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Europos iniciatyva
Lygsvarai tarp Amerikos ir Sovietu
Sąjungos Vytautas Meškauskas

Prancūzijos prezidentas 
Giscard d’Estaing neseniai 
viešėdamas Bonnoje, šaukė
si Prancūzijos — Vakarų 
Vokietijos vienybės Euro
pos įtakos į pasaulinių įvy
kių raidą padidinimui:

”Jei mums tai pasisektų 
— bylojo jis — mes labai 
pasitarnautumėm pasaulio 
taikai ir lygsvarai, kuri, 
kiekviena diena įrodo, yra 
reikalinga nepriklausomos 
ir stiprios Europos.”

Dėl suprantamų priežas
čių epropiečiai labai bijo 
atominio karo, kuriame jie 
neturėtų jokio balso. Už tat 
įtampai dėl invazijos į Af
ganistaną prasidėjus, Gis- 
vardas gegužės mėn. nusku
bėjo j Varšuvą susitikti su 
Brežnevu, kurį Vokietijos 
kancleris Schmidtas aplan
kė Maskvoje birželio pasku
tinėm dienom. Jei Giscardo 
vizitas neatnešė jokių ap
čiuopiamų rezultatų, tai 
Schmidtas vis dėlto atsivežė 
Brežnevo pasiūlymą derė
tis dėl raketų Europoje. 
Reikia atsiminti, kad anks
čiau — gruodžio mėn. — 
NATO nutarimus į savo ap
ginklavimą įtraukti 572 
naujas raketas ir skraidan
čias bombas, galinčias pa
siekti Sovietijos centrą, 
Maskva pareiškė nesiderė- 
sianti dėl atominės lygsva
ros Eurojx)je, lygsvaros, 
kurią ji suardė įtraukusi į 
savo apsiginklavimą viduti
nės distancijos SS-20 rake
tas, atstatymo, jei NATO 
neatšauks to savo nutarimo. 
Kadangi Brežnevas Schrnid- 
tui nepakartojo to savo rei
kalavimo, dabartinis Brež
nevo sutikimas derėtis lai-

"Aš atsiimsiu Teheraną dar vasaros
pabaigoje...” Sako Irano gen. Oveisi

Parvžiuje, viename apar
tamente, kuris stipriai sau
gomas sargybos, grupė ira
niečių aukštų kariškių ati
džiai seka šabo sveikatos 
biuletenį. Jie žino, kad šaho 
sveikata yra daug blogesnėj 
padėty, negu kad sakoma.

— Tai reiškia, — sako 
kariškių grupei vadovaująs 
armijos gen. Gholam-Ali 
Oveissi, — kad mes nebe
lauksime instrukcijų iš Kai
ro. Jei šahas būdamas ge
resnėj padėty nenorėjo 
mums duoti įsakymą atsi- 

komas pažanga.
Londoniškis The Time dėl 

to rašė:
”Praeities patyrimas ver

čia tuo dar nesidžiaugti. Vi
sų pirma, sutikimas kalbė
tis dar negarantuoja, kad 
pašnekesiai bus rimti ir 
konstruktyvūs, jdu nekal
bant apie susitarimo gali
mybę. Pesimistiškai žiūrint 
galėtų atrodyti, kad rusai 
apsižiūrėjo, kad NATO to 
savo nutarimo neatšauks, o 
jei taip, noras pasirodyti 
taiką mylinčiais reikalavo 
dabartinio ėjimo. Jie galėjo 
leisti sau padaryti tą žestą, 
būdami tikri, kad, jei to rei
kalaus jų interesai, galėsią 
derybų nepasisiekimu ap
kaltinti vakariečius.”

Antra vertus, sovietai ga- 
Ii bijoti ginklavimosi lenk
tynių, jiems galėtų patikti, 
kad Europa liktų detentes 
saki, vakariečiams jiems pa
dedant techniškai, o be to 
ir prisidedant prie nepasi
tenkinimo Rytų Europoje 
slopinimo.

Bet ir prileidžiant, kad 
Maskvai gali rūpėti su
sitarti, praktiškai tai pa
siekti esą labai sunku. Pir
miausia nėra lygsvarai at
statyti reigalingos simetri
jos". Amerikiečių vidutinės 
distancijos raketos, paleis
tos iš Europos, gali pasiekti 
Sovietiją, o sovietų tos pa
čios distancijos ginklai ne
gali pasiekti Amerikos. An
tra, techninė pažanga jau 
neleidžia derėtis tomis pa
čiomis kategorijomis kaip 
anksčiau, kai viskas buvo 
daug paprasčiau.

(Nukelta j 2 psl.)

imti valdžią Irane, tai mes 
nesitikime sulaukti signalo 
dabar.

štai kodėl gen. Oveissi 
nutarė oficialiai užimti va
dovaujančią vietą sukilime 
prie Khorheiny režimą. Jis 
sakosi savo pusėje turįs vi
są opoziciją, kuri iki šiam 
laikui buvo susiskaldžiusi ir 
kiekviena grupė turėjo savo 
karinius štabus. Paskutinio
jo Bakhtiar kariniu patarė
ju buvo aviacijos gen. Amir 
Fazli. Socialistai į priekį 
statė gen. Riahi, kuris 1953

Gub. Ronald Reagan, respublikonų naminuotas kandidatas i JAV prezidentus viename 
priešrinkiminiamg, pobūvy susitikęs su lietuvių atstovais. Iš kairės: SLA atstovayę inž. Vincentas 
Meiliūnas, gen. sekretorė Genovaitė Meiliūnienė, LRKS prez. Thomas Mack ir gub. Ronald 
Reagan,

Sovietu armada Baltijos jūroj
Pirmą kartą po II Pas. karo sovietai vykdo Baltijos 

jūroje milžiniškus manevrus
Žiniomis iš Švedijos, so

vietų lėktuvnešis Lenin- 
grad, kuris yra sovietų lai
vyno pažiba, buvo pastebė
tas Baltijos jūroje, kur šiuo 
metu Varšuvos pakto vals
tybės vykdo milžiniškame 
maštabe manevrus, kokių 
dar nebuvo po II Pas. karo.

Manevruose dalyvauja be 
sovietų laivyno dar Rytų 
Vokietijos ir Lenkijos karo 
laivai ir šiuo metu išvysty
tas didelis jų judėjimas Bal
tijos ir šiaurės jūrose.

Danijos karinė vadovybė 
detektavo vieną sovietų po

ni. buvo Mossadegh štabo 
viršininku. Monarchistai, po 
princesės Ashraf sūnaus 
nužudymo, liko bejėgiai.

Ir čia iškilo gen. Oveissi, 
ilgą laiką buvęs šaho atra
mos tašku, kuris sako:

— Aš imu vadovauti su
kilimui ir nelaukiu nieko ge
ro iš cKilių, kas jie bebūtų. 
Aplink mane grupuojasi 
naujas kariškių štabas, pa
siruošęs perimti valdžią Te
herane.

(Nukelta į 2 psl.) — 

vandeninį laivą praplau
kiant Danijos sąsiaurį iš 
pietų į šiaurę ir kitus tris 
p r a p I a u kiant priešinga 
kryptimi. Prieš tai šiaurės 
jūroje buvo pastebėti plau
kią Anglijos kryptimi so
vietų karo laivai, vėliau pa
keitę kursą.

Tačiau didžiausias sovie
tų karo laivų judėjimas 
vyksta Baltijos pietryčių 
rajone prie Gotlando salos, 
kuri priklauso švedams ir 
yra nedideliame atstume 
nuo Klaipėdos ir Liepojos.

Sovietų armada yra mil
žiniška — apie 60 karo lai
vų ir didelis, bet dar nenu
statytas tiksliai skaičius, 
povandeninių laivų, ištisas 
laivynas visai naujų išsilai
pinimo laivų, kurių kiekvie
nas lengvai gali išlaipinti 
batalijoną karių. Manev
ruose taip pat dalyvauja ke
lios parašiutininkų divizijos 
ir naujausio modelio sovie
tų tankai T 72.

švedams priklausanti Got
lando sala visad domino 
Varšuvos pakto valstybes ir 
jų laivai buvo dažni "sve
čiai” jos pakrantėse.

"Manevrai prie Gotlando 
salos vyksta beveik ištisus 
metus dieną ir naktį, čia 
taip pat pasirodo ameri
kiečių žvalgybiniai lėktu
vai, retkarčiais praktikuoja 

prancūzai, neskaitant pačių 
švedų”, sako švedų krašto 
gynybos ministeris Eric 
Konmark, "kas paaiškina, 
kodėl saloje visad yra di
desnė aliarmo padėtis negu 
likusioje Švedijos teritori
joje.”

Jau savaitė, kai Gotlande 
švedų kariai ir milicija, va
dinama Hemvaern, stebi ne
rimaudama sovietų armadą. 
Juos intriguoja keletas 
pnnktų, būtent buvimas so
vietų tankų T 72 ir desanto 
kareivių aprūpinimas dujo
kaukėmis. "Tai ne mūsų du
jų jie bijo, kadangi mes jų 
neturime ...” savo švedai.

švedai pastebi, kad sovie
tai didelį interesą taip pat 
rodo Danijos salai Born- 
holm, kurią buvo okupavę 
po II Pas. karo ir ten dar 
šiandien pastebimas jų pa
likimas, yra daug siaura
akių ...

Varšuvos pakto valstybių 
manevrų tema visad baigia
ma išsilaipinimu. Spėjama, 
kad toks išsilaipinimas šį 
kartą po masine aviacijos 
priedanga bus daromas Es
tijos Oselio saloje, per 150 
km nuo Gotlando, kuri savo 
terena panaši į Švedijos 
krantus. Tik tas bus žinoma 
kai pasirodys saulė, nes blo
gas oras kliudo ne tik pajū
rio vasarotojams, bet ir so
vietų kariuomenei.
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Europos iniciatyva...
(Atkelta iš 1 psl.)

Logiškai tie reikalai tu
rėtų aptarti derybose dėl 
SALT III, bet JAV senėtas 
dar neratifikavo SALT II, 
todėl iš viso niekas negali 
konkrečiai paaiškėti iki rin
kimų JAV-bėse.

Kito britų laikraščio The 
Observer koresponde n t a s 
Washingtone vaizdžiai pa
iliustruoja sovietų-ameri- 
kiečių santykių chaotišką 
padėtį dviejų generolų — 
vieno ruso ir vieno ameri
kiečio — likimas.

Nikolai Ogarkov, buvo 
ruso karių atstovas strate
ginių ginklų apribojimo de
rybose su amerikiečiąis. 
Šiandien jis yra pilnas kom
partijos CK narys, pirmas 
krašto apsaugos ministerio 
pavaduotojas ir generalinio 
štabo viršininkas!

Tuo tarpu amerikietis 
Edward Rovvny JAV gink
luotųjų pajėgų štabų atsto
vas tose derybose atsistaty
dino iš kariuomenės ir yra 
Ronaldo Reagano strategi
nių potarėjų tarpe.

Faktas, kad sovietas ap
dovanotas, o amerikietis tu
rėjo atsistatydinti, daro 
įspūdžio ir ne tik Reagano 
šalininkams. SįALT vra pa
stangos išlaikyti lygsvarą, 
bet daug amerikiečių šian
dien jau pradeda galvoti, 
kad ta ’lygybė’ tėra sovietų 
triukas, nes jis įgalino so
vietų avantiūras, pradedant 
Angola, ir kol kas baigiant 
Afganistanu.

Akivaizdoje to kartaus 
patyrimo, ir Amerikoje pra
dedama galvoti, kad atomi
nį karą vis dėlto galima ir 
laimėti. Įtakingo Hudsono 
Instituto apskaičiavimu, su-

'Aš atsiimsiu 
, Teheraną..?

(Atkelta iš 1 psl.)
Pirmas gen. Oveissi tiks

las yra Teheranas, kurį ti
kisi užimti su 2000 parašiu
tininkais ir Irane pasiliku
siais kariškiais. Antras 
tikslas Khouristan — pieti
nė provincija, kur yra uos
tai ir naftos pramonė.

— Mes tai lengvai galėsi
me padaryti, — sako gen. 
Oveissi. — Aš galiu pasi- 
kiauti 50,000 kariškiais šiuo 
metu Irano armijoje. Be to, 
Irake, Egipte ir kitur turiu 
45,000 gerai išlavintų karių, 
kurių didžiausias troškimas 
greičiau grįžti į tėvynę. Aš 
nelaukiu jokios pagalbos nei 
iš vakariečių, nei iš sovietų. 
Aš įžengsiu į Teheraną dar 
šiais metais rugpiūčio pa
baigoje ir viskas bus baigta 
per savaitę. Aš nesiekiu as
meniškai valdžios, bet pra
džioj, kol bus atstatyta 
tvarka, bus sudaryta karinė 
vyriausybė ir po dviejų me
tų paskelbti neklastojami 
rinkimai, kada žmonės ga
lės laisvai pasirinkti mo
narchiją ar respubliką. 

stiprinus civilių gyventojų 
apsaugą, kuria šiuo laiku 
nesirūpinimą, bei strategi
nius ginklus — T patikimos 
prieštankinės raketos yra 
galimybių ribose atominį 
karą JAV galėtų laimėti tik 
su 20 milijonų žmonių nuo
stoliais, t. y. lygiai tokiais 
pat, kaip sovietai patyrė 
per paskutinį pasaulinį ka
rą.

Tokiom nuotaikom vyrau
jant, Carterio administraci
jai šiuo metu nesinori su so
vietais tartis apie bent ką. 
Jos atstovai nurodo, kad so
vietai turi ir ideologinį pre
tekstą ir priemones (specia
liai apmokomas dvi parašiu
tininkų divizijas) pakartoti 
Afganistano įvykius bet 
kuriame pasaulio krašte. 
Todėl visų pirma reikia ras
ti priemonių sovietus įtikin
ti, kad tokios avantiūros 
neapsimoka. Tai, tarp kitko, 
tą korespondentą įtikino, 
kad nepaisant kas iš tikro 
laimės rinkimus, tikrasis 
nugalėtojas jau yra aiškus 
— tai konservatyvios Ame
rikos atgimimas.

P. S. Pirmas sovietų ko
mentaras apie Schmidto- 
Brežnevo susitikimą užpylė 
kiek šalto vandens ant eu
ropiečių lūkesčių. PRAVDA 
liepos 6 d. aiškino, kad 
Brežnevas įspėjo Schmidtą, 
kad su sovietais negalima 
kalbėtis jiems grasinant, 
tačiau Vakarai gali tikėtis, 
kad rusai neleis dabarti
niams įtempimui išsivysty
ti į 'pasaulinę tragediją’.

UŽVEDĖ KARTOTEKĄ 
BOLŠEVIKŲ 

TALKININKŲ

Jungtinis Pabaltiečių ko
mitetas Washingtone gavo 
kongresmano R. McClory 
raštą, kuriuo informuoja
ma, kad Teisingumo depar
tamento sudarytoji Karo 
nusikaltėliams investiguoti 
įstaiga numato pasinaudoti 
ir rusų vyriausybės patei
kiamais dokumentais bei 
liudininkais, pirma ištirda- 
ma jų patikimumą, žinoda
mi, kad okupantas yra daž
nai linkęs pakaltinti ir vi
sai nekaltus asmenis, siek
damas užmušti jais pasiti
kėjimą visuomenėje, turime 
tai pramatyti ir pasiruošti. 
Amerikos Lietuvių Taryba 
pradėjo vesti kartoteką-są- 
rašą tų bolševikų okupantų 
tarnautojų ir jų talkininkų, 
kurie žiauriai tardė, kanki-

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO m UKEBIĘ KRAUTUVĘ —

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

NAUJAS VASARIO 16 GIMNAZIJOS DIREKTORIUS

yra žymus Lietuvių chemija, biologija,

Birželio 7 d. Kuratorija 
išrinko naują Vasario 16- 
tosios gimnazijos direktorių 
Joną Kavaliūną, kuris yra 
baigęs Vilniaus universite
tą ir priedu lankęs Tuebin- 
geno, Purdue, PrincetOno 
bei Indianos universitetus. 
Jis mokytojavo Lietuvoj, 
Vokietijoj ir nuo 1958 m. 
ligi šiol mokytojauja India
nos mokyklose dėstydamas 
vokiečių kalbą. J. Kavaliū
nas
Bendruom e n ė s veikėjas. 
Yra buvęs Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės valdy
bos vicepirmininku švieti
mu reikalams ir šiuo metu 
yra JAV LB švietimo tary
bas pirmininkas.

Naujas direktorius J. Ka
valiūnas atskrido į Vokieti
ją birželio 26 d. Susipažino 
su Vasario 16 gimnazijos 
Kuratorijos valdyba, gim
nazijos mokytojais bei ben
drabučio vedėjais ir aptarė 
svarbiausius gimnazijos rei
kalus.

Birželio 28 d. Vasario 16 
gimnazija pradėjo vasaros 
atostogas. Tą dieną įvyko 
Joninės, kuriose dalyvavo 
gimnazijos mokiniai, jų tė
veliai, mokytojai ir dauge
lis svečių. Tilo metu buvo 
pristatytas direktorius J. 
Kavaliūnas ir jo pavaduoto
ja (naujai paskirta) litua
nistė Vincenta Pancerienė 
iš Vokietijos. Pristatyti ir 
šių metų abiturientai: Re
nata Liepaitė, Audronė 
Langytė, Rūta šakaitytė ir 
Benius Federavičius.

Šiais metais Vasario 16 
gimnazija baigia savo 30- 
uosius metus. Ji buvo įkur
ta 1950 m. Diepholze, o 1954 
m. įsikūrė savose patalpose 
Rennhofo pilyje, Huetten- 
felde. Nors nuo pat jos įsi
kūrimo ėjo gandai, kad ji 
neilgai išsilaikys, bet 1965 
m. mokiniai persikėlė į nau
ją klasių pastatą. Mergaitės 

no, kalino, žudė Lietuvos 
žmones, žinantieji tuos fak
tus ir pavardes prašomi ne
delsiant pranešti Amerikos 
Lietuvių Tarybai, 2606 W. 
63rd Street, Chicago, 111. 
60629, kad turėtume surink
tus duomenis ir atsiradus 
reikalui, galėtume panaudo
ti ginant nekaltus lietuvius, 
išsklaidant nepamatuotus 
kaltinimus mūsų tautai.

1972 m. apsigyveno naujai 
pastatytame bendrabutyje. 
Berniukai gyvena senoje pi
lyje, tačiau atrodo, kad se
kančiais metais ir šią pilį 
bus galima suremontuoti ir 
modernizuoti. Taigi sąlygos 
mokytis lietuvių gimnazijo
je nuolat gerėja.

Gimnazijoje dėstomi šie 
kursai: lietuvių, vokiečių, 
anglų, lotynų bei rusų kal
bos, matematika, fizika, 

visuo
menės mokslas, Lietuvos is
torija, tikyba, visuotinė is
torija, muzika, dailė, dar
beliai ir kūno kultūra. Mo
kiniams iš JAV ir Kanados 
atskirai dėstoma anglų kal

IŠPARDAVIMAS
nuo birželio 24 iki liepos 10 
ATVYKĘ Į CHICAGA, BŪTINAI 

PASINAUDOKITE PROGA
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PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

TeL: 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

ba, Amerikos istorija, bio
logija ir vokiečių kalba.

Gimnazija priima vaikus, 
baigusius bent 4 pradžios 
mokyklos skyrius. Tačiau 
patartina iš JAV bei Kana
dos atsiųsti vaikus, kurie 
yra baigę bent 7* skyrius. 
Tokiu būdu jie galės geriau 
ir greičiau prisitaikyti prie 
dėstomų kursų.

Nauji mokslo metai pra
sidės 1980 m. rugsėjo 1 d. 
Mokiniai į bendrabutį at
vyksta rugpiūčio 31 d. Įsto
jimo prašymai siunčiami 
šiuo adresu; Litauisches 
Gymnazium, 6840 Lampert- 
heim 4, West Germany.

M. Šmitienė

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

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

Telefonai:
krautuvės: (312) 263-5826 
namų: (312) 677-8489
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_ Aušros Bagdonavičiūtės nuotr.

Captive Nations Week, 1980
By tha Pnstdant af tAe (Jnited Statas of Ąjnanca

A ProcUmatioa

'Be jokių atsiprašymų...’ Vilius Bražėnas

Twenty-one years ago, by a įmnt resalutioa appraved July 17, 1958 (73 Stat. 
212), the Eighty-Sixth Congresa authonzed and reųueated the Preaident to 
prociaun the third week in July aa Captive Nations Week.
Throughout our history we Amencans have heid the deep eonvietion that 
liberty and independence are among mankind’s inalienable nghts Our ideal 
has remained that of our founding fathera: govemments denve their legmmacy 
from the conaent of the peopiea thęy govern- Soviet aggression againat Af- 
ghamstan is the latest atark reminder that thia tdeal ia not umvenally 
reapected.
Mindful of our hentage and our prtnaples. let ua take thia week to salute the 
tnen and wotneh everywbere who are devoted to the cauae of liberty and the 
pursuit of human nghts in their native landa.
NOW. THEREFORE. I. JIMMY CARTER. Preaident of the United Statės of 
America. do hereby designate the week begmning on July 13. 1980. as Captive 
Nations VVeek. /
I invite the peopie of the United Statės to obeerve thja week with appropnate 
ceremomes and activities and to reaffirtn their dedication to the ideale that 
unite us and inapire others.
IN WTTNESS WHEREOF. I have hereunto sėt my hand thia nineteenth day of 
May. in the year of our Lord mneteen hundred and eighty. and of the 
Independence of the United Statės of Amenca the two hundred and fourth.

