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BRITAI APIE REAGANA
Jo išrinkimas būtų visai 'normalus’

Vytautas Meškauskas

Bush ir Reagan respublikonų konvencijoje Detroite laimėję 
UPI nuotr.

TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

rinkimus.
I LONDONAS. Ką europie

čiai ir ypač britai galvoja 
apie kandidatus į JAV pre
zidentą? Ciniškas, atsaky
mas būtų, kad tai, ką jiems 
parašo jų laikraščių kores
pondentai. O kadangi žurna
listų dauguma yrą liberalai, 
jų pažiūros į dabar vyrau
jantį kandidatą Ronaldą 
Reaganą turėtų būti labai 
skeptiškos, net jei jie rašy
tų ir daugiau dešinės pa- 

* kraipos laikraščiams. Rea- 
gano laimei, jie ne kokios 
nuomonės ir apie dabartinį 
prezidentą ir būsimą demo
kratų kandidatą Jimmy 
Carterį. Pagaliau, susigy
venus su mintimi, kad Rea
ganas vis dėlto gali būti iš
rinktas, pradedama aiškin
ti, jog jo išrinkimas gali bū
ti laikomas visai normaliu.

► Tokios nuomonės yra ir de
šinės pakraipos Sunday 
Telegraph korespondentas 
Peregrene Worsthorne.

Jis savo skaitytojams 
primena, kad kai preziden
tas Kennedy savo inaugu
racinėje kalboje pareiškė, 
jog JAV yra pasiryžusios 
ginti laisvę bet kur, nė vie
nas liberalas neįspėjo, kad 
Baltuosiuose Rūmuose atsi
rado karo kurstytojas. Po 
20 metų daug kas pasikeitė: 

”Nors jo (Reagano) už
sienio politikos užsimojimai 
mažiau grandioziški ir dar 
mažiau karingi kaip Kenne- 
džio, bet jis jau dabar pra
vardžiuojamas karo kursty
toju, iššauksiančiu pasaulio 
galą. Išsireiškimai ir pažiū
ros neišbandyto jauno vy- 
ro tada buvo laikomos tin
kamos ir atsakingos, net pa
sigėrėtinom, bet jei jas da
bar išreiškia neišbandyta* 
senesnis vyras, jos laiko
mos kurstančiom, pavojin
gom ir net neatsakingom”.

Korespondento nuomone, 
Reaganas nesukelia baimės 
asmeniškai, bet jo kritikai 
jį tokiu atvaizduoja, nes 

taip daugiau tinka jų propa
gandai. Kas juos baido yra 
ne tai, kad jis pavartotų 
Amerikos jėgą neatsakin
gai, bet kad jis yra pasiry
žęs ją panaudoti iš viso. 
Reagano išrinkimas Ameri
kos užsienio politiką pa
remtų jos kariniu pajėgu
mu. Abejojama daugiau to
kios politikos išmintingumu 
negu žmogaus (Reagano) 
kvalifikacijom. Mat, nuo 
Vietnamo buvo madoje gal
voti, kad Vakarų interesai 
galėtų būti pakankamai ap
saugoti palyginti silpnos, 
nenorinčios įsikišti super
valstybės Amerikos. Dėl to 
įsitikinimo ar vilties Reaga
nas atrodo pavojingas.

Detentę iššaukė tai, kad 
tarptautiniai santykiai pa
sidarė per komplikuoti ir 
taip supainioti su abiem su- 
per-valstybėm, kad nė vie
na iš jų negalėtų juos spręs
ti jėga. Tokioje padėtyje 
nesimatė prasmės didinti 
karinę pajėgą, nes pasaulis 
jau buvo pergyvenęs tą sta
diją, kurioje dar galima bu
vo ją pavartoti. JAV, kaip 
ir Sovietija, turėjo pames
ti viltį padiktuoti savo va
lią, lygiai kaip tėvai negali 
primesti savu norų suau
gusiems vaikams. Už tat ge
riau pasitraukti su šypse
na, viliantis, kad nors tavęs 
nebus klausoma, bet tu bū
si mylimas. Tokios buvo 
Amerikos nuotaikos karui 
Vietname baigiantis — aiš
kina Worsthome — ir Car- 
teris jas aiškiai išreiškė, at
rodydamas busiąs idealus 
prezidentas naujam impo
tencijos amžiui.

