažeikos. 
"Malonu pastebėti, kad Bal
timorės skyrius per ilgą 30 
metų veiklos laikotarpį iš
tvermingai puoselėjo tauti
nę mintį. Ryžtingai dirbo ir 
dirba tautiškumo išlaikymo 
ir nepriklausomos valstybės 
atstatymo baruose. Linkime 
ir toliau sėkmingos ir gra
žios veiklos".

Meninei renginio daliai 
atlikti buvo pasikviestas 
Clevelando liet, vyrų okte
tas, vadovaujamas Ryto Ba
bicko. . Pradžioje velionio 
poeto N. Rastenio intencija 
jie pagiedojo "Tėve mūsų". 
Malda nuskambėjo iškilmin
ga rimtimi.

Dviejų dalių jų koncerto 
programa buvo plati ir 
įvairi, šalia liet, kompozito
rių kūrinių ir liaudies dai
nų atlikta ir viena kita 
linksmesnio turinio dainelė 
ir keli amerikiečių autorių 
lietuviškai perduoti dalykai. 
Iš viso sambūris šiai išvy
kai turėjo paruošęs 20 kom
pozicijų. Priedui publika iš
prašė dar porą dainų: "Tik 
prisiminki, mano mažyte" 
(tango) ir perdirbtą vokiš
ką melodiją "Sugrįžk". 
Daugumą jų atliekamų da
lykų harmonizavo ar okte
tui pritaikė R. Babickas.

Clevelando dainininkų aš
tuonetas įdomus ir dalyvių 
sudėtimi: savo tarpe turi 
solistę sopraną Ireną Griga- 
liūnaitę ir solo partijas at
liekančius kelis vyrus: R. 
Butkų, A. Gylį ir V. žiedonį. 
Tatai pagyvina dainuojamą 
dalyką, išryškina jo idėją ir 
sudramatizuoja perteikimo 
būdą. Klausytojų dėmesį 
oktetas pagavo jau su pir
mąja savo daina ir po kiek
vienos jų triukšmingai reiš
kė savo pasitenkinimą. 
Ypač smarkiu plojimu paly
dėta liaudies daina "Mane 
motulė barė, linelių raut iš
varė”. Labai patraukliai 
harmonizuotas soprano su 
vyrų balsais pokalbis: 
skaidrus dainininkės balsas, 
tarsi šilo medžių šlamesy
je skardentų upelio čiurle
nimas.

Pakiliai nuskambėjo ir 
rengėjų iš anksto užprašy
tas ir okteto šiam koncertui 
paruoštas "Aras”, kurį bal- 
timoriečiai yra ypač pamė
gę. Girdėjau atsiliepimų, 
kad pirmoji programos da
lis buvusi įspūdingesnė gal 
dėlto, kad dainos publikai 
buvusios artimesnės, melo
dingesnės, atliktos su dides
niu įsijautimu.

Apskritai, niekam nekėlė 
abejonės stiprus clevelan- 
diečių pasiruošimas, puikus 
susidainavimas, susidraus- 
minimas, dainos idėjos po
jūtis ir sugebėjimas išreikš
ti darniu sąskambiu. Kas 
anksčiau yra Baltimorėje 
girdėjęs Ireną Grigaliūnai- 
tę, buvo maloniai nustebin
tas jos didele pažanga. 
Klausytojai pageidavo iš
girsti čia ją vieną dainuo
jant, be vyrų pritarimo. Ir 
pats oktetas, Baltimorėje 
lankęsis prieš septynis me
tus, dabar yra kokybiškai 
gerokai pakilėjęs. Ir kur gi 
nebus išlavėjęs, kai sambū
rio vyrai dalyvauja dar ir

Čiurlionio vardo chore, Al
fonso Mikulskio mankština
mi. Perėję dviejų vadovų 
mokyklas, jie yra tapę pa
jėgiais publiką žavėti savo 
puoselėjamu menu.

šiais laikais retai kur už
tinkamas toks dainai atsi
dėjimas ir pasiaukojimas: 
šalia kasdieninio darbo jie 
lanko per savaitę tris repe
ticijas — vieną pas "Čiur
lionį”, o kitas dvi skiria ok
tetui. Ne juokai pakelti to
kią naštą! Tik didelė sam
būrio vyrų ir ypač jų va
dovo meilė dainai ir sava 
tautai padėjo oktetui išsi
laikyti jau virš 20 metų.

Pasiteiravus, ar ateina 
naujų pajėgų iš jaunimo, 
vienas dainininkų prasitarė, 
kad vienas kitas pabandąs, 
bet tuoj pristinga ištver
mės, pasako "That’s not for 
me” — ir daugiau nepasi
rodo.

Oktetas klausytojus pa
lankiai nuteikė ir savo iš
vaizda: tarp jų nebuvo nei 
vieno barzdoto ar šiaip tirš
čiau apsiželdinusio. Jie mo
kėjo ir gražiai, dar "seno
viškai”, nusilenkti. Kai da- J 
bar nevengiama ryškaus 
spalvingumo, savo tamsia 
apranga jie atrodė savotiš
kai puošnūs. Publikos mo
terų neliko nepastebėta so
listė savo išskirtinai kukliu 
parėdu.

Labai nepatogiomis ap
linkybėmis, šiaip taip įsi
spraudus į įvairių kitų ren
ginių ir vestuvinių pokylių 
eilę, šio sukaktuvinio vaka- , 
ro rengėjams teko pakelti 
daug rūpesčio. Didele pa
guoda buvo, kad clevelan- 
diečiai mūsų viešnage sakė
si esą patenkinti. Pakeliui 
sugedus jų vairuojamai ma
šinai, išvyka Baltimorėn 
jiems buvo pinigiškai nuo
stolinga. To nepaisant, jie 
sakė pas mus vėl mielai at
vyktų. (sm) j
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Dr. Povas Zaunius (18) Or Gerutis

Karas ar taika tarp Lietuvos 
ir Lenkijos?

Man 1935 
metais pasitraukus iš Klaipėdos gubernatūros 
spaudos patarėjo pareigų^ Jas perėmė Jurkū- 
nas-šeinius, buvęs diplomatinis atstovas Skan
dinavijos valstybėse.

Kaune cirkuliavo įvairių kalbų dėl profe
soriaus Voldemaro tokio radikalaus nusistaty
mo diplomatų atžvilgiu, kurie rezidavo Skan
dinavijoje. Kai kas tatai siejo su vadinamąja 
”kronų byla”, kuri, beje, Voldemarui jau ne
besant valdžioje, pasibaigė vyriausiojo jos da
lyvio išteisinimu.

Kiek Dr. Zauniaus atšaukimas į Kauną 
tuojau po gruodžio 17 d. perversmo irgi susie
tas su užsienių reikalų ministerijos naujojo va
dovo savotiškomis pažiūromis į atstovybes už
sieniuose, neįmanoma tiksliau pasakyti. Viena 
betgi aišku, kad nulatinė delegacija prie Tautų 
Sąjungos buvo panaikinta. 1927 m. kovo 26 d. 
laikraščiuose paskelbtas "Eltos” pranešimas, 
pagal kurį "Vyriausybės nutarimu likviduoja
ma nuolatinė Lietuvos atstovybė prie Tautų 
Sąjungos”. Profesorius Voldemaras Tautų Są
jungą rezervavo sau ir, kaip vėliau paaiškėjo, 
jis toje scenoje dažnai pasireikšdavo.

Dr. Zaunius 1927 m. gegužės 23 d. paskir
tas užsienių reikalų ministerijos teisių — ad
ministracijos departamento direktoriumi. Be to, 
jam pavesta eiti tos pat ministerijos ekonomi
nio departamento direktoriaus pareigas. Kaž
kokiais sumetimais jis paliktas betgi ir pasiun
tiniu Čekoslovakijoje, nors, savaime supranta- 
;iųą, nuolat gyveno Kaune.

1927 m. spalio 1 d. Zaunius perleido teisių- 
administracijos departamento vadovybę Jur
giui Savickiui ir pasiliko ekonominio departa
mento direktoriumi. Bet jau po metų, 1928 m. 
spalio 1 d., jis paskirtas užsienių reikalų mi
nisterijos generaliniu sekretoriumi, perėmęs 
tas pareigas iš B. K. Balučio, išvykusio pasiun
tiniu į Jungtines Amerikos Valstybes. Genera
linis sekretorius ministerijoje buvo antras as
muo po paties ministro. Nepriklausomybės pra
džioje praktikuotas viceministro titulas vėliau 
nebebuvo atnaujintas.

Lietuvos Nuolatinė Delegacija prie Tautų 
Sąjungos atgaivinta tik po 10 metų, 1937 m. 
vasarą. Gen. štabo pulkininkas Kazys Škirpa, 
daug metų išbuvęs karo atstovu Berlyne, pa
skirtas nuolatiniu delegatu, o aš nuo pat pra
džios ėjau delegacijos sekretoriaus pareigas. 
Mūsų vyriausybė, atkurdama atstovybę Žene
voje, norėjo pabrėžti Lietuvos prisirišimą prie 
Tautų Sąjungos principų ir kolektyvinio sau
gumo, nors savaime mūsų patyrimas ženeviš- 
kame forume nebuvo džiuginantis. Greičiau 
galima jį pavadinti visais atžvilgiais kupinu 
nusivylimų. 1927 m. vasarą, kai Lietuvos nuo
latinė delegacija iškėlė trispalvę dailioje "Plein 
Vent” viloje Cologny priemiesčio pakriaušėje, 
Lemano ežero pakrantėje, Europos politinė pa
dangė vis labiau niaukėsi ir po dviejų metų 
trenkė antrojo pasaulinio karo griausmas, nu
bloškęs iš Ženevos ir mūsų nuolatinę delegaciją, 
ir netrukus pačią Sąjungą.

Zauniui atkilus į Kauną, prasidėjo naujas 
etapas jo gyvenime. Jis pasiliko laikinojoje sos
tinėje iki pat savo ankstyvos nelauktos mir
ties 1940 metų pradžioje.

18. Karas ar taika tarp Lietuvos ir Lenkijos?
Prof. Augustinas Voldemaras Lietuvos ne

priklausomybės laikotarpyje buvo valstybės vy
ras, kurio politika daugiausia sukėlė priešingu
mų. Užsienių politikos srityje jis aiškiai orien
tavosi į Vokietiją. Niekada tarp abiejų valsty
bių nebuvo sudaryta tiek daug sutarčių kaip 
Voldemaro laikais. Vien 1928 metais pasirašyta 
su Vokietija nef aštuonios sutartys, kas su
darė Lietuvos diplomatinėje istorijoje nebepa- 

kartotą rekordą. Tarp sutarčių ypač didelės 
reikšmės turėjo 1929. I. 29 sudarytoji sutartis 
dėl sienų tarp Lietuvos ir Vokietijos. Toji su
tartis anuo metu aiškinta kaip Berlyno vyriau
sybės sutikimas su to meto Lietuvos valstybės 
sienomis, į kurias įėjo ir Klaipėdos kraštas. 
Taigi Vokietija tarytum laisva valia išsižadėjo 
šio krašto.

Pasirašant 1928 m. sausio 29 d. sutartis su 
Vokietija, Lietuvos delegacijoje, šalia pasiun
tinio Berlyne V. Sidzikausko, dalyvavo taip pat 
Dr. Zaunius. Vokiškoji Wolffo spaudos agentū
ra paskelbė, kad prof. Voldemaras sausio 25 d. 
net dvi su puse valandų kalbėjęs su Vokietijos 
užsienių reikalų ministru G. Stresemannu. Lie
tuvos delegacijai pagerbti reicho kancleris Marx 
sausio 26 d. suruošė vakarienę. Joje dalyvavo 
taip pat Dr. Zaunius. Į vakarienę pakviestas ir 
vokiečių to meto ūkio ministras Dr. Curtius, su 
kuriuo Zauniui po kelių metų teko Tautų Są
jungoje turėti nemaža reikalų, kai abu pasi
darė savo kraštų užsienių reikalų ministrais.

1928 m. spalio 30 d. pasirašytoji prekybos 
ir laivininkystės sutartis susilaukė Lietuvoje 
opozicijos sluoksniuose didelio pasipriešinimo. 
Girdi, sutartimi vokiečiams suteikta per toli 
ėjusių lengvatų.

Ir iš viso Voldemarui prikergta germano- 
filo etiketė. Opozicija Voldemarui prikaišiojo, 
kad už tam tikrą paramą, kurios Lietuvos vals
tybė susilaukė iš Vokietijos, Berlynas išside
rėjęs tam tikrų teisių Klaipėdos krašto reika
luose, kas išėję tenykščio vokiškojo bei vokie
tininkų gaivalo naudai. įstojusi į Tautų Są
jungą ir pasidariusi nuolatiniu jos tarybos na
riu, Vokietija iš tiesų įgalinta tiesiogiai ar ne
tiesiogiai kištis į Klaipėdos krašto reikalus, pa
sirėmusi konvencijos nuostatais. Po užsienių 
reikalų ministro Gustavo Stresemanno mirties 
1929 metais Vokietijoje sustiprėjo nacionalisti
nės tedencijos, siekusios Versalės sutarties re
vizijos. Jau anais laikais pradėjo ryškėti ženk
lai, kad Vokietijoje į paviršių išplauks naujas 
grėsmingas politinis faktorius, — nacionalso- 
cializmas. Netrukus ir Lietuva gavo skaudžiai 
pajusti naujus vokiečių politikos siekius.

Prof. Voldemaro laikais ypač įsitempė Lie
tuvos santykiai su Lenkija. Prie to prisidėjo ke
lios aplinkybės. Tam tikros įtakos turėjo vi
daus politikos motyvai, kai po nepavykusių pu
čų bandymų atsirado lietuvių politinių emigran- 
tj, kuriuos lenkų valdžios organai ėmė globoti, 
tikėdamiesi jų pagalba nuversti jų nemėgiamą 
prof. Voldemaro vyriausybę. Buvusio socialde
mokratų Seimo nario Jeronimo Plečkaičio as
muo pasidarė vienu metu politinių emigrantų 
užmojų centrine figūra.

Antra vertus, ypač lenkų propagandos ap
šauktasis germanofilu prof. Voldemaras pasta
tė Vilniaus klausimą pagrindiniu savo užsienių 
politikos siekiu. Lenkų valdžia savo įtūžį išlie
jo skaudžiomis represijomis prieš Vilniaus kraš
to lietuvius, sistemingai griaudama jų organi
zacijas, uždarinėdama jų mokyklas, persekio
dama lietuvių veikėjus ir t.t. Lietuvos vyriau
sybė dėl tokio Varšuvos valdžios elgesio pakar
totinai įteikė Tautų Sąjungai skundus.

Lenkų vyriausybė į tai atsikirto nauja pro
vokacija. "Elta” spalio 8 d. pranešė, kad "Kur- 
jer Wilenski” prieš keturįMs dienas paskelbęs 
iš Varnių laišką 28 lenkų mokytojų, kurie ten 
esą internuoti. Laiško autoriai kreipėsi į "len
kus, Tautų Sąjungą ir visą civilizuotą pasaulį, 
prašydami neleisti, kad lenkus kankintų už len
kiškumą” ir t.t. "Elta” dėl šio laiško pareiškė, 
kad "jis nuo pradžios ligi galo yra falsifikaci
ja, pačių lenkų sudaryta, nes Varniuose inter
nuotų lenkų mokytojų visai nėra”. Toliau "El
ta” komunikate išvedė: "šis laiškas, be abejoji
mo, turi pateisinti tą pat naktį iš spalio mėn. 