Prezidentas Carteris savo 1980 metų pavergtųjų tautų sa
vaitės proklamacijoje primena, kad Ajnerika yra giliai įtikėjusi 
neatimama žmonių teie i laisvę ir nepriklausomybę. Jis ragina 
Amerikos gyventojus liepos treciąją savaitę prisiminti paverg
tas tautas ir atnaujinti savo tikėjimą laisvės ir nepriklausomy
bės idealams.

(Citį of (flcbclaitū 
GEORGE V. VOINOVICH, MAYOR 

PROCLAMATION

desijtnating July 13-20, 1980

"CAPTIVE NATIONS NEEV

' The cause of huaen rights and nersonal dignity ramins a 
universal aspiration, yet in ■uch of the uorld, the struggle for 
freedoa, hunan rights and independence continues. It is apnronriate, 
therefore, that we who value our own precious heritage should 
aanifest an understanding for those to whoa these benefits-ere denied.

The inperialistic Dolicies of the Soviet Union have led, through 
L direct and indirect aggression, to the subjugation and deniai of 

huaan rights startine with the nations of Eastem Europe and eatending 
their influence and doaiination in Latin Anerica, Africa, and aost 
recently in Afghanistan.

It is vital to the national security of the United Statės and 
other free nations of the world that the desire of liberty and 
independence on the part of the neople of all conquered nations should 
be steadfastly kept alivel

In supporj of this sentinent, the 86th Congress of the United 
Statės passed public law 86-90 establishing the third week in July 
as CAPTIVE NATIONS WEEK and inviting the Aaerican peopie to eapress 
their svopathy and sunnort for the just aspirations of Caotive Nations 
and their peopie.

NON, THEREFORE, I. George V. Voioovich, Mayor of the City of 
Cleveland. do hereby proclaie July 13-20, 1980 as "CAPTIVE NATIONS WEEK” 
in Cleveland. I call upon all citizens to observe this veek with 
appropriate cereaonies and activities and dedicating their efforts for 
the peaceful liberation of those uho are oppressed all over the wot14.

IN NITNESS NHEREOF, t have sėt »y 
hand and caused the Corporate Seal 
of the City of Cleveland to be 
affiaed on this 8th day of July,-1980.

__ Ligi šiol pavėjui pūtę mūsų 
‘liberalai’ negali skųstis, jog 
nebuvo įspėti, kad Amerika 
suka dešinėn, kad JAV visuo
menė vis plačiau pasisavina 
konservatyvią galvoseną. Pats 
jaučiuosi čia atlikęs pareigą, 
jau eilę metų nurodęs kuria 
kryptimi suka Amerikos dau
guma. Pagaliau tai pradeda 
aiškiai pasirodyti ir politinėje 
arenoje. 1980-jų metų respub
likonų partijos platformos ko
misija pagaliau pradeda, su
griauti savo laiku teisingą 
George Wallace tvirtinimą, 
kad ‘tarp demokratų ir respub 
likonų partijų nėra nei dešim
ties centų skirtumo’. Nujaus
dami visuomenės nuotaikas, 
respublikonų politikai išdrįso 
pasišiaušti prieš ‘liberalinės’ 
žinybos tironiją ir, tarp kitko, 
atmetė ERA bei pasmerkė mo 
kesčių pinigais finansuojamą 
ir valstybės legalizuojamą ne
gimusiųjų žudymą. Prieš rin
kimus net ‘liberalai’ priversti 
naudoti konservatyvią retori
ką, gi konservatoriai savąja 
galvoseną reiškia daug drą
siau ir garsiau. Su Šypsena ste
bime, kaip net ‘liberalų’ ir 
‘kairiųjų* terminai iškrenta iš 
žinybos žodyno: ‘nuosaikieji’ 
ar ‘progresyvūs’ pastatomi 
priešpriekiais konservatoriams 
ar dešiniesiems. Tuo pačiu, 
žinoma, įtaigojama, jog pasta
rieji nėra nuosaikūs ar pažan
gūs. Pavyzdžiui ‘ekstremiz
mas’- (net ir mūsų spaudoje!) 
segamas dešiniesiems, aiškiem 
antikomunistams, konservato
riams.

1964-siais metais San Fran- 
cisko įvykusioje respublikonų 
partijos konvencijoje nomina
ciją priimdamas senatoriuj 
Barry M. Goldwater, atsaky
damas į savo partijos kairiojo 
sparno šmeižtus bei pravar
džiavimus ‘ekstremizmu’, pa
reiškė:

‘Norėčiau jums priminti, 
kad ekstremizmas ginant lais
vę nėra nedorybė. Ir leiskite 
taipogi priminti, kad nuosai
kumas siekiant teisingumo nė
ra jokia dorybė.’

‘Liberalų’ dominuqama ži
nyba, panaudodama N. Rocke- 
feller, Lodge, Scott, Ramsey, 
Scranton ir kitų ‘Stop Gold- 
vvater’ grupės puolimus, mi
nėtąjį ir kitus konservatyvaus

kandidato pareiškimus išpūtė 
į priešgoldwaterinį hurikaną, 
išgąsdino balsuotojus pačių su
kurtu baubu ir užtikrino jo 
pralaimėjimą. Tik praėjus ei
lei metų daugelis atsipeikėju
sių balsuotojų net atavirai pri
pažino Goldwaterį buvus tei
siu ne tik ekonominės politikos 
bet ir Vietnamo karo, ‘Sočiai 
Security’ bei užsienio politikos 
klausimuose. Net ir Goldwa- 
terį nutildžiusi didžioji žinyba 
pagaliau ėmė jam taikyti ‘iš
mintingo’, plačiai gerbiamo 
‘valstybės vyro’ titulus.

Tai, deja, gali vėl pasikeisti 
dėl neseniai iŠ spaudos išėju
sios jo autobiografijos, su jo 
pažiūra į ano ir šio laiko poli
tinius įvykius. ‘With no apo- 
logies’ (Be jokių atsiprašymų) 
knygos pavadinimas reiškia, 
kaip tekste paaiškinama, kad 
Senatorius neatšaukia nė vie
no savo viešo pareiškimo pa
daryto anksčiau ir neatsiprašo 
dėl savo minčių šioje knygoje. 
Galima laukti ‘establišmento’ 
bandymo dėl šios knygos min
čių Goldwaterį vėl pavaizduo
ti ‘ekstremistu’, tačiau, turint 
mintyje pasikeitusias tautos 
nuotaikas, vargu ar tie bandy
mai būtų sėkmingi. Gal bus 
pasitenkinta tik knygos nuty
lėjimu. Aiškus ir visuotinas ‘li
beralinės’ galvosenos ir politi
kos bankrotas, įrodytas tos po
litinės pasekmėmis, yra ge
riausias liudininkas Goldwa- 
terio konservatyvios filosofijos 
teisingumui įrodyti.

Kodėl Goldwateris jjarašė 
šią knygą?

‘Esama pavojaus mums pra 
rasti laisvę - ne kokiam sveti
mam tironui, bet tiems gerų 
norų, tačiau suklaidintiems 
elitistiniams utopininkams, 
kurie užsispyrusiai atsisako 
pasimokyti iš praeities klai
dų.’

‘Jeigu neklystu, jeigu Res
publika (tikrai) yra pavojuje, 
tai laiko maža. Turiu pasi
naudoti šia proga pasidalyti 
tuomi, ką esu matęs ir ką esu 
patyręs ...’

*... Tikėdamas, jog Ameri
kos žmonės turi drąsos atsistoti 
veidu į tiesą ir surasti jėgų at
sikratyti įpročių kurie grąso 
mus sunaikinimu, nebegaliu 
tylėti.’

Tvirtindamas, kad tik kari
niai stipri Amerika gali užtik
rinti taiką, nurodo: ‘Vienok 
mes galime būti stiprūs, nebū 
darni agresyvūs.’ Kitur paaiš
kina, kad jis niekad nemanė ir 
nesiūlė sunaikinti Sovietus. Jie 
patys turi sugriūti ‘nuo savo 
klaidų svorio’.

Kodėl nuėjo į Senatą?
‘Kai Harry Truman 1951 m. 

balandžio 11 d. atšaukė gen. 
Douglas MacArthur - kadangi 
generolas siekė pergalės, o ne 
apsistojimo (fronte) - staiga su
pratau, kad laisvės ateitis yra 
Washingtono politikų ranko
se.’

Pamačiau, kad Amerikos 
užsienio politika glėbesčiuoja
si su nuolaidžiavimu ir yra 
apleidusi principą.’

Nutaręs kandidatuoti į 
Senatą jis pasakęs žmonai, jog 
*... mums visiems privalu mo
kėti nuomą už šioje žemėje 
užimamą erdvę.’

Sunku atsispirti minčiai, 
jog ir mūsųtarpe daugiau kas 
turėtų jausti .prievolę ‘mokėti 
nuomą’. Ypač tie, kurie nėTa 
akli ir mato neraminančią tik
rovę. Goldwateris įsidėmėti
nai sako:

‘Tačiau atpažinti ką nors 
taisytino ir nieko tuo reikalu 
nedaryti yra bailio išeitis iš 
padėties ...’

‘Kaip Edmund Burke kartą 
yra pasakęs, aš įsipareigojau 
ir sudariau sutartį su jau se
niai mirusiomis kartomis ir su 
kartomis, kurios dar nėra gi
mę.’

Goldwateris yra stipriai kri
tiškas ‘detentinei’ politikai, 
kuri, jis sako, remiasi ‘susibė
gimo’ (ar susiliejimo’) į vieną 
ir tą patį tašką teoriją. Šią teo
riją rėmęs ‘Kissingeris Nixono 
ir Fordo administracijų laiko
tarpyje ir dabar Brzezinskis, 
Carterio admininstracijoje ...’

‘Jie mato užsienio pagalbą 
kaip įranki pakelti Rusijos ga
mybinę ekonomiją iki mūsų 
lygio •••’

‘Užsienio pagalbos progra
ma padidino ekonominį netik
rumą, kurį dabar išgyvename 
Jungtinėse Valstijose. Ji pa
darė mūsų priešus stipresniais. 
Tai turi būti sustabdyta.’

Kaip matome, senatorius
(Nukelta į 4 psl.)
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Simas Kudirka Australnoje
Antanas Laukaitis

Birželio 13 dieną į Syd
nėjaus aerodromą nusileido 
Simas ir Genė Kudirkos, 
kurie Australijoje išbuvo 
iki liepos lmos dienos. Juos 
pasitiko Sydnėjaus LB Apy
linkės pirmininkas dr. A. 
Mauragis, su kitais valdy
bos nariais ir Pavergtųjų 
Tautų komiteto pirmininkas 
A. Kramilius, kuris su S. 
Kudirka mokėsi toje pačio
je Griškabūdžio pradžios 
mokykloje, nors vienas kito 
tuo laiku ir nepažinojo. Be 
lietuvių, aerodrome buvo 
australų spaudos, radijo ir 
televizijos atstovai ir su 
padaryta daug nuotraukų ir 
pasikalbėjimas. Po kelių va
landų buvimo Sydnėjuje, 
svečiai išvyko į Adelaidę, 
nuo kur ir prasidėjo jų pla
ti kelionė po Australiją.

Adelaidėje

Simo ir jo žmonos atsilan
kymą j Australiją organiza
vo ir visa kelione rūpinosi 
P. L. ir A. L. Bendruome
nės sutartinomis jėgomis. 
Kaip ir pridera šeiminin
kams, Australijos kelionės 
pradžia prasidėjo nuo pačių 
šeimininkų, tai yra Adelau 
dės, kur dabar randasi A. L. 
Bendruomenė su jos veik
liuoju pirmininku V. Neve- 
rausku. Atvykus į Adelai
dę, Kudirkos pirmiausiai 
aplankė abi savaitgalio mo
kyklas, kur mokinių buvo 
pasveikinti su gėlėmis, Lie
tuvių Namuose turėjo susi
tikimą su perpildytais sa
lėje tautiečiais, kur S. Ku
dirka labai nuoširdžiu žo
džiu papasakojo apie gyve
nimą Lietuvoje, tėvynės 
okupaciją, savo išgyveni
mus ir kita. Pirmosios die
nos vakare pirmininko V. 
Neverausko namuose vyko 
svečių asmeninis priėmi
mas. Sekančią dieną — sek
madienį svečiai dalyvavo šv. 
Kazimiero lietuvių bažny
čioje, po pamaldų jiems bu
vo teatro "Vaidilos” su
ruošti pietūs Lietuvių Na
muose, kur S. Kudirkai bu
vo įteiktas V. Baltučio pa
rašytas draminis veikalas 
"Šuolis į laisvę”, šį veikalą

'Be jokių 
atsiprašymų..’ 

(Atkelta iš 3 psl.)
Barry Goldwater neužsimer
kia net prieš savo - respubliko
nų partijos - politikos ‘libera
lines’ negeroves, ko dažnas 
mūsiškių veikėjų nepadaro.

‘Aš buvau giliai nuviltas, 
kai respublikonų administra
cija prie prez. Eisenhowerio, 
turėdama praktišką daugumą 
abiejuose Kongreso rūmuose, 
nusistatė tęsti senąsias New 
Deal, Fair Deal schemas, pa
keisdama tik jų apimti, bet nė 
kiek nepakeisdama krypties.* 

(Bus daugiau) 

"Vaidilos” teatras vaidino 
Adelaidės scenoje. Po pietų 
S. Kudirka dalyvavo išvež
tųjų minėjime, kurį rengė 
Pabaltiečių Komitetas. Šia
me minėjime dalyvavo aus
tralų parlamentarai, spau
dos atstovai ir pilnutėlė salė 
žmonių. Pasakytoje savo 
pagrindinėje kalboje, S. Ku
dirka perdavė tragediją, 
kurią šiandien išgyvena Pa
baltiečių tautos. Vėliau jis 
turėjo per televiziją, radijo 
ir spaudą pasikalbėjimus, 
kuriuose iis pabrėžė ir tas 
visur televizijos ir dienraš
čių ”Advertiser” ir "Sun- 
3ay Mail” žiniose buvo pa
brėžta, pasakant, kad ru
siškas imperiahzmas ir ko
munizmas yra daug baises
ni už patį blogiausią pikty
binį vėžį. Po labai gražaus 
ir pasisekusio pirmojo vi
zito Adelaidėje, kur S. Ku
dirka buvo ypatingai gra
žiai išgarsintas, jis išskris 
do į tolimąjį Perthą.

Perthe

Nors ir nedidelė yra Va
karų sostinės Pertho lietu
vių kolonija, tačiau ji vi
suomet pasižymi savo nuo
širdumu ir-tikru lietuvišku 
vaišingumu. S. Kudirka per- 
tiškiams buvo ypatingai 
brangus ir labai laukiamas. 
Jis čia, kaip ir Adelaidėje, 
be lietuvių, turėjo progos 
susitikti su spaudos, radijo 
ir televizijos atstovais, o 
taip pat susipažinti su par
lamentarais ir švietimo mi- 
nisteriu Mr. Grayden, ku
rie atsilankė lietuvių jam 
surengtame priėmime. Pa
sikalbėjimai su Simu buvo 
transliuojami per kelias ra
dijo ir televizijos stotis ir 
apie jį aprašymai tilpo vi
suose V. Australijos laik
raščiuose. Birželio 18 dieną 
svečiai dalyvavo Sovietų pa
vergtų ir už žmogaus teises 
persekiojamų paminėjimo 
iškilmėse ir vėliau vainiko 
plukdyme Pertho vandeny
se. Suruoštame svečiams 
priėmime, be lietuvių daly
vavo ir .kitų svetimtaučių 
kviestinių svečių, kur bend
ruomenės vardu svečius pa
sveikino jos pirmininkė p. 
Francienė. Savo šių iškilmių 
pagrindiniame žodyje S. 
Kudirka labai plačiai papa
sakojo savo ir kitų lietuvių 
išgyvenimus nuo pat 1945 
metų. Lankymasis Perthe 
buvo labai sėkmingas ir lie
tuvių vardas dar niekada 
taip plačiai nebuvo nuskam
bėjęs šiame tolimajame Va
karų Australijos sostinės 
mieste.

Melboume

Iš Pertho S. Kudirka su 
žmona atskrido į Melbour- 
ną, patį Australijos vidurį. 
Aerodrome svečių jau laukė 
gera šimtinė lietuvių, mo
terims pasipuošus su tauti-

niais drabužiais ir keliems 
vyrams laikant didžiulį pla
katą su užrašu "Sveikiname 
Simą Kudirką”. Po pirmų
jų susipažinimo akimirkų, 
spaudos reporteriai pagrobė 
svečius ir darė pasikalbėji
mus spaudai. Vakare Lietu
vių Namuose susirinko apie 
150 kviestinių įvairių tau
tybių svečių, kuriems S. 
Kudirką pristatė Melbourno 
LB pirmininkas A. Pocius 
ir A. Žilinskas trumpai pa
pasakojo jo išgyvenimus. 
Savo karštoje kalboje Si
mas kaltino Vakarus^ kad 
jie nežino ir nenori žinoti, 
kas dedasi Sov. Sąjungoje. 
Jis taip pat puolė Austra
lijos sportininkus, kurie, 
nepaklausė savo vyriausy
bės prašymo nevažiuoti į 
Maskvos olimpiadą.

Sekančią šeštadienio die
ną Lietuvių Namuose Simas 
susitiko su jaunimu, ku
riems jis įtikinančiai papa
sakojo savo išgyvenimus ir 
jaunimas jį priėmė labai šil
tai. Sekmadienį Simas daly
vauja lietuvių kalbos radijo 
valandėlėj, kur su juo pasi
kalbėjimą pravedė G. Žem
kalnis, vėliau jis važiuoja 
į lietuviškas pamaldas, kur 
yra laikomos iškilmingos 
mišios už išvežtuosius. Po 
jų jis dalyvauja išvežtųjų 
minėjime, kurį pripildo pil
nutėlė salė žmonių, susirin
kusių ne tik iš Melbourno, 
bet ir iš aplinkinių tolimes
niųjų Victorijos valstijos 
vietovių; Geelongo, Morn- 
ingtono, Sale ir kt. žmonių 
buvo kaip niekada ir jie vi
si išgirdo griausmingus Si
mo žodžius labai aštriai 
puolančius Lietuvos oku
pantus ir su iš širdies pa
reikštu nuoširdžiu papras
tumu, savo išgyvenimus 
Lietuvoje ir Sibire. Sekma- 
dieno vakare televizijoje 
buvo specialiai rodomas S. 
Kudirkos filmas ”The De- 
fection of Simas Kudirka”, 
kurį jis pats ten stebėjo ir 
po to reporteris pristatė jį 
žiūrovams, kuriems jis pa
sakė, kad viskas buvo labai 
panašiai ir dar blogiau, kaip 
filmoje. Taip pat buvo žiū
rovams pristatyta ir jo 
”For Those Štili at Sea”. *

Melbourne, kaip ir kituo
se miestuose S. Kudirkos 
atsilankymas buvo labai 
sėkmingas ir išėjęs į pla
čiąją australų visuomenę, 
paminint Lietuvos okupavi
mą ir dabartinius jos var
gus, o taip iškeliant ir S. 
Kudirkos didvyrišką pasi
ryžimą siekti laisvės, kurią 
jis surado ir dabar joje gy
vena. Iš Melbourno abu Ku
dirkos skrido į Tasmanijos 
sostinę Hobartą, kur šiame 
mažiausiame salos mieste, 
kur taip pat gyvena tik apie 
pora šimtų lietuvių, jie tu
rėjo labai didelį pasisekimą, 
buvo plačiai pristatyti aus

tralų spaudoje, televizijoje 
ir per radijo, S. Kudirkai 
plačiai nušviečiant savo 
žiaurius išgyvenimus.

Sydnėjuje

Birželio 28 dieną, jau ant
rąjį kartą Simas ir Genutė 
atskrido į šį didžiausią Aus
tralijos miestą — Sydnėjų. 
Jau pačią pirmąją dieną, 
vakare, jie Lietuvių Klube 
dalyvavo Australijos Lietu
vių Fondo surengtame pa
rengime, kur Simas neturė
jo jokių oficialių pareigų ir 
galėjo pailsėti ir plačiau as
meniškai susipažinti su syd- 
nėjiškiais lietuviais.