Bet kas atsitiks, jei So
netų Sąjunga ir toliau lik
tų pažiūros, kad pergalė ati
tenka stipresniam ir narses
niam (jei nesakyti nachališ- 
kesniam); ar Trečiasis Pa
saulis, kurio subrendimo bu- 

(Nukelta į 2 psl.)

lazdelę. V. Pranaičio nuotr.

Laisvės Olimpijada praėjo dideliu 
pasisekimu Algirdas Bielskus

Olimpinės žaidynės labai 
artimai siejamos su tarp
tautiniu bendravimu, gera 
valia ir taika, šių metų 
olimpinių žaidynių rengėja 
Sov. Sąjunga nusikalto 
šiems žaidynių reikalavi
mams.

Lietuviai, latviai, estai, 
ukrainiečiai ir armėnai, pro
testuodami prieš Sov. Są
jungos priespaudą ir gro
buoniškos kėslus, liepos 4-6 
d.d. Etobicoke surengė Lais
vės Olimpiadą.

A. Barkauskui įteikiamas sidabro medalis už rekordą disko 
metime. Aukščiau stovi užrainietis B. Chambul laimėjęs aukso 
medalį. V. Pranaičio nuotr.

Olimpiada prasidėjo lie
pos 4 d., Etobicoke stadio
ne įvyko iškilmingas atida
rymas, grojant orkestrui ir 
dalyvaujant eilei konsulų, 
aukštų pareigūnų bei tauty
bių atstovų. Įnešus visas vė
liavas, įžygiavus sportinin
kams, olimpinė liepsna bu
vo atnešta nuo miesto ro
tušės ir atidarymo žodį tarė 
generolas Whittaker. Po to 
sekė visų tautybių, išsky
rus lietuvių, labai įdomi me
ninė programa.

Liepos 5 ir 6 d.d. tame 
pačiame stadijone ir šalia 
esančiose patalpose vyko 
sportinės varžybos. Pirmoje 
Laisvės Olimpiadoje buvo 
varžomasi krepšinyje, tink
linyje, futbole, lengvojoje 
atletikoje.

Šaudymo varžybos įvyko 
birželio 14-15 d. Jose da
lyvavo tik lietuviai, latviai 
ir estai.

Organizacinio komiteto 
pirm, buvo ukrainietis O. 
Kanarski, vicepirm. R. Pet
rauskas, kartu su šALFAS 
S-gos pirm. P. Bernecku ir
L. Beržinytė.

Bendras lietuvių pasiro
dymas sporto aikštėse bu
vo stebėtinai puikus ir yra 
kuo džiaugtis bei didžiuotis. 
Tik viena juoda dėmė, kaip 
ir per mūsų pasaulio lietu
vių žaidynes, tai paradas. 
Kai visos tautybės buvo 
tvarkingai aprengtos ir 
drausmingos, tai mūsų 
sportininkai visi nepasiro
dė, o kurie ir buvo, atrodė 
pasigailėtinai liūdnai. Lai
kas būtų išmokti, o taip pat 
ir apsirengti, ypač kai šiuo 
metu kasoje pinigų netrūk
sta.

Šios žaidynės susilaukė 
didelio pasisekimo. Jas ap
lankė daugiau kaip 8000 
žiūrovų ir dalyvavo per 300 
sportininkų. Pasisekimo pa
skatinti rengėjai tikisi se
kančias žaidynes praplėsti 
— įjungti daugiau varžybų 
ir daugiau dalyvių. Nutarta 
tokias olimpiadas rengti kas 
ketveri metai.

Toliau duodame trumpą 
sportinių varžybų apžvalgą. 
Pradedant pirmiausia tenka 
užgirti sėkmingą ir tvar-

(Nukelta į 4 psl.)
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Kiek žmonių reikia savivaldai?
ISLEOFMAN, 1980 m. lie 

pos m. Rašoma po iškilmių šio
je mažoje saloje tarp Anglijos 
ir Airijos, kurios buvo ne tik vi
sur užtinkamas metinis para
das, bet ir konstitucinis aktas.