4-tos į 5 d. įvykusius Vilniuj masinius lietuvių 
suėmimus ir masinį lietuvių mokyklų užda
rymą”.

Ir abelnai per visą Lietuvos-Lenkijos ginčo 
dėl Vilniaus laikotarpį Varšuvos vyriausybė pa
sirinkdavo Vilniaus krašto lietuvius ir jų orga
nizacijas, švietimo įstaigas ir veikėjus savo 
persekiojimų objektais, kai ji sumanydavo pa
demonstruoti savo nepasitenkinimą Lietuvos 
vyriausybės politika. Vilniaus krašto lietuviams 
tekdavo pakelti skaudžiausių persekiojimų ir 
kitokių skriaudų.

O šį kartą tam tikra audra papildomai su
kelta dėl lietuvių politinių emigrantų telkimo 
bei apginklavimo lenkų valdytoje teritorijoje. 
Varšuva dirbtinai kėlė panikos jausmą, o Kau
no vyriausybė ne be pagrindo baiminosi gink
luotų provokacijų iš lenkų pusės.

Lenkai nūn pasirinko savo priešlietuviškos 
akcijos taikiniu papildomai tą aplinkybę, kad 
Lietuva laikė esanti karo būklėje su Lenkija. 
Lenkai paskleidė pramanytas žinias, esą Lietu
vos vyriausybė telkianti kariuomenės dalinius 
prie demarkacijos linijos. Lenkų maršalas Pil
sudskis pareiškė, esą jis praleidęs nemigo naktį, 
svarstydamas, ar turįs paskelbti kariuomenės 
mobilizaciją. Tai buvo aiškus provokacinis len
kų politikos manevras, turėjęs pastatyti Lietu
vą tokion padėtin, tarytum ji sudaranti pavojų 
taikai!

Tokioje atmosferoje artinosi Tautų Sąjungos 
tarybos posėdis 1927 m. gruodžio mėnesį. Tą 
posėdį "Dirvoje” 1977. X. 6 aprašė V. Sidzi
kauskas, pats jame dalyvavęs. Posėdžio dalyvis 
ir Dr. D. Zaunius, kuris pasidarė vyriausybės 
galvos ir užsienių reikalų ministro prof. Volde
maro artimas bendradarbis ir patarėjas.

Tautų Sąjungos tarybos posėdžio laukta su 
dideliu įtempimu, ypač kai paaiškėjo, jog į Že
nevą atvyksiąs Pilsudskis. Lenkų propaganda 
sugebėjo maršalo kelionę apgaubti tam tikro 
teatralumo skraite. Ženevoje dar šiandien te- 
beišeina prancūzų kalba dienraštis "Journal de 
Geneve”, tačiau jis jau ne iš tolo nebesinau
doja tuo prestižu, kuriuo pasižymėjo anais lai
kais, kai Ženevoje veikė Tautų Sąjunga. Kai 
1927 m. gruodžio 10 d. prasidėjo Tautų Sąjun
gos tarybos posėdis, kurio darbų tvarkoje sto
vėjo Lietuvos-Lenkijos ginčas, viso pasaulio dė
mesio centre tikra žodžio prasme stovėjo Lie
tuvos vyriausybės galva ir lenkų maršalas. Tau
tų Sąjunga leido oficialinę dokumentaciją apie 
savo veiklą. Su tais leidiniais esu gerai susipa
žinęs. Lemiamas Tautų Sąjungos tarybos prieš
pietinis posėdis vyko gruodžio 10 d., per kurį 
Pilsudskis pastatė provokacinį klausimą:

"Est-ce la paix ou la guerre?" (taika ar 
karas?).

Priremtas prie sienos, Voldemaras tega
lėjo atsakyti:

"C’est la paix!” (Taika!).
Visa tai vyko slaptame T. S. tarybos po

sėdyje, apie kurio eigą viešai nieko nepaskelb
ta. Pats minėtasis ženeviškis dienraštis rašė 
apie aną "sėance secrete” (slaptą posėdį), pasi
remdamas formule "on assure” (teigiama). Aiš
ku, kad anuo metu įtakingam ženeviškiam dien
raščiui buvo prieinami ir nevieši šaltiniai.

Susilaukęs iš profesoriaus tokio atsakymo, 
maršalas pastebėjęs: "Tokiomis aplinkybėmis 
aš čia nebeturiu ką veikti”. O kreipdamasis į 
tuometinį lenkų užsienių reikalų ministrą Za- 
leskį, maršalas pasakę^:

"Je vous laisse le soin de rėdiger la for
mule” (Aš jums palieku suredaguoti formulę).

šios scenos liudininkas buvo ir Dr. Dovas 
Zaunius. Jis lygiu būdu dalyvavo ir kruopščiuo- 
se pasitarimuose, kurie nūn sekė Pilsudskio pa- 
minėtajai "formulei” surasti.

V. Sidzikausko ano Tautų Sąjungos tarybos 
posėdžio aprašyme, atliktame, matomai, iš at
minties, yra įsibriovusi klaida ta prasme, kad 
Pilsudskis savo provokacinį klausimą "Taika ar 
karas?” pastatė priešpietiniame neviešame po
sėdyje, o debatai dėl olandų raportieriaus pa
teiktas rezoliucijos vyko naktiniame posėdyje, 
kai jau buvo suregaduota Hilsudskio minimoji 
"formulė". Tuo tarpu iš V. Sidzikausko apra
šymo seka, kad Pilsudskis savo paklausimą 
Voldemarui išdrožė viešame posėdyje. Tikrovėje 
taip nebuvo.

(Bus daugiau)
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Australijos lietuviai
GRAŽI SUKAKTIS

Australijos, o ypatingai 
Sydnėjaus lietuvių gyveni
me, yra labai gerai žino
mas mūsų kultūrininkas ag
ronomas Balys Barkus. Ne
senai jis atšventė savo gy
nimo 60-ties metų sukaktį. 
Australijos lietuvių gyveni
me jis yra žinomas kaip ne- 
pavargstąs skautų veikėjas 
ir jų vadovas. Nuo pat savo 
ankstyvos jaunystės jis 
pradėjo dirbti su skautais, 
tęsdamas šį darbą savo stu
dijų metu Lietuvoje, vėliau 
Vokietijoje ir visą laiką 
Australijoje. Į skautus įsto
jo 1932 metais Jėzuitų 
gimnazijoj Kaune, kai 1938 
jau buvo Akademikų Kor
poracijos "Vytis” narys ir 
1940 metais duodamas 
skautininko įžodį. Savo gy
venime jis dalyvavo įvairio
se tarptautinėse skautų sto
vyklose, tarp jų ir pasku- 
tinioje Amerikoje. Per eilę 
metų jis yra vadovavęs 
įvairiems skautiškiems vie
netams, būdamas ir Austra
lijos Rajono Vadeiva. 1977 
metais jis buvo pakeltas į 
vyr. skautininko laipsnį.

Balys Barkus yra labai 
populiarus ir ne skautų 
tarpe. Būdamas linksmo bū
do ir visuomet jaunatviškai 
nusiteikęs, jis ir pats at
rodo kaip jaunuolis ir pačio 
jaunimo yra mėgiamas, bū
nant jų geru vyresniuoju 
draugu. Geriausios sėkmės, 
Tau Baly, tavo gražiame 
60-čio jubiliejuje ir tegul 
jaunatviška šypsena ir tavo 
jaunatviška pažiūra į gy
venimą, dar ilgai, ilgai ta
ve telydi.

ATIDARYTA A. L. 
FONDO BIBLIOTEKA
Australijos Lietuvių Fon

das su kiekviena diena vis 
didėja ir stiprėja, pasidary
damas Australijos lietuvių 
gyvenime viena iš svarbiau
sių mūsų veiklos institucijų. 
Nesenai Melbourne buvo 
viešai atidaryta Australijos 
Lietuvių Fondo šaltinių bib
lioteka, kuri oficialiai buvo 
pavadinta "Antano Krauso” 
vardu. Prieš 10-tį metų mi
ręs Antanas Krausas mūsų 
gyvenime buvo vienas iš 
iškiliausių lietuvių. Jis bu
vo mokytojas, įvairių leidi
nių redaktorius-žurnalistas, 
skautininkas, įvairių orga
nizacijų steigėjas, didysis 
Mažosios Lietuvos veikėjas, 
labai daug darbo įdėjęs lie
tuviškajai mokyklai, kny
gai, lietuviškajai kultūrai ir 
kt. Jis buvo nenuilstamas 
Lietuvių Enciklope d i j o s 
bendrininkas ir jos platin
tojas. Jis buvo vienas iš tų 
lįetuvių idealistų, kurių pa
vyzdys galima būtų staty
ti visur ir visada.

Bibliotekos atidarymo 
metu žodį tarė ALF pirmi
ninkas A. Zubras, pakvies- 

Antanas Laukaitis 

damas našlę A. Krausienę 
pakabinti savo vyro Anta
no Krauso portretą. Prie 
bibliotekos sutvarkymo la
bai daug prisidėjo Aid. Juš
kaitė ir poetas Juozas Mikš- 
tas. Bendruomenės pirmi
ninkas Albinas Pocius savo 
žodyje pabrėžė, kad Mel
bourno lietuvių gyvenime 
šis įvykis nėra eilinis. Svei
kinimo žodžius tarė ir kiti 
Melbourno organizacijų va
dovai, atidarymą baigiant 
našlės A. Krausienės padė
kos žodžiu AL Fondui ir vi
siems kitiems, kurie taip 
gražiai prisiminė jos miru
sį vyrą.

AUSTRALIJOS MENAS 
LIETUVOJE

Jau eilę metų Melbourne 
veikiąs ”M. K. Čiurlionio 
Diskusijų Klubas’’ palaiko 
nuoširdžius ryšius su Lietu
vos menininkais ir Vilniaus 
Dailės Muziejum. Nesenai 
šiame muziejuje buvo su
rengta iš Australijos pa
siųsta, Australijos moder
nios grafikos dailininkų pa
roda, kurioje dalyvavo šio 
meto patys iškiliausi Aus
tralijos grafikai, išstatyda- 
mi savo 22 grafikos kūri
nius. ši paroda Vilniuje su
silaukė labai didelio pasise
kimo. Be australų grafikų, 
šioje parodoje dalyvavo ir 
du lietuviai dailininkai, tai 
V. šerelis ir V. Kapočiūnas.

ši paroda jau yra antroji 
Lietuvoje. Pereitais metais 
Dailės Muziejuje, ”M. K. 
Čiurlionio Diskusijų Klubo” 
pastangomis, buvo suruošta 
paroda iš jų dovanotų ja
ponų, italų, vokiečių, aust
ralų ir kt. menininkų darbų, 
tarp jų ir mūsų žinomųjų 
lietuvių dailininkų, tai ne
senai mirusio H. Šalkausko,
E. Kubbos, A. Vaičaičio, U. 
Padoms, E. Urbaįtytės, K. 
Vingytės, S. Gabrijolavi- 
čiaus ir A. Vingio darbų, ši 
paroda pačių vilniečių tar
pe taip pat turėjo labai di
delį pasisekimą.

KUN. PRANO VASER1O 
SUKAKTIS

Gegužės mėn. pabaigoje 
Melbourno Lietuvių Klube 
buvo iškilmingai pagerbtas 
Melbourno lietuvių klebonas 
kun. Pranas Vaseris. Į šį 
pagerbimą susirinko virš 
400 melbourniškių. Kun. P. 
Vaseris šventė savo trigubą 
šventę, tai: 30 metų, kai jis 
yra Melbourno lietuvių kle
bonas, 40 metų, kai jis ta
po išventintas kunigu ir 65 
metai jo gyvenimo sukak
tuvės. Minėjimą atidarė A. 
L. Katalikų Federacijos pir
mininkas Viktoras Laukai
tis, pasveikinęs lietuviškai 
ir angliškai, nes pagerbime 
dalyvavo ir nemažai austra
lų svečių.

Savo darbuose sukaktuvi
ninkas yra plačiai žinomas

VILIUS BRAŽĖNAS CLEVELANDE
Paskutiniųjų savaičių bė

gyje Vilius Bražėnas kalbė
jo Clevelande ir apylinkė
se keturius kartus. Be to, 
dvi Clevelando radijo sto
tys pakvietė Bražėną daly
vauti ilgame pasikalbėjime.

Cleveland Press įdėjo 
straipsnius apie Bražėną 
dviejuose numeriuose, o vie
nam jo fotografiją. Cleve
land Plain Dealer įdėjo pra
nešimą apie jo paskaitą.

Pirmoji Bražėno paskai
ta įvyko Marriot Inn vieš
bučio salėje, Beechwoode. 
Kalbėtojas yra ypatingai 
gerai informuotas Ameri
kos vidaus ir užsienio politi
koj. Ne veltui jis 20 metų 
tą politiką studijuoja ir jau 
senokai pradėjo kalbėti ma
žom amerikiečių grupėm. 
Įsigijęs prityrimo pateko į 
John Birch draugijos Amer- 
ican Opinion Speaker’s Bu- 
reau, kurios kalbėtojai nuo
lat važinėja su paskaitom 
po visą Ameriką. Bražėnas 
prisipažįsta kad palyginus 
su kitais to biuro kalbėto
jais jo kvalifikacijos nėra 
labai imponuojančios, bet 
vienu atveju jis viršija vi
sus kitus: jis pats pergyve
no komunizmą du kartu ir 
nacizmą vieną kartą. Savo 
kalba Bražėnas norėjo įspė
ti klausytojus apie komu
nizmo pavojų Amerikai ir 
apie tam tikrus ženklus, ro
dančius, kad Amerikai grę- 
sia tironija. Kokie gi tie 
ženklai ?

Pirmiausia, nepaprastas 
centralinės valdžios augi
mas. Jeffersonas yra pasa
kęs : "Kai valdžia auga, 
žmonių laisvė nyksta". 
Amerika vis labiau nusi
ginkluoja, nors mato, kad 
Sovietų Sąjunga kuo smar
kiausiai ginkluojasi.

Amerika iki šiol padeda 
Sovietų Sąjungai. Profeso
rius Anthony Sutton yra 
parašęs knygą: "National 
Suicide”, kurioje įrodo kaip 
Amerika padeda sovietams. 
Prieš trejus metus Ameri
ka pastatė sovietams ant 
Kama upės kranto didžiau
sią pasaulyje sunkvežimių 

visoje Australijoje. Jis 15- 
ka metų redaguoja katali
kiškąjį savaitraštį "Tėviš
kės Aidai”, jis įkūrė Kata
likų Federaciją, jis Mel
bourno lietuvių didžioji ne 
tik dvasinė, bet ir lietu
viškoji jėga, jis rašytojas 
ir niekuomet nepavargstąs 
veikėjas, kurio didelėmis 
pastangomis lietuvių gyve
nimas ir veikla Melbourne 
yra labai gyva ir gera. 
Minėjime sukaktuvininką 
sveikino kone visos vieti
nės lietuvių organizacijos ir 
paskiri veikėjai linkėdami 
jam daug gražių ateities 
metų.