Sekmadienį svečiai po pa
maldų, dalyvavo specialiai 
Lietuvių Namuose sureng
tame susipažinime su S. Ku
dirka. Salė buvo perpildyta 
žmonėmis, dalyvaujant virš 
500 lietuvių, australų ir ki
tų svetimtaučių. Jų tarpe 
buvo du senatoriai, spaudos 
atstovai, etninių grupių va
dovai ir kiti kviestiniai sve
čiai. šį parengimą atidarė 
žinomas sydnėjiškis veikė
jas Vyt. Patašius, anglų 
kalba plačiai ir įspūdingai 
n u š v lesdamas dabartinės 
Lietuvos padėtį ir vėliau 
pristatydamas mūsų tautos 
didvyrį, pas mus dabar 
esantį — Simą Kudirką. 
Sveikinimo žodžius tarė se
natoriai Lajovich ir Mason, 
o taip pat ir N.S.W. valsti
jos Premjero atstovas. Po 
pristatymų pradėjo kalbėti 

- pats Simas, pirma angliškai
• ir vėliau lietuviškai. Ypa

tingai gražiai ir į širdį 
įstringančiais žodžiais Si
mas, pirma angliškai ir vė
liau lietuviškai, labai pla
čiai ir jausmingai papasa
kodamas dalį savo išgyveni
mų, žiaurių iškentėjimų ir 
dabartinės, ne tik jo, Bet ir 
kitų jo kolegų disidentų, tę
siamos kovos už laisvę pa
vergtiesiems sovietų žmo
nėms. Jo kalba buvo gyva, 
su daugeliu įtikinančių pa
lyginimų, kas ne vieną, ypa
tingai vyresnės kartos žmo
gų sujaudino ir galima bu
vo matyti akyse ašaros. 
Žmonės tiesiog gaudė kiek
vieną Simo pasakytą jaus
mingą žodį ir, jam baigus, 
dar nieks nenorėjo skirsty-

* tis, laukdami, kad gal jis 
ir dar ką papasakos. Tačiau 
laikas yra viskam. Pabaigai 
Sydnėjaus LB pirmininkas 
dr. A. Mauragis savo žodyje 
padėkojo Simui ir GeneLuž 
jų atsilankymą į Australiją, 
atsiprašydatnas už jų taip 
didelį nuvarginimą ir at
minimui Įteikė po dovaną. 
Po šio oficialaus parengimo, 
mažojoje klubo salėje kvies
tiniams svečiams buvo su
ruoštas priėmimas, kur ir 
vėl Simas palietė išeivių 
santykiavimą su savo kraš
tais ir atsakinėjo į jam duob
tus paklausimus. Tą patį 
vakarą, pasibaigus lietuvių 
parengimui, Simas vyko pas 
ukrainiečius, kurių namuo
se jie šventė savo tautinę 
šventę ir čia jis buvo jų 
Garbės Svečias, pasakyda

mas taip pat jiems karštą 
patriotinę kalbą.

Sekančią dieną, pirmadie
nį, S. Kudirka turėjo pasi
kalbėjimus su spaudos ir ra
dijo atstovais, kur vienoje 
iš įdomiausių vidurdienio 
programų, jis buvo paklaus
tas, ką jis galvoja apie Aus
traliją? Jis atsakė, kad, jo 
trumpu patyrimu čia, aus
tralai yra labai malonūs, 
darbštūs žmonės, tačiau la
bai ir labai naivūs, su kuo 
ir pats komentatorius vė
liau sutiko. Dvi dienas va
karais Simas buvo rodomas 
per skirtingus televizijos 
kanalus, darant su juo pa
sikalbėjimus ir jį prista
tant kaip Lietuvos herojų.

Matant tokį didelį Simo 
Kudirkos pasisekimą su jo 
viešnage Australijoje, tik
rai džiugu, kad jis taip pla
čiai iškėlė Lietuvos vardą 
ir mūsų pačių tarpe pabu
dino daugelį tų vyresniųjų, 
kurie jau senai yra užmigę 
lietuviškame darbe. Tačiau, 
neskaitant visų S. Kudirkos 
pasisekimų čia, aš noriu tik 
paminėti vieną dalyką, ku
ris, ypatingai Sydnėjaus te
levizijoje ,turėjo būti su
tvarkytas kitaip. Populia
rioje vakaro John Singleton 
programoje, kartu su S. Ku
dirka buvo pristatytas ir 
vienas iš australų olimpinių 
sporto vadovų, su kuriuo tu
rėjo būti pravestas nuomo
nių pasikeitimas, kas liečia 
olimpiadą. S. Kudirkos ang
lų kalba. yra gana silpna ir, 
ypatingai kalbant su stip
riu užsienietišku akcentu, 
daug kam iš australų jo iš
reiškimai buvo nesupranta
mi. Ir šioje programoje, į 
duotus komentatoriaus klau
simus, pristatant Simą, at
sakymai, greičiausiai, ko
mentatoriaus buvo nesu
prasti gerai ir jis nuspren
dė, kad ginčas su olimpiniu 
atstovu bus sunkus, vien tik 
dėl kalbos, todėl visai šio 
pasikalbėjimo tarp jų nei 
nepradėjo, kas daugelį žiū
rovų labai apvylė. Nežinau 
kieno čia buvo kaltė, tačiau, 
jokiu būdu neužgantnt S. 
Kudirkos, panašiuose pasi
kalbėjimuose su spauda ir 
televizijose, ypatingai tu
rint reikalų su profesiona
lais klausinėtojais, būtinai 
turi būti ir vietinės kalbos 
vertėjas, kas padėtį pa
kreiptų visuomet į daug ge
resnę pusę.

Liepos 1 dieną, palydėti 
syknėjiškių lietuvių, mūsų 
mieli ir garbingi svečiai Si
mas ir Genė paliko Austra
lijos krantus, grįždami na
mo į Ameriką.

*

MACHINE SHOP 
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Burlington, N. C 27215 
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PO ULTIMATUMO A. Rimtenis

Tai devintasis rašytojo 
Juozo Kralikausko išeivijo
je išleistas romanas, laimė
jęs ketvirtąją "Draugo” 
premiją, šiuo romanu auto
rius priartėja prie netoli
mos, mūsų ne vieno pergy
ventos praeities. Taip iš to
limosios mindauginės pra
eities, pro Vilniaus prisimi
nimus jisLgrįžta Į betarpiš
ką praeitį, kone į dabartį, 
grįžta į tą metą, kai buvo 
pradėjęs rašyti apie bena
mių darbus kasyklose.

NAUJOS KNYGOS

• Bronys Raila. VAIVOS 
RYKŠTĖ, šimtas prakalbų 
į Lietuvą (1975-1979). 436 
psl. Viršelis ir aplankas 
dail. Algirdo Kurausko. Iš
leido Vilties leidykla. Gau
nama Dirvoje ir pas knygų 
platintojus. Kaina 10 dol.

• Kazys Jakubėnas. EI
LĖRAŠČIAI Iš VILNIAUS 
KALĖJIMO. 46 psl. Ilius
travo Ada Sutkuvienė. Iš
leido Mykolas Morkūnas Po
ezijos dienose Chicagoje 
1980 m. gegužės 30-31 d. 
Tai bolševikų nukankinto 
Kazio Jakubėno eilėraščiai, 
rašyti Vilniaus kalėjime, 
neseniai pasiekę Vakarus.

• Sofija Ambrazevičienė. 
GYVENIMO NUOTRUPOS. 
Autorės leidinys. 174 psl. 
Spaudė M. Morkūno spaus
tuvė Chicagoje.

• Novalis. HIMNAS 
NAKČIAI. Eilėraščiai. 80 
psl. Vertė Alf. šešplaukis- 
Tyruolis. Iliustracijos Ados 
Korsakaitės - Sutkuvienės.
Išleido Myk Morkūnas.

• Jokūbas Kregždė. RE
FORMACIJA LIETUVOJE. 
Istorinė apybraiža. 272 psl. 
Viršelis Hermano Pavilonio. 
Išleido Devenių kultūrinis 
fondas. Kaina 5 dol. spaudė 
M. Morkūno spaustuvė Chi
cagoje.

• TĖVYNĖS SARGAS, 
žurnalas./Nr. 2-1980. Re
daguoja P. Maldeikis. Lei
džia Popiežiaus Leono XIII 
literatūrinis fondas. Admi
nistracijos adresas: 6819 S. 
Washtenaw, Chicago, III. 
60629. šiame numery M. 
Krupavičiaus niekur ne
spausdintas straipsnis "Vil
ko ir Lozoraičio santykiai”, 
P. Maldeikis — "Lietuvių 
išeivių vaikas amerikiečių 
mokykloje, M. Gečionis — 
"Apie pavojų laisvajam pa
sauliui" ir kiti įdomūs 
straipsniai. Kaina 3 dol.

šiame romane susiduria
me su žmonėmis ir įvykiais 
pačiu lemtinguoju Lietuvai 
laikotarpiu, su 1940 m. bir
želio 15 d. sovietiniu ulti
matumu, kai "Maskva ir 
Berlynas susitarė, kad Pa
baltijo valstybes rusai ga
lės okupuoti, kada tik jie 
norės” (p. 155). Į romano 
rėmus betgi daugiau įterp
ta vokiškoji okupacija ir 
pasitraukimas iš tėvynės į 
Vakarus.

Be abejo, nemaža čia yra 
parodyta paties autoriaus 
kaip pedagogo pergyveni
mų. Ir pats rorhanas pra
dedamas trijų pradinės mo
kyklos mokytojų susitikimu 
per atostogas ir svarstyto
mis apie ateitį didžiųjų 
įvykių išvakarėse. Autorius 
čia greit apeina pirmąjį bol
ševikmetį ir veikiai pereina 
į vokiečių-rusų karo pradžią 
ir Lietuvos išsilaisvinimą, 
kai buvo Kaune paskelbta 
nepriklausomybė.

Tos dienos kaip tik suta
po su mokytojo Jono Dainio 
vedybomis su mokytoja Mo
nika Morkūnaite, su kuria 
buvo susipažinęs dar šilo- 
nyse prieš pat karą. Vokie
čių okupacijos metu rodo
mas Jono ryžtas nesitraukti 
iš Aleksoto, nors vyrai buvo 
gaudomi išvežimui į Reichą 
ir Monikos brolis Julius jau 
ten buvo atsidūręs. Jo žmo
na Lilija liūdi su dviem vai
kais. Liūdi ir baiminasi, kad 
ten ir pavojai — dėmėtoji 
šiltinė, krematoriumai. Ap- 
siraminimui ji skaito sa
vo gimnazistišką dienoraštį, 
kai buvo įsimylėjusi į Julių, 
bet mėgo ir "ožiuotis". Iš 
bendraklasio Geltakio, vir
tusio hitleriniu Geltke, Li
lija apie vyro likimą nieko 
nesužino. Nieko nepeša ir
J. Dainys iš savo buvu
sio mokytojo seminarijoj 
Scholzo (tai bene vieninte
lis romano veikėjas, pava- 
vadintas tikrąja pavarde; 
taip galėjo būti pavadintas 
ir Klemensas Ruginis, ro
mane gavęs Kvietinio var
dą). Apie Scholzo išdidumą 
Danys tik gan prastais žo
džiais begali atsiliepti, o 
kas tikėjo, kad taip turės 
kada atsiliepti ? Pagaliau 
Geltke grąžina Lilijai vyro 
žiedą, parkerį ir piniginę, 
kas rodo, kad jos vyro jau 
nebėra gyvųjų tarpe.'

Kita, kaip ir antroji, ro
mano dalis skirta J. Dainio 
atvykimui į Ameriką iš DP 
stovyklos Vokietijoj pavaiz
duoti. Prieš pat išvežimą į 
Sibirą jis spėjo pabėgti, o 
šeima — žmona su dukrele 
Laimute — liko, čia dar 
įvestas "Kaukolės" lyg ir 
simbolinis epizodas, kur pa
rodytas jo bičiulio Valio ir 
šiojo priešininko meilės 
"sąskaitų” suvedinėjimas.

Tik po 30 metų J. Dainys 
gauna Jš žmonos laišką ir 
sužino apie artimuosius. 
Liūdnas vienišojo likimas, 
kaip ir liūdnas ne vieno ir 
iš mūsų klausimas: "Kada 
gi pasimatysim ? .. Kada 
drauge gersim rytinę ka
vą?.." (p.188).

Labai permainomis tur
tingas trumpas, vos kelerių 
metų laikotarpis sunkiai 
duodasi detaliau beatvaiz- 
duojamas, kaip lygiai nėra 
kada ir veikėjam stipriau 
savo charakteriu bepasi
reikšti. Jie tik turi daugiau
sia pasyviai kentėti, laukti, 
būti net įvykių nešami. O 
tie įvykiai, laikui greit rie
dant, visus neša lyg potvy
nis šapus. Naujas dalykas 
romane — dienoraščio iš
traukos, veiksmo eigą pa
įvairinančios, nors charak
teriams geriau atsiskleisti 
ir nedaug progos duodan
čios. Nebent romantiškoji 
jaunystė simboliškai pasta
toma prieš realiąją ir rūs
čią ją tikrovę.

Vis dėlto autorius savo 
veikėjų pergyvenimus vaiz
duoja su giliu įsijautimu 
anose šiurpaus gyvenimo 
scenose. Jo dialogai gy
vi, šmaikštūs, daugiausia 
trumpais sakiniais išreikš
ti, gal dar prisimenant anų 
senesnių laikų kapotinį, tele- 
graminį stilių. Dėl to roma
nas lengvai skaitomas, ar
timesnis lengvojo pasiskai
tymo beletristikai. Pakan
kamai gerai prižiūrėta ir 
romano kalba ir rašyba, ir 
tai ypač sveikintina, atsi
menant ir tuos skaitytojus, 
kurie įvairių riktu nemokė
tų patys pasitaisyti.

Juozas Kralikauskas.
Po ultimatumo; premi
juotas romanas. Virše
lį piešė Marytė Barz- 
džiūtė. Chicago, Lietu
viškos knygos klubas.

Septintoji baltistikos studijų konferencija įvyko š. m. birželio 5-8 d.d. Georgetown univer
sitete Washingtone. Nuotraukoje buvę Baltistikos studijų puoselėjimo draugijos (AABS) pirmi
ninkai Pirmoje eilėje iš kairės: R. Šilbajoris, W. R. Schmalstieg, M. Gimbutienė (dabartinė 
pirm.), 1. Ivask. Antroje eilėje: E. Anderson, J. Puhvel, I. Lehiste, S. V. Vardys, V. Nollendorfs.

. Ui tto 
__ SKIRPSTAS
Prieš keletą metų vienam mūsų kultūrinės organizacijos 

vadovui pareiškus, jog dabar knygos leisti nebeverta, nes tik 
neša nuostolius, neišparduodamos — ta kryptim žygiuojam ir 
toliau. Bet ar tapom laimingesni? Ar tautinės veiklos lygis pa
kilo^ ar jaunimas daugiau lietuvybę pamėgo? Ar tarpusavio 
bendravimai kultūringesni? Kaip tik priešingai. Ypač akivaiz
dūs santykių kampuotumai veikėjų viršūnėse (pvz. Kultūrinės 
Talkos komisijos staigi užkarda). O jaunimas vis labiau tolsta, 
nors yra ir retų išimčių. Nesėkmių priežasčių dažnai ieškom 
kažkur aplinkui, bet vengiam karts nuo karto savo darbų pul
są patyrinėti iš esmės.

• Prieš šimtmetį lietuviška knyga — kovos kančiom, žūtim 
ir Sibiru — tautą iš vergijos ir merdėjimo pakėlė ii- atvedė Į 
laisvę, tai kodėl šiandien to ginklo vengiame? Gražūs žodžiai ir 
retkarčiais dolerio dovanos — tik atkištiniai mostai. Tarp kitko 
išmetus tūkstantinę, suruoštam ir literatūros vakarą ar knygai 
sutiktuves, net kuri organizacija pasišauna leidėju — vis atsi
tiktinai, dėl visko. O iš tikro vertinti knygą, jos laukti ir nuo
dugniai skaityti, turinį jautriai išgyventi, idėjas ir grožines sa
vybes sueigose gvildenai — ne. to įpročio nėra, nors daug kitų 
tradicijų stropiai vykdom. Kodėl? Kad mūsų bendrinė organi
zacija, įkurta savai kultūrai ugdyti, deja, knygai puoselėti rim
tų planų neturi. Šitaip išeivija nuo knygos vertinimo ir tuo 
pačiu nuo kultūrinio gajumo nuosekliai buvo nupratinta.

• Net ir spauda, net dienraštis su kultūros priedais, dievaž 
knygą sveria vien ekonominiu "bezmėnu”: kam nupirkus dau
giau knygų, žmogus giriamas už "parėmimą mūši; spaudos", už 
paramą knygų leidybai ir autoriam paskatą toliau nemesti 
plunksnos, žodžiu, už piniginę paspirtį. Arba ujami žmonės 
barimu: kodėl neperkat- knygų? kodėl užsiguli sandėliuos jau 
nedideli tiražai? kodėl gailite dolerio dažniau pirktis knygelę9 
kodėl nėra namuose lentynų knygorp? Atrodo, jei išpirksim 
visas knygas ir dailiai suklosim salionų lentynose — jau kny
ga bus pagerbta ir mūsų kultūra pakils? Aiman, tai lėkštas, 
vaikiškas požiūris.

• Ne pirkimu ar lentynom reikia knygą siundyti, bet — 
gilintis jos vidun ir ją pamėgti, iš jos semtis dvasinės išminties 
gyvumo. Teigiamas turinys teugdo mus pozityviai, iš neigiamų 
dalykų mokomės atpažinti blogi ir jo išvengti O kad moder
niam pasauly visakas organizuota — ir knygai globa turi būti 
planinga, visuomeniška: knygos nagrinėtinos bendruose susirin
kimuose, ji turi tapti mūsų gyvenimo būtina dalim. Tuomet 
taptume ir kultūringesni, politiškai akylesni, visuomeniškai kil
nesni. Atslūgtų vulgarūs ginčai viešumoj, nyktų ir tas tolygio 
tirštėjantis stabarėjimas, kuris ima smaugti išeivijos dvasinę 
gyvybę. Kultūra kyla ne vien knygos pirkimu ar jų pilnom 
lentynon, ne dolerio parama autoriui, o visų pirma vadovų 
apgalvota veikla ir planais, kaip visuomenėj sukelti nuoširdų 
dėmesį knygomis. Apylinkių susirinkimai atgytų, įvedus kas 
mėnuo svarstymus apie reikšmingesnes knygas, žmonės Įprasti; 
gvaldyti naujų leidinių turinį, reikšti mintis, keistis padoriai 
nuomonėm. Tai vienintelis būdas išeivijos veidui atšviesinti, 
veiklumui paskatinti. O ne vien barti, jokių priemonių neduo
dant. Arba pasyviai stebėti mūsų dvasinį išsekimą — liūdnas 
vadovų sąžinės įkaltis.

Žinokim, knygą vertinti ir branginti labai apsimoka, nes 
neša didelius visuomeninius pelnus. Tik vadovybės dar to ne
suprato. 1 ,
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Bostono lietuviai
GABUS JAUNUOLIS

Bostoniškių Laimos ir Fe
likso Kontautų jauniausias 
sūnus, Audrius Kontautas, 
š. m. birželio 18 dieną aukš
čiausiais pažymiais baigė 
Bostono aukštesniąją mo
kyklą ir šj rudenį išvyksta 
studijuoti architektūros in
žineriją PRAGER WIL- 
LIAMS kolegijoje Rhode Is- 
land.

Mokyklos baigimo iškil
mėse Bostone mokyklų ko
miteto pirmininkas J. J. Mc 
Donough, įteikdamas Aud
riui diplomą, savo žodyje 
pažymėjo, kad iš visų miš
rios klasės jaunuolių Aud
rius Kontautas dėl savo ga
bumų, pirmavimo moksle ir 
klasės kultūrinėje yra vie
nintelis priimtas į Ameri
kos garbės studentų drau
giją ir jo fotografija ir bio
grafinės žinios bus aspaus- 
dintos ”Who’s who among 
American High School Stu- 
dents” 1980 metų laidoje. 
Tėvams prisiųstame laiške 
mokyklos vadovybė pašo, 
kad suteikti garbės pažy
miai Audriui Kontautui 
duoda sekančias privilegi
jas: Audrius pristatytas 
gaut* 1000 dolerių stupendi- 
ją iš ECI Scholarship Fuon- 
dation ir dvi mažesnės sti
pendijos paskirtos Bostono 
organizacijų.

Audrius Kontautas turi 
vyresnę sesutę Lydiją, kuri 
yra aktyvi Bostono tautinių 
šokių ansamblyje ir vyres
nį brolį Aidą. Audriaus tė
velis, inž. Feliksas Kontau
tas, yra Bostono dramos 
sambūrio narys, dalyvauja 
vietos kultūrinėje veikloje.

Linkime Audriui Kon
tautui sėkmės moksle ir ne
pamiršti savotėvų žemės — 
Lietuvos.

J. V. Sūduvas

LIETUVOS VYČIAI IR 
JŲ SEIMAS

Rugpiūčio 6-10 dienomis 
Bostone Park Plaza viešbu
tyje įvyks Lietuvos Vyčių 
67-sis seimas.