Šioje saloje galioja tik tie įs
tatymai, kurie viešai paskel
biami angliškai ir vietine, 
manxų kalba bendrame vie
šam abejų salos parlamento 
rūmų ir administracijas susiti
kime, įvykstančiam pačiame 
vidurvasaryje. Taip daroma 
jau tūkstantis ir vieni metai!

Tai seniausia dar išsilaikiu
si parlamentinė santvarka pa
saulyje, nors Islandija tai ban
do nuginčyti. Skirtumas, vie
nos ar kitos salos naudai, gali 
būti tik keli metai.

Lietuviui, kurio tautą per 
amžius persekiojo nutautėji
mas ir politinių teisių atėmi
mas, šios salos santvarka yra 
labai įdomus ir pavydėtinas 
reiškinys. Istoriškai žiūrint, 
galima prileisti, kad kaž kas 
panašaus būtų išsivystę, jei 
būtų išsilaikiusi personalinė 
karališka unija su lenkais.

Britai apie 
Reaganą...

(Atkelta iš 1 psl.)
vo laukiama ir toliau elgsis 
kaip jaunatviškas nusikal
tėlis? Dėl to, kad Carteris 
neturėję atsakymo j tokius 
klausimus, invazija į Afga
nistaną ir įkaitų paėmimas 
Teherane sukėlė tokią pa
niką, demonstruojančią ne 
tik Rusijos jėgą, bet dar 
daugiau Amerikos impoten
ciją. Aišku, kad detentės 
pasaulyje slypėjo pavojai 
nenumatyti jos filosofijoje. 
Pasaulis iš tikro pasidarė 
labai komplikuotas, tačiau 
išvada, kad nebereikia stip
rios Amerikos, pasirodė ne
įtikinama.

Sprendžiant iš jo žodžiu, 
Carteris pasimokė iš patir
ties, bet jo veiksmai dar ne
rodo naujo tikėjimo. Jis pri
mena Hamletę su skausmin
gu klausimu: ”Būti ar ne- 

. būti”....
Tiesa yra tokia, kad Ame

rikos rinkikai nepaprastai 
rizikavo Carterį rinkdami 
prezidentu, ir toji rizika ne
apsimokėjo. Jie, kaip tau
ta, buvo nusivylę jėgos iš
naudojimu ir pakrypo į 
žmogų, kuris žadėjo jiems 
saugumą be jokių pastan
gų. Jo išrinkimas buvo aiš
kus posūkis Amerikos isto
rijoje, šuolis į nežinomybę. 
Palyginus su tuo išrinkimas 
Ronaldo Reagano būtų grį
žimas į normalumą. Carte
ris su savo impotencijos po
litika pasaulį privedė prie 
karo slenksčio. O jei taip, 
kodėl išrinkimas naujo pre
zidento, kuris žada atstatyti 
tradicinę jėgos politiką, tu
ri sukelti baimės. Pagal pa
tirtį ta klasiška politika bu
vo tikrai pasirodžiusi esan
ti mažiau kraštutinė.

Ateities laukiant, šios salos pa
tyrimas gali išblaškyti abejo
nes, kad keli milijonai lietuvių 
galėtų būti per mažai, jei ne 
visiškai nepriklausomybei, tai 
bent praktiškai įmanomai pla 
čiausiai savivaldai, nuo kurios 
dar taip toli sovietinės respub
likos.

Mat, šioji sala tėra vos 30 
klm. ilgio ir 10 klm. pločio. Jo
je gyvena tik netoli 60 tūkstan
čių gyventojų. Bet jie turi sa
vo atskirą teisinę sistemą, mo
kesčius, pinigus, paštą. Žino
ma, tam daug padėjo geogra
finė padėtis: 40 mylių nuo ar
timiausio Anglijos pakraščio, 
30 mylių nuo Airijos. Dau
giausiai savystovumą išlaikyti 
tačiau padė britams būdingas 
savo ir kitų papročių bei tradi 
cijų gerbimas ir laisvės meilė. 
Nesunku įsivaizduoti, kaip čia 
viską pagal vieną kurpalį bū
tų norėję sutvarkyti vokiečiai 
nacių laikais. Nedaug nuo jų 
būtų atsilikę ir lenkai su rusais 
jau nekalbant apie bolševikus.