Sveikinant gerbiamąjį su
kaktuvininką, telieka palin
kėti jam daug gražių ir kū
rybingų ateities metų. 

fabriką, dabar tas fabrikas 
jau gamina karo pabūklus. 
Komunistų užimtuose kraš
tuose tuoj įvyksta "Instant 
Inflation”. čia, Amerikoj, 
infliacija auga palaipsniui, 
gręsia sunaikinti Ameriką 
vesdama ją į anarchiją, o po 
to į tironiją. Komunistų 
kraštuose spauda ir visa in
formacija yra absoliutinės 
valdžios rankose, čia ji yra 
tam tikrų labai įtakingų 
žmonių rankose, kurie per
duoda visuomenei tenden
cingas žinias, o yra nusle
piamos žinios demaskuojan
čios komunistų infiltraciją 
Amerikoje.

Amerikos mokyk 1 o s e 
Amerika žeminama, Jungti
nės Tautos aukštinamos, 
vaikai išauga be patriotiz
mo. Malda išmetama iš mo
kyklų, vietoj to įvedamas 
pasaulietiškas humanizmas. 
Kokia išeitis iš šitos sun
kios būklės?

Pirmiausiai reikia surasti 
kas prie tos sunkios būklės 
privedė? Kiekvienas tuojau 
atsakys — būrys bepročių 
Washingtone.

Keista, kad Amerika pri
siaugino tiek daug bepročių 
(ne Amerika, o komunistai) 
ir visi jie sulinko į Washing- 
toną. Kvailiai kartais pada
rytų klaidų savo naudai, bet 
dabar visos klaidos tęstinai 
sovietų naudai. Franklin D. 
RooseveĮt yra pasakęs: 
"Politikoj niekas nesidaro 
atsitiktinai jei kas nors 
įvyksta, būkit tikri kad taip 
buvo planuota".

Kas gali išgelbėti Ameri
ką. Geras kongresas. Kon
gresas leidžia įstatymus, 
skirsto pinigus, tvirtina 
prezidento skiriamus žmo
nes ir gali net patį preziden
tą nušalinti.

Nereikia būti pasyviais. 
Lietuvoj žmonės rizikuoja 
gyvybe, kad paskaitytų po
grindžio spaudą, o čia ne
nori išleisti dolerio nusi
pirkti objektyviai ir teisin
gai informuojančio žurnalo. 
Bijo pasirašyti peticijas. 
Nuo žmonių priklauso koks 
bus sekantis kongresas, ar 
gyvensime laisvėj ar vergi
joj.

Antra Bražėno paskaita 
įvyko DMNP parapijos ma
žojoje salėje, šią paskaitą 

ruošė konservatorių klubas. 
Klubo sekretorius Antanas 
Smetona pasidžiaugė, kad 
Viliui Bražėnui pasisekė 
pralaužti ledus ir patekti į 
didžiąją spaudą ir radiją. 
WERE radijo stotyje bu
vo iškabintas sveikinimas 
”Welcome Vilius Bražėnas”.

Kalbėtojas ragino nepa
siduoti komunistų paleis
tiems gandams, jog komu
nizmas sušvelnėjęs. Kambo- 
dijos likimas yra įrodymas 
kokio likimo susilaukia tau
tos dabar patekusios į ko
munizmo rankas.

Kas gręsia Amerikai ? 
Vieno pasaulio valdžia ku
rios siekia Council on Fo- 
reign Relations slapta orga
nizacija, kuri niekad nemi
nima didžioje spaudoje, apie 
kurios egzistenciją mažai 
kas žino, bet kurios nariai 
užima vadovaujančias pozi
cijas visose svarbiausiose 
Amerikos institucijose pra
dedant valdžia, kariuomene, 
spauda, baigiant universite
tais. Patys C.F.R. nariai 
galų gale iškėlė tą į viešu- * 
mą per savo narį profesorių^ 
Dr. Caroll Quigley parašiusį 
monumentalę knygą "Tra- 
gedy ant Hope”, kurioje pri
pažįsta, kad yra Amerikoj 
organizacija siekianti vie
nos pasaulio valdžios, kurios 
valdomieji organai nustatys 
ką žmonės turi daryti ir 
kad jau per vėlu tą nutari- * 
mą pakeisti. Bet žmonėms 
tas bus, geriausia išeitis:'*;

'Tuoj f>o iŠleidimo ta kny^1' 
buvo išimta iš apyvartoj, '1 

: bet vėliau vėl išleista Mek
sikoje, po to knygos plokš
tės leidėjų buvo sunaikin
tos.

Būkim informuoti, nebū
kim užsidarę kaip apaštalai 
prieš šventos Dvasios at
siuntimą. Turim sužinoti 
apie tinkamus kandidatus į 
kongresą, žurnalas, Review 
of the News” skelbia visų 
kongreso atstovų ir senato
rių balsavimo rezultatus. 
Pavergtų tautų žmonių 
Amerikoje yra daug. Būda
mi gerai informuoti gali tu
rėti daug įtakos į Amerikos 
politiką nulemti visą rei
kalą.

Sekė daug klausimų į ku
riuos paskaitininkas stengė
si kuo išsamiausiai atsaky
ti. (bs)
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Romuvai 50
Vytauto Didžiojo jubilie

jiniais 1930 metais V. D. 
Universitete buvo įsteigta 
Romuvos korporacija, ku
rios ideologija buvo su
glaustai išreikšta jos obal- 
syje "Amico, Patriąe, Uni- 
tati Aestiorum”, kas reiškia 
"Draugui, Tėvynei, Aisčių 
Vienybei”.

Korp! Romuvos tikslas 
yra:

1. Pažinti ir moksliškai 
tirti lietuviams giminingų 
genčių (aisčių) praeitį, jų 
gyventus ir tebegyvenamus 
kraštus, tų kraštų žmones, 
kultūrą ir istoriją;

2. žadinti nutautintųjų 
lietuviškų genčių tautinę 
sąmonę, gaivinti ir ugdyti 
jų kalbas ir kurti tvirtą sa
vo narių asmenybę lietuviš
kųjų genčių solidarumo ir 
vienybės idėjai ugdyti;

3. Išeivijoje Romuvai tep- 
ka ypatingi uždaviniai: lie
tuvybės išlaikymas ir ne
priklausomos Lietuvos idė
jos puoselėjimas, Romuvos 
akademinių tradicijų tęsi
mas ir narių lituanistinis la
vinimas.

Korp! Romuva savo gar
bės filisteriais pasirinko: 
dr. Vilių Vydūną, rašytoją- 
filosofą, dr. Eduardą Volte
rį, dr. Mykolą Biržišką ir 
Antaną Merkį.

Korp! Romuva tremtyje 
buvo 1966 m. atgaivinta fi- 

StasĮa ^tarV<unavį-T 
čiaus pastangomis Melboūr- 
ne. Tais pačiais metais pra
dėjo veikti ir Chicagos kon
ventas.

Romuvos jubiliejiniam 
baliuj Melbourne š. m. kovo 
8 d. dalyvavo virš 130 kvies
tinių asmenų.

Kovo 28 d. Melbourno 
Lietuvių Namuose įvyko 
tradicinis Korp! Romuvos 
komersas, kuriame dalyva
vo vien tik korporantai pa- 
bal t iečiai. Komersas praėjo 
pagal nusistovėjusią tradi
ciją, pradedant oficialiuoju 
aktu, kuriuo metu, po sen
joro prakalbos, buvo įteik
tas šimto semestrų ženklas - 
Romuvos steigėjui fil. Ka
ziui Kemežiui in absentia. 
(Fil.! Kazys dalyvauti ne
galėjo dėl jo pažengusių me
tų ir silpnos sveikatos. To
dėl šis ženklas jam buvo nu
vežtas į Sydnėjų ir ten as
meniškai įteiktas). Toks 
pat ženklas buvo įteiktas ir 
fil. Albertui Zubrui. Po to 
sekė sveikinimai žodžiu, te
legramomis ir laiškais.

Įdomiausias sveikinimas 
raštu buvo gautas iš Cleve
lande gyvenančio poeto Ro
muvos spalvų no Balio Au
gino.

Po oficialaus akto sekė 
Krašto Valdovo ceremonija, 
kurią pravedė Henrikas Ka
ladė.

Korp! Romuvos 50-ies 
metų jubiliejaus proga bu
vo išleistas Romuvos dainy
nas. (jž)

ALT S-gos Philadelphijos skyrius paminėjo 30 metų sukaktį

MOVING TO COLORADO? 
We Mve need for Hryie» 
Ischnicuns wrtfi ptkJo, knoaH- 
edoe, a POfcMae altitude and • 
wf®nflnew to work. tf you 
have over 3 years of axoeri- 
ence in two of me fo<owwt0 wo

AIR COND. PNEUMATICS
HEATING BOtLERS

VENTKĄTION 
We offer Ihe hfonosf ooan shoo 
waoes. paid medical, uni- 
forms, paid vacafims, fruck, 
Mid sidt davs t 900d man- 
aoetnent.

Join The Young Growr>o 
Company • Fride Budi 
HVAR SERVICE, INC.

4045 Elati St, Oenver, Coi 
303-455-5226

Virš 30 metų veikiantis 
ALT S-gos Philadelphijos 
skyrius, yra palikęs daugelį 
žymių vietos visuomeninia
me gyvenime. Skyrius įsi
steigęs 1949 m. rugsėjo 
mėn. 10 d. ir iki šiol yra 
gyvas, nors narių galvos pa
balo ir plaukai praretėjo.

š. m. birželio 8 d. narių 
ir prijaučiančių tarpe, gegu
žinės metu, buvo kukliai pa
minėta skyriaus trisdešimt
metis.

1949 m. gegužės 22 d. 
New Yorke susijungus vi
soms trims tautinės minties 
organizacijoms į A. L. Tau
tinę S-gą ir Philadelphijos 
vienminčiai susirūpino sky
riaus organizavimu — įstei
gimu. čia daug prisidėjo 
prie skyriaus įsteigimo: 
Zigmas Jankauskas, Anta
nas Tvaranavičius, Antanas 
Kaniušis, Algirdas Jonys, 
Motiejus Vaišnys, Bronius 

. Vigelis, Antanas Naras, 
Leonas Bura, J. Vaivada ir 
kt. Pirmame susirinkime į 
skyrių įstojo 12 narių. Val
dyba sudaryta: pirm. Z. 
Jankauskas, dabar skyriaus 
garbės narys, švenčiantis 
94 metų sukaktį, vicepirm. 
L. Bura, sekr., A. Jonys, ižd. 
A. Tvarauavičius ir iždo 
globėjas A. Naras. Spalio 
mėn. sušauktame susirinki
me įstojo 16 narių, o lapkri
čio mėn. 6. Taigi skyriuje 
jau buvo 34 nariai. Skyrius 
buvo paaugęs ir turėjo virš 
70 narių. Deja, 27 skyriaus 
nariai apleido šį pasaulį. 
Paskutinė Herta Jonienė. 
Visi mirusieji pagerbti ty
los minute ir atsistojimu. 
Dabar skyriuje yra regis

truoti 54 nariai, nors ir ne 
visi aktyvus. Skyriaus pir
mininkais buvo: Z. Jan
kauskas, A. Impolėnas, J. 
Bakuckas, P. Mitalas, V. 
Gruzdys, J. česonis, P. Di
delis ir dabartinis ir ilgiau
siai pirmininkaujantis V. 
Matonis.

Aprašyti skyriaus veiklą 
Dirvoje neužtektų vietos. 
Tik trumpai paminėsiu 
svarbesnius įvykius-darbus.

Suruošti Philadelphijoje 
ALT S-gos seimai 1953 m., 
1967 ir 1977 m. Paminėta 
A. Smetonos 10 ir 20 metų 
mirties sukaktuvės. Pami
nėta skyriaus 1959 m. veik
los dešimtmetis, kuriame 
buvo įsteigti — suorgani
zuoti Jaunieji Tautininkai. 
Deja, neturėdami centrinės 
organizacijos jie ilgai neiš
silaikė, bet davė pradžią 
Korp! Neo-Lithuania įsi- 
steigimui Philadelphijoje. 
Piniginiai skyrius visą laiką 
buvo tvirtas Vilties Drau
gijoje įnašas 1050 dol. Lie
tuvių Namuose 600 dol. Chi
cagos Lietuvių Namuose — 
100 dol. Skyrius daug pri
sidėjo prie Dirvos atstaty
mo, Nepriklausomybės Fon
do rėmimo, Vasario 16 d. 
gimnazijai paramos ir kt.

Dabartinę skyriaus val
dybą sudaro: pirm. V. Ma
tonis, vicepirm. J. Kaulinie- 
nė ir P. Mitalas, sekr. J. 
Melnikienė, ižd. P. Didelis 
ir nariai A. Dilba, V. Gruz
dys ir Br. Impolėnienė.

Dabar norėčiau šiek tiek 
paminėti skyriaus 1980 m. 
veiklą. Be keletos valdybos 
posėdžių, skyrius š. m. ge
gužės mėn. 26 d. pagerbė 

mirusius skyriaus narius. 
Pamaldos vyko šv. Andrie
jaus bažnyčioje. Mišias at
našavo ir pamokslą pasakė 
kun. K. Sakalauskas. Mišių 
metu giedojo solistė O. 
Pliuškonienė, o vargonavo 
V. Matonis.

Jau buvo truputi atsimin
ta apie gegužinę, dabar no
riu daugiau paryškinti. Ge
gužinė ir minėjimas vyko 
gražioje, nuoširdžių sky
riaus narių G. ir A. Dilbų 
sodyboje. Minėjimą pradėjo 
skyriaus pirm. V. Matonis. 
Trumpai skyriaus veiklą ir 
istoriją apibudino P. Mita
las. Apie tautininkų ideo
logiją ir istoriją kalbėjo V. 
Gruzdys, žodžiu sveikino 
ALT S-gos Elizabetho sky
riaus pirm. J. Veblaitis ir 
Moterų klubo vardu pirm. 
J. Augaitytė. Raštu sveiki
no Centro Valdyba ir New 
Yorko 1 ir 11 skyriai. Po 
paminėjimo vyko malonių 
šeimininkų ir skyriaus po
nių paruoštos vaišės.

Vaišės ir pašnekėsiai tę
sėsi iki vėlumos, nors oras 
ir nebuvo palankus. Dabar 
vasarai atėjus visi atosto
gaukime ir ruoškimės rude
niniam parengimui, kurs 
įvyks rugsėjo mėn. 27 d. 
Lietuvių Namuose. (pm)

WANTED AT ONCE 1ST CLA3S 
SKILLED 

ALL AROUND 

MACHINE TOOL REPAIRMEN 
Minneapoli*. Minn., location. Perma
nau poailione. Good worlcing condi- 
tion A benefiti. Fully paid Inaurancę. 
Apply call or write to: BILL TRACY

MIDWESTERN MAC'HINERY 
284S PLEASANT AVĖ. SOUTH 
MINNEAPOL1S. MINN 5S408 
• 12-82S-44«i 612-S2S-4477

(17-1*)

Ji dar nebuvo tikra, kad tai Alkis: 
taip jis buvo pasikeitęs. Balsas buvo panašus, 
bet išvaizda jai nė iš tolo nepriminė jaunystės 
draugo. Gal jis pajuto jos žvilgsnį, gal jos še
šėlis krito jam ant veido, bet vyras pravėrė akis 
ir, pusiaumirka žiūrėdamas į ją, pramurmėjo: 

— Ta velnio pati man ir miegant vai
denasi ...