Vyčiai yra senosios lietu
vių emigracijos organizaci
ja. Dauguma jų jau yra gi
mę ir augę Amerikoje. Ta
čiau Lietuvos ir lietuvių 
reikalams jie daug dirbo ir 
dirba. Jie dėjo daug pastan

gų, kad po II-jo pasaulinio 
karo lietuviai pabėgėliai ga
lėtų atvykti į Ameriką. 
Kiekvienu iškylančių svar
besniu Lietuvos ar lietuvių 
reikalu, jie laiškais užpila 
senatorius, kongresmanus 
ir net Baltuosiąs Rūmus. 
Drąsiai galime sakyti, kad 
vyčiai yra patriotinė lietu
vių organizacija. Tiesa, da
lis jų jau silpnai kalba lietu
viškai, o yra tokių, kurie 
gal jau ir visai nemoka sa
vo protėvių kalbos, nes kiti 
jau kelintos generacijos 
Amerikos gyventojai. Ta
čiau jie myli Lietuvą, di
džiuojasi jos laimėjimais ir 
liūdi jos nepasisekimais.

šio seimo proga bus vyčių 
apdovanoti atžymėjimais 
keli asmenys. Vienas iš jų 
yra Lietuvių Enciklopedijos 
leidėjas Juozas Kapočius už 
jo didelį kultūrinį ir tauti
nį įnašą lietuvių ir anglų 
kalbomis enciklopedijų iš
leidimą. Kitas yra kunigas 
Michael Bordeaux. Jis stu
dijavo prancūzų ir vokiečių 
kalbas. Nuo 1952 metų, bū
damas anglų kariuomenėj, 
išmoko rusų kalbą. Baigė 
Oxford universitetą su gar
bės pažymiais rusų ir pran
cūzų kalbose, o vėliau jam 
buvo suteiktas garbės pažy
mys teologijoje. 1959-1960 
metais jis studijavo rusų 
istoriją Maskvos valstybi
niam universitete. 1960 me
tais įšventintas anglikonų 
kunigu. Jis parašė knygą iš 
gyvenimo Rusijoj ”0pium 
of the People”. Vėliau kitą 
knygą apie religiją sovietų 
imperijoj. Jis yra Anglijoj 
Kenston kolegijos direkto
rius. Mums lietuviams jis 
yra įdomus tuo, kad parašė 
studiją ”Land of Crosses” 
apie tikėjimo persekiojimą 
Lietuvoje.

Bordeaux yra skaitęs pa
skaitas New Yorke, Chica- 
goj ir Kanadoj apie Lietu
vą šiandien. Su lietuviais jis 
artimiau susipažino asme
niškai, kai vyko jaunimo 
kongresas Europoje. 1976 
m. Ford'Fundation paskyrė 
jam sumą pinigų jo studijai 
apie religijų persekiojimą 
Sovietų Rusijoj.

Už tą jo darbą išleidžiant 
knygą apie Lietuvą ir susi
domėjimą lietuviais, Lietu
vos Vyčiai nutarė apdova-

Bostono aukšt. lituanistinės mokyklos 1980 m. abiturientai su savo mokytoju rašytoju-poetu 
Antanu Gustaičiu. Iš kairės: Danutė Šležaitė, Tadas Kulbis, mokyklos direktorius Antanas 
Gustaitis, Vida Simonaitytė ir Gailė Rastenytė. Visi šie abiturientai gerai baigė lituanistinę mo
kyklą, per išleistuves buvo apdovanoti knygomis, o geriausiai išlaikiusioms egzaminus Vidai Si
monaitytei ir Danutei Šležaitei buvo padalinta ir buv. mokytojos Reginos Makaitienės skiriama 
kasmetinė piniginė premija. Jie yra ir aktyvūs lietuviškų jaunimo organizacijų nariai.

Algirdo Ziko nuotr.

noti jį specialiu atžymėji- 
mu kaip Lietuvos draugui. 
Į šį seimą vyčiai jį pakvietė 
ir jis atvyksta su žmona.

bendras rinktinės susirinki- šaulių Sąjungos kultūrinį 
mas ir kita. savaitgalį rugpiūčio 9-10

Taip pat ragino vykti į dienomis Clevelande. (eg)

Lietuvos Vyčių seimui rugpiūčio 6-10 d. Bostone rengti 
komitetas.

Iš NAUJOSIOS ANGLIJOS 
ŠAULIŲ VEIKLOS

Tradicinei šaulių rinkti
nės gegužinei birželio mėn. 
7 d. oras buvo nepalankus. 
Lijo nuo pat ryto ir laimė, 
kad šauliai Br. ir E. Marti
šiai, kurių sodyboje turėjo 
įvykti gegužinė, turi didelę 
patalpą po stogu, todėl gau
siai suvažiavę iš Brocktono, 
Bostono ir Worcesterio į 
Wrentham, Mass. galėjo 
vaišintis sesių suvežtomis 
gėrybėmis ir linksmintis.

Po pietų lietus apstojo li
jęs. Tuoj pat paruošti tai
kiniai ir įvyko varžybfnis 
šaudymas.

Geriausiai sušaudė ir gar
bės trofėją laimėjo E. Mar
tišius. Bet Br. Martišienė 
nenusileido vyrui ir laimėjo 
moterų I-mą vietą. Vyrų 
I-mą vietą gavo P. šaulys. 
Visi laimėjusieji Martyno 
Jankaus kuopos šauliai. 
Pirm. A. Zenkus pasveikino 
laimėjusius ir įteikė trofė- 
jas. Paragino kitų kuopų 
šaulius pasistengti laimėti, 
kada vyks varžybinis šau
dymas kultūrinio savaitga
lio metu, š. m. rugpiūčio 
30-31 ir rugsėjo 1 dienomis 
Kennebunkport, Maine, Tė
vų Pranciškonų vasarvietė
je. Ragino visus dalyvauti. 
Stovyklos komendantu bus 
Jono Vanagaičio kuopos 
pirm. P. Tyla, šeštadienio 
vakarą — rugpiūčio 30 d. 
įvyks susipažinimo vakaras 
su programa ir šokiai. Sek
madienį, rugpiūčio 31 d. 
Tautos šventės minėjimą 
suruošti pavesta Dr. Vinco 
Kudirkos kuopai. Vakare 
numatytas laužas, kuri pra
ves E. Gorodeckienė, pro
gramą atliks visi dalyviai. 
Be tų pagrindinių progra
mos punktų, bus paskaita,

‘Arpber Holidays”
1980 M. EKSKURSIJOS 

Į LIETUVĄ
iš BOSTONO ir NEW YORKO

MASKVA/VILNIUS:

Dar yra vietų šiose grupėse

Rugpiūčio 7
Rugpiūčio 13 — $1199.00 

(su Ryga)
Rugpiūčio 28 — $ 999.00

— $ 999.00 - Rugsėjo 17 — $ 899.00
Rugsėjo 24 — $ 899.00
Spalio 8 — $ 879.00
Gruodžio 26 — $ 779.00

Registruokitės iš anksto —
GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broądway 
P. O. Box 116,

South Boston, Mass. 02127

MEMBER

Telefonas: (617) 268-8764
Norintiems atsikviesti giminės iš Lietuvos atostogoms, 
tvarkome dokumentus asmeniškai ir paštu — paruošimas 

yra tik $40.00.
Įstaigai vadovauja:
AT.DONA ADOMONIENĖ ir ALBINA RUDZIŪNIENĖ.
PR1CES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 

TO CHANCE3. RECISTERED TRAVEL ACENT f* TA 0324

Mažeika & Eva ns
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVĖ. 
CHICAGO, ILL
Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600 737 -8601
9837 SOUTH KEDZIE AVENUE
EVERGREEN PA8K, IL S0S42
Ti <22-2888
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DR. POVAS ZAUNIUS (20) Dr. Albertas Gerutis

Nepasisekus Lietuvos-Lenkijos 
tiesioginėms deryboms

Tuom tarpu lapkričio 3 d. Karaliaučiuje 
prasidėjo lietuvių-lenkų derybų plenumo baigia
mieji posėdžiai, kurie turėjo aptarti ligšiolinius 
rezultatus, pasiektus komisijų. O tų rezultatų 
tebuvo tiek, jog tesusitarta dėl lengvatų savi
ninkams ūkių, kurių nuosavybes perkirto de
markacijos linija Vilnijoje. Nuo šiol demarkaci
jos linija sudarytąja sutartimi pavadinta "ad
ministracijos linija” (bet ne siena, kaip to no
rėjo Varšuvos delegacija). Dar ne visiškai baig
tu laikytas klausimas dėl prekybinių santykių. 
Tuo reikalu nusistatyta palaikyti kontaktus

Karaliaučiaus konferencijos paskutiniame 
posėdyje Zaleskis iš rašto paskaitė pareiškimą, 
kuriame visą kaltę už derybų nepasisekimą pri
metė Lietuvai. Prof. Voldemaras j tai atsakė 
improvizuota kalba, kuria vėl pasireiškė kaip 
neeilinis oratorius, dar kartą pademonstravęs 
savo išskirtinį vispusišką išsilavinimą. Jo kal
boje nestigo pavyzdžių iš Egipto ir Romos anti
kinio gyvenimo, bet jis taip pat pasinaudojo 

I proga pakartoti Lietuvos-Lenkijos ginčo esmę. 
Voldemaras priminė Pilsudskio "baltąją naktį, 
ne tą šiaurės baltąją naktį, kuri žmogų įkvepia 
svajoti, bet nemigo naktį, kada Pilsudskis svy
ravo skelbti prieš Lietuvą mobilizaciją ar ne”. 
Nuvykę į Tautų Sąjungą, kur vėl atsidurs lie
tuvių-lenkų ginčas, lietuviai ten pasakysią, kad 
jie "nori būti geruose santykiuose su visais 
kaimynais, bet jie ir šį kartą tars žodį Vilnius, 
kuris iš Lietuvos buvo paimtas, sulaužius jai 
padarytus pasižadėjimus”. Toliau vyriausybės 
galva išvedė, jog ”po to viso norima, kad būtų 
priimta ranka, kurią Lenkija tiesia Lietuvai, 
ranka, kuri aptaškyta žuvusių dėl Vilniaus Lie
tuvos sūnų krauju. Nuplaukit tą ranką, apva- 
lykit tą ranką, — mes ją priimsim. Bet tol, kol 
žuvusiųjų kraujas nebus nuplautas nuo lenkų 
rankų, joks susitarimo žodis negalės būt ištar
tas”. Kreipdamasis į lenkų lenkų užsienių rei
kalų ministrą Zaleskį, Lietuvos vyriausybės 
galva pastebėjo, jog šis "nejaučia, kas darosi 
lietuvių širdyse, kuomet ruošiamasi didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio 500 metų jubiliejui. Kur 
jo kapas? Vilniuj. Lenkai šitam didžiajam lie
tuvių riteriui atėmė jam suteiktą karūną ir se
nasis riteris mirė iš susigraužimo. Tas riteris 
ilsis Vilniuj, lenkų okupuotam Vilniuj, kur 
lietuvis negali nuvažiuoti. Lietuviai yra pasi
ruošę užmiršti jiems lenkų padarytas skriaudas, 
bet reikia, kad neteisybė būtų atitaisyta. Nėra 
galimumo kitokiam lietuvių-lenkų problemos iš
sprendimui greta Vilniaus klausimo ...”

Prof. Voldemaro žodžiai, be abejojimo, nu
skambėjo čaižiai lenkų ausims. Bet Lietuvos 
vyriausybės kalva priminė ir patiems lenkams, 

t ir pasauliui, kur glūdi ginčo tarp Lietuvos ir 
Lenkijos šaknys.

”Elta’’ patvirtino, kad tuometinio Lietuvos 
užsienio politikos vadovo teiginiai buvo teisin
gai suprasti. Pagal "Eltos” komunikatą, "vo
kiečių spaudos dalis, rašydama apie lietuvių-len
kų Karaliaučiaus konferenciją ir jos rezultatus, 
pažymi, kad lietuvių-lenkų konfliktas vargu ar 
galėsiąs būti likviduotas anksčiau, negu bus 
galutiniai išaiškintas ginčo branduolys — Vil
niaus klausimas”.

šitame konstatavime susikaupė prof. Vol
demaro vestosios užsienių politikos pagrindinė 
linija. Toji politika, kaip jau pabrėžta, vėl ne
paprastai suaktualino Vilniaus problemą. Ta
čiau Tautų Sąjungoje, į kurią grįžo lietuvių-len
kų. santykių klausimas, figūravo 1928 m. gruo
džio 10 d. prasidedančios tarybos darbų tvar
koje toks punktas: "Lietuvos ir Lenkijos san
tykių būklė ir Karaliaučiaus konferencijos ne
pasisekimo galimos pasėkos iš tarptautinio po
žiūrio”.

Bet grįžkime dar trumpai prie Karaliau
čiaus derybų. Kalbėdamas (1928. XI. 9) apie 
tas derybas spaudos atstovams, prof. Voldema

ras kiek ilgėliau sustojo ties Lietuvos-Lenkijos 
prekyba, kuri vis dėlto ėjo, nežiūrint santykių 
nebuvimo tarp abiejų valstybių. Voldemaras 
pareiškė, kad kaip kompensaciją už lenkiškų 
prekių įsileidimą (nors ir aplinkiniais keliais, 
per Latviją ir Dancigą) Lietuvos vyriausybė ke
lianti klausimą, kad lenkai naudotųsi vandens 
keliais ir plukdytų mišką. Pagal Voldemarą, 
"sureguliavimas prekybos eitų tais pat keliais 
kaip dabar”, t. y. per trečiąsias valstybes. Visi 
su prekyba susieti reikalai būsią toliau negri- 
nėjami ne tiesioginių derybų keliu, ”o diploma
tiniu būdu”.

Nors tais reikalais tarp abiejų vyriausybių 
dar kurį laiką vyko šioks toks nuomonių pasi
keitimas, bet ir jis liko be rezultatų. Varšuvos 
vyriausybė ir šiuo atveju siekė politinių tikslų. 
Ji bandė per "užpakalines duris” priversti prie 
normalinių santykių užmezgimo.

Visose tose pertraktacijose Dr. Zauniui ati
teko svarbus vaidmuo, nes jis pradėjo derybas 
Varšuvoje kaip tik ekonominių santykių tarp 
abiejų valstybių reikalais. Jis taip pat veikliai 
dalyvavo Karaliaučiaus derybų antrajame kė
linyje, lygiu būdu tolesnėse svarsty bose, vy
kusiose nūn Tautų Sąjungoje.

19. Nepasisekus Lietuvos-Lenkijos 
tiesioginėms deryboms

1928 m. lapkričio 16 d. Dr. Zaunius išvyko 
į Rygą dalyvauti kaimyninės valstybės nepri
klausomybės paskelbimo minėjime. Latvių na
cionalinės operos rūmuose, kuriuose prieš 10 
metų paskelbta Latvijos valstybės nepriklauso
mybė, Dr. Zaunius sveikinimo kalboje išvedė, 
kad Latvija galinti didžiuotis savo pasiekimais, 
kuriais nuoširdžiai džiaugiasi brolių lietuvių 
tauta. Pagal "Eltos” komunikatą, Zaunius dar 
nurodęs, kad "tuo tarpu kai Latvijos herbo 
žvaigždės — Zemgalija, Kuršas ir Latgalija — 
jau susijungusios, visos Lietuvos žemės dar 
nesujungtos”.

”Eltos" pranešime pastebima, kad iškil
mių dalyviai sutiko kalbėtoją "smarkiu ploji
mu”, o pasibaigus kalbai "publika iškėlė jam 
ovacijas".

Iškilmėse dalyvavęs Lietuvos užsienių rei
kalų ministerijos generalinis sekretorius apdo
vanotas Latvijos Trijų žvaigždžių I laipsnio 
ordinu.

Lapkričio 21 d. Kauno laikraščiuose pa
skelbtas "Eltos” komunikatas, kad lenkų pa
siuntinybė Rygoje padariusi latvių užsienių 
reikalų ministerijoje demaršą dėl Dr. Zauniaus 
kalbos per Latvijos nepriklausomybės iškilmin
gą minėjimą. Lenkams nepatiko, kad sveikin
tojas savo kalboje paminėjo Vilnių.

Iš Tautų Sąjungos leidinio "Joumal Of- 
ficiel” seka, kad ženeviškės institucijos tary
bos darbų tvarkoje per beveik visus 1928 ir 
1929 metus pakartotinai figūravo toks klausi
mas: "Etat actuel dės nėgociations entre la 
Pologne et la Lithuanie” (Derybų tarp Lenki
jos ir Lietuvos esamoji padėtis). Turėta gal
voje tiesioginės derybos, kurias abi valstybės 
vedė pagal Tautų Sąjungos tarybos 1927 m. 
gruodžio 10 d. rezoliuciją.

Kaip jau minėjau, Varšuva dėl derybų 
menkų rezultatų ir net jų visiško nepasisekimo 
kaltę vertė Lietuvos vyriausybei. Bet ir kai 
kurių kitų valstybių vyriausybės, atstovautos 
T. S. taryboje, reiškė susirūpinimo dėl Lietu
vos-Lenkijos derybų nesėkmės. Lenkus rėmė 
prancūzai, iki tam tikro laipsnio ir anglai, ku
rie buvo suinteresuoti, kad situacija Rytų Eu
ropoje normalizuotųsi.

Neturėdamas priemonių tiesiogiai privers
ti Lietuvą užmegsti su lenkais normalinius san
tykius, Tautų Sąjungos aparatas sumojo eiti 
prie pasistatytojo tikslo aplinkiniais keliais, bū
tent, išjungti Lietuvos-Lenkijos ginčo esmę ir 

paversti visą bylą tarytum vien techniniu, t. 
y. susisiekimo reikalu. Tuo tikslu Tautų Sąjun
gos aparate veikusiai "susisiekimo ir tranzito 
komisijai” 1928 m. gruodžio 14 d. pavesta iš
tirti klausimą, kaip garantuoti susisiekimo ir 
tranzito laisvę pagal esamas tarptautines su
tartis ir apsaugoti trečiųjų valstybių interesus. 
Pretekstu paimta prielaida, kad dėl geležinkelių 
susisiekimo ir tranzito nebuvimo tarp Lietuvos 
ir Lenkijos nukenčiančios kitos valstybės. Į tų 
valstybių tarpą įtraukta, tarp kitų, ir kaimy
ninė Latvija, kurios vyriausybė pakartotinai 
nusiskundė, kad nukenčiąs Liepojaus uostas. 
Per Vilnių ėjo Liepojos — Romnų geležinkelio 
linija, prieš pirmąjį pasaulinį karą latvių uostą 
jungusi su pietų Rusijos (Ukrainos) plotais.

Be abejojimo, už susirūpinimo susisiekimo ir 
tranzito laisve slypėjo pikta mintis, būtent, lei
dus geležinkelių susisiekimą neišvengiamai tu
rėjo sekti ir kitoki santykiai tarp Lietuvos ir 
Lenkijos.

Minėtoji Tautų Sąjungos komisija paleido 
į darbą visą savo biurokratinį aparatą, jos na
riai ėmė lankyti visas kaimynines valstybes bei 
jų uostus, ji pradėjo siuntinėti gausias anketas 

-su visokiausiais plausimais. Tas anketas gavo 
ir Lietuvos vyriausybė.

1929 m. gegužės 26 d. Dr. D. Zaunius, anuo 
metu buvęs užsienių reikalų ministerijos gene
ralinio sekretoriaus pareigose, Lietuvos vyriau
sybės vardu pasiuntė dėl komisijos atsiųstos an
ketos atsakymą. Zaunius nurodė, kad anketoje 
(pagal Tautų Sąjungos seniai praktikuotą me
todą vengti klausimo branduolio) keliami klau
simai "neturi jokio ryšio su Tautų Sąjungos 
tarybos pateikta problema”. Toliau Zaunius sa
vo pasisakyme dėstė: "Materialiniai faktai yra 
visiems žinomi. Lenkijai sulaužius savo pasi
žadėjimus Lietuvos atžvilgiu ir pagrobus Vil
nių, Lietuva nuo to laiko atsisako sueiti į san
tykius su Lenkija, kol'ji negrąžins Vilniaus. 
Kaip yra pareiškusios visos Lietuvos vyriausy
bės, kurios valdė nuo 1920 m., santykių atnau
jinimas su Lenkija nėra galimas prieš tą grą
žinimą”. Pastebėjęs, kad komisijos studijos 
"turėtų prasidėti nuo Lietuvos ir Lenkijos tarp
tautinių pasižadėjimų" (kitais žodžiais tariant, 
nuo Suvalkų sutarties), nes priešingu atveju 
"rizikuojama paklysti ir užtemdyti pagrindinį 
klausimą”, Dr. Zaunius savo rašto pabaigoje 
pabrėžė: "Todėl labai gailiuos, kad negaliu duoti 
eigos, dėl aukščiau išdėstytų motyvų, Jūsų laiš
ke pažymėtiems prašymams”. Taigi ano meto 
Lietuvos vyriausybė pareiškė, kad ji atsisako 
teikinėti žinias minėtai komisijai, nes ji užsi
mojo visą reikalą vesti netinkama linkme.

Mūsų vyriausybė nujautė pavojus, kurie 
kyšiojo iš pastangų Vilniaus problemą nusmai
linti iki techninio klausimo, t. y. susisiekimo 
ir tranzito.