Teisiškai - sala nėra nei 
save valdanti britų dominija, 
kaip Kanada ar Australija, 
nei britų karūnos kolonija 
(Crown Colony) kaip Hong- 
Kongas ar Gibraltaras. Už tas 
ji turi nepalyginamai daugiau 
teisių.

Salos santvarką galima su
prasti tik atsiminus istoriją. 
Nėra daug žinių apie krikščio
nybės eros pirmuosius šimtme
čius. X-tame šimtmetyje čia 
atvyko Skandinavijos vykin- 
gai, kurie įvedė savo teisinę 
santvarką, kurios viršūnė, ga
lima sakyti, ir buvo tas mūsų 
paminėtas metinis susirinki
mas. Jame buvo skelbiami 
nauji įstatymai, sprendžiamos 
bylos ir taip toliau. Nuo tų lai 
kų išsiliko ir susirinkimo var
das: tynwald (skandinaviškai 

Man salos sostinėje Douglas pasivažinėjimas ”konke”.

‘Thing’ - vis. susirinkimas, 
‘Vollr’ - laukas). Vėliau iš da
bartinių norvegų protėvių sa
lą paveržė škotai, iš jų anglai, 
tačiau santvarka paliko ta pa
ti.

Šiandien ji apibūdinama 
kaip autonominis vienetas bri
tų tautų bendruomenėj (Com- 
monwealth), kuris formaliai 
nepriklauso jungtinei karalys
tei (United Kingdom) ir tolau 
būdu tokie kaimyniniai kraš
tai - kaip Anglija, Škotija ir 
Airija - jai yra užsienis. Tai 
buvo pabrėžta ir per šias iškil
mes. Į jas iš Londono atvyko 
ne vidaus, bet užsienio reikalų 
ministeris lordas Carringtonas. 
Pereitais metais, per tūkstanti
nę sukaktį, dalyvavo pati ka
ralienė.

Salą su D. Britanija asme
niškai jungia karalienė, kuri, 
nepaisant savo lyties, oficia
liai yra tituluojama kaip 
‘Lord of Man’. Ji skiria leite
nantą gubernatorių 5 metams. 
Tas vadovauja administraci
jai, bet jo funkcijos laikui bė
gant darosi vis daugiau repre
zentacinės. Dabar net svars
tomas įstatymo projektas, ku
ris lt. gubernatoriui neleistų 
dalyvauti salos ministrų ka
binetų posėdžiuose. Kad ga
liotų, įstatymus turi pasirašyti 
karalienė, atseit, karūna lyg 
turi veto teisę, bet praktiškai 
ji čia, kaip ir D. Britanijoje, 
taip seniai nebuvo pavartota, 
kad abejojama jos egzistencija 

(Bus daugiau)

ŠVEICARŲ RADIJAS 
APIE LIETUVĄ

Liepos pradžioje Šveica
rijos lietuviai išgyveno di
delį džiaugsmą: per šveica
rų radiją ištisą valandą kal
bėta apie Lietuvą! Trans-

Man saloje sena vykingų pilis.

liacijos tekstą sudarė švei
carė Beatriče Leutenegger- 
Eichmann, glaudžiai bend
radarbiaudama su Šveicari
jos lietuviais. Programos 
pradžioje pareikšta vieša 
padėka Dr. A. Geručiui ir 
prof. J. Eretui.