— Pažiūrėk gerai į mane: aš ne velnio 
pati, aš Natė, — ji pratarė draugiškai.

Jis atsisėdo, tartum elektros srovės trenk
tas ir, prisidėjęs ranką prie kaktos, žiūrėjo į 
ją išpūtęs akis, neįmanydamas atsipeikėti iš 
nustebimo.

— Ak taip, tu ne ragana... Ko tau rei
kia? — jis paklausė šnairuodamas ir kiek įma
nydamas šiurkščiau. Jis vėl atvirto aukštiel
ninkas, nedviprasmiškai duodamas suprasti, 
kad pokalbis baigtas.

— Nieko man nereikia iš tavęs: aš tik 
norėjau pasiteirauti, kaip tu laikais, — Natalė 
stengėsi kalbėti kiek įmanydama draugiškiau 
ir šilčiau.

— Stebuklai! Jai parūpo po tiek metų 
kaip aš laikausi! — jis bloškė jai neapykanta 
žėruojantį žvilgsnį. — Matai, aš laikausi ko 
puikiausiai: kai tu mane palikai, prasidėjo ma
no laimingiausias gyvenimas! — jo lūpas iš
kreipė sarkastinė šypsenėlė, ir jis vėl atsisėdo. 
— Tik man vis dar trūko jėgų nusikratyti ta 
prakeikta velnio nešta ir pamesta tepliore, su 
kuria dūkau čia, po pajūrį, anuo metu.

— Man labai gaila, bet tada aš pasielgti 
kitaip negalėjau, — pasakė Natalė, nesusimes- 
dama ką kitką pasakyti, o tai buvo saujos drus
kos žerstelėjimas į atvirą žaizdą.

— žinoma, tu kitaip negalėjai, — atkirto 
Alkis nertėdamas pasruvusiomis iš pykčio aki

mis. — Man nereikia tavo pasigailėjimo! Gal 
tu negalėjai pasielgti kitaip, bet, manau, liežuvį 
nebuvai nusikandus ir rankos nebuvai išsina
rinusi: galėjai man pasakyti, ar parašyti ko
dėl tave pagavo ta karštligė bėgti nuo manęs, 
kaip nuo raupsoto. Kas aš tau buvau? Vien
dienis ponios dailininkės kaprizas! Kai tau nu
sibodau, išdūmei, kaip ragana ožį pasibalnojusi! 
Tokia buvo tavo meilė: malonus atostogų epi- 
zodėlis! Tu laimėjai, pasidarei garsi dailininkė, 
gali džiaugtis. Bet aš tavo meno nevertinu nė 
skatiko: jis dirbtinis, bedvasis, tuščiaviduris, 
kaip nuvytęs nepražydęs žiedas. Tavo drobės 
per prievartą ištrauktos iš tavo smegeninės, 
kaip miręs kūdikis iš motinos įščių. Galų gale 
tu pati žinai...

— Ką aš žinau? Ką tu nori pasakyti? — 
Natalė paklausė tyliai išblykšdama.

— Tu pati gerai žinai, ką noriu pasakyti: 
su manimi nėra ko slapukauti, — atžėrė jis 
kietai. — Tu gali meluoti kam nori, tik ne man. 
Aš žinau, ką tu padarei su mūsų vaiku. Dabar 
jis būtų penkerių metų, kur jis? Jei tu būtum 
ištekėjusi už manęs, gal nebūtum nutapusi tiek 
paveikslų, bet jie būtų buvę sklidini gyvenimo 
sulčių, juose būtų jaučiamas gyvybės ir gyve
nimo pulsas, o nebūtų tik šaltų spalvų ir linijų 
bedvasės kombinacijos.

— Tu bodies manimi, bet nuo kada, ger
biamasai, pasidarei toks išmaningas meno kri
tikas ? — paklausė Natalė valdydamasi.

— Aš joks kritikas: tai dykaduonių ama
tas.

— Teisybė, tu joks kritikas, nes nieko ne
išmanai apie meną, bet vis dėlto taries galįs 
mane teisti, smerkti ir niekinti kaip menininkę 
nėmaž nesivaržydamas.

(Bus daugiau)
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Los Angeles neolituanų metinė šventė
š. m. gegužės mėn. 31 d. 

Los Angeles neolituanai, 
truputį pavėlavę, iškilmin
gai atšventė Korporacijos 
57-tąsias sukaktuves su iš
kilminga sueiga ir baliumi 
Tautiniuose Namuose. Įne
šus Korp! vėliavą, sugiedo
jus Tautos Himną ir pager
bus mirusius korporantus, 
iškilmingą posėdį savo įžan
gine kalba pradėjo Korp! 
pirm. fil. dr. Emanuelis Ja- 
rašūnas. Prisiminė tuos 
lemtinguosius 1922 m., ka
da tik naujai įsteigtajame 
Lietuvos Universitete, Kau
ne. Korp! steigėjų šūkis 
"Pro Patria” rado purią dir
vą lietuviškoje studentijoje 
ir savoje visuomenėje. Am
žinai jaunas dvasia ir spin
duliuojąs tėvynes meile 
Korp! garbės narys kan. 
Tumas - Vaižgantas skelbė 
lietuvių tautai tada: "paju
tau naujus šaltkalvius nau
jai grandžiai kalti, tautinei 
grandinei tęsti, kad ji vėl 
apjuostų visą valstybės kū
ną”.

Po pirm. Em. Jarašūno 
kalbos, vicepirm. D. Gu- 
dauskaitė perskaitė senjo
rų sueigos nutarimą pakelti 
į senjorus-es ir suteikti 
jiems Korp! spalvas: Kris
tiną Švarcaitę, Viktorą Na- 
rušą, Darių Ošlapą ir Alo
yzą Pečiulį. Su buvusiais 
junjorais jautriai atsisvei
kino savo ir tėvūno B. Mac- 
kialos vardu magistrą Ra

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

Už CERTIFIKATUS MOKAME:
7 % % — 6 metų su SI,000, minimum. 
7 ’/j % — 4 metų su $1,000, minimum. 
6%% — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6*/į% — 1 metu su $1,000, minimum.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjai naajs 
taupymo sąakait*. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal 
pasirinkimą su stovu. Kitos dovanos duodamos sąskaitoif įdė
jus atitinkama sumą.

SAVINGS INSURED UP TO 840.000.90 BY FALU’.

alnt jntliOTiy ^aviiigs
1447 So. 49th Court • C'cero, Illinois 60650 

Phone (312) 656-6330
Ogmi Mosi., 9-8; Tuos., Thura., FrL, 9-5; SaL, 9-1; Ctaaad W«A

Juokas Gribauskaa. vedėjas

PETKUS
TĖVAS 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

munė Vitkienė-Jurkūnaitė. 
Asistuojant arbitrui Ed. 
Balceriui Vyriausios Val
dybos vicepirm. Jolita 
Kriaučeliūnaitė ir pirm. 
Em. Jarašūnas uždėjo spal
vas naujai pakeltiesiems, 
visiems dainuojant Korp! 
spalvų dainą "Lietuva 
Brangi”. Po to, Korp! pirm, 
priėmė naujųjų pilnateisių 
korporantų priesaiką. Pa
keltųjų vardu grynai lietu
višką, tvirtą žodį tarė A. 
Pečiulis.

Pas mus, Los Angeles, 
kaip ir Nepriklausomoje 
Lietuvoje, yra labai gyva ir 
globėju institucija. Ir šį 
kartą jie per pastaruosius 
metus glaudžiai bendravo 
su savo globotiniais, kaip 
saistantis korporantiškas 
ryšys, tai jų dovana — Kor
poracijos spalvos ir kiek
vienas globėjas, šios šven
tės proga, įteikė savo globo
tiniams dar po Korp! leidi
nį : Ed. Balceris — K. Švar
caitei, Em. Jarašūnas — V. 
Narušui, V. Burokas — D. 
Ošlapui ir S. Petravičiaus 
vardu R. Vitkienė — A. 
Pečiuliui.

Korporaciją šios šventės 
proga sveikino generalinis 
garbės konsulas Vytautas 
Čekanauskas, Skautų Aka
demikų Korp! vardu fil. P. 
Abelkis ir Tautinės Sąjun
gos pirm. A. Mažeika.

Nepaprastą įspūdį vi
siems paliko mūsų Vyr. Vai

dybos vicepirm. Jolitos 
Kriaučeliūnaitė jaunatve ir 
Korp! meile spinduliuojan
tis jautrusis žodis. Nedrįs
tu jo atpasakoti (o kalbos 
teksto iš susijaudinimo pa
miršau paprašyti), nes bi
jau sugadinti pas mus vi
sus dar tebesančio malo
naus jausmo. Jau vien tik 
jos vertingu, nors trumpu, 
atsilankymu pas mus iš 
Chicagos, Vyr. Valdyba pa
teisina savo egzistavimą, 
bet lauktina ir pageidauti
na dar ir ko nors daugiau 
iš vyriausios valdžios iš
girsti ir patirti! Iškilmingą 
sueigą pirm. Em. Jarašūnas 
baigė, paprašydamas visus 
sugiedoti ”Gaudeamus”.

Balius, kuriame dalyvavo 
apie 30% senimo, 40% vi
dutinio amžiaus ir apie 30% 
jaunimo, kaip paprastai pas 
neolituanus praėjo pasigėrė
tinai.

Vivat, crescat, floreat 
Korp! Neo-Lithuania!

Ed. Balceris

LITUANISTIKOS 
SEMINARAS

Pasaulio lietuvių jauni
mo sąjungos Ryšių centras 
ruošia septintąjį Lituanisti
kos seminarą, kuris įvyks 
rugpjūčio 3-17 imtinai, La- 
yola of the Lake (netoli Ak- 
rono, Ohio).

Seminaras ruošiamas jau
nimui, baigusiam vidurinę 
mokyklą, ieškančiam progos 
gilintis lituanistikos daly
kuose. Seminaras taikomas 
tiems, kurie laisvai kalba, 
skaito ir rašo lietuviškai ir 
yra pasirengę lankyti uni
versitetinio lygio kursus.

Programa yra skirstoma į 
tris pagrindines sritis: lie
tuvių kalbą, lietuvių litera
tūrą ir Lietuvos istoriją, šią 
vasarą dalyviai galės rink
tis iš 11 kursų ir privalės 
imti mažiausiai keturis — 
bent po vieną iš viršminėtų 
sričių. Vakarais bus įvairios 
programos, bet daugiausia 
laiko bus skiriama indivi
dualioms studijoms.

Seminaro reikalams yra 
sudaryta komisija, kuriai 
vadovauja Mindaugas Pleš- 
kys. Kiti komisijos nariai: 
Povilas Binkis, Romas Kas
paras, Rūta Nainytė-Su- 
šinskienė, Linas Rimkus, 
Emilija ir Romas Sakadols- 
kiai ir Šarūnas Valiulis.

Norintieji gauti įskaitas 
(undergraduate credit — 
”Lithuanian Culture and 
Civilization”) iš Kent Vals
tybinio universiteto turės 
atskirai registruotis ir už
simokėti papildomą mokes
tį už dvi (86.50 dol.) arba 
keturias (173.00 dol.) se
mestro valandas. Tai bus 
galima atlikti, atvykus į 
Seminarą.

Seminaro mokestis vie
nam asmeniui yra 150 dol. 
Tai įskaito maistą, pataly
nę, daugumą mokymosi 
priemonių ir 20 dol. regis
tracijos mokestį.

Septintąjį 1 i t uanistikos 
seminarą finansiniai remia

FILATELIJA a,
/]/r j Antanas Bernotas

JAV išleido šiuos naujus 
pašto ženklus: 1. Balandžio 
5 d. išileistas 10 centų at
virlaiškis, kuriame parody
ta Salt Lake City, Utah 
esanti mormonų šventovė.

2. Balandžio 10 d. išleis
tas 15 centų pašto ženklas 
pagerbti Frances Perkins, 
buv. Darbo sekretorei. 
Frances Perkins (1882 — 
1965)) gimė Bostone, kur 
ji lankė Mt. Holyoke kole
giją, vėliau studijavo socio
logiją ir industriją Penn- 
sylvanijos ir Columbijos 
universitetuose. Anuometi
nis New Yorko valstijos gu
bernatorius (vėliau prezi
dentas) Franklin D. Roose- 
veltas, pastebėjęs Frances 
Perkins gabumus, 1933 m. 
ją paskyrė savo kabinete 
Darbo sekretore. Ji buvo la
bai uoli jo New Deal progra
mos padėjėja. Rūpinosi dar
bininkų padėties pagerini
mu, Social-Security progra
mos įvedimu, nedarbo kom
pensacija, mažiausio atly
ginimo nustatymu, vaikų 
labdaros įvedimu ir kitomis 
socialinėmis reformomis. Iš 
ministerių kabineto išėjo 
1945 m. —

V. BERLYNAS išleido 60 
pfenigių pašto ženklą pami-

V. VOKIETIJA išleido 60 
pfenigių pašto ženklą rite
riui Goetz von Berlichingen 
pagerbti.

JAV švietimo ministerijos 
Tautinio palikimo studijų 
skyrius (The Ethnic Herit- 
age Studies Program — Of- 
fice of Education). Parama 
išrūpinta JAV Lietuvių 
Bendruomenės švietimo ta
rybos pastangomis.

Visi dalyviai renkasi sek
madienį, rugpiūčio 3 vai. p. 
p. ir skirstosi sekmadienį, 
rugpiūčio 17 prieš pietus.

Registruojamasi užpil
dant anketą ir kartu su ne
grąžinamu 20 dol. registra
cijos mokesčiu pasiunčiant 
šiuo adresu: PLJS Ryšių 
centras, AAtn.: Mindaugas 
Pleškys, 5620 South Clare- 
mont Avė., Chicago, Illinois 
60636, U.S.A.

Seminaro dalyvių skai
čius ribojamas 35. 

nėti vokiečių meteorologui, 
geofizikui ir keliautojui Al
fredui Wegener.

Alfred Lothar Wegener 
(1880-1930) gimė Berlyne, «• 
kur ir studijavo. Nuo 1906 
iki 1908 m. ir vėl nuo 1912 
iki 1917 m. vadovavo Gren
landijos salos tyrinėji
mams. 1924 m. jis buvo pa
skirtas meteorologijos pro
fesorium Grąžo universite
te, Australijoje. Pakartoti
nai vadovavo ekspedicijoms 
į Grenlandiją 1929 ir 1930 
m., iš kurios jis jau nebe
grįžo. Wegeneris daugiau
sia žinomas dėl savo hipote
zės, kad daug milijonų metų 
atgal pasaulis sudarė vieną 
masę, tik vėliau, judant že
mės plutai, žemynai atsi
skyrė ir nuplaukė toli vie
nas nuo kito. Jis taip pat 
tyrinėjo atmosferos termo
dinamiką. -

ŠVEDIJA išleido trijų paš
to ženklų seriją 1919 metų 
Nobelio premijos laimėto
jams atžymėti.

Tų metų premijas gavo: 
belgų bakteriologas Julės 
Bordet (1870-1961) — me
dicinos premiją; vokiečių 
fizikas Johannes Stark 
(1874-1957) — fizikos pre
miją, ir šveicarų rašytojas 
Carl Spitteler (1845-1924) 
— literatūros premiją.