Bet Tautų Sąjungos susisiekimo ir tran
zito komisija ir toliau atkakliai savaip aiškino 
T. S. 1927 m. gruodžio 10 d. rezoliuciją, kuri 
iš tikrųjų buvo sukta ir slėpė nevieną povan
deninę uolą. Komisija savo studijose užsimojo 
sudaryti įspūdį, tarytum susisiekimo ir tran
zito problema tarp Lietuvos ir Lenkijos turinti 
kažkokią neprastai didelę tarptautinę reikšmę 
ir paliečianti ne tik abi tiesiogiai suinteresuotas 
valstybes (t. y. Lietuvą ir Lenkiją), bet ir dau
gelį kitų valstybių. Savo parengiamojoje stu
dijoje komisija, tarp kita, rašė, kad dėl tranzito 
nebuvimo Nemunu ir dėl prekių tranzito nu
traukimo Lentvario — Kaišiadorių geležinkelio 
linija "iš dalies kenčia lenkų ūkis ir daug dau
giau lietuvių ūkis, bet ypatingai tarptautiniu 
atžvilgiu, daugiau ar mažiau skaudžiai nuken
čia santykiai tarp Vokietijos ir Sovietų Res
publikų Sąjungos, taip pat Karaliaučiaus, Klai
pėdos, Liepojos ir Rygos uostų ir jų užnugario 
plėtojimasis".

Jau iš šios vienos citatos apie Tautų Są
jungos komisijos studijų užmojus akivaizdžiai 
ryškėjo, kad ženeviškėje institucijoje vis dar 
vyravo tendencijos, kurios stengėsi praeiti pro 
šalį pro reikalo esmę (Vilniaus konfliktą), o 
siekė aplinkiniais keliais privesti prie to, kad 
Lietuvos vyriausybė sueitų su Lenkija į norma
linius santykius.

(Bus daugiau)
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Lietuviai tebegyvena džiaugsmo ir 
pasididžiavimo nuotaikomis

Antanas Juodvalkis

Sestoji lietuvių tautinių šo
kių šventė jau praeityje, bet 
palikęs puikus šokėjų pasirody
mas dar tebedžiugina visų lie
tuvių širdis. Daugiau dviejų 
tūkstančių jaunų lietuvių da
lyvavimas tautiniuose drabu
žiuose ir pademonstravimas 
mūsų tautinės kultūros dešimt 
tūkstantinei miniai, parodė 
mūsų gajumą ir tautini 
subrendimą.

Pasiruošimas šiai šventei 
prasidėjo prieš metus laiko ir 
buvo įtrauktos net 76 lietuvių 
šokėjų grupės iš viso laisvojo 
pasaulio kraštų. Be JAV ir Ca 
nados masinio šokėjų dalyva
vimo, i šventę atvyko Brazili
jos ‘Nemunas’, net trys grupės 
iš Europos - ‘Ratukas iš Miun
cheno, Vasario 16 gimnazija 
iš Huettenfeldo(abi iš Vakarų 
Vokietijos) ir ‘Lietuva’ iš Brom- 
bey, Anglijos. Gaila, kad ne
galėjo atvykti pasiruošusi šo
kėjų grupė iš Australijos.

Garbės svečiams užėmus 
tribūnoje vietas, iškilmingu 
žingsniu per visą amfiteatro 
tuščią salę, orkestrui grojant 
maršą, įžygiavo šokių direkto
rė Nijolė Jasėnaitė-Pupienė ir 
kartu su garbės svečiais priė
mė šokėjų paradą.

Paradas truko 40 minučių 
ir susirinkusiųjų buvo entu
ziastingai pasveikintas. Vie
na po kitos žygiavo tautinių šo 
kių grupės, nešdamos plaka
tus su savo pavadinimu ir vie
tove. Didžiausią šokėjų grupę 
sudarė studentai, toliau ėjo 
jauniai, veteranai ir lituanis
tinių mokyklų mokiniai.

Prieš paradą buvo įneštos šo 
kiuose dalyvaujančių valsty
bių vėliavos.

Suėjus šokėjams į salę buvo 
sugiedoti Amerikos ir Lietuvos 
himnai. Giedojo visi susirin
kusieji. Po himnų buvo prista
tyti garbės svečiai. Pristatė 
komiteto narys A. Rudis.

Sveikino kardinolas Cody, 
lietuviškai pasakęs ‘Ramybė 
visiems’, Chicagos miesto me
rė Jane Byrne, savo kalbą bai
gusi lietuviškai - ‘Labai ačiū’

ir apskr. pirm. George Dunne 
kalbų eilę baigė komiteto 
pirm. Jonas Talandis, pasi
džiaugęs dalyvių gausumu ir 
atsiektais laimėjimais.

Po šių kalbų, garbės svečiai 
iš tribūnos, per visą salę, nu
žygiavo į jiems skirtas vietas ir 
prasidėjo pagrindinė šios šven 
tės dalis - tautiniai šokiai. Pa
radas ir kalbos užtruko 1 vai. 
ir 15 minučių.

Programos pranešėjos - Sta
sė Pautienienė ir Vilija Kere- 
lytė - visą laiką informavo 
apie programos eigą ir abiem 
kalbom aiškino šokių reikšmę. 
Publika labai šiltai sutiko vi
sus šokius, nesigailėjo plojimų 
ir valiavimų. Pirmqe dalyje 
išskirtino dėmesio susilaukė 
Blezdingėlė, palydėta liaudies 
instrumentų orkestro, vyrų - 
Oželis ir Suk, suk ratelį, paly
dėtos orkestro ir choro, įsijun
gus visiems studentų grupės šo 
kėjams ir tirštai pripildžiu- 
siemS šokiams skirtą vietą.

Po pertraukos į sceną išėjo 
vaikai, o vėliau įsijungė ir jau
niai. Ypatingą dėmesį ir susi
žavėjimą publika parodė mer
gaičių Sadutei, palydėtai 
liaudies instr. orkestro ir tra
diciniam baigmės šokiui Ma
lūnui, visiem pritariant ploji
mu ir daina. Tai buvo kažkas 
nepaprasto ir didingo. Sukosi 
malūno sparnai, ratai ir ratu
kai, o publika plojo ir plojo ir 
plojo, o ne vienam džiaugsmo 
ir pasigerėjimos ašara riedėjo.

Baigiamąjį žodį tarė LB 
JAV Krašto valdybos pirm. 
Vytautas Kutkus. Po savo žo
džio pirm. V. Kutkus pristatė 
buvusių tautinių šokių rengi
mo komiteto pirmininkus: 
I-sios - Bruno Shotą, II-sios - 
Bronių Nainį, V-sios Bronių 
Juodelį ir Vl-sios, dabartinės - 
Joną Tilandį, nepaaiškinda
mas kas nutiko su III-sios ir 
IV-sios švenčių pirmininku ar 
pirmininkais. Taip pat išvar
dino kai kuriuos šokių ir muzi
kos vadovus.

Šeštoji lietuvių tautinių 
šokių šventė baigta visiems su-

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
7%% — 6 mėty su S 1,000, minimum. 
7*/j% — 4 mėty su $1,000, minimum. 
6%% — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6,/i% — 1 metu su $1,000, minimum.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI prade jos naują 
taupymo sąskaita. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal 
pasirinkimą su stovu. Kitos dovanos duodamos eąskaitotf įdė
jus atitinkama sumą.

SAVINOS INSURED UP TO $40.000.00 BY F.S.L.I/’.

alnt

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

Oaea Moa., 9-8; Tuea., Thurs^ Frt, 9-5; SaL, 9-1; Osasd Wa4.

Jvesaa Gribauakaa, vedėjas

giedojus Lietuva Brangi, kuri 
nuskambėjo labai didingai ir 
iškilmingai. Išneštos vėliavos, 
išžygiavo šokėjai, išsiskirstė 
žiūrovai, sutvirtinę tikėjimą į 
gražią lietuvybės ateitį.

Tai tik išviršinis nepilnas 
vaizdas apie gražiai praėjusią 
šeštąją lietuvių tautinių šo
kių šventę.

Vl-joje tautinių šokių šven
tėje dalyvavo apie 2200 šokėjų 
100 choristų, 30 muzkantų ir 
6 liaudies instrumentų muzi
kiniai vienetai, apie 60 daly
vių.

Jungtinį chorą sudarė: Chi 
cagos lietuavių operos choras 
vadovaujamas muziko Alvydo 
Vasaičio, Dainavos ansamblis 
vad. muz. Aloyzo Jurgučio, 
Lietuvos Vyčių choras vad. 
muz. Fausto Strolios, Tėviškės 
parpijos choras vad. muz. Jur
gio Lampsačio. Jungtiniam 
chorui ir abiems orkestrams 
dirigavo muzikas Faustas Stro 
lia, įdėjęs nepaprastai daug 
darbo ir pasišventimo.

Jungtini liaudies instrumen. 
tų ansambli sudarė: Chicagos 
kanklininkių ansamblis vad. 
Emilijos Sakadolskienės, Čiur
lionio liaudies instrumentų an 
samblis iš Clevelando - vad. 
Onos Mikulskienės, Gintaro 
liaud. instr. ansamblis iš 
Montrealio - vad. Andriaus 
Lapino, Stepo Kairio muzik. 
vienetas iš Toronto - vad. Re
natos Bubelytės, Sv. Kazimie
ro L.M. liaud. instr. ansamb
lis iš Clevelando - vad. Onos ir 
Alfonso Mikulskių, Chicagos 
lietuvių birbynių ansamblis - 
vad. Balio Pakšto.

♦ e ♦

VI-ji tautinių šokių šventė 
praėjo sklandžiai ir pradžiugi
no žiūrovus. Šokių direktorė 
Nijolė Pupienė įdėjo daug dar. 
bo tikrindama šokėjų pasiruo
šimą ir pravesdama generali
nę repeticiją. Šokėjų įstojimai 
ir pasikeitimai praėjo labai 
sklandžiai, bemaž nepastebi
mai. Masiniai judesiai buvo 
pakankamai gerai atlikti ir 
darnūs. Žiūrovai buvo sužavė 
ti masiniu šokių atlikimu ir 
nesigailėjo plojimų.

Įvadinė dalis ir sveikinimo 
kalbos užtruko daugiau treč
dalio laiko skirto šokių šventei. 
Reikėtų gerai pagalvoti ir pa
svarstyti, ar negalima pasi
rengimo laiką sutrumpinti, 
kad kviestiniai aukštieji sve
čiai galėtų pamatyti mūsų 
spalvingus tautinius šokius. 
Dabar gi svečiai, sugaišę pu
santros valandos įvadui, vos 
spėję pamatyti vieną kitą šokį, 
viens po kito išnyksta ir amfi
teatrą apleidžia.

Svečių pristatymą tvarkiusi 
ranka, keistai pristatinėjo sve
čius, nesilaikė įprastos tvarkos 
ir ne visus garbės svečius skel
bė. Garbės svečių komiteto 
sąrašas buvo gana ilgas, bet 
dalis jų šventėje nedalyvavo. 
Dalyvavusių dalis buvo prista
tyti, o kita dalis nutylėta. Pri
statytų tarpe buvo ir tekių, 
kurių garbės komiteto sąraše 
nebuvo. Jiems vieta turėjo 
būti skirtoje ložėje, bet ne tri
būnoje. Kažkodėl buvo igno
ruojami mūsų konsulai ir 
bendrinių organizacijų pirmi

ninkai. Labai gausiai buvo 
pristatyti šventėje dalyvaują 
kad ir nežymūs amerikiečiai 
svečiai, bet pamiršti lietuviš
kų organizacijų vadovai. Ne
buvo paminėti nei ALTo, nei 
VLIKo pirmininkai. Net ir 
kaimyninės Kanados LB 
v-bos ir JAV LB Tarybos pir
mininkai nerado vietos nei tri
būnoje, nei žodiniame prista
tyme. Garbės komiteto sąraše 
įrašyta visa eilė veikiančių lie
tuviškų organizacijų pirminin 
kų, bet pasigendame .Ameri
kos Lietuvių Tautinės s-gos, 
vienos iš gyvųjų tarpo.

Uždaromoje kalboje Krašto 
valdybos pirmininkas pristatė 
buvusių tautinių šokių šven
čių komitetų pirmininkus, bet 
nepaminėjo III ir IV šventės 
pirmininko, kuriuo buvo dr. 
Leonas Kriaučeliūnas. Pirmi- 

- ninkas savo kalbą baigė him
no žodžiais ‘Vardan tos Lietu
vos vienybė težydi’, bet pasa
kyti žodžiai neatitiko jo veiks
mams. Sąmoningas, ar tik at
sitiktinis neapsižiūrėjimas ne
prisideda prie vieningos dva
sios ugdymo.

Šie ir kiti apgalvoti ar atsi
tiktiniai veiksmai neprisidėjo 
prie gerai praėjusios šventės 
nuotaikų, bet dalinai jas ap
kartino.

Vakare įvykęs banketas su
traukė daugiau dviejų tūks
tančių svečių. Rengėjai 
išvengė kalbų ir žymeniu įtei
kimo ceremonijų, nors kai kas 
gal ir buvo dėl to nelaimingas. 
V. Kutkus atžymėjo tris svar
biausius vadovus ir įteikė pla- 
ketes - komiteto pirmininkui 
Jonui Talandžiui, Šokių direk 
torei Nijolei Pupienei ir Muzi
kiniam direktoriui Faustui 
Stroliai.

Šios ceremonijos tetruko vos 
5 minutes ir pasibaigė salėje 
buvusiai tūkstantinei miniai 
dar nespėjus nurimti.

Atskirai tenka paminėti di
delio formato, 256 puslapių, 
gausiai iliustruotą Vl-sios tau
tinių šokių šventės leidinį. Pas
kutiniame leidinio puslapyje 
surandame metriką ir sužino
me, kad šį leidinį redagavo 
Jonas Baris, viršelį ir iliustra
cijos - Ados Korsakaitės-Sutku- 
vienės. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė.

Leidinys suskirstytas į da
lis: sveikinimai 12-53 pusi., 
programa 56-78 pis., bendra
darbiai 79-94 psl., šokėjai 95- 
179 psl., muzikiniai vienetai 
181-197 psl., mecenatų sąra

šas bei organizacijų, prekybi
ninkų, profesionalų sveikini
mai - skelbimai 200-255 psl.

Leidinyje yra netil^lumų. 
Vl-sios lietuvių tautinių šokių 
šventės rengimo komiteto 7 psl 
po nuotrauka surašytos vienos 
pavardės, o 92 psl. jau kitos. 
Lieka neaišku, kas ištikrųjų šį 
komitetą sudarė. Daug nesi
gilinant, šventės leidinio ko
misiją 87 psl. sudarė 3 asme
nys, o 93 psl. jau 7 asmenys.

Visiškai užmiršta spaudos ir 
radijo komisija. Gerai, kad 
paminėta informacijos vadovė 
D. Gotceitienė, kuri sušaukė 
porą spaudos konferencijų ir 
visus aprūpino gerai paruošta 
informacine medžiaga. Ačiū 
Tau, Dalia!

Šokėjų vienetai surašyti (tur 
būt) alfabetine tvarka, pagal- 
jų pavadinimus, kurie nieko 
nesako žiūrovui. Būtų buvę 
tiksliau surašyti pagal vietoves 
nes ir į paradą ėjo pagal mies
tų pavadinimus, o ne vienetų 
vardus. Leidinyje galėjo būti 
išvardinti pagal vietoves visi 
vienetai, įskaitant studentus, 
jaunius, moksleivius ir vetera
nus. Dabar Chicaga išblašky
ta į keletą vietų ir nesimato 
kiek šokėjų dalyvavo. Manau, 
kad Chicaga ir apylinkės davė 
arti pusės visų JAV šokėjų. Di
delis minusas, kad ne visos 
grupės į leidinį įtrauktos. Su
prantama, jei redaktorius 
negavo nuotraukų ir dalyvių 
sąrašų, tai ir į leidinį negalėjo 
įdėti, bet bent galėjo paskelbti 
vietovę, vieneto vardą ir šokė
jų skaičių. Dabar atsirado 
spraga tarp leidinyje nurody
tų grupių ir parade dalyvavu
sių.

Leidinyje yra 57 grupės 
(Australija nedalyvavo, bet 
įskaityta), o parade dalyvavo 
ir plakatus nešė 76 grupės. 
Kodėl toks skirtumas?

Gerai, kad komitetas ir vi
sos komisijos nuotraukomis at
žymėtos, nes tie žmonės nešė 
didele darbo naštą. Taip pat 
gerai, kad atžymėti grupių va 
dovai bei šokėjai, nes ir jie pa
aukojo daug darbo valandų.

Nežiūrint minėtų ir nepami 
nėtų trūkumų, leidinys paliks 
istorijai ir bylos apie lietuvių 
gyvastingumą bei tautinį su
sipratimą.

Reikia pastebėti, kad Chi
cagos lietuviai dar ir šiandien 
tebegyvena tautinių šokių 
šventės įspūdžiais ir dar ilgai 
nepamirš to džiaugsmo ir di
dingumo, kurį paliko lietuvių 
jaunimo graži reprezentacija.

BALTK 
TOURS

1980 METŲ 
KELIONĖS 
Į LIETUVĄ

LIETUVA IR LENKIJA: 11 dienų — rugsėjo 2-12; 
spalio 13-23: 6 dienos, 6 naktys Vilniuje, 2 dienos, 1 
naktis Varšuvoj. 1 naktis Frankfurto -—..........  $1,049

LIETUVA IR LENKIJA: 12 dienų — rugpiūčio 11-22: 
6 dienos, 6 naktys Vilniuje, 3 dienos, 2 naktys Varšu
voj, 1 naktis Frankfurte----------------- ------------------...------ $1,099

LIETUVA IR RUSIJA: 10 dienų — rugsėjo 17-26: 6 
dienos, 5 naktys Vilniuje, 2 naktys, 1 diena Maskvoj, 1 
naktis Frankfurte -------------------- -------------------------- ------ .$1,049.

Kainos bazuojamos pagal Išskridimą iš Bostono ir Now 
Yorko. Kaina pakyla skrendant Iš kitų miestų.

Rezervacijos Ir Informacijos reikalais kreiptis: 
BALTIC TOURS
8 WHITE OAK ROAD 
NEWTON, MA 02168
(617)-969-1190

Daromi giminių Iškvietimo dokumentai.
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SVEIKI ATVYKĘ
VIVA EUROPA

Birželio 26 d. 6 :30 vai. ry
to, iš Californijos į Clevelan
dą atvyko tikrai įspūdinga Los 
Angeles lietuvių vaidintojų 
grupė.

Jų kelionės projektą parėmė 
Neringos tunto vyresnės skau
tės. Trijų mėnesių laikotarpy
je suruošti šj pastatymą Cleve
lande nebuvo lengva, ypatin
gai gauti tinkamą salę. Vie
nintelė, tuo metu laisva, buvo 
Sv. Jurgio parapijos salė, jau 
ilgoką laiką nenaudota ir rei
kalinga didesnio tvarkymo.

Nepaisant esamų kliūčių, 
vyr. skautės neatsisakė šio pro
jekto turėdamos aiškius tiks
lus: 1. pagyvinti vyr. skaučių 
veiklą, 2. paremti jaunimo 
pastangas sudarant jiems pro
gą pasirodyti ir kartu - susitik
ti, pabendrauti, 3. duoti pro
gą clevelandiečiams pamatyti 
gražų parengimą, 4. tokiu bū 
du paskatinti jaunimą kūry
bai.*

Su ‘Viva Europa’ - daug ge
rų dalykų nutiko clevelandie
čiams! Sv. Jurgio parapijos 
salė, jau reikalinga dėmesio, 
dėl šio parengimo buvo sutvar
kyta, išvalyta ir atremontuota 
bendru darbu: parapijos dar
bininkų, vyr. skaučių ir skau
tų.

Iš pradžių neatrodė, kad tu 
rėsime daug žiūrovų ar rėmė
jų šiai programai, bet tikra 
staigmena buvo, kai kuone 
400 žmonių pasirodė beveik 
paskutinę minutę (o iš anksto 
buvome numatę tik apie 200- 
250 sėdimų vietų, pradžioje). 
Aišku, kai salėje teko patalpin 
ti kuone dvigubą skaičių žmo
nių, stalai ir kėdės buvo per
statomi vis ... stengiantis vi
sus sutalpinti. Esant karštam 
orui (salėje nėra vėsintuvo) 

rengėjoms, publikai ir progra
mos išpildytojams teko išban
dyti savo kantrybę ...

Tačiau viskas buvo greitai 
užmiršta, kai prasidėjo progra
ma. Jos tema - kelionės po 
Europa. Čia buvo skoningai 
įpinta muzika, dainos, šokiai 
ir skaidrės. Aplankyta Anglija 
Prancūzija, Italija, Šveicarija 
Vokietija, negalint pasiekti ... 
Lietuvos. Žiūrovą, ypatingai 
buvusi tose vietose, pagavo re
alybė ir buvo miela prisiminti 
vietoves ir gamtą. Skaidrės 
rodė vaizdus iš kiekvienos ša
lies ir iš Jaunimo Kongreso. 
Programa tikrai pagavo žiūro
vų dėmesį, nes buvo labai įvai
ri, gerai parašyta ir, be abejo
nės, daug darbo ir laiko idėta 
i paruošimą. Gražiai ipintas 
humoras gyvino eigą, pav. la
bai vaizdžiai parodyti arabai 
kaip turistų trukdytojai. Ke
lionė autostrada, kurioje nėra 
nustatytas greitis, pasėkoje - 
automobilio avarija. Opera, 
kuri gali būti suprantama vi
sų kalbų žmonėms, vadinosi 
‘Meaw*. Prancūzas, kuris lie
tuviškai dainavo su prancū
zišku akcentu ir t.t.