Pats tekstas sudarytas 
nepaprastai simpatingai ir 
nušvietė tiek lietuvių tau
tos bei Lietuvos valstybės 
praeitį, tiek davė daly
viams progos pasisakyti dėl 
dabartinės padėties bei dėl 
ateities lūkesčių. Emisija 
baigta Lietuvos himnu Emi
sijos bus pakartotos rugpiū- 
čio-rugsėjo mėn. Apie Lie
tuvą bus transliuojama IX 
14 d. (sekmadienį), 4 vai.
P- P-

Šveicarų Rytų Instituto 
Berne organas ”Zeitbild” 
paskelbė dr. A. Geručio 

ATVYKĘ į CHICAGA, BŪTINAI
PASINAUDOKITE PROGA

straipsnį apie Baltijos vals
tybių rusinimą, ypač apie 
Maskvos sistemingas pa
stangas pirmoje eilėje su
rusinti Latviją. Autorius iš
vedė, kad Maskva vykdo 
planą sudaryti rytų slavų 
"koridorių” ir tuo būdu su
skaldyti baltų tautų erdvę. 
Be to, netenka užmiršti, kad 
baltų tautų užnugaryje jau 
sukurta rusų kolonizuojama 
"Kaliningrado”, buv. Kara
liaučiaus sritis.

IMMF.DIATE OFEN1NG5 FOR 
REGISTERED NURSES 

AND 
LICENSED VOCATIONAL NURSES 
to work and live in a .mali congeniai 
community & hospital. For all ahifts. 
Benefits include, paid vacation. and 
siek leave. paid insurance plan, 6 
holidays. and iongevity pay. plūs one 
meal on duty. Apply cali or write to 
Director of Nursas

EDWARDS COUNTY MEMORIAL 
. HOSPITAL
P. O. Box 38 

Rock Springs, Texąs 78880 
512-683-2313

(22-31)

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ 
185 N. Wabash Avė.
Chicago, III. 6O6Q1
Antrame aukšte.

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

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IK LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUUITIS ir J. MAtEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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Mielieji Vilties Draugijos nariai,
Prieš metus Chicagoje įvykęs dvimetis narių ir įga

liotinių susirinkimas pavedė mums ateinančių dvejų metų 
būvyje tvarkyti Vilties Draugijos reikalus. Pirmaisiais 
vadovavimo metais iškilusias problemas stengėmės su 
Jumis dalintis Dirvos laikraštyje. Dalis Jūsų veikliai 
atsiliepė į mūsų kreipimųsi — pasistengė paremti rude
ninę loteriją ir surasti laikraščiui naujų prenumeratorių. 
Už šią talką, stiprinančią medžiaginius Dirvos pagrindus, 
esame labai dėkingi..

Artindamiesi prie Dirvos 65-rių metų sukakties mi
nėjimo, pirmiausiai peržvelgėme Vilties narių kartoteką. 
Narių sąrašuose turime arti vieno tūkstančio. Jeigu jų 
dauguma būtų tokie, kaip keliasdešimt stropiųjų, netektų 
skųstis: jie ir laikraštį prenumeruojasi, atnaujindami 
prenumeratą prideda auką, paremia loteriją ir nuolatos 
savo Vilties įnašus didina, ypatingai po Dirvą ištikusio 
gaisro ir įsigyjant pastovią būstinę. Jeigu išleidžiame 
naują rinktinę knygą, jie tuojau pat įsigyja ir laukia 
kitos.

Kita narių dalis, ir ji, reikia apgailestauti, yra ne
maža, jau kitokia. Dalis jų laikraštį prenumeruojasi, bet 
nepastebi, kad prenumeratos kaina (13 dol. metams) ne
buvo pakelta jau nuo 1968 metų. Kas nežino, kaip pakilo 
kainos viskam per tą dvyliką metų? Bet jeigu Dirvos 
prenumeratos kaina išliko tokia pat, tai tik dėl to, kad 
norime siuntinėti Dirvą ir į tuos namus, kuriems ir tokia 
kaina yra nemažas pinigas. Tai yra, mūsų ir daugelio 
kitų supratimu, tik prenumeratos minimumas, prie kurio 
sulaukiame ir savanoriško priedo, kurį su dėkingumu skel
biame laikraštyje. Prašytume šią mūsų pastabą prisiminti 
šiais sukaktuviniais metais, kada ryžtamės Dirvos ėjimą 
tęsti ne penkmečiais, bet dešimtmečių dešimtmečiais.