Goetz von Berlichingen 
(1480-1562) gimė Wuert- 
temberge. 1504 m. dalyvavo 
Landshuto (Bavarijoje) ap
gulime, kurio metu neteko 
savo dešinės rankos. Jo ran
ka buvo pakeista dirbtine, 
nuo ko jis- gavo pravardę 
"Goetz gelžinrankis”. 1525 
m. buvo sukilėlių vadas 
valstiečių kare. Nuo 1528 
iki 1530 m. sėdėjo Augs
burgo kalėjime. Vėliau tar
navo pas karalių Karolį V 
ir dalyvavo jo karuose prieš 
turkus Vengrijoje ir Pran
cūzijoje. 1731 m. buvo iš
leista jo autobiografija, ku
rią pasinaudodamas žymu
sis vokiečių rašytojas J. 
W. Goethe parašė dramą 
"Goetz von Berlichingen”.
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■ Detroito lietuviai
Antanas Grinius

PAMINĖTI BIRŽELIO 
IŠVEŽTIEJI

Detroito Pabaltijo komi
tetas, kuriam šiais metais 
vadovauja lietuviai, birželio 
15 d. Kultūros centre pami
nėjo birželio išvežtuosius.

Minėjimas pradėtas 10:30 
Dievo Apvaizdos parapijos 
bažnyčioje mišiomis, kurias 
atnašavo svečias iš Romos 
prel. VI. Taluba.

12:30 kultūros centro 
salėje buvo tęsiamas minė
jimas su menine dalimi.

Kalbėjo buvusi miesto ta
rybos pirmininkė Mary 
Beck, Circuit Judge John H. 
Hausner ir Baltų tautų ko
miteto — Juris Ozols.

Dėl užsitęsusių kalbų, iš 
trijų gautų proklomacijų 
paskaityta tik viena — Mi- 
chigano gubernatoriaus W. 
G. Milliken, kurių perskai
tė estaitė Rita Raag.

Violeta Abariūtė paskai
tė raštą senatoriaus Donald 
Riegle, o - dr. Miškinienė 
kandidato j prezidentus Ro- 
nald Reagano.

Meninę dalį atliko visos 
trys tautos: estų dr. Johan- 
nes Tali — cello, jam pianu 
pritarė Emilia Kalkun. At- 
likko "Largo” by Henry Ec- 
cles ir "Adagio" by Johan- 

jnes Tali.
Latvių ansamblis "Dzies- 

ma”, vadovaujamas Astros 
Kalnis, pianu pritariant Ei- 
zens Lislova padainavo ke
turias latvių dainas.

Lietuvaitės Regina ir 
Kristina Butkūnaitės labai 
gražiai pasirodė su duetu. 
Gitara pritariant jos padai
navo: "Vasaros lapai”,
”Tau mama”, "Sugrįžimai”, 
"Ąžuolų šlamesys". Meninė 
dalis nebuvo ištęsta, gerai 

• atlikta ir visos trys tautos 
nuo svečių susilaukė daug 
aplodismentų.

Adv. Algirdas Ambrose 
perskaitė paruoštą rezoliu
ciją, kuri plojimais buvo 
priimta. Minėjimas baig
tas sugiedant visų trijų tau
tų himnus.

Dr. Brizgytė - Miškinienė 
visiems padėkojo ir vėliavų 
išnešimu buvo baigtas bir
želio baisiojo išvežimo pa
minėjimas. Dalyvavo apie 
300 svečių.

BAIGĖ MOKSLO METUS

"Aušros” lituanistinė mo
kykla, veikianti šv. Antano 
parapijos patalpose, birže
lio 8 d. užbaigė mokslo me
tus. Mokyklos vedėjas An
tanas Vaitėnas savo žodyje 
pasakė, kad mokykloje yra 
dvi svarbiausios dienos: 
pradžia ir užbaigimas. Po 
jo dar kalbėjo mokyklos ka
pelionas kun. K. Simaitis.

Mokyklos 8 skyrius baigė 
ir pažymėjimus gavo: Na
talija San John, Vilija Tely- 
čėnaitė ir Vytė šnapštytė. 
Jos dar gavo iš mokyklos 
parengimų vadovo skauti

ninko Algirdo Vaitiekaičio 
aplankus su mokyklos gy
venimo įvykių nuotraukom 
ir iš laikraščių mokyklos 
aprašymų kopijom. Mokyk
los mecenatas ir globėjas 
Stasys Račiukaitis mokyk
lą baigusioms įteikė po kny
gą ir savo kalboj iškėlė mo
kinių nuopelnus, kurie bai
gia lituanistines mokyklas. 
Taip pat paminėjo, kad 
"Aušros" lituanistinė mo
kykla šių mokslo metų už
baigimu, kartu atšvenčia ir 
30 metų sukaktį.

Tėvų komiteto pirminin
kas Marijonas šnapštys pa
dėkojo mokinių tėveliams, 
mokyklos vedėjui A. Vaitė- 
nui, parapijos klebonui kun. 
A. Babonui, mokyklos kape- 
lięnui kun. K. Simaičiui, pa
rengimų vadovui skt. A. 
Vaitiekaičiui ir mokyklos 
mecenatams — Stasiui Ra- 
čiukaičiui ir Vincui Tamo
šiūnui. Parengimo vadovas 
skt. A. Vaitiekaitis savo 
tartame žodyje ragino mo
kinius nenutolti nuo mo
kyklos ir toliau lavintis ir 
mokintis.

DLOC NAUJA VALDYBA

DLOC valdyba pareigo
mis pasiskirstė taip: dr. Al
gis Barauskas — pirminin
kas, B. Brizgys, dr. D. Gai- 
žutytė, dr. S. Brizgytė-Miš- 
kinienė, K. Miškinis, R. Sa- 
kis, A. Sukauskas, A. Šu
kys, dr. A. Vaitiekaitis — 
v i c e pirmininkai. Gražina 
Vaškelytė — iždininkė, Sta
sys ir Saulius šimoliūnai — 
sekretoriai. Prie valdybos 
sudaryti dar penki komite
tai : pabaltiečių, pavergtų 
tautų, specialių reikalų, in
formacijos ir festivalio.

ŠAULIŲ SUSIRINKIMAS

St. Butkaus šaulių kuo
pos informacinis susirinki
mas įvyko birželio 14 d. šv. 
Antano parapijos kavinėje. 
Kuopos pirmininkas Vincas 
Tamošiūnas pirmiausia pri
statė į šį susirinkimą atvy
kusius Antaniną Jonynienę 
ir Antaną Grinių, kurie iš
vakarėse atšventė savo var
dines. Susirinkimo dalyviai 
pasveikino plojimu.

Savo pranešime V. Tamo
šiūnas apibūdino darbus, 
kuriuos kuopa viena arba 
prisijungusi prie kitų orga
nizacijų atliko, o jų tikrai 
buvo daug.

GRACE BAPTIST FELLOWSHIP believes the Bible 
which teachee that one may be Saved and assured of Heaven 
by faith, trusting the Lord Jesus Christ as their Savior and 
Substitute for sin. You all are invited to:

GRACE BAPTIST FELLOWSHIP
1578 Creekside Rd., WhitehaIL Pa.

(Off MacArthuhr Rd., btwn. Šilo & Quality Motor Inn)
Pastor Alden Wightman Phone: 215-776-0640

A FRIENDLY PLACE TO WORSHIP „

Dr. St. Miškinienė pravedusi Birželio trėmimų minėjimą 
Detroite. Prie stalo sėdi: latvių atstovas Jury Ozols ir pagrindinė 
kalbėtoja būv. Detroito miesto tarybos pirm. Mary Beck.

J. Gaižučio nuotr.

Į Laisvąją olimpiadą, ku
ri vyks Toronte, iš kuo
pos dalyvauja du sportinin
kai: Jonas šostakas ir Vi
talis šeputa.

Apie ruošiamą Pavergtų 
tautų festivalį kalbėjo kuo
pos vicepirmininkė Stefani
ja Kaunelienė. Lietuviai da
lyvaus ir turės 2 maisto, 1 
liaudies kultūros lobių ir 
politinį skyrių. Kultūros na
meliui aptarnauti reiks 
daug talkininkų. Kiek teko 
patirti kitų tautų festiva
liuose dalyvauja daug jau
nimo. Pas mus kažkodėl, jo 
nėra tiek kiek turėtų būti. 
Jaunimo šokių grupė "Audi
nys" vadovaujama Rusnės 
Baltrušaitytės festivalyje 
šdks tris kartus.

Kuopos tradicinė metinė 
gegužinė įvyks rugpiūčio 17 
d. gražioje Sofijos ir Adol
fo Vasiulių vasarvietėje. 
Gegužės programa bus pra
nešta vėliau. Į įvykstantį 
rugpiūčio 9-10 d. Clevelande 
šaulių kultūrinį savaitgalį 
sąrašas yra atviras ir no
rintieji vykti gali regis
truotis kuopos valdyboje.

Susirinkimui pasibaigus 
kun. Alf. Babonas kalbėjo 
apie birželio mėn. išvežtuo
sius, kurie buvo tik tuo kal
ti, kad labai mylėjo Lietu
vą. Sukalbėjo maldą ir buvo 
pradėtos vaišės, kurios bu
vo moterų vadovės A. Pode- 
rienės ir pirmininko Vinco 
Tamošiūno rūpesčiu pada
rytos.

IMMEDIATE OPENINGS FOR 
REGISTERED NURSES 

AND 
LICENSED VOCATIONAL NURSES 
to work and live in a small con Kėniai 
community & hospital. For all ahifts. 
Benefits include, paid vacation. and 
siek leave, paid insurance plan, 6 
holidays, and longevily pay, plūs one 
medi on duty. Apply call or wrile to 
Director of Nurses

EDWARDS COUNTY MEMORIAL 
HOSPITAL

P. O. Box 38 
Rock Springs. Texa* 78880 

512-683-2315
(22-31)

LIETUVIŲ KRIKŠČIONIŲ 
DEMOKRATŲ SĄJUNGOS 

NUTARIMAI

Lietuvių Krikščionių De
mokratų Sąjungos atsto
vai, susirinkę konferencijon 
1980 m. gegužės 24-25 die
nomis Chicagoje, apsvarstę 
aktualiuosius Lietuvos lais
vinimo, lietuvių politikos 
bei krikščioniškosios demo
kratijos veiklos klausimus; 
jausdami atsakomybę prieš 
kenčiančią ir kovojančią 
tautą ir neatšaukiamą pa
reigą dirbti už jos laisvę, 
nepriklausomybę ir gerovę 
bei įvertindami esamą pa
dėtį, taria j

1. Lietuvos laisvinimo pa
reiga yra šventa kiekvie
nam lietuviui. Ji yra mūsų 
didysis uždavinys išeivijo
je. Krikščionys demokratai 
aktyviai dalyvauja laisvini
mo darbe remdami Vyriau
siąjį Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą, Amerikos Lietu
vių Tarybą, Lietuvos diplo
matinę tarnybą ir reiškia 
jiems savo solidarumą.

2. Krikščionys demokra
tai sveikina pavergtą, bet 
nenugalėtą lietuvių tautą ir 
kovojančius seseris ir bro
lius, lenkdami galvas prieš 
žuvusius didvyrius, melsda
mi Viešpaties palaimos ken
čiantiems ir palaimos kovo
jantiems ir jungdamiesi į 
visos tautos laisvės žygį.

3. Konferencija kviečia 
vienminčius ir visą išeiviją 
budėti k r i k š čioniškosios 
kultūros sargyboje; pri
taria visų demokratinių 
sluoksnių pastangoms švel
ninti visuomeninius santy
kius; remia prasmingos vi
suomeninio darbo padalos 
principą; pritaria ir siekia 
darnios politinės veiklos, 
bet nepritaria savitarpio, 
ypač tarporganizacini a m s 
ginčams, ir siūlo visiems 
dirbti vienybėje.

4. Santykiuose su paverg
taisiais broliais mąstu turi 
būti solidarumas ir tautinė 
ištikimybė. Santykiuose su 
kitomis organizacijomis iš
eivijoje — nuoširdaus ben
dradarbiavimo dvasia; san
tykiuose su pasaulio vien
minčiais ir jų organizacijo
mis — ideologinis ir politi
nis solidarumas ir ypatingai 

aktyvus tarnavimas lietu
viškiems interesams.

5. Krikščionys demokra
tai teigia, kad komunizmas 
yra didžiausias lietuvių ir 
Lietuvos priešas ir įparei
goja visus vienminčius bei 
kviečia visus lietuvius į be
sąlyginę kovą su juo. Kol 
Lietuva yra pavergta bet 
koks bendradarbiavimas su 
komunizmu yra prieš ge
riausius lietuvių tautos in
teresus.

6. Konferencija dėkoja 
buvusiam Centro Komitetui 
ir kitiems Sąjungos orga
nams už prasmingą darbą 
bei visiems vienminčiams, 
kurie bet kokiu būdu prisi
dėjo prie šios konferencijos 
ruošos. Konferencija išskir
tinai dėkoja garbingiems 
svečiams konferencijoje da
lyvavusiems ir visiems ją 
sveikinusiems.

Konferencijos 
Prezidiumas

FACTORY WORKERS 
Experienced or will trata. 40 hour* 
per week. 53.80 to start. Also

ROUTE DELIVERY PERSON 
Long liour*. hard working. Conunii- 
sion guaranted. $16,000.00 annual up. 
to $30,000.00 per year.

APPLY JACK COYNE
COYNE INDUSTRIAL 

LAUNDRIES 
6710 LEX1NGTON AVĖ. 

CLEVELAND, OHIO 44103 
216-391-2143

(25-29)

OPPORTUNITY FOR JOURNEYMEN 

INJECTION MOLB MAKERS 
Mušt be able to sėt up worlc from 
blue print & close tolerance. Up to 

$12.50 PER HOUR •
For top mold maker* with 7-10 yrs. 
experience. Aggresssive 20 million dol- 
lar per year company with 12 man 
modern air condilioned shop in ra- 
pidly growing statė capital. Beautiful 
nveather year round, 3 hour drive to 
Florida'* gulf coast. Relocation fee. 
niovinjt expen»e», excellent benefits. 
Call coliect or write to Roy Kitchens 

NATIONAL INDUSTRIES INC.
P. O. Box 3528 

Montgomery, Ala. 36109 
205-277-1551

(22-28)

SHOP FOREMAN
Foreman over 20. Man job shop. 
hertvy in »crew machine* ana produc- 
tion machines. Steady work & benefits.

SEND RESUME TO: 
INDUSTRIAL SPECIALITY 

INC.
P. O. BOX 828 

EASLEY S. C. 20640 
(23-26)

DRAFTSMAN
exp'd in store interiors and erchilec- 
tural woodwork. Also

. WOODCABINETMAKER
Assenibler and benchman. I op pay & 
fringe*. Call HINZMANN A CO.

212-855-4060
(20-26)

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP 

To work & live in a small congeniai 
50 bed hospital & community 

REGISTERED NURSES 
ICU, CCU, OB & M/S 

FOR 
3-11 AND II TO 7 SHIFT. 

ALSO
REGISTERED PHYSICAL 

THERAPIST 
Mušt be California licensed or eligible. 
Salary commensurate with erperience 
and ability plūs shift differential. 