Gražiai buvo atlikta pran
cūziškas numeris ‘can-can’. 
Kostiumai buvo puikūs ir spal 
vingi, sako, tikrai priminė se
nus karo metus, kai tokios mer 
ginos šokdavo kareivių klu
buose ...

Mano mėgiamiausias nu
meris buvo ‘Cabaret’, kuris 
buvo gražiai, artistiškai atlik
tas. Kostiumai buvo beveik 
kaip iš filmo ir galima buvo įsi 
vaizduoti - lyg Liza Minelli 
būtų mūsų tarpe, lietuviškai 
atliekanti šį numerį.

Si, Los Angeles jaunimo gru 
pė gali būti pavyzdžiu visiems
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Clevelando Neringos tunto vyr. skautės birželio 26 d. aerodrome pasitikusios iš Los An
geles atskridusią Viva Europa grupę su plakatu "Sveiki atvykę”. L. Cipkutės nuotr.

laisvo pasaulio lietuvių jaunuo. 
liams. Daug ką įdomaus - 
tiek jauniems, tiek seniems - 
galima sukurti, sujungus ta
lentus ir tam paskyrus laiko.

Gera ir svarbu yra puoselėti 
savo tautodailę - šokant tauti
nius šokius, dainuojant senas 
prosenelių dainas, palaikyti 
senus papročius, pasakojimus 
kurie kalba apie mūsų paverg 
tą tėvynę Lietuvą. Bet, kad 
mūsų tauta ir tautas dvasia iš
silaikytų gyva išeivijoje, reikia 
seną jungti su nauju, kaip šį 
modernišką Los--Angeles jau
nimo pastatymą.

Kaip miškas turįs daug se
nų ir stiprių medžių laikui bė
gant išnyks jeigu neatsiras at
žalyno, taip mūsų jaunimas 
turi būti tuo kūrybingu atža
lynu - nepamirštant mūsų vy
resniųjų, bet dirbant kartu; 
įdedant naują jėgą, energiją 
ir idėjas.

‘Viva Europa’ mums paro- 
dė tą atžalyną. Mes tikime, 

kad tokie jaunimo užsimoji
mai ras atgarsi ir paramą, 
kartu su paskatinimu, iš vyrės 
niųjų. Na, jeigu kartais jau
nimas reikalingas kritikos ... 
Atsiminkime - geriausias mo
kytojas yra pavyzdys. Bet ko
kia jaunimo kritika turėtų bū
ti su meile ir pamokymu, bet 
ne pasmerkimu. Tik gražus 
tarpusavio bendravimas džiu
gins mūsų širdis ir daugiau bū 
sime naudingi mūsų broliams 
ir sesėms pavergtoje tėvynėje 
Lietuvoje.

Dėkojame visam Clevelan
do jaunimui ir vyresniesiems, 
kurie prisidėjo vienokiu ar ki
tokiu būdu prie vaidintojų pri 
ėmimo ir vaišinimo. Nuošir
džiai dėkojame klebonui kun. 
B. Ivanauskui už salę ir para
mą. Dėkojame Rėmėjams ir 
visiems, kurie atvyko į vaidi
nimą, tiems, kurie tvarkė salę 
ir visiems Clevelando lietu
viams už nuoširdų ir šiltą sve
čių priėmimą - tariame skau

tišką AČIŪ!
Gautas pelnas skiriamas 

apmokėjimui artistams kelio
nės išlaidų.

Loreta Čipkutė

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED 
THERĄPISTS

M. R. residentia] facilities thru out 
Tezas have needs O. T.s. P. T.s, and 

Speech Therapists This in a nood 
opportunity to «ain ezperience in 
your chosen field.

FOR 1NFORMATION. CONTACT'

JUDY THOMPSON
(713) 627-2700

Equal Opportunity Employer M/F

IMMEDIATE OFEN1NGS FOR 
REGISTERED NURSES 

AND 
LICENSED VOCATIONAL NURSES 
to work and live in a small congenial 
community & hospital. For all’shiftsi 
Benefits include, paid vacation, and 
siek leave, paid insurance plan. 6 
holidays, and iongevity pay, plūs one 
meal on dūly. Apply call or write to 
Director of Nurses

EDWARBS COUNTY MEMORIAL 
HOSPITAL

P. O. Box 38 
Rock Springs, Tesąs 788.80 

JI2-683-2315
(22-31)

Vadinasi, aš tapau pasi
dėjusi drobę ne ant molberto, bet ant morų! 
Gali tave garbinti ir laurais puošti tūkstančiai, 
bet tau nieko nepadės liaupsintojų minios ir 
palankiausia kritika, jei tu kažkur būti užka- 
susi lavoną... Jis pažįsta mane: jis žinęjo 
kaip skaudžiausiai įgelti man ir pažadinti bai
sią abejonę mano darbais: jis žinojo kaip at
keršyti ’.

Natalei praėjo noras grįžti namo, judėti ir 
aplamai ką nors veikti. Ant sienos kabojo ke
letas jos nupieštų pajūrio eskizų. Ji ilgai i juos 
žiūrėjo, paskum atsikėlė, sudraskė piešinius į 
skutus ir subėrė į šiukšlių krepšį. Ją pačią nu
gąsdino mintis, kad, jei ji dabar būtų namie, 
kažin ar kas beliktų iš jos paveikslų? Natalė 
prisipylė kitą stiklą gėralo, užsidegė naują ci
garetę ir vėl išsitiesė ant sofos. Jos mintys pa
krypo kita linkme:

— Kad tam valkatai nepatiko mano pa

veikslai, tai dar nėra ko bėgti į jūrą skandintis. 
Aš turėjau margą, įdomų, kūrybingą gyvenimą 
ir dar turiu daug šviesių dienų prieš akis. Jau
nystė praūžė, teisybė, bet ar verta dėl to jau
dintis ?

Taip ji išgulinėjo iki povakario snūduriuo
dama ir gurkšnodama, paskum atsikėlė ir per
sirengusi nuėjo į restoraną vakarieniauti.

Gamta Natalę visada žavėdavo ir kažkaip 
įsiurbdavo į save, tarytum jūra vandens lašą. 
Ji mėgdavo, kaip pati sakydavo Alkiui, "ištirpti 
motinos gamtos glėbyje”. Bet tą vėlų vakarą, 
vaikščiodama viena pajūriu, ji gamtos nema
tė ir skendėjo savo pačios mintyse. Alkis sto
vėjo jos akyse, kaip kaltinamasis ženklas, kaip 
sąžinės balsas, atskambąs iš kažkurių jos dva
sios gelmių. Ji tarėsi neišpasakytai ant jo už
sirūstinusi, kam jis taip ją suniekino, tačiau iŠ 
tikrųjų negalėjo taip neatlaidžiai pykti, nes 
matė, jog dėl jos kaltės iŠ nelaimingos meilės 

jis susidėjo su ta skretena ir sudarkė savo gy
venimą.

Natalė atsipeikėjo iš susimąstymo, kai jos 
koja užkliuvo už kažkokio daikto. Pasilenkusi ji 
pamatė negyvą žuvėdrą. Snapą ji buvo Įsmei
gusi į erdves. Pakėlusi paukštį, ji pamatė jos 
krūtinėje juodą dėmę.

— Kažkoks beširdis paleido kulką dėl juo
ko, — ji sušnabždėjo ir staiga prisiminė, kad 
čia kažkur netoliese ir Alkis gulėjo ant smėlio 
sužeistas kažkokios gyvenimo ironijos, o paga
liau ir ji pati neberanda sau vietos...

— šis jūros paukštis, Alkis ir aš kažkur 
skridom, kažko siekėm ir nukritom sužeisti, — 
ji žiūrėjo į žuvėdros užmerktas akis.

Natalė nusišypsojo prisiminus atsitikimą 
iš savo vaikystės laikų. Ji su tėvais važiuodavo 
vasaroti į pajūrį. Jai patikdavo žiūrėti į skre- 
dančias žuvėdras ir kartą paklausė tėvą, kodėl 
jos skraidančios viršum jūros:

— Aišku kodėl, — atsakė negalvodamas 
tėvas, — jūroje jos gaudo žuvį: jos gyvena iš 
jūros.

— Gal žuvėdros mėgsta laisvę, jūros pla
tybes, — atsakė motina susimąsčiusi.

— Nesąmonė! — mostelėjo tėvas nemėgs
tančiu prieštaravimų mostu.

Tų tėvų žodžių Natalė niekad neužmiršo 
ir daug vėliau, subrendusi, padarė išvadą, kad 
vieniems dievai pritaiso galingus sparnus ir 
paleidžia skrajoti platybėmis, o kitiems užmau
na jūrininko kepurę, įbruka irklus į rankas ir 
liepia žvejoti maistą...

— Mane visada viliojo platybės, erdvės, jū
ros toliai: aš tokia apsigimiau, o kas aš šian
dien ? ... Pašauta žuvėdra ... Ir gerai man! 
Ir gerai man! — ji šnabždėjo su aštria savi- 
plaka. (Bus daugiau)
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Viva Europa Clevelande '.X
Skambus ir kažką sle

piantis šūkis VIVA EURO
PA visą birželio mėnesį tie
siog užbūrė clevelandieČius. 
Daugelis susirūpinę vis 
skambino vyresnėm skau
tėm klausdami ar dar gaus 
bilietų į spektaklį. Apie šią 
nepaprastą trupę žinojome 
jau iš spaudos po jų pasi
rodymo Los Angeles ir San 
Francisco.

Tad birželio 28 d. sulau
kėme juos ir Clevelande, 
kur VIVA EUROPA šviesų

buvo galima sutalpinti. Se
sės jskautės maloniai visus 
patarnavo siūlydamos įvai
rius skanėstus ir gaivinan
čius gėrimus, ką tam vaka
rui buvo paruošusios. Visi 
nekantriai laukė praside
dant spektakliui. Atrodė 
kad tikrai kažkas clevelan- 
diečiams dar nematyto bus 
rodoma, nes įvairūs apara
tai ir didžiuliai projektoriai 
su šių įrengimų aptarnauto
jais sukėlė dar didesnį pub
likos smalsumą.

t
“T

J n
f

►

Šv. Jurgio parapijos klebęnas kun. B. Ivanauskas stebi Los 
Angeles jaunimą atliekant programą jo parapijos salėje.

V. Bacevičiaus nuotr.

J. Garlos nuotr.Scena iš Viva Europa spektaklio Clevelande.

ir garsų deriny skambėjo 
šv. Jurgio parapijos salėje. 
Į salę tą vakarą rinkosi lie
tuviai ne tik gyvenantieji 
Clevelande, bet ir iš toli
mesnių apylinkių. Salė jau
kiai išpuošta ir prie padeng
tų stalų susėdo tiek kiek tik

Nors vakaro šiluma ir 
vargino svečius, tačiau visų 
veidai nušvito, kai pritemo 
šviesos ir scenoje pasirodė 
jaunuoliai pristatydami sa
vo sapną, kuris iš tikrųjų 
buvo tikrovėje išgyventas 
laike Jaunimo Kongreso Eu-

Šokėjos Can-Can ... 
ropoję.

Taigi prasidėjo sapnas 
Londono gatvėse, kur 
grakščioji dainininkė, V. 
Polikaitytė lakštingalos bal
su visus pasveikino, čia ir 
kiti aktoriai G. Grušas, L. 
Polikaitis labai vykusiai 
perdavė publikai tikrą Lon
dono nuotaiką. Taip jauni
mas keliavo per didžiuosius 
Europos miestus į sceną vis 

jvesdami naujus aktorius, 
naujas dekoracijas, charak
teringus kiekvienai vieto
vei šokius ir dainas. Kiek
viena vieta vis buvo paryš
kinta ir paįvairinta gražio
mis skaidrėmis. Manau, kad 

Jonas Petronis, Viva Europa administrato rius dėkoja clevelandiečiams, atsilankiusiems į 
spektaklį. Vidury režisierė D. Barauskaitė ir A. Mažeika. J. Garlos nuotr.

ir nebuvę tose vietose galė
jo gana gerą vaizdą susi
daryt apie Europą, jos tūk
stantmetę kultūrą, bei gy
venimo būdą.

Visa tai pro žiūrovo akis 
slinko lyg kokiame filme, 
be galo linksmoj nuotaikoj. 
Mat visa tai buvo pristatyta 
tikrai talentingo jaunime, 
kuris lavinasi ne tik moksle, 
bet įvairiose meno srityse. 
Čia girdėjome neblogus žo
džio menininkus, smuikinin- 
ninką, vokalistus ir t.t. Ne
užmirštamas pranešėjas V. 
Bandžiukis, fleitistas S. 
Raulinaitis, akordeonistas 
R. Polikaitis, smuikininkas 
R. Mickus, dainininkai: V. 
Vilkas, V. Polikaitytė, D. 
Gudauskaitė, R. Paškevičiū
tė, ir eilė kitų. Puiki chore
ografija R. Matienės, vyku
sios dekoracijos S. Stančiko 
ir žavingos skaidrės V. Što
ko sujungė visus į bendrą 
charmoniją ir sudarė tikrą 
profesionališką spektaklį.

Tiesa prie viso šio spek
taklio dar daug prisidėjo 
apšvietimas, garsai ir kos
tiumai. Apšvietimui vado
vavo J. Žukas, garsų siste
mai D. Steikūnas ir N. Bac- 
towski, o kostiumus sukūrė 
talentinka L. Prasauskaitė. 
Nors ir žavėjomės šia gra
žia kelione po Europą, ta
čiau paskutinis keliolapas 
buvo gana liūdnas, nes mie
las mūsų jaunimas, rodos 
taip netoli priartėjęs prie 
mielos ir pasiilgtos tėvų že
mės, pasijuto vis dėl to toli 
nuo jos. Ir šią kelionę turė-

P. Nasvyčio nuotr.
jo užbaigti karštu prašymu 
"Leiskit į tėvynę”. Tačiau 
ryžtingas noras sekantį 
Jaunimo Kongresą pravesti 
laisvoje tėvynėje stiprino 
visų viltis ir jėgas kovoti 
už pavergtą Lietuvą.

Tad toks buvo šis nuosta
bus jaunimo sapnas, kuris 
visiems paliko gražų prisi
minimą. ,

Ryžtingam jaunimui visų 
vardu dėkojo vyr. skt. I. Ci- 
vinskienė. Į clevelandieČius 
prabilo grupės vadovė ir re
žisierė D. Barauskaitė, gru
pės administratorius J. Pet
ronis ir anglų kalba A. Ma
žeika,

Tad sveikiname Los An
geles jaunimą, jų vadovus 
ir linkime sėkmės tolimes
nei kūrybai ir nešti į mūsų 
scenas daugiau panašių, 
nuotaikingų pasirodymų.

Clevelandiečiai dėkingi 
taip pat vyr. skautėm bei 
tuntininkei S. Gedgaudienei 
už ryžtą ir sunkų darbą per
keliant VIVA EUROPA į 
mūsų sceną.

Ingrida Bublienė

CUTTIHG ROOM SUPERVISOR 
Ma(or ladies sportswear 4 
care®r apparel manufActurer 
seekmrj experienced inaivid- 

to supervise niuhi-divi- 
sion culting room at tts 
soutneastern Ct. locat.on 
Successful cundidate mušt 
posscss except»onalty strorvg 
techmcal background m ali 
phases of cuttmg room oper- 
ations In addition candidate 
mušt have exceilent com- 
municattve sKilIs m order to 
mteract effectively erith divi- 
sion manulacturmg heads 
We ofter an excellent salary 
and frmge benefit package. 
the advantage of a rural lo- 
cation and stabilily in the 
■ndustry. Send resume to: 
Gary Levesoue. JONĖS AP
PAREL GROUP INC.. 1 Con- 
necticut Avė . Noreiich. Ct. 
An equal opportunity em
ployer M/F

Neringos tunto vyr. skautės pasirodė esančios geros šeimi
ninkės. Čia matomos: N. Rukšėnienė, D. Palubinskaitė, R. Jo
naitytė, A. Pliodžinskienė ir R. Petraitytė. V. Bacevičiaus nuotr.
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NAUJAS ŠOKIŲ 
ORKESTRAS

Clevelande susiorganiza
vo naujas Šokių orkestras, 
kuriame iš 4 asmenų groja 
3 lietuviai. Orkestro vado
vas Danielius Gendrikas, 
baigęs Ohio valst. univer
sitete muzikos fakultetą.

Orkestras savo repertua
re turi visokiausių meliodi- 
jų, jų tarpe ir lietuviškų.

Organizacijos ar asmenys 
norintieji pasikviesti orkes
trą savo parengimarris, pra
šom skambinti D. Gendrikui 
po 5 v. *v. tel. 531-9478.

PAGE GULFSTREAM, INC.
Custom Aircraft Outfitters

Openings for

Eaperienced ųualified:

CUSTOM CABINET MAKERS

Position requires own hand tools.

Aircraft experience preferred. Company offers excellent 
wages, {ringe benefits and vvorking conditions.

512-828-8151

An Equal Opportunity Employer

Brangiai

ALDONAI AUGUSTINAVIčIENEI

mirus, jos vyrą JUOZĄ, dukras BIRUTĘ ir 

EGLĘ, seserį BIRUTĘ ir brolius ALGIRDĄ 

ir JAUNUTl/su šeimomis giliai užjaučia

Elena ir Vytautas 
Damijonaičiai

Mielai
A. A.

ALDONAI AUGUSTINAVIčIENEI 
mirus, vyrui JUOZUI, dukroms BIRUTEI ir 
EGLEI, seseriai BIRUTEI SMETONIENEI, 
broliams dr. ALGIRDUI ir JAUNUČIUI 
NASVYčIAM, jų šeimoms ir visiems arti
miesiems nuoširdžią užuojautą reiškia ir 
drauge liūdi

Stefanija Skučienė 
ir

Birutė Sidzikauskienė

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

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į Č1PKUS 
REALTY. 31715 Vine SU 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
943-0910.

• This bakerv shop is 
looking for a profesional 
baker, who is willingly to 
work to make lot of money. 
Present owner of 25 vears 
is retired. Including Bldg 
and equipment and retail 
store 59,000.

STAN HOMA, 
Realty Ine.

883-7990
4975 Tumer Rd.

(17-18)

GRACE BAPTIST FELLOWSHIP believes the Bible 
which teaches 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., Whitehall, Pa.

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

A FRIENDLY PLACE TO WORSHIP „

MAINTENANCE 
MECHANIC

Expenenced mointenonce personnel neldsd irt 
the foilowing areas: ,

AIR CONDITIONING—Experience with 
units of 200 toris or more would be 
helpful.
BASIC MAINTENANCE—Electrical, 
plumbing, carpentry, etc.
Posiiion requires 40-hour work week wifh rotai- 
ing shifls for weekends and holidoys.

We «4fer group medical ond life insuronce, den
iai, paid vocations and more!! For an appoini- 
ment coli 214459-4340, or 659-4395.

ASSOCIATES CORP.
Hwy. 114 at O*Conrxx Rd.

Irving, Texas
equal opportunity employer m/f

Mylimai mamytei

A. A.

VANDAI GIEDRIENEI
mirus, dukras RITĄ MINKūNIENĘ ir FE

LICIJĄ KOLP su šeimomis nuoširdžiai už

jaučiame ir dalinamės liūdesy

Elena Vyšniauskienė
ir

Birutė Malcanienė

Brangią draugę

JULIJĄ LYDEKAITYTĘ-KLIMAITIENĘ

ir jos šeimą, mylimai sesutei IRENAI Lietuvoj

mirus, nuoširdžiai užjaučiame

Ringailė ir Aleksas 
Z o t o v a i

HEAT TREAT
STRA1GHTENING SUPERVISOR

Mušt be exper. ii, all facets of 
straightening HSS tools Good salary 
and (ringes. 1

HOOVER STEEL TREAT1NG CO.
.21641 Hoover 

Warren, Mich. 48089 
313-758-1478

(28-30)

NO RECESSION HERE
To meet our eurrent need* and com- 
plėtė our expansion program. we are 
hiring experienced Forklift Meehanic. 
Good pay with full corporate benefits. 
For fui! information: write or c->II 
FORD WATERS. Jr.