Su kita Vilties narių dalimi yra dar blogiau. Jų ne
maža Draugijon įstojo prieš beveik trisdešimt metų, įmo
kėdami minimalų mokestį, užregistruotą kartotekoje, ir 
daugiau jokios progos nebesurado jų kartotekai papil
dyti. Netrūksta ir tokių, kurie net laikraščio nebesipre- 
numeruoja. Prašytume tokius narius mintimi grįžti į 
anuos laikus, kada brangesniais pinigais darėte pirminį 
įnašą, ir su Jūsų ryšio atgaivinimu palengvės visų kitų, 
aktyviųjų narių našta.

Kitas didelis mūsų rūpestis yra Dirvos prenumera
torių skaičius. Mūsų laimei iki šiol naujųjų skaitytojų 
atsiradimas beveik išlygino ir tebeišlygina jų dėl vienų 
ar kitų priežasčių nutrupėjimą. Bet to nieku būdų ne
gana. Kad laikraščio reikšmė stiprėtų, o jo medžiaginiai 
pagrindai tvirtėtų, turime bendromis pastangomis ieško
ti naujų ir vis naujų prenumeratorių, kartu išlaikydami 
jau turimus. Mes žinome, dalis Dirvos skaitytojų laik
raštį nuolat skolinasi (o gal ir iš Jūsų), kad galėtų juo 
pasinaudoti, nors ir pajėgtų patys prenumeruotis. Paska
tinkite juos taip padaryti — bus paslauga laikraščiui.

Antra vertus, Jūs ir mes žinome, kad galinčių laik
raštį prenumeruotis kiekis yra daug didesnis negu jo 
skaitytojų. Ne mes, bet Jūs juos pažįstate ir dažnai susi
tinkate. Mes jų negalėdami pasiekti, prašome Jus būti 
ar kitų priežasčių nutrupėjimą. Bet to nieku būdu ne- 
mūsų talkininkais. Prikalbinkite tokius savo pažįstamus, 
gimines ar kaimynus, kad jie sau ar naujas šeimas suku- 
įiantiems jauniesiems užsakytų Dirvą, kurios užsakymas 
bet kuria proga gali būti labai reikšminga ir ištisus me
tus prisimintina dovana. Ar ne teisingai senolių išmintis 
sakydavo, kad grūdas prie grūdo pripildo aruodą?

Dar vienas įsidėmėtinas dalykas — tai pratinimas 
jaunuomenės prie laikraščio. Kur laikraštis tėvams mie
lai laukiamas svečias, ten prie jo ir jaunimas pamažu 
pripranta, o kada ateis jo eilė savarankiškai tvarkytis 
gyvenime — tėvų įtaka savaime pasireikš. Tada ir laik
raščių leidėjai bei redaktoriai galės mažiau graudenančių 
laiškų rašinėti ar tokių pat straipsnių nuolatos spausdinti.

Savo ruožtu mes dar kartą pareiškiame, kad jaučiame 
pareigą sutelktas lėšas naudoti taip, kad jų užtektų ilgai

(2)
{domu, kad net tiks valsty

bės vyras, kaip Goldwater, 
mato reikalą pakeisti JAV po
litikos krypti, gi krypties pa
keitimo siūlymai lietuviškoje 
spaudoje susilaukia išeivijos 
‘liberalų’ puolimų. Deja, tuo 
klausimu bet kada pasirink
čiau B. Gcddwaterio nuomonę 
negu ligšiolinių lietuviškųjų 
‘hit and run’ (užgauk ir pa
bėk) politikos ekspertų nuo
monę. Jis, kaip matome, aiš
kiai pasako kodėl krypties pa
keitimas būtinai reikalingas, 
kada mūsiškiai ‘liberalinio’ 
dumblo vagon įklimpę politi
kos ‘ekspertai’ nei nebando, ar 
nedrįsta pasakyti, kodėl jiems 
dabartinė ‘kryptis’ taip labai 
patinka.