APPLY CALL OR \VRITE TO 
PERSONNEL DIRECTOR 

FALLSBROOK HOSPITAL 
DISTRICT

624 E. ELDER ST. 
FALLSBROOK. CAL. 92028 

714-728-1191 
 (25-38)

CUTTING ROOM SUPERVISOR 
Maior ladies sportsmear & 
career apparel manulacturer 
seefcing exper<enced individ- 
uai to supervise multi-divi- 
s:on cuttmg room at ils 
soutneastern Ct. locatam. 
Successful candidate mušt 
possess exceptionally strong 
technical background m all 
phases oi eutting room oper- 
ations In addition candidate 
mušt have exceilerit com- 
municative skilia in order to 
internet effectrvely with divi- 
sion manutactunng heads. 
We ofter an exceilent salary 
and fringe benefit packaoe. 
the advantage of a rural To- 
cahon and stabHity in the 
mdustry Send resume to: 
Gary Levesuue. JONĖS AP
PAREL GROUP INC.. 1 Con- 
necticut Avė . Norwich. Ct. 
An equal opportunity sm- 
ployer M/F
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K. Karalis, pravedęs ALT ruoštą Birželio trėmimų minė
jimą Clevelande. Scenoje stovi kanklininkai, atlikę meninę 
programą. J. Garlos nuotr.

CLEVELANDE PAMINĖ
TA TRAGIŠKI BIRŽELIO 

ĮVYKIAI

Minėjimas š. m. birželio 
15 d. buvo pradėtas šv. Jur
gio šventovėj pamaldomis 
už nukankintus ir žuvusius 
mūsų brolius ir seses lietu
vius. Patrijotišką pamoks
lą pasakė parapijos klebo
nas kun. B. Ivanauskas, 
įspūdingai giedojo parapi
jos choras R. Babicko diri
guojamas. Organizaci jos 
šventovėj ir minėjime daly
vavo su savo vėliavomis.

12 vai. atidarytas minėji
mas parapijos salėje. Po vė
liavų įnešimo ir himno buvo 
pakviestas pasakyti kalbą 
iš Chicagos atvykęs inž. K. 
Oželis. Jis apžvelgęs mūsų 
tautos istorinius laikotar
pius, priėjo iki tragiškų bir

želio 15 d. okupacijos ir trė
mimų sekančių metų birže
lio mėn. vykdomų komunis
tinės Rusijos. Jo kalba bu
vo su dideliu dėmesiu iš
klausyta.

Čia verta pažymėti, kad 
per Clevelando radijo "Tė
vynės Garsai” programą, J. 
Stempužio vedamą, buvo la
bai kondensuotai ir ryškiai 
prisiminta tie žiaurūs įvy
kiai. Prieš 40 metų birželio 
15 dieną raudonoji armija 
Kremliaus pasiųsta okupa
vo Lietuvą. Jau tų pačių 
metų liepos mėn. buvo ma
siniai areštuojami žymieji 
lietuviai patriotai. 1941 me
tais birželio 14-15 d.d. pra
dėta vykdyti Kremliaus pla
nas mūsų tautos išnaikini
mo. Tame plane pradžiai bu
vo numatyta ištremti į Ru
sijos gilumą vergų darbams

P* '-car8Bvas!BuT*'

•
 NURSE C00RDIUT0R i
Full time position available lor Cordiovascular Nurse ■ 
Specialist or Clinical Specialist. Formai traMng re- y 
quired plūs clinical esperience. Frefer MS degree . 

(prepared. Salary commensurate wtth esperience. Ex- A 
cellent benelit pockage available. For more informa- B 

tion contact: ■

Lynchburg General— ,
• Marshall Lodge Hospitals, Ine. A

Perionnel Administration, NurMs Residence

T-a._ C__ •__ .B____ i I____Lk.-u- UA *)4RA1 ’

Full time poiition available for CordiovaKular Nurse 
Specialiu or Clinical Specialu!. Formai traMng re- 
quired plūs clinical eaperience. Prefer MS degree 
prepared. Salary commensurate experience. Ex- 
cellent benefit pockage available. For more informo- 
tion contact:

Lynchburg General— 
Marshall I

Personnel AdminHtrcrtion,
Tote Springs Road, Lynchburg, VA. 24301 

or co* 304 528 2T75, Monday-Friday 9AM-4PM

SUPERVISOR 
ELECTRICAL ASSEMBLY
Confinued demond for our produet has 
creoted an excellent opportunity for the 
right person. The successful candidate 
will become supervisor of the Electrical 
Assembly deportment and be responsi- 
ble for wire harness assembly, povver re- 
ceptacle assembly, sonic welding, and 
related ocfivities.
Reguirements include a thorough knowl- 
edge of electrical drawings and wire 
horness/ferminal assembly. Formai edu- 
cation in electrical engineering is not re- 
quired būt is desirable.

Qualified candidates may respond by 
mailing a resume or wock h i story with 
salary requirement to:

HZXWORTH
OFHCt INTEMO* S YSTEMS

545 Eort 32nd Hollond, Ml 49423

f«vol Opportun.r, fmploye.

75000 lietuvių. Deja, karas 
su Vokietija j u planus su
trukdė ir tik 4C000 suspėjo 
uždaryti į gyvulinius vago
nus ir ištremti. Sukilusių 
lietuvių buvo daug išlaisvin
ta paruoštų išvežimui gele
žinkelių stotyse ir kalėji
muose. Užtat, 1944 m. ko
munistai antrąkart okupa
vę mūsų kraštą, su dar di
desniu įniršimu tęsė savo 
naikinančius planus. 1948 
m. birželio mėn. buvo vyk
domi didelio masto trėmi
mai, padarę mūsų- tautai 
sunkiai pakeliamus nuosto
lius.

Minėjime meninę progra
mą atliko: Rimas Biliūnas 
— 8 metų akordeonistas, 
pagrodamas porą lietuviš
kų melodijų ir Onos Mikuls
kienės kanklininkai-instru- 
mentalistai E. Muliolytė, R. 
Kazlauskaitė, R. Urbaitis ir 
J. Muliolis atliko gražiai 
praskambėjusius kelis kom
pozitoriaus A. Mikulskio su
kurtus liaudies motyvais 
kūrinius. Meninės progra
mos atlikėjams ir kanklių 
muzikos vadovei buvo nuo
širdžiai padėkota plojimu.

B. Natkevičiūtė perskaitė 
atsiųsta Cuyahoga apskri
ties komisionierių raštą są
ryšy su trėmimų minėjimu 
ir ALT skyriaus paruoštą 
rezoliuciją, kurią dalyviai 
priėmė plojimu. Rezoliuci
jos bus pasiųstos atitinka
miems valdžios sluoks
niams.

ALT Clevelando skyriaus 
valdyba, minėjimą paruo
šus ir pravedus, taria, kad 
pagrindą sėkmingam minė
jimui sudarė:

Iškilmingos pamaldos ir 
puikus pamokslas kleb. kun. 
B. Ivanausko, parapijos 
choras R. Babicko vedamas, 
organizacijos dalyvavusios 
su vėliavomis, kalbėtojas 
inž. K. Oželis, kuris net ir 
kelionės išlaidas atsisakė 
priimti palikdamas ALTo 
naudai, Ona Mikulskienė ir 
jos kanklininkės-kai, 8 me
tų Rimas Biliūnas su akor
deonu, A. Karklius — mik
rofonų sistemos įrengimas 
ir gausus publikos atsilan
kymas bei parengimo parė
mimas aukomis. Visiems 
ALTo skyriaus valdyba ta
ria nuoširdų ačiū! (kk)

Nash International, Ine., engineering and project 
management specialists, has openings in the Engineering 
Department due to our continued growth and expansion. 
We have need for the following people with experience in 
the rolling mill and/or custom-designed heavy capital 
eąuipfnent industry:

SEN10R PROJECT ENGNEER
Responsible for design, development and cost control of, 
complex mechanical engineering projeets. Mušt have ex- 
perience in rolling mill and/or custom deslgned heavy 
eąuipment. A B.S.M.E. or eąuivalent is reąuired plūs prov- 
en project administration skills and- a minimum of 8 years 
experience.

MECHANICAL DESIGNER
Mušt complete moderately complex to compiex designs 
and layouts of heavy, custom-built mechanical eąuipment, 
analyze and resolve basic design problems. Minimum of 6 
years experience. Associate degree in Mechanical Engi
neering is helpful, būt not mandatory.
Excellent salary and company-paid benefit package 
in a good working environment. Please forward re
sume to the Personnel Department or call 216-426- 
9443 weekdays from 8 A.M. to 5 P.M.

■U9SIJ INTERNATIONAL INC.

• James and Taggart Streets
East Palestine, Ohio 44413

An Equal Opportunity Employer

Tauriam lietuviui
A. A.

KOSTUI KALENDRAI 
amžinybėn iškeliavus, nuoširdžiausią užuo
jautą reiškiame jo žmonai VERAI,, dukrai 
PAJAUTAI, sūnui ARVYDUI bei jų šeimoms 
ir artimiesiems.

Vietoj gėlių siunčiame Dirvai paremti 
115 dol.,

V. Miškinis
Vyt. Jonaitis
J. Budreika 
P. A. Kvedarai 
A. J. Pliopliai 
L. E. Trečiokai 
J. Yurkus (Jurkevičius) 
A. B. M. Abromaičiai

» A. A.
t *4 .*;./•■• 5 ** VU’ iw-. - 's>

EMILIJAI
YURKUS (JURKEVIČIENEI) -

mirus, jos vyrui JUOZUI reiškiame nuošir-
• t* U* : . j ■ ’■ r ♦/□u; ' -.. --j’ - 'j .

džią užuojautą. Vietoj gėlių siunčiame Dirvai 

paremti 40 dol.

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED 
THERAPISTS 

M. R. reaidential facilities thru out 
Texa> have needa O- Ta, P. Tj, MDd 
Specch Therapleta. Thia ia a good 
opportunity to x*in experience in 
your choaen field.

FOR INFORMATION. CONTACT’ 

JUDY THOMPSON 
(713) 627-2700

Egual Opportunity Employer M/F

V. Kalendrienė
A. B. M. Abromaičiai

Netekus Brangios Žmonos

H E R T 0 S ,

mielą jos vyrą ALGIRDĄ JONJ giliai už

Marija Gudaitienė
ir

Dr. Edmundas ir Aldona 
1 D r u k t e in ia i

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED NURSES

3-11 A 11-7 Shift
with geriat ric experience. Eacellent 
atarting aalary. Differential for eve- 
ning A night ahift. Alao

ADMISSION CLERK
Salary comenaurate with eaperience 
and ability. Liberal Peraonnel Policiea 
A fringe benefit*. Apply call or aend 
resume to Adminiatrator

TRINITY LAKĘS INC
101 TRINITY LAKE DRIVE 

SUN CITY CENTER. FLA 
>13-034-3347 (24-23 I

jaučia
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GYVAS TIKĖJIMAS IR TĖVYNĖS MEILĖ PADĖS 
UŽDUOTI IŠTESĖTI

Pasikalbėjimas su sukaktuvininku kun. Gediminu Kijausku, S.J.
Ingrida Bubliene

Dievo Motinos parapija 
šiandien yra pasidariusi 
centrine lietuviškos veiklos 
ir lietuviško gyvenimo vie
ta. Už tai esame dėkingi tė
vams jėzuitams, kurie šiai 
parapijai vadovauja ir jos 
klebonui kun. Gediminui 
Kijauskui, S. J., kuris š. m. 
birželio mėn. 29 d. švenčia 
50 metų amžiaus ir 20 metų 
pastoracinio darbo sukaktis, 
šių sukakčių proga jis ma
loniai sutiko pasidalinti 
mintimis su 'Dirvos” skai
tytojais apis savo veiklą 
šioje parapijoje.

— Džiugu, kad šiai para
pijai vadovauja kunigas ir 
anksčiau turėjęs ryšius su 
šia lietuvių kolonija. Tad 
gal šiek tiek plačiau apie 
savo šiame mieste praleistą 
laiką galėtumėt papasako
ti?

— 1950 m. pavasarį atvy

RITA MATAS
ĮSTAIGOS

TURNER REALTY
501 East 185 St.
Euclid, Ohio 44119
Phone: 486-2530

Esame registruoti pilnateisiais nariais trijose 
skirtingose Multiple Listing įstaigose:

CAMLS — Cuyahoga County
(Cleveland & Suburbs)

LCMLS — Lake County
RMLS — United Statės

Todėl galima triskart pla
čiau skelbti Jūsų parduodamą 
nekilnojamąjį turtą. Tuo rei
kalu kreipkitės į bet kurį mū
sų bendradarbių.

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

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽINLNGAL 
Dengiame stogus apartamentams, įmonėms, krautuvėms.
Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius.

M ARTINS ir GUNARS KAULINS Latavmd, Ohio

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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

Ma E. Jakšte ir stote Wiiiiam yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzafnuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnąvimą.

kau su tėvais, broliais ir se
serimi į Clevelandą — čia 
buvo mūsų šeimos pirmoji 
apsistojimo vieta. Tuo laiku 
gyvenome pas dėdę vakari
nėje miesto dalyje. Tą pa
čią vasarą pradėjau lankyti 
John Carroll universitetą. 
Pirmas sustojimas Cleve
lande nebuvo ilgas. Rugsėjo 
pradžioje tais pačiais me
tais įstojau į Lietuvių jėzui
tų provinciją. Tam tikslui 
išvykau į Wernersvrlle, Pa., 
netoli Philadelphijos. Moks
lo metais keletą kartų ap
lankiau namiškius. Po šven
timų į kunigus 1960 birželio 
18 d., čia taip pat buvo pir
mosios iškilmingos mišios 
— primicijos. Po filosofijos 
ir teologijos studijų Weston 
College, po vienerių metų 
mokytojavimo Bostone ir 
dvasinės teologijos studijų 
Belgijoje 1961-62 m., į Cle
velandą atvykau dažniau ar

Bendradarbiai:
DALIA ŠIRVAITIS 
ANTANAS KALVAITIS 
ALGIS MATAS
TONI LINDEN
DALIA KASULAITIS
PETRAS MATAS 
RAY SABALIAUSKAS

VYTAS MATAS —
teisinis patarėjas 

tai su rekolekcijomis ar 
veiklos reikalais su jauni
mu. Nors ir gyvenau įvai
riose vietovėse, Clevelandas 
niekad nebuvo toli.

— Ar Jūsų sentimentai 
Clevelandui turėjo kiek 
reikšmės keliantis į šią pa
rapiją, ar buvo svarbesnių 
motyvų?

— Aišku, Clevelando lie
tuviai dėl šeimos ir daugy
bės gerai pažįstamų asme
nų visuomet buvo man ar
timi. Ar tai nulėmė mano 
apsisprendimą ? Prisidėjo ta 
prasme, kad Clevelande bu
vo pažįstamų, lietuvių veik
la buvo užtenkamai žinoma 
ir aiškiai buvo matoma sto
ka lietuvio kunigo šioms 
pareigoms, žodžiu, kada 
Clevelando vyskupas už
klausė lietuvių jėzuitų ar 
negalėtų atvykti šiai para
pijai vadovauti, jau minėtos 
pažintys buvo reikšmingos, 
tikiu, teisingam esamos pa
dėties įvertinimui ir tuo pa
čiu apsisprendimui čia at
vykti. čia prisimenu ir ke
letą kitų prašymų į kitus 
miestus vykti panašiam 
darbui.