W & W CLARKLIFT INC.
P. O. BOX 3433 

BATON ROUGE. LA 70831 
504-293-5700

(24-30)

OPPORTUNITY FOR JOURNEYMEN 

INJECTION MOLD MAKERS
Mušt be able to sėt up work from 
blue print fc elose tolerance. Up to 

512.50 PER HOUR
For top mold makers with 7-10 yrs. 
experience. Aggresssive 20 million dql- 
lar per year company with 12 man 
modem air conditioned shop in ra- 
pidly grotving statė capital. Beautiful 
veather year round, 3 hour drive to 
Florida'* gulf coast. Relocation fee, 
moving expenses, excellent benefits. 
Cali collect or ivrite to Roy Kitchens 

NATIONAL INDUSTRIES INC.
P. O. Box 3528 

Montgomery, Ala. 36109 
205-277-1551

(22-28)

HE AT1NG 
LICENSED CONTRACTOR

NEED LINCENSED CONTRACTOR TO DO
SINGLE FAMILY RESIDENT1AL HEATING.
CONTAC 419-531-5518 MON. THRU FRI. 9-5

® Ryan Homes. Ine
EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER M/F

pnreuuuni

ENGINEERS &

■■

■

SKILLED CRAFTSMEN
Live and Work in 

FLORIDA
W* are a leading manufscturer of electrical eonneetors in need of a 
broad range of tochnical lalanti eaperieacad in the mechanical /electro- 
mechanical tooling and 
iaclude:

MANAGER
. MANAGER

MANAGER
SENIOR TOOL & DESIGN ENGINEERS 

MECHANICAL ENGINEERS
ALSO EXPERIENCED

design fields. Present poaitfeni available

PROJECT ENGINEERING 
TOOLING ENGINEERING 
PRODUCT ENGINEERING

TOOL & DIE MAKERS 
MOLD MAKERS 

MACHINISTS

■ ■ ■

n

E A R L Y 
RETIREES

DEGREED BSME FOR PROCESS 
WORK )N OUR MECHANICAL EN- 
GINęERING DEPARTMENT. MUŠT 
HA VE EXPER1ENCE 1N THE FIELD5 
OF COMBUST1ON, AIR HANDLING. 

HEAT TRANSFER AND STRESS 
ANALYSIS.

INDUSTRIAL OVEN MANUFACTU- 
RER LOCATED NEAR METRO AIR- 
PORT-

MICHIGAN OVEN CO.
728-6800, Ext. 66.u

■

i
LOOKING FOR A GROWTH OPPORTUNITY IN A S

J, FAST-MOVING, TECHNICALLY ORIEnTED ORGAN- ■ 
4 FXrEI.LENT BENEFITS AND ADVANCEMENT OP- j 

I 

HOLLINGSWORTH SOLDERLESS ■ 
TERMINAL COMPANY

700 N. W. 57th Place
Ft. Lauderdale, Florida 33309

(305) 772-7660
an equal opportunity employer m/f

IF YOU ARE LOOKING FOR A GROVTH OPPORTUNITY 

CHALLENG1NG. _
IZAT1ON. WITH EXCELLENT BENEFITS AND ADVANCEMENT OP- 

PORTUN1TIES. SENO YOUR RESUME OR CALL:

Personnel Operations

(25-28)
■MMH
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RITA MATAS
ĮSTAIGOS

TURNER REALTY
501 East 185 St.
Euclid, Ohio 44119

Bendradarbiai:
DALIA ŠIRVAITIS 
ANTANAS KALVAITIS 
ALGIS MATAS
TONI LINDEN 
DALIA KASULAITIS
PETRAS MATAS 
RAY SABALIAUSKAS 
PATRICIA A. SAJOVEC 
VYTAS MATAS — 

teisinis patarėjas

—... .. , t ..
OPPORTUNITY FOR 

PROFESSIONAL HELP 
60 bed general hospital. 45 miles 

S. W. Minneapolis, Minnesota.
REGISTERED X-RAY 

TECHNOLOG1ST 
and 

REGISTERED LABORATORY 
TECHNOLOGIST A.S.C.P. 

FulI time, days & call time 
Salary commensurate with experience 
& ability. Liberal personne! policies. 
Apply call or write to: Director of 

Laboratory 
QUEEN OF PEACE HOSPITAL 
New Praque, Minnesota 56071 

612-758-443I
 (26-32)

Phone: 486-2530
Esame registruoti pilnateisiais nariais trijose 

skirtingose Multiple"Listing įstaigose: 
CAMLS — Cuyahoga County

(Cleveland & Suburbs)

WANTED JOURNEYMEN 
OR IST CLASS SKILLED 

TOOL & DIE MAKERS 
MACHINE OPERATORS 

and
Mušt be able to sėt up work froni 
blue prints & close tolerance. Wages 
and fringe benefits negotiable.

Send resume to:
ALPHA MANUFACTURING CO. 

1717 Peeples St. 
Coiumbia. S. C. 29203 

803-754-3772
(27-34)

LCMLS — Lake County
RMLS — United Statės

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

IOB SHOP NEEDS EXPERIENCED
DIE DESIGNERS

\ &
TOOL A DIE MAKERS 

Houston, Texas
Job shop needs experienced men in 
tool & die shop which builds" dies, 
rubber. molds & general machining. 
Complete benefit package.

Apply call or writc to: 
Parker Miller

APEX TOOL & DIE
3907 Dennia Si.

Houston, Texas 77004
713 748-6340

(17-23)

TOOLMAKERS
(l»t Shift)

N/C OPERATORS
(2nd Shift)

Minimom 7 yrs.-experience. Mušt possess own 
tools. Competitive wage and benefit pack- 
age. 10% 2nd shift bonus. Convenient loco- 
tion with parking. For application and infor- 
mation call 523-6020.

FABRIC, HOUSE
Looking for mature cor.scientious 
person exQ£rienced with sewing help- 
fui bul not necessary able to com- 
minicule.

WAREHOUSE
Also need Severai good reliablc people. 
Good benefits near 20th — 5th N. 
Y. C. Call Personnel office (212) 
691-0700. (26-30)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■g 
| IMMEDIATE
E OPENING

FOR METAL FABRICATING AND 
TOOLING ENGINEER■

■į We are in need of an individual thoroughly fami-
* liar with the designing and fabrication of sheet 
Jį metai produets for ourz Metai Furniture Factory.

Some tool and fixture design and plant laydut ex- 
» perience would also be involved. Duties would also 
« include training and supervising engineering 
ą drafting section of 6-8 individuals.
k This is a Michigan Civil Service position located 
“ in Jackson, Michigan. Excellent fringe and retire- 
! ment benefits.■2 Salary range $16,140 to $19,627 per year.
■
* Send resume of personai and work history. Letter 
« mušt be postmarked not later than June 13, 1980.
' MINORITIES ARE

ENCOURAGED TO APPLY
MICHIGAN STATĖ 1NDUSTR1ES 

4000 COOPER STREET 
JACKSON. MICHIGAN 49201

■ (23-32)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■•■■■■•■■■■•■■d

GENERAL ELECTRIC
1751 E. 23d St.

Cleveland, OH 44114
Eaual Opportunrtv Affirmotivr Action Emdover M/F

JflGENBERG
NEEDS 1ST CLASS SKILLED HELP

J FOR IST & 2ND SHiFTS.
WE ARE LOOKING for people for our new plant in Enfield, Con- 

neolicut. Wc have openings in the foliowing arcas:
SHEET METAL WORKER, 3-5 year. experience. 
ENGINE & TURRET LATHE OPERATOR, five years experience. 
HORIZONTAL BOR1NG M1LL OPERATOR, 5-8 years experience. 
CUT-OFF SAW OPERATOR, I year cxperiance.

Complete fringe benefit pacLage if you are interested and qualified 
please send your resume or .apply to:

JAGENBERG INC.
P. O. BOX 188. FRESHVVATER BLVD. 

ENFIELD, CT. 06082 
An Equal Opportunity Employer

(26-32)

HTE HOUSTON INTERNATIONAL ENGINEERING INC 

ENGINEERING SERVICES
P. O. BOX 37127
HOUSTON, TEXAS 77036

0UALITY ( ENGINEERING INGENU1TY
REQU1RING OFFSHORE AND MADULAR EXPER1ENCE

STRUCTURAL ENGINEERS

, 0-2 years experience
7 years heavy deep water experience

Join a young, progresaive, expanding company with excellent op- 
portunities, good benefits and scheduied overtime. Localed near 610 
and 290. Call during working hours.

Lionei Martin 713-682-8545
An Equal Opportunity Employer

l JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR 1 
PASALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS Į ]

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

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI. 
Dengiame stogus apartamentams. įmonėms, krautuvėms.
Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius.
MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakevood, Ohio

RN-LPN
RESPONSIBLE FULLT1ME POSI- 
TIONS ARE AVAILABLE AT lOCAL 
HEALTH FACILIFY. NO EXPf.RI- 
ENCE NECESSARY. FRENDLY AT- 
MOSPHERE. GOOD SALARY. BF.NE^ 
F1TS. E.O.E. APPLY Al DŪK CON- 
VALESCENT, LANCASTER, Pa. 17602. 
397-.4281. - (28-29)

OPPORTUNITY FOH 
REGISTERED DIETICIANS 

A.D.A. *
PREFERRED

Needed at once for nursing home 
and MR facility.

(1) FulI time, experience prrferred.
(2) Registered.
(3) Top Salary.
(4) Good company benefits and 

working conditions
Contact ADMINISTRATOR 

CLIFF TOWERS NURSING HOME 
329 E Colorudo Blvd. 
Dalias, Texas 75203 

214-942-8425
(28-34)

Opportunity for Journeyman
TOOL & DIE MAKERS

With a heavy grinding experience 
Mušt be able to sėt up work from 
biue prints & close tolerance. 

$15.00 per hour (or quelified men. 
Slcady work and all fringe benefits. 

APPLY CALL OR IVRITE TO: 

VERSATILE ENGINEERING 
1611 W. 135th Street 
Gardena, Ca. 90249 

213-532-6044
(28-37)

į KELIONĖ LAIVU PO KARIBŲ į 
JUROS SALAS,

gruodžio mėn. 7 d. — 1 savaitę. j
Rengia

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ, 
JAUNIMO SĄJUNGA IR LIETUVIŲ 

GYDYTOJŲ SĄJUNGA.
į Aplankys: NASSAU, SAN JUAN ir ST. THOMAS. ] 

r Pasidžiaugsite saulute žiemos metu, atsipalai-
[ duosite nuo pilkos kasdienybės, turėsite neuž- 1 
t mirštamas atostogas!

Galima prisijungti iš visų Amerikos ir Kana- j 
dos miesų! Skubėkite registruotis — vietų skaičius ] 
ribotas.

Užsiregistravę dabar, turės geresnį patoges- 
[ nių kambarių pasirinkimą.

Dėl kainų ir kitų informacijų kreiptis:

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
BUREAU

[ 9727 South Westem Avenue
Chicago, Illinois 60643 

Telephone: (312) 238-9787
(27-29) «

Skaitykit ir platinkit 

DIRVA

MAINTENANCB 
ELECTRICIAN

Plant Operolion is presently 
seeking Įourneymon electri- 
cion lo do electricol repoir 
and troubleshooting in addi- j 
tion to ossisting on mechont- i 
col repairs. Applicant should , 
ha.e a strong background in ! 
480 V-AC ond 250 V-DC. 
Shift work is required. Start
inę rote is $11.09 per hour 
with a ropid odvancement to 
$11.33 per hour plūs shift 
differential. Company poid 
hospltalizotfon, surgical, 
ma|or medtcal, deniai, siek- 
ness, occident and life insur- 
ance benefits. Ten poid holi- 
doys and vacation.
Please direct all inquiries to: 

Mr. Williom D. Gibbs 
Personnel Director

CHEMETCO
Raute 3 at Oldenberg Rd.

Hortford, M. 62048 
(618)2544381

,y, t W SžEEffggrnr

LŠ-S.T.
SIMO KUDIRKOS ŠAULIŲ KUOPA
NEW YORKE

Mieli tautiečiai!
Dr. Algirdo Budreckio paruošta monografija DIDYSIS LIETU

VOS KUNIGAIKŠTIS ALGIRDAS jau atiduota spaustuvei.
Šis platus istorinis veikalas, gausiai iliustruotas, 400 su viršum 

psl., kietais viršeliais, bus atspausdintas šių metų rudenį. Šj knyga 
bus didelis įnašas Lietuvos istorijai papildyti. Ji turėtų puošti kiek
vieno lietuvio knygų lentynų.

Šių dienų sąlygose knygų išleidimas yra labai brangus Ir 
be visuomenes paramos neįmanomas. Tad ir šiam veikalui išleisti 
yra reikalinga finansinė parama, kad jis išvystų dienos šviesų nu
matytu laiku.

Kviečiame būti tos knygos rėmėjais — mecenatais su ne
mažiau kaip $100 auka arba jos garbės prenumeratoriais su ne
mažiau kaip $30 auka. Mecenatų ir garbės prenumeratorių pa
vardės bus atspausdintos šioje knygbje, kurių jie gaus su auto
riaus parašu.

Kviečiame taipgi užsiprenumeruoti šių knygų iš anksto tik už 
$12, nes atspausdinus jos kaina bus $15.

Prenumeratorių patogumui žemiau talpinama atkarpa turi būti 
grąžinta iki š.m. rugpiūčio 31 dienos. Čekius arba Money Ordera 
rašyti “National Guard of Lithuania in Exile — New York" vardu 
ir siųsti kartu su atkarpa šiuo adresu: Kazys Bačauskas, 
84-55 86th Avė., Woodhaven, NY 11421.

Su šaullška pagarba,
Kęstutis K. Miklus Kazys Bačauskas
Kuopos pirmininkas Kuopos sekretorius

Siunčiu 3 ........ ir praSau man atsiųsti D.L.K. Algirdo
monograflfų, kai ji bus išleista.
Pavardė ir vardas .................................................. ........................
Gatvė ..............................................................................................
Miestas ............................................................................ ..............
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PAGERBTAS KLEBONAS KUN. G. KIJAUSKAS, S.J.
Birželio 29 d. Clevelando 

lietuviai iškilmingai atšventė 
kleb. kun. Gedimino Kijausko 
S.J. 50 metų gimtadienio ir 20 
metų kunigystės sukaktis. Iš
kilmingas Padėkos Mišias at
našavo kun. Gediminas Ki
jauskas, S.J. koncelebruojant 
tėvų jėzuitų provincijolui kun 
L. Zarembai, svečiui iš Toron
to kun. P. Gaidai, kun. J. Ki
dykui ir prel. V. Balčiūnui. 
Sv. Mišių metu giedojo Čiur
lionio ansamblis vadovauja
mas muz. Alfonso Mikulskio, 
prie vargonų - Regina Brazai- 
tienė. Pritaikytus šiai šventei 
skaitymus skaitė LB Clevelan
do Apyl. pirm. J. Malskis.

Procesijoje dalyvavo sukak
tuvininko giminės, altoriaus

patarnautojai ir eilė tauti
niais rūbais pasipuošusių lie
tuvaičių. Pamokslą sakė pats 
sukaktuvininkas.

Sukakties minėjims įvyko 4 
vai. p.p. DMNP parpijos di
džiojoje salėje. Šiai šventei 
specialias dekoracijas pritaikė 
arch. E. Kersnauskas.

Minėjimą atidarė šventės 
rengimo komiteto pirmininkas 
B. Gaidžiūnas, kuris trumpai 
paminėjo sukaktuvininko bio
grafiją, išryškindamas jo kelio, 
nę išeivijoje nuo Chicago6 iki 
dabartinių pareigų DMNP pa 
rapijoje. Pagrindini žodi tarė 
Tėviškės Žiburių redaktorius 
dr. kun. P. Gaida. Savo kal
boje pagrindine mintimi pa
brėžė tautinių parapijų svar-

bą bei trūkumą lietuvių kuni
gu-

Tėvų jezuitųvardu sveikino 
jėzuitų provincijolas kun. L. 
Zaremba, S.J. Į knygą suriš
tus 100-tus sveikinimų prista
tė ir jubiliatui įteikė Juozas 
Stempužis. Dalia Staniškienė 
perskaitė B. Gaidžiūno šiai 
progai parašytą eilėrašti. Mir
ga ir Auksė Bankaitytės kank
lėmis paskambino duetą, o 
tautinių šokių grupė Grandi
nėlė sukaktuvininkui pašoko 
keletą šokių.

Sujaudintas šios šventės su
kaktuvininkas trumpu žodžiu 
padėkojo visiems už tiek daug 
jam išreikštos meilės ir pagar
bos. Šioms iškilmėms buvo 
taip pat atspausdintos meniš
kos programos dėka N. Kers- 
nauskaitės.

Po meninės dalies, gražiai iš 
puoštoje parapijos apatinėje 
salėje, sekė vaišės bei asmeniš
ki sveikinimai. —

(ib)

JUOZO STEMPUZIO

vavo Algis Rukšėnas. Sveiki
nimą visų draugų ir bičiulių 
vardu tarė jo artimas bičiulis 
Viktoras Mariūnas, trumpai 
paminėdamas jo nueitą gyve
nimo kelią. Išgirdome, kad 
Juozas Stempužis baigęs Kai
šiadorių gimnaziją, Vilniaus 
pedagoginio instituto literatū
ros skyrių, studijavęs Vilniaus 
Universiteto humanitarinių 
mokslų fakultete ir t.t. Jau 
nuo jaunų dienų reiškėse vi
suomeninėje veikloje, skautuo
se, pirmininkavo Vilniaus pe
dagoginio instituto stud. atsto
vybei ir tuo pat laiku buvo Lie
tuvių vienybės sąjūdžio centro 
v-bos narys. Lietuvių sąjun
gos pirmininkas Vienoje, bei 
Čiurlionio ansamblio pirmi
ninkas ir administravęs an
samblio koncertus V. Vokieti
joje ir JAV. Čiurlionio An
samblio garbės nafys. Nuo 
1949 metų yra Tėvynės Garsų 
radijo pranešėjas. Buvęs JAV 
LB Centro v-bos narys infor
macijos reikalams ir dabarti
nis JAV LB Kultūros Tarybos 
narys. Bendradarbiauja spau 
doje. Aktyviai reiškiasi ir ame
rikiečių tarpe, kurių jvairio-

mis progomis buvo pagerbtas.
šia proga keletą kūrinių 

paskambino V. Puškorius, bu
vęs jo mokinys lituanistinėje 
mokykloje.

Juozą Stempužj žodžiu svei
kino Clevelando meras Geor

ge Voinovich, V. Campanella 
Virgil Brown, Frank Caul, 
Ralph J. Perk ir kiti. Sukak
tuvininkui sugiedota ilgiausių 
metų. Juozas Stempužis susi
jaudinęs padėkos žodyje džiau
gėsi turėdamas tiek draugų ir 
bičiulių, kurie suėjo jo švente 
pasidžiaugti. Jo žodžiais - ‘60 
metų kaž kas kito gyvenime, 
tačiau prisiminti jaunas die
nas pagiedokim Gaudeamusl* 
Suskambėjo salėje ši nuotaikin
ga giesmė ir ne vienas dalyvių 
prisiminė jaunų dienų nuotai
kas. Toliau orkestrui grojant 
dar pasišokta bei pasilinksmin 
ta pakilioje nuotaikoje.

Tenka paminėti, kad salės 
sienas šia proga puošė mūsų 
jauno, talentingo grafiko Kęs
tučio Kizevičiaus darbai.

Solenizantui linkime dar 
daug našių, darbingų metų!

(ib)

PAGERBIMAS

GERIAUSIAS PUSMETINIS 
JUMS UŽ ŽEMIAUSIAS 

KAINAS, KURIOS 
NESI KARTOS 

Kiekvienas sudėjimas garantuojamas 
gerai ir gražiai.

Visiems sudėjimams įskaitomas kirpimas ir 
stilizavimas.

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 plaukai.

UniPttfm
Labiausiai žinomas vardas išsilaikančiuose su
dėjimuose. Daugelyje salionų ima iki $50 už 
ši 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 nNo Sėt” sušukavimą ir 
Go sudėjimą moterims ir vyrams.

Lietuvių Namų viršutinėje 
salėje, birželio 22 d., draugų 
bei bičiulių tarpe Juozas Stem
pužis atšventė savo 60-jį gim
tadieni. Juozas Stempužis Cle 
velando lietuviams yra žino
mas ne vien tik kaip Tėvynės 
garsų radijo programos ve
dėjas ir pranešėjas, bet taip 
pat visuomenės veikėjas-kultū- 
rininkas.

Svečių tarpe buvo daugelis 
ir amerikiečių bei miestų pa
reigūnų. Šiam pobūviui vado-

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

936 East I d5th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

Della E. Jakui* ir sūnus William yrą licenzijuoti 
direktoriai ir balzafnuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnąvimą.

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ
NUOŠIMTĮ

UŽ SANTAUPŲ PAŽYMĖJIMUS
įnešus $100
12 mėnesių

įnešus $100
48 mėnesiams

įnešus $100
30 mėnesių

ŠUS $100 
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

Stilizuotas kirpimas
Puikiai paruošti kirpimo ekspertai duos jums išvaizdą 
kuri kaip tik tinka jums. Šiandienini 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.

dirvai
WEST

• Opposite Southland, 
845-3400

• Opposite Westgate,
333-6646 .

• Parmatown, 
884-6300

• Sheffield Center, 
Lorain 233-7211, 
Elyria 324-5742

EAST
406 Euclid Avė., 2d F. 781-3161 
Southgate, 5899 Warrensville, 
663-6346
Severance Center,
382-2600, 382-2569
Shoregat, Lake Shore Blvd., 
944-6700
Mentor, 255-9115, next toZayre’s 
Opposite Eastgate, 449-3435

Nuošimtis apskaičiuojamas kiekviena diena ir išmokamas 
metų ketvirčiais. x *

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

Zuperio! /avino/
■and lcan association

ATIDARYTA SEATADIENIA1S. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS. 

MAIN OFFICE
798 East 185U1 Street 

481-3008 
32800 Center Ridge Road 13515 Euclid Avė. 

779-5915 681-8100

FS1JC

14406 Cedar Avė. 
381-4280
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

MIRĖ ELENA 
ŽIŽNIAUSKIENĖ

š. m. liepos mėn. 11 dieną 
Clevelande staiga mirė Ele
na černiauskaitė-žižniaus- 
kienė, mokytoja, pedagogė. 
Jos liūdi dukterys, Mylita 
Nasvytienė ir Aurelija Ba- 
lašaitienė su šeimomis, taip 
pat Lietuvoje likusios dvi 
seserys.

Velionė gimė 1895 m. va-, 
sario 5, Kaune. Baigė Eka- 
terinos gimnaziją, buvo pri
imta į Maskvos universite
tą. Pirmajam karui prasi
dėjus, liko Kaune. Baigė 
Kauno Universitetą, studi
javo literatūrą ir prancūzų 
bei vokiečių kalbas. Ištekė
jo už inž. Mečislovo žiž- 
niausko'. Lietuvoje 18 metų 
mokytojavo gimnazijoje ir 
kurį laiką ėjo vicedirekto
riaus pareigas vokiečių oku
pacijos laikais Radviliškio 
gimnazijoje. Priklausė šau
lių sąjungai ir, II Pas. ka
rui prasidėjus, energingai 
organizavo prieškarinės ap
saugos ir pirmosios pagal
bos kursus Šiauliuose. 
Tremty j, Memmingeno sto
vykloje reiškėsi aktyviai vi
suomeninėje veikloje, ruoš
dama koncertus ir paskai
tas. Clevelande gyvai daly-

NAT1ONW1DE 
INSURANCE NationvoKM '« on yo»x iMb

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

vavo visuomeniniame gyve
nime, priklausė Rašto klu
bui ir privačiai ruošė stu
dentus svetimų kalbų kredi
tams universitete.

Atsisveikinime su velione 
Jokubauskų koplyčioje da
lyvavo gausus būrys cleve- 
landiečių, velionės draugų.

Po gedulingu pamaldų 
DMNP bažnyčioje, liepos 14 
d. palaidota Visų Sielų ka
pinėse.

Dirva reiškia dukroms ir 
jų šeimoms užuojautą.

• Dr. Emanuelis Jarašū- 
nas ir Albinas Markevičius, 
gyveną Kalifornijoje, po šo
kių šventės lankydamiesi 
Clevelande užėjo j Dirvą ir 
kiekvienas paliko stambes
nę auką.

Dr. Em. Jarašūnas su šei
ma atvyko į Clevelandą pa
gerbti savo motiną, minin
čią 70 metų amžiaus sukak
tį.

ZOTOVIENĖS PARODOS 
BELAUKIANT

"Tapyba — tai tyli poe
zija. Paveikslas — tai poe
ma be žodžių”. (Horace). 
Toks įspūdis gaunasi, pama
čius dailininkės Ringailės 
Zotovienės, gyvenančios žie
mos metu Juno Beach, kū
rybą. pažinus ją, nesunku 
pajusti, kad koks tai neapi
brėžtas poetiškas elemen
tas, gaubiąs jos asmenybę, 
taip pat atsispindi ir jos pa
veiksluose šios menininkes 
kūriniai yra iš tikrųjų ”po- 
emos”, žadinančios giliai 
estetinius jausmus.

Nesistebėtina, kad Rin
gailės Zotovienės paveiks
lai, išstatyti didžiąusioj N. 
Palm Beach apylinkės gale
rijoj, Lighthouse Gallery, 
kuri sutraukia daugybe dai
lininkų iš New Yorko ir kitų 
didžiųjų Amerikos miestų, 
atostogaujančių ar apsigy
venusių šiam gražiam Flo
ridos pajūryj.

Metinėse galerijos paro
dose jau keturi metai iš ei
lės Zotovienės, vienintelės 
lietuvaitės dalyvaujančios 
šioj galerijoj, darbai buvo 
įvertinti premijų paskyri
mų. Paskutinėj parodoj jos 
paveikslas "Nedalia” sulau
kė ypatingo dėmesio meno 
sluoksniuose. Minėtas pa
veikslas pasižymi mistišku 
siužetu, apvaldytu stipria 
akvarelės technika ir mono
chromatiniu spalvų deriniu. 
Dailininkės Zotovienės me-

no darbai taipogi puošia ki
tų privačių galerijų sienas 
ir dekoruoja elegantiška R. 
J. Rygma Jeweler brange
nybių krautuvę No. Palm 
Beach.

Šiuo laiku dailininkė ruo
šiasi dviem svarbiom paro
dom, kurios įvyks šių metų 
rudenį New Yorke ir Cleve
lande. Nepraleiskim progos 
pasigėrėti šios įdomios ir 
jau tarptautiniai pagarsė
jusios menininkės kūryba.

Jadvyga Kuncaitienė

• Išnuomojas 5 kambarių
butas apačioj. Labai geram 
stovyje, netoli naujos para
pijos rajono. Skambinti — 
481-7796. (28-30)

• Žalgirio šaulių kuopa 
Clevelande liepos 27 d. 1 
vai. po pietų Beach Park 
prie Lake Shore ir Land- 
seer, lietuvių spaudai ir ra
dijo parėmimui ruošia ge
gužinę. Gegužinės metu ga
lima bus gauti šiltus pietus 
ir gaivinančius gėrimus. 
Clevelando lietuviai kvie
čiami dalyvauti.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo: 
ALT Clevelando skyrius 25.00 
A. Braškys, Sudbury .... 7.00 
J. Balbotas, Cleveland . .20.00 
O. Kašubicnė, Cleveland 5.00 
A. Atkocaitis, Dearborn .. 2.00 
A. Mačys, Downers Grove 7.00 
V. Jonaitis, Grand Rapids 2.00
J. Briedis, Lemont..........7.00
V. Pausa, Wallingford .. 2.00
I. Černis, W. Bloomfield 5.00 
Br. Selenienė, Manchester 7.00 
A. Kavaliūnas, Cleveland 2.00
S. Butkūnas, St. Charles 3.00
V. Gedvilas, Willowick .. 5.00
E. Meilienė, Cleveland .. 7.00 
V. Janukaitis, Detroit .. 5.00
A. Česonis, Linwood .... 2.00 
Dr. A. Pustelnikas,

Chicago .........................7.00
V. Langė, Lakewood .... 4.00 
M. Valiukėnas, Chicago 20.00
A. Iškauskas, Weston .... 5.00 
Br. Tamošaitienė,

N. Miami Beach.........15.00
J. Vidmantas, Elizabeth 11.00
B. Garliauskas, Cleveland 2.00
V. Rusa, Australija.........7.00
J. Daunorienė, Oak Lawn 12.00 
O. Ivaškienė, Boston .... 20.00 
St Lungys, Dearbon Hts. 2.00
J. Bemot, Union.............. 7.00
K. Žygas, Cleveland .... 5.00 
Kun. S. Neimanas,

Evanston.........................2.00
A. Dagilis, Westland .... 5.00 
A. Ubavičius, London .. 10.00 
Dr. M. Eymontt,

Cherry HiU ............  7.00
K. Tirva, Ormond Beach 7.00 
A. Drasutis, Chicago .... 3.00 
G. Radvenis, Los Angeles 7.00 
M. Šimkus, Chicago .... 7.00

FLORIDA — HOLLYWOOD 
BEACH

Puiki, rami pajūrio vieta žiemos bei vasaros 
atostogoms. Privatus paplūdimys. Motelis randasi 
ant pat jūros kranto, mylios neapstatyto pajūrio, 
tiltas žuvavimui. Arti Fort Lauderdale aerodromo. 
Motelis prižiūrimas malonių p. BRONIAUS ir 
LEONOS GRINIŲ. Rašyti bei skambinti dėl su
sitarimo:

BR. GRINIUS Tel.: (305) 929-2083
SILVER CLOUD arba
302 BALBOA ST. (305) 923-7743
HOLLYWOOD BEACH, FLA. 33020

A. Lauraitis,
Willow Springs.............. 7.00

Br. Kristopaitis, Chicago 5.00
A. Jablonskis, Australija 7.00
J. Petružis, Milton.........22.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES

3-11 & 11-7 Shift
with geriatric espenence. Egcellent 
itarting &alary. Differential for eve- 
ning & night shift. Also

ADMISSION CLERK
Salary comensurate wit.fr experienc<* 
and ability. Liberal Personnel Policie* 
& fringe benefits. Apply call or send 
resume to Administrator

TRINITY LAKĘS INC.
101 TRINITY LAKE DRIVE 

SUN CITY CENTER, FLA 
813-634-3347

(24-28 )

A. A.
ELENAI ŽIŽNIAUSK1ENEI 

mirus, jos dukterims buvusiai Clevelandfi 
Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos ve
dėjai AURELIJAI BALAŠAIT1ENEI ir bu
vusiai tos mokyklos mokytojai MYLITAI 
NASVYTIENEI ir jų šeimoms reiškiame gi
lią užuojautą ir kartu liūdime

Vysk. Valančiaus Suaugusiųjų 
Lituanistikos Kursų Vedėja ir 

kursantai

Mielai
A. A.

ELENUTEI 
ŽIŽNIAUSKIENEI-čERNIAUSKAITEI 
mirus, jos dukterims AURELIJAI BALAŠAI- 
TIENEI ir MYLITAI NASVYTIENEI su šei

momis reiškiu gilią užuojautą ir kartu liūdžiu

Felicija Modestavičienė

Korp! Neo-Lithuania filisterei
A. A.

ALDONAI AUGUSTINAVIČIENEI 
mirus, jos vyrui JUOZUI, dukroms — neo- 
lithuanėms BIRUTEI ir EGLEI, giminėms 
ir artimiesiems užuojautą reiškia

Korp! Neo-Lithuania 1 
New Yorko Valdyba 

ir Filisteriai

wit.fr


DIRVA
Šią sunkią žemišką kelionę užbaigus

IDAI BUDGINIENEI,

jos mamytę, dukrą, sūnus, seserį ir brolį, 

mūsų Sąjungos geradarį, EMILĮ SINKI su 

žmona JULIJA, evangeliškai užjaučia

Lietuviu Protestantu Sąjunga,
Los Angeles

• Laisvės olimpiada, vy
kusi Toronte liepos 4-6 d.d. 
buvo įspūdinga ir susilaukė 
didelio dėmesio ne tik iš 
žiūrovų, kurių kasdien bū
davo apie 4000, bet ir iš di
džiosios spaudos ir televizi
jos.

Plačiau apie olimpiadą 
bus kitame numery.

• Prel. Audrys J. Bačkis, 
Vatikano Viešųjų Bažny
čios Reikalų Tarybos Pa- 
sekretoris, liepos-3 d. atvy
ko į JAV dviėm savaitėm 
atostogų. Yra sustojęs Lie
tuvos pasiuntinybėje Wa- 
shingtone pas tėvus dr. Sta
sį ir Oną Račkius.

• Dail. Albinui Elskui pa
skirta National Endowment 
for the Arts 1980 — 10,000

Vargingą žemišką kelionę užbaigus

IDAI BUDGINIENEI,
jos mamytę, dukrą GERTĄ, sūnus LEONĄ, 
AUGUSTINĄ, EDVARDĄ, brolį EMILĮ SIN
KI su žmona JULIJA, seserį Vokietijoje ir 
visus giminės bei artimuosius nuoširdžiai už
jaučiame ir jųjų skausmu dalinamės

Emilija ir Kazys
S t a t k a i

Anapalin negrįžtamai iškeliavus

.IDAI BUDGINIENEI, 
jos mamytę, dukrą, sūnus, seserį, brolį EMI
LĮ SINKI su'žmona JULIJA ir kitus gimines 
bei aidimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime

Dr. Antanas ir Halina 
M i 1 a k n i a i 

Albinas ir Vita 
Markevičiai

Anapilin iškeliavus

IDAI BUDGINIENEI, 
su mūsų prieteliais, jos broliu, EMILIU SIN
KIU ir jo žmona JULIJA, mamyte, dukra, 
sūnumis, seserimi ir kitais giminėmis bei 
artimaisiais jųjų skausmu ir liūdesiu kartu 
dalinamės

Halina ir Edvinas 
B a 1 c e r i a i

A. A.

LIUCIJAI KEMEŽIENEI

mirus, jos sūnų VINCĄ, dukteris NATALI

JĄ, NIJOLĘ ir ROMĄ su šeimomis širdingai 

užjaučiame ir kartu liūdime

Donata ir Alfonsas
Sa m ašiai

dol. Craftsmen’s Fellowship 
Grant už atsiektus darbus 
vitražų srityje. Dailininkas 
planuoja ateinančius metus 
paskirti eksperaimentiniam 
vitražo dažymo projektam 
ir laisvai kūrybai.

• Christopher ir Regina 
Žymantaitė Peters, iš New 
Yorko, birželio 26 dieną iš
skrido į Londoną, Kuwait, 
Graikiją, Saudi Arabiją, 
Romą ir liepos mėnesio ga
le grįš į New Yorką. Chris
topher ir Regina Peters yra 
nuoširdūs Dirvos rėmėjai.

• Dail. Juozo Bagdono pa
roda įvyks rugsėjo 13-14 
Kultūros židinyje. Bus iš
statyta pastelės, temperos 
ir aliejinės tapybos kūrinių. 
Parodą globoja Moterų Vie
nybė.

• Dail. R. Zotovienės pa
roda įvyks spalio 4 ir 5 Kul
tūros židinyje. Rengia LMK 
Federacijos New Yorko klu
bas. Dailininkė gyvena Juno 
Beach, Fla.

• Antanas Saulaitis. Wa- 
terbury, Conp., Skautų or
ganizacijos veikėjas ir bu
vęs ilgametis "Skautų Ai
do” redaktorius, sunkiai su
sirgo. Linkime pasveikti.

PAMINĖTA BAISIOJO 
BIRŽELIO SUKAKTIS 

NEW YORKE

šią tragišką lietuvių tau
tos sukaktį New Yorko lie
tuviai minėjo birželio 15 
dieną, pradėdami iš ryto iš
kilmingom pamaldom Ap
reiškimo parapijos bažny
čioje, Brooklyne, o 2 vai. p. 
p. Kultūros židinyje minėjir 
mas prasidėjo giliam susi
kaupime organizacijų atsto
vams įnešant į sceną vėlia
vas. Iškilmes atidarė ir va
dovavo A. Vakselis, rengi
mo komiteto pirmininkas. 
Sugiedojus tautos himną, 
tėv. K. Bučmys sukalbėjo 
invokaciją ir Lietuvos gene
ralinis konsulas A. Simutis 
tarė jautrų žodį šių Lietu
vos istorijoj nepamirštamų 
birželio įvykių minėjimo 
proga.

Pagrindinę kalbą pasakė 
dr. P. Vileišis iš Waterbu- 
rio, Conn. Kalbėjo jis ilgo-

kai, bet nuoširdžiai, atvirai 
ir jautriai pats pergyvenda
mas, primindamas tas kri
tiškas lietuvių tautos per
gyventas siaubo dienas ir 
pabrėždamas ir dabar sovie
tų vykdomą agresiją tėvy
nėj, laisvame pasaulyje ir 
mūsų pačių tarpe išeivijoj. 
Prelegentas įtikinėjo, jog 
sovietinis agresorius nepa
sikeitė. Jie niekuomet nepil
dė nei vienos pasirašytos 
sutarties. Nepildo ir Helsin
kio 35 valstybių pasirašyto 
akto. Kas liečia mus, tai 
idant mūsų kova už Lietu
vos išlaisvinimą būtų sėk
mingesnė ir tvirtesnė, rei
kalinga yra Jie tik tautinis 
solidarumas, bet reikalinga 
ir tautinės disciplina (čia 
publika sukėlė jam ovaci
jas).

Kaip galima daleisti, sa
kė jis, kad lietuvis su lie
tuviu bylinėtųsi savo klau
simais po amerikonų teis
mus ir leistų sunkiai su
telktus visuomenės pinigus. 
Tai yra didžiausias nesusi
pratimas. Bent po 40 metų 
tas turi pranykti, reikia 
kalbėti, tartis ir aiškintis 
nesusipratimus, štai pavyz
dys New Yorkas, surengę šį 
minėjimą LB apygarda kar
šu su vietos ALTa.

Dr. P. Vileišis pasisakė 
prieš Vasario 16 gimnazi
jos mokinių vežiojimą į 
okupuotą Lietuvą ypač 
šiais okupanto švenčiamais 
džiaugsmo, o mūsų tautos 
kančių metais. Jis išdėstė 
visą eilę metodų, kuriais 
mes turėtume naudotis įvai
riomis progomis garsinti 
Lietuvos vardą. Kalbėtojas 
buvo daug kartų auditorijos 
pertrauktas plojimais ir 
baigus paskaitą pagerbtas 
atsistojimu.

Minėjime dalyvavo ir 
daug metų iškentėjusios Si
biro tremtinės: Juočiupienė 
ir Povilaitienė, kurios buvo 
pagerbtos įteikiant po gėlę. 
ALTos pirm. P. Ąžuolas 
perskaitė rezoliuciją, kuri 
buvo priimta publikos entu
ziastingu plojimu.

Po oficialios minėjimo da
lies vyko meninė programa 
vadovaujant P. Jurkui. Pia
nistė Aldona Kepalaitė at
liko keletą muzikos kūrinių. 
Tėvas L. Andriekus paskai
tė minėjimo nuotaikai pri
taikytos patriotinės savo 
poezijos: Rūpintojėlių že
mė, Krikšto ašaros, Červe
nės kankiniams ir k. Savo 
kūrybos taip pat skaitė P. 
Jurkus ir L. Žitkevičius.

(eč) DRAUGAS

DIRVA
P. O. Box 03206 /
Cleveland, Ohio 4414)3

Siunčiu 10 doL ir prašau atsiųsti naujai išėjusią 
Bronio Railos knygą ” V AI VOS RYKŠTĖ”.

Pavardė ir vardas____ _______

Adresas ____________________

• Kun. Vincas Valkavi- 
šius šiemet apgynė tezę 
”Lietuvis kunigas New 
England pionierius” ir gavo 
magistro laipsnį iš istorijos. 
Tezę jis rašė Bostono Kole
gijoje. Joje jis išnagrinėjo 
kunigo J. žebrio įdomų gy
venimą, jo veiklą lietuvių 
tarpe ir tragišką mirtį. Vei
kalas bus atspausdintas at
skira knyga. Įvadą parašė 
žymus Harvardo universi
teto profesorius.

FACTORY* WORKERS
Expenenced or will train. 40 hours 
per week. >3.80 to start. Also

KOLTE DEL1VERY PERSON 
Long Jiours, hard working. Commis- 
sion guarunled. Xo.000.00 annual up 
to >30,000.00 per year.

APPLY JACK COYNE 
COYNE INDUSTRIAL . 

LAUNDRIES
6710 LEXINGTON . AVĖ. 

CLEVELAND. OHIO 44103 
216-391-2143

(25-29)

• Bronys Raila, VAIVOS 
RYKŠTĖ, šimtas prakalbu i Lie
tuvą 1975 —1979 m. Išleido -Vii 
tis” 1980 m Aplanko dailinin
kas — Algirdas Kurauskas. Tira
žas — 1000 egz. Leidinys 436 psl., 
'karna — 10 dol, gaunamas ir 
“Drauge”.

Bronio Railos straipsniai bei 
šiaip raštai, ar jie būtu ilgi ar 
trumpi, skaitytoją visada patrau
kia savo šmaikštumu, dabarties 
ir praeities aprašomu įvykių bei 
temų dktuaiiu pristatymu. Viso
mis šiomis savybėmis ypač pasi
žymi ši naujausioji jo knyga, 
šiaip ar taip, Bronį Railą pa
žįstame kaip mėgstantį nesi- 
itnanpfati: jeigu jau eafo, tai 
puslapių nesigaili ir ju neAai- 
čiuoja. "Varvos rykštė” bus dabar 
naujiena ir ta prasme, kad temos 
užgriebiamos tiesiog akimirksnio 
trumpumu: kiekvienai jV skiria
ma vos 3 — 4 psl.

Tai kovinga kultūrinio, infor
macinio ir' politinio pobūdžio 
knyga, žvilgsnį nukreipus į oku
puotąją Lietuvą. Autoriaus žo
džiais tariant, tai atkirčiai jau 
per dešimtmečius trankančiam 
lietuviu sąmonės nuodijimui.

Galybė knygas temų suskirs
tomos į šiuos pagrindinius turi
nio skyrius: Klastojimai, Išdavi
kai apie mus kitus, Kaip tardė 
Voldemarą, Susamekinimas per 
niekinimą, Propagandistų grioz
dai, Enciklopedija, Geismas pa
sisavinti Krėvę, Dialogai su 
Venclovom, Tas kitas pasaulis, 
Jų Ūkimai, Kapstyto, Preikšo, 
šepečio soc-readizmai, Akšnūkos.
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