— Perėmus šią parapiją 
be abejo susidūrėte su ga
na sunkiais darbais. Kas 
pirmiausia tada buvo Jūsų 
dienotvarkėje?

— Nors ir daug kartų te
ko Dievo Motinos parapijo
je darbuotis vedant rekolek
cijas, bet atvykus vis tiek 
vienas iš pirmųjų rūpesčių 
buvo pilniau pažinti para
pijos stovį, jos reikalus ir 
tada ieškoti būdų jiems at
siliepti. Ačiū Dievui, kad 
parapijoje atsirado daug 
talkos rankų. Jų paramą 
jaučiau nuo pirmos atvyki
mo dienos. Po antrojo Va
tikano susirinkimo, žmonių 
tarpe buvo jaučiamas gyvas 
reikalas geriau suprasti ir 
pasisavinti įvedamus Baž
nyčioje pakeitimus liturgi
joje ir aplamai visame 
dvasiniame gyvenime. Su 
šia programa prasidėjo 
"Dvasinių kelionių" ciklai, 
rekolekcijos, specialios pa
maldos. Daugybei šių pro
gramų buvo ruošiami spe
cialūs leidinėliai.

Dievo Motinos parapija 
yra nepaprasta parapija. Ji 
lietuviška. Jai skirta būti ir 
lietuviškojo gyvenimo oaze 
svetingame Amerikos že
myne. Nuo pat pradžių ši 
sritis irgi buvo vienu pir
minių veiklos užduočių. Kul
tūrinių popiečių organizavi
mas, su gausiu talkos komi
tetu, parapijos lietuviškas 
knygų kioskas, vadovauja
mas Juozo ir Onos žilionių, 
Mūsų žingsnių leidimas, 
specialių švenčių pamaldų

Kun. Gediminas Kijauskas, S.J.

ruošimas ir visi kiti darbai 
bei renginiai bandė atsi
liepti šios parapijos paskir
čiai. Visa ši veikla gyvai 
jautė skaudžią .pavergtos 
Lietuvos padėtį. Metams 
bėgant patys geriau susipa
žinome su persekiojimu tė
vynėje ir mums prieinamais 
keliais atsiliepėm, bandėme 
pagelbėti. Ryškus pavyzdys 
būtų Religinės Šalpos rink
liava, ypatingai šiemet, su 
prieš tai vykusia Religinės 
šalpos paruošta paroda bei 
dalinama jų išspausdinta li
teratūra apie Bažnyčios pa
dėtį Lietuvoje.

— šalia pastoracinio dar
bo, Jūs labai plačiai reiš- 
kiatės ir lietuviškoj veikloj. 
Kokioj srity parapija gali 
efektingiausią pasireikšti?

— Jau minėjau, kad ši 
parapija yra krikščioniško 
ir lietuviško gyvenimo oazė. 
Jai rūpi visos sritys, įvai
riausia veikla, kuri pilniau 
atsilieptų tiems tikslams, 
kurie šiandien yra gyvybi
niai lietuvių išeivijai ir pa
vergtai tėvynei. Savo veik
lą plačiau apibūdinau jau 
anksčiau, žodžiu, lietuviš
kai parapijai tenka kuo 
veik smingiausiai reikštis 
dvasiniu patarnavimu, žmo
nių auklėjimu bei auklėji- 
musi, kultūrine veikla, lab
daros darbais, ir taip toliau.

— Jos į Dievą einate per 
savo tautą, tad malonu bū
tų sužinoti kokius užsimo
jimus turite ateičiai lietu
viškos veiklos srityje?

— Ėjimas į Dievą per sa
vo tautą jau randamas pir
muosiuose švento Rašto 
puslapiuose. Dievas niekuo
met nepaneigė žmogaus in
dividualumo ir jo ypatingų 
savybių.

Didelė parapijos veiklos 
dalis jai kiekvienais metais 
yra nustatyta įvairių pasto
vių įsipareigojimų, kaip pa
maldos, dvasinis patarnavi
mas žmonėms, ruošimasis 
Sakramentų priėmimui. Rū
pinimąsi tiek parapijos tiek 
šv. Kazimiero lituanistinės 
mokyklos gyvavimu. Visi 
čia suminėtieji užsimojimai 
neliečia kasdieninių rūpes
čių, administracinių darbų^

nuolatinio pastatų atnauji
nimo bei užlaikymo — bet 
gi visa tai yra savaime su
prantami dalykai.

Čia suminėjau tik bend
ras mūsų parapijos veiklos 
gaires. Į jų įgyvendinimą 
įsijungia labai daug savano
rių talkininkų, savų sričių 
specialistų — tik su jų tal
ka visa tai tampa tikrove.

Ši parapija duoda proga 
vykdyti didžiąją Dievo 
mums skirtą užuotį — sta
tyti savyje ir savoj bend
ruomenėj Dievo karalystę ir 
kurti gyvąją lietuvių tau
tos dalį išeivijoje.

Turėdamas prieš save šią 
didžią viziją, nebijau aukos 
ir pavargimo. Atvirkščiai, 
pasitaikančios kliūtys bei 
sunkumai iš naujo uždega 
dar ryžtingiau darbuotis šio 
kilnau pašaukimo labui. Gy
vas tikėjimas ir tėvynės 
meilė padės ištesėti.

I NAT10NW1DE
k! INSURANCEI Nauoms-de •• O" rot*
• APDRAUDOS reikalais 

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

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 St., Cle
velande, yra didelis pasirin
kimas vietinių ir imnortuo- 
tą maisto produktų. Įvairių 
skanumynų, bet aviškos Juo
don duonos, • dovanų sky
riuje yra gintaro, plokšte
lių, audinių, knygų ir lietu
viškų sveikinimo kortelių. 
Prašome atsUankytL Telef. 
531-6729.

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į čIPKUS 
REALTY, 31715 Vine SU 
Willowick, Ohio 44094.- TeL 
913-0910.

WANTED AT ONCE 1ST CLASS 
SKILLED 

ALL AROUND 
MACHINE TOOL REPAIRMEN 
Minneapolis, Minn.. location. Perma
nent positions. Good vrorking condi- 
tion & benefits. Fully paid Insurance. 
Apply call or write to: BILL TRACY 

MIDWESTERN MACHINERY
ZS4S PLEASANT AVĖ. SOUTH 
MINNEAPOLIS. MINN SMM 
Sll-MS-iMl «lZ-*»-44T7 

(17-N)
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"Tėvynės Garsų* radijo programos vedėjas Juozas Stem
pužis praeita sekmadienį atšventė 60 m. amž. sukaktį gausiai 

Clevelando Lietuvių Namuose, 
sveikinęs Clevelando miesto me- 

J. Garlos nuotr.

susirinkusių bičiulių būryje 
Nuotraukoje J. Stempužis ir jį 
ras George V. Voinovich.

CLEVELANDO 
_ PARENGIMAI _

• BIRŽELIO 28 D. Los An
geles jaunimo sambūrio spek
taklis Viva Europa šv. Jurgio 
parapijos salėje.

• LIEPOS 20 D. Pensininkų 
gegužinė parapijos sodelyje.

• LIEPOS 27 D. Žalgirio 
šaulių kuopos tradicinė gegu
žinė.

• RUGPIŪČIO 9-10 D.D., 
Šaulių S-gos kultūrinis savait
galis Lietuvių namuose.

• RUGPIŪČIO 17 D. 12 vai. 
L.K.V.S. "Ramovė” Clevelando 
skyrius rengia pobūvi "Karys” 
žurnalui paremti. Lietuvių na
muose viršutinėje salėje.

• RUGPIŪČIO 30 D. Spor
to užbaigtuVtų parengimas. 
Rengia Kar. A. Juozapavičiaus 
šaulių kuopa. -

• RUGSĖJO 1 D. Lietuvių 
Klubo piknikas Croation Picnic 
Ground.

• RUGSĖJO 27 D. Dirvos 65 
metų jubiliejinis balius.

• SPALIO 12 D. Kultūrinė
je popietėje solistai Stasys Ba
ras, Danutė Stankaitytė, Jonas 
Vaznelis. Rengia Dievo Motinos 
parapija.

• Spalio 18-19 D. Clevelan
do skautijos 30 metų sukakties 
minėjimas.

• SPALIO 25 d. Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klubo ban
ketas.

• LAPKRIČIO 9 D. Dievo 
Motinos parapijos kultūrinė 
popietė.

• LAPKRIČIO 15 D. 7 vai. 
vakare, L. K. V. S. "Ramovė” 
Clevelando skyrius rengia ka
riuomenės šventės minėjimą, 
Lietuvių namuose, viršutinėje 
salėje.

• LAPKKRIČIO 22-23 D. 
Lietuvių Dienos. Rengia LB 
Clevelando apylinkės valdyba.

GERIAUSIAS PUSMETINIS 
JUMS UŽ ŽEMIAUSIAS

KAINAS, KURIOS 
NESIKARTOS 

Kiekvienas sudėjimas garantuojamas 
gerai ir gražiai.

Visiems sudėjimams įskaitomas kirpimas ir 
stilizavimas.

J. Stempužis tarp draugų iš arti ir toli atvykusių pasveikinti. 
Iš kairės: Australijos "Mūsų Pastogės” bendradarbis p. Dum
čius, O. Mikulskienė, J. Stempužis ir J. Petronis, Los Angeles 
Tautinių Namų pirmininkas, besirūpinąs ”Viva Europa” gastro
lėmis Clevelande. J. Garlos nuotr.

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ
NUOŠIMTĮ

UŽ SANTAUPŲ PAŽYMĖJIMUS

įnešus $100
48 mėnesiams

/ įnešus $100
0 12 mėnesiu

į įnešus $100 
0 30 mėnesių

įnešus $100
72 mėnesiams

Indėlius galima išimti bet kuriuo laiku. Tačiau už taupymo pažymėjimus, 
kurie išduoti 1979 m. liepos 1 d. vieniems metams ar ilgiau, nuošimtis nebus 
mokamas už 6 mėnesius, jei juos išimsime anksčiau nustatyto laiko. Jei 
indėliai deponuoti tik metams ar trumpesniam laikui, tada nuošimčiai ne- 

~bus mokami už 3 mėnesius, išėmus juos anksčiau nustatyto laiko. Šiuo 
atveju už išimtą sumą bus mokami tik reguliarūs taupymo nuošimčiai.

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Už įnašus mokame

Nuošimtis apskaičiuojamas kiekviena diena ir išmokamas 
metų ketvirčiais.

SANTAUPŲ SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI $40,000. 
PASKOLAS NAMŲ PIRKIMUI.

/uperior Avino t
■and lcan association *

ATIDARYTA SESTAD1ENIA1S. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS. 

MAIN OFFICE
798 EasL 185Ul. Sfreet 

481-3008' 
32800 Center Ridge Road 13515 Eudid Avė.

779-5915 681-8100

ĮŠEE

14406 Cedar Avė. 
381-4280

Soft Velvet Perm
Gaukite vieną iš šių nuostabių sudėjimu kol jie 
yra prieinami už šią ekonomišką kainą. Plau
kiąs vingiuotas judesys, duodąs paramą ten, kur 
plaukų stilius reikalauja. Puikus sudėjimo... 
švelni ir natūrali išvaizda.

Helene Curtis Perm
Vienas iš labiausiai žinomų vardų išsilaikančia
me sudėjime jūsų plaukai bus puikūs be prie
kaišto ir lengvai tvarkomi, net jeigu yra ploni,, 
sausi, žili, dažyti ar išbaltinti. Švelnus pageri
nimas ir puikūs plaukau

UniPcrm
Labiausiai žinomas vardas išsilaikančiuose su
dėjimuose. Daugelyje salionų ima iki $50 už 
šį sudėjimą ir nepadaro jo taip gerai kaip mes.

tik 
$14.95 
ne $25

tik 
$16.95 
ne $30

tik
$21.95

Mes taip pat turime Pantene ir ”No Sėt” sušukavimą ir 
Go sudėjimą moterims ir vyrams.

Stilizuotas kirpimas
Puikiai paruošti kirpimo ekspertai duos jums išvaizda 
kuri kaip tik tinka jums. Šiandieninį lengvai išlaikomą 
stilių puikiai pritaikytą jūsų gyvenimo stiliui. Užsisaky
kite dabar kirpimą, kuris duos jums išvaizdą, kuria bū

site patenkinti.
Tik $5.95

Plovimas ir sudėjimas
Mūsų šukuotojai yra laimėję daugelį premijų stilizavimo 
varžybose krašte. Jie pritaikys Stilių specialiai jums. Jūs 

atrodysite ir jausitės visada geriausioj formoj.
$5.45

Penktad., šeštad. ir prieš šventes 50 centų daugiau.

Severance Center, 
382-2600, 382-2569 
Shoregat, Lake Shore BIvd„ 
944-6700

EAST
406 Euclid Avė., 2d F. 781-3161 
Southgate, 5899 Warrensville, 
663-6346

WEST
Opposite Southland, 
845-3400
Opposite Westgate,
333-6646

• Parmatovn,
884-6300

• Sheffield Center,
Lorain 233-7211, 
EJyria 321-5742

• Mentor, 255-9115, next toZayre’s
• Opposite Eastgate, 449-3-435
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

ŠIĄ SAVAITĘ

Penktadienį, birželio 27 d. 
7:30 vai. vak. Lietuvių Na
mų salėje jaunimo susipa
žinimo linksmavakaris, da
lyvaujant Los Angeles jau
nimo sambūriui ”Viva Eu
ropa” ir Nerijos daininin
kėms, grįžus iš P. Ameri
kos. Gros Strimaičio orkes
tras.

Visi, o ypač jaunimas, 
kviečiami dalyvauti. Rengia 
Neringos tunto vyr. skau
tės.

šeštadienį, birželio 28 d. 
7 v. v. Los Angeles jaunimo 
spektaklis ”Viva Europa” 
šv. Jurgio parapijos salėje. 
Rengia Neringos tunto vyr. 
skautės.

Sekmadienį, birželio 29 d. 
4 v. p. p. kun. Gedimino Ki- 
jausko, S. J., 50 metų am
žiaus ir 20 metų kunigys
tės sukakčių proga pagerbi- 
mas-akademija Dievo Moti
nos parapijos salėje.

Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti.

• Jonas Petronis, ALT 
S-gos Los Angeles skyriaus 
pirmininkas, atvykęs į Cle- 
vdlandą jaunimo ansamblio 
”Viva Europa” gastrolės 
reikalais, lydimas mūz. Ju
liaus Kazėno, pas kurį yra 
sustojęs, aplankė Dirvą ir 
paliko auką 25 dol. Ačiū.

• Julius Kazėnas, Ramo
vėnų choro vadovas, už Dir
voje spausdinamas apie cho
rą informacijas, įteikė au
ką 10 dol. Ačiū.

A. A.

INDREI DAMUšYTEI-čEPULIENEI 

mirus, jos vyrui mielam RIMUI, tėvams 

JADVYGAI ir Dr. ADOLFUI DAMUšIAMS 

ir jų giminėms giliausią užuojautą reiškiame

Birutė ir Bronius 
Kasakaičiai

i

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, 
kad š. m. birželio 15 d. mirė mūsų brangi 
motina,

LIUCIJA KEMEŽIENĖ.
Palaidota Lakeview kapinėse Clevelande.

Nuliūdę
sūnus Vincas, 
dukterys — 
Natalija Chernetzky 
Nijolė Petkevičienė 

Ramutė Weinrich 
su šeimomis

——

ALT CLEVELANDO 
SKYRIAUS VASARIO 

ŠEŠIOLIKTOSIOS 
MINĖJIMO AUKOTOJŲ 

SĄRAŠAS

Po $100.00 — J. Kunevi
čienė, A. Pautienis, dr. J. 
šonta.

Po $50.00 — J. ir R. Ar- 
džiai, dr. J. Balčiūnas, V. 
čepukaitis, dr. P. Jucaitis, 
J. Krištolaitis, A. Plavičius, 
J. Ralžiai, č. šatkas.

Po $40.00 — A. Buknys, 
J. Stravinskas.

Po $30.00 — V. ir V. 
Gruzdys, dr. Mačiulis, A. ir 
V. Maurutis, B. ir E. Nai- 
nai, J. ir I. Stankaitis, dr. 
V. Stankus.

$26.00 — P. Tamulionis.
Po $25.00 — V. Apanius,

A. ir J. Augustinavičiai, R. 
Bridžius, V. čečys, K. Gai
žutis, A. ir E. Garkai, kun.
B. Ivanauskas, V. Januškis, 
Tėvai Jėzuitai, V. ir O. Jo
kūbaitis, dr. E. Juodėnas, K. 
Karalis, K. ir A. Laikūnai,
R. Laniauskas, A. Macku- 
vienė, P. Nasvytis, B. Nat- 
kevičiūtė, A. ir P. Petrai
tis, J. Rumbutis, I. Stankus, 
Superior Savings Associa- 
tion, J. ir M. Švarcai, T. ir 
V. Urbaitis, V. Valys, K. 
Vilimas.

Po $20.00 — P. ir O. Ba- 
nioniai, A. Bielskus, V. 
Blinstrubas, P. ir T. Gai
žauskai, J. Garla, Guth & 
Širvaitis, M. Iešmantienė, 
A. Jasys, A. ir E. Lūžiai, J. 
Maurukas, O. Mažeikienė, 
A. Nevulis, A. Petrauskis,
S. Radzevičiūtė, M. Rudai- 
tienė, V. šenbergas, K. ir J. 
Sniečkai, V. ir I. Sniečkai, 
dr. D. Tamulionytė, N. 
Vinclovas.

$17.00 — dr. J. Skrinska.
Po $15.00 — M. Aukštuo

lis, I. ir M. Janavičius, S. 
Jankauskas, V. Junevičius, 
A. Karklius, A. Kazlienė, B. 
ir A. Maželis, A. Minkūnas, 

J. Naujokaitis, Z. ir S. Obe- 
leniai, J. Raškauskas, E. 
šilgalis, E. Stepas, A. Sty
ra, D. Vaičiūnas, P. ir O. 
Žilinskas.

Po $10.00 — R. Aukštuo
lis, J. Balbotas, M. Balys, 
L. Banis, M. Blynas, L. Bra
zauskas, J. Budrienė, A. 
čėsna, J. ir O. Cijunskas, 
D. čipkienė, K. Civinskas, 
V. ir L. Civinskai, J. čyvas, 
L. Dautartas, V. Dautas, dr.
D. ir R. Degėsiai, L. Duč- 
manas, J. Duleba, J. Dun- 
duras ir Brazaitienė, A. 
Gargasas, A. ir V. Giedrai
tis, kun. A. Goldikovskis, S. 
ir H. Idzelis, J. ir F. Jasine- 
vičius, A. Jonaitis, G. ir A. 
Karsokai, D. Kižys, P. Klio- 
rys, V. Knistautas, H. Kri- 
pavičius, P. Kudukis, S. La
niauskas, S. Lazdinis, J. Lo
zoraitis, S. Lukas, H. Ma
cijauskas, G. Motiejūnas, A. 
Matulionis, K. Mažonas, A. 
Mikoliūnaitė, D. Mikoliūnie- 
nė, L. Nagevičius, J. ir J. 
Naujokaitis, F. Navickas, 
S. Pabrinkis, J. Petkevičie
nė, V. Petukauskas, A. Puš- 
korius, A. Rastauskas, V. 
šamatauskas, J. Skavičius,
B. Smetonienė, J. Stempu- 
žis, V. Stimburienė, J. Stuo- 
gis, V. ir B. Taraška, H. Ta- 
tarūnas, K. Tijūnėlis, K. 
Vaičeliūnienė, P. Vaigipis, 
P. ir J. Venciai, J. Virbalis, 
J. žagarskas, R. ir A. Zors- 
ka.

$8.00 — K. širvinis.
Po $5.00 — dr. J. Abrai- 

tis, A. Andriušaitis, V. ir
N. Andriušaitis, V. Bačiulis,
V. Bakūnas, K. Balata, V. 
Bartuška, V. Benokraitis, 
B. Bernotas. R. Brazaitis, 
S. ir J. Butrimas, J. Citulis,
E. Gausys, V. Gecevičius, D. 
Gratantienė, M. Gratantis, 
E. įlenda, J. Jakštas, E. Jo
cius, J. Kaklauskas, A. Ka
valiūnas, J. Kazėnas, A. Ki- 
jauskas, E. Krygerienė, I. 
Laurinaitis, V. Maciejaus- 
kas, P. Marcinkevičius, V. 
ir P. Matulionis, A. Meilus, 
J. Miglinas, G. Natkevičie
nė, P. Neimanas, A. Rauli- 
naitienė, J. Rastenis, šile- 
rienė, K. šlapelis, M. Smels- 
torius, B. Snarskis, P. Su
kis, A. ir J. švedas, B. Ur
bonavičius, T. Verbyla, J. 
Žygas.

Po $4.00 — A. Kižys, V. 
ir M. Matulionis.

Po $3.00 — A. Laniaus- 
kaitė, J. Minkūnienė.

Po $2.00 — I. Belzinskas,
W. Rice, L. Juozaitis, E. 
Vyšniauskienė.

A. t A. 

STANISLOVUI SARNACKIUI 
staiga mirus, jo seserį, gimines ir globėjus 
JANINĄ ŪSIENĘ, Dr. GRAŽINĄ ir inž. 
RICHARDĄ PAULIUKONIUS, visus arti
muosius draugus, nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime

Mega Barniškaitė
Jadvyga Budrienė
Ona Dailidienė
Stefanija ir Benediktas Garlauskai 
Izabelė Jonaitienė
Vladislava Maciejauskienė 
Janina Tallat-Kelpšienė 
Apolonija ir Voldemaras šenbergai

INDREI DAMUŠYTEI-ČEPULIENEI 

mirus, jos vyrui RIMUI, broliui, mano kla

sės draugui, SAULIUI ir artimiesiems nuo

širdžią užuojautą reiškiu

Dr. Viktoras Stankus

A. A.

JULIUI STANIŠKIUI

mirus, jo sūnų, buv. Čiurlionio ansamblio 

pirm. DŽIUGĄ STANIšKĮ, dukrą ROMĄ 

ŽILIONIENĘ žmoną PETRONĖLĘ ir jų 

artimuosius giliai užjaučia ir kartu liūdi

Čiurlionio Ansamblis

A. A.

INDREI DAMUŠYTEI-ČEPULIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame liūdintį vyrą 

RIMĄ ir DAMUŠIŲ ir ČEPULIŲ šeimas

Iz. ir J. Stankaičiai 
ir Kristina

• Mišios už a. a. Liuciją 
Kemežienę, žurnalisto Vin
co Kemežio našlę, bus lai
komos šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje liepos 13 d. 
10:30 vai. ryto.

• Parduodamas namas 
East 185 St. 2 blokai nuo 
Lietuvių Namų. 2 miega
mieji, antras aukštas ne
pabaigtas remontuoti. Pra
šo; 45,000. Skambinti: 781- 
1600 arba 333-7863.

Mūsų mielą RIMVYDĄ, jo tėvus RAMU
TĘ ir dr. ALGĮ ČEPULIUS, liūdinčius dėl 
žmonos ir marčios

A. A.

INDRĖS DAMUŠYTĖS-ČEPULIENĖS 
mirties, o taip pat jos tėvus JADVYGĄ ir 
dr. ADOLFĄ DAMUŠIUS ir visus artimuo
sius širdingai užjaučia ir kartu liūdi

Juozė ir Jonas Daugėlai



DIRVA
A. A.

ALDONAI AUGUSTINAVIČIENEI 
mirus, jos vyrui JUOZUI, dukroms BIRUTEI 
ir EGLEI, seseriai BIRUTEI SMETONIE
NEI, broliams dr. ALGIRDUI NASVYCIUI 
ir inž. PIJUI JAUNUČIUI NASVYCIUI, Vil
ties šimtininkams bei jų šeimoms, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą

Vilties Draugijos Valdyba 
ir /

Dirva

Čiurlionio ansamblio mecenatei
A. A. ' '

ALDONAI AUGUSTINAVIČIENEI 
mirus, jos vyrą JUOZĄ, brolius — buv. ilga
metį Čiurlionio ansamblio pirm. JAUNUTĮ 
P. NASVYTĮ, mecenatą dr. ALGIRDĄ NAS- 
VYTĮ, seserį BIRUTĘ SMETONIENĘ, duk
ras BIRUTĘ ir EGLĘ, jų šeimas, gimines 
ir artimuosius giliai užjaučia ir kartu liūdi

Čiurlionio Ansamblis

Korp! Neo-Lithūania filisterei

A. A.

ALDONAI AUGUSTINAVIČIENEI
mirus, jos vyrui JUOZUI ir dukrom?, korpo- 

rantėms, su šeimomis, bei artimiesiems reiš

kiame nuoširdžią užuojautą

Korp! Neo-Lithuania
Clevelando Skyrius

Mielai

ALDONAI AUGUSTINAVIČIENEI

mirus, vyrui JUOZUI, dukroms, seseriai, bro

liams ir kitiems artimiesiems gilią užuojautą 

reiškia ir kartu liūdi

Birutė Paprockienė

Brangiai

ALDONAI AUGUSTINAVIčIENEI
mirus, jos vyrą JUOZĄ, dukras BIRUTĘ ir 

EGLĘ, seserį BIRUTĘ ir brolius ALGIRDĄ 

ir JAUNUTĮ su šeimomis, nuoširdžiai už

jaučia

Vytautas ir Eugenija
Meškauskai

• Chicagiškiai, kaip ir tą 
savaitgalį Chicagoje besi
svečiuoją kitų vietovių lie
tuviai, maloniai kviečiami 
dalyvauti paskaitose, kurios 
rengiamos Chicagos Lietu
vių Tautiniuose Namuose, 
6422 So. Kedzie Avė., 1980 
m. liepos 5 d. (šeštadienį), 
3 vai. p. p. Įėjimas laisvas. 
Paskaitos: Vytautas Čeka
nauskas, Lietuvos konsulas, 
— Lietuvių laisvinimo už
daviniai, dr. Kazys Bobelis, 
VLIK vai. pirmininkas — 
Tarptautinės padėtis. Pa
skaitų moderatorius inž. Jo
nas Jurkūnas. Rengėjas — 
Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sąjunga.

• Adv. Jonas Našliūnas, 
80 m. amž., Korp! Neo-Li
thuania filisteris, mirė Chi
cagoje š. m. birželio 22 d.

• Lietuvių Teisininkų 
Draugijos Centro Valdybą, 
Chicagoje, nuo š. m. birže
lio 16 d. sudaro: pirm. Me
čys Mackevičius, I vicepirm. 
Algirdas Budreckas, II vice
pirm. Vytautas A. Račkaus
kas, iždininkas dr. Petras 
Jokubka ir sekretorius Jo
nas Vasaitis. Sekretoriaus 
Vasaičio adresas: 1406 So. 
57th Avė., Cicero, III. 60650.

• Vilniaus Universiteto 
Medalis, Akademinio Skau
tų Sąjūdžio leidžiamas, 
skulptoriaus V. Kašubos su
kurtas, Vilniaus universite
to 400 metų sukakčiai pa
minėti yra susilaukęs didelę 
paklausą ir išleista trečia 
laida, šiuo metu galima įsi
gyti sidabrinių, bronzinių 
(70 mm) ir naujų 44 mm 
bronzinių medalių. Kreiptis 
į apylinkės platintojus arba 
į medalio administratorę: 
A. Venckienę, 603 14th St., 
Santa Monica, Ca. 90402.

• ALT S-gos Elizabetho 
skyrius padidino Vilties 
draugijoje savo įnašą, per 
ižd. V. Misiūną atsiunčiant 
50 dol.

Ačiū už paramą.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
J. Andrašiunas, Chicago 7.00 
V. Dautas, Wickliffe .... 7.00 
A. Kondrat. Elizabeth .... 4.00 
Omahos Medžiotojų ir

Meškeriotojų klubas . .10.00 
Eug. Donohue, Woodhaven 7.00
J. Paukštienė, Chicago .. 2.00 
J. Petronis, Los Angeles 4.00
I. Kaimelis, Detroit.........2.00
V. Augulis, Dayton......... 2.00
J. Savickis, Chicago .... 20.00 
V. Mackus, Chicago .... 7.00
A. K. Gruzdys,

St Petersburg ............  7.00
V. Gadliauskas. Ridgewood 7.00 
J. Švoba, Madison Hts. .. 2.00 
J. Kapčius. Juno Beach .. 2.00 
L. Knopfmileris,

Lehigh Acres................ 35.00
A. Vaitaitis, Littleton .... 12.00 
J. Jasiūnas, Evanston .... 2.00 
X. Y., Chicago................ 7.00
S. Bajorinas, Waterbury 7.00 
ALT S-gos Elizabetho

skyrius ....................... 50.00
E. Bakūnienė, Baltimore 5.00

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖ S-GA
Į UŽBAIGUSI SUVAŽIAVIMĄ — SVARSTYBAS

š. m. liepos men. 5 d. 3:00 vai. p. p.
LIETUVIŲ TAUTINIŲ NAMŲ SALĖJE 

į 6422 SO. KEDZIE AVĖ., CHICAGO, ILL. 60629

RENGIA

PASKAITAS
1. "Lietuvos laisvinimo uždaviniai”. 

Skaito Lietuvos generalinis konsulas 
inž. Vytautas Čekanauskas.

' 2. "Tarptautinė politinės padėtis”.
Skito VLIKo pirmininkas 
dr. Kazys Bobelis.

[ Paskaitų moderatorius inž. Jonas Jurkūnas.

2 Visi maloniai kviečiami atsilankyti. Įėjimas
laisvas.

A.L.T. SĄJUNGOS VALDYBA

J. Taruška,
St. Petersburg ............  7.00

J. Juška, Chicago ....... -,-7.00
V. Mitchell, Ta.vlor......... 3.00
K. Dabrila, Chicago .... 2.00 
V. Besperaitis. Topanga .. 7.00 
J. Neverauskas, Munster 7.00

T. Bukaveclęas, Chicago .x 2.00
J. Miglinas, Chicago .... 7.00 
V. Skridulaitis,

N. Zelandija................ 5.00
V. Mažeika, Chicago .... 2.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.
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