Knygoje, suprantama, gau
su įdomios, mažai kur - ar net 
niekur dar neskelbtos, infor
macijos apie politinius užku
lisius, JAV prezidentus, šen. 
McCarthy bylą, Kiaulių įlan
kos tragediją, Watergate. Ta
čiau nesitikėta ten užtikti iš to 
kalibro valstybininko ligšiol 
nelaukta pažiūra į JAV politi
kos tikruosius vairuotojus. Ne
reiktų stebėtis, jei dėl to šen. 
Goldwater bus vėl apšauktas 
‘fanatiku’, ‘ekstremistu’, ar 
net įrašytas į slaptus berčinin- 
kų sąrašus. Jis aiškiai ir ne
dviprasmiškai atidengia CRF 
(Council On Foreign Rela- 
tions) ir Trilateral Commision 
vaidmenį JAV užkulisiuose 
bei pačioje vyriausybėje ir nu
sako jų siekius.

‘Intemacinalistinės pasaulė 
žiūros CRF ... tiki, kad tauti
nės (valstybės) sienos turi būti 
panaikintos ir įkurta vieno pa
saulio valdžia.*

Knygoje yra net skyrius ‘Ne 
išrinktieji Valdovai’, kuriame 
svarstomos elitistinės ‘vieną 
pasaulį’ kuriančios grupės. Ap 
rašęs, kaip David Rockelfeller 
iš didžiųjų įmonių ir bankų 
vadovų suorganizavo CRF sa
telitą - Trilateral Comission, 
Coidwater sako;

Žinybos parama buvo užtik 
rinta pakviečiant (nariais) 
Chicago Sun-Times direkto
rių; New York Times, Wall 
street Joournal, Los Angeles 
Times ir Washington Post di- 
rektoius; Columbia Broadcas- 
ting System prezidentą, taipo

gi mažesnės komunikacijos sri 
ties žvaigždes.’

Tai, žinoma, paaiškina, ko
dėl konservatyvioje spaudoje, 
dabar jau ir vienur-kitur anti- 
establišmento ‘liberalinėje, te
užtiksi prasmingą ‘elitistų’ 
klausimo nagrinėjimą. Gal 
tai nuo šen. McCarthy sunai
kinimo laikų užsilikusi baimė 
būti pavadintam anti-komu 
nistu. Anot Goldwaterio: •

‘Žinyba vedė neatlaidžią 
kampaniją prieš antikomunis- 
tus.’

Pats Godwateris tai pajuto 
savo kailiu 1964 m. rinkimi
nės kovos metu. Jam į Baltuo
sius Rūmus keliui pastoti buvo 
šmeižiamas visas antikomu
nistinis - konservatyvus - ame- 
rikanistinis sąjūdis, rėmęs jo 
kandidatūrą ir programą. 
Goldwateriui sunaikinti JAV 
patriotai antikomunistai buvo 
suplakami su smurtą skelbian
čiomis ir vykdančiomis grupė
mis - naciais, komunistais, 
KKK. Apie šią fazę Goldwa- 
terio knygoje skaitome;

‘Komunistai ir naciai buvo 
pasaulio akyse pasmerkti už 
žudynes, šantažą ir didį melą. 
Nė vienas mano pažįstamų 
Amerikos bičiulių neturi jo
kios simpatijos brutaliam Ku 
Klux Klano terorizmui. Mano 
manymu (Senatorius) Hugh 
Scott ir Nelson Rockefeller’io 
nesaikingumai - paženklinant 
patriotiškus John Birch Drau
gijos narius lyg juos būtų gali
ma sulyginti su komunistais, 
naciais ar kukluxklaneriais - 
buvo moralinė nuodėmė, pa
pildyta sąmoningai ir su ap
skaičiavimu. Tai pažeidė vi
sas doros ir labdaros pagrindi
nes taisykles ir tikrumoje buvo 
galvažudyste (assasination) 
lygiai taip šlykšti, kaip bet ku
ris komunistų, nacių ar kuklu- 
xerių įvykdytas nedoras veiks
mas.’

Sunku nepastebėti, kad čia 
jo minėtas Pennsylvania sena
torius H. Scott, kuris komunis 
tams ir ‘liberalams’ 1964 me
tais savo šmeižtais padėjo ‘iš
gelbėti Ameriką’ nuo Barry 
Gddwaterio - ir to pasėkoje, 
kaip pamatėme, užtikrinti nu 
ginkluotą, Vietname palaužtą 
Irane apspiaudytą, ekonomi
niai sugniuždytą, nusikaltė
liais ir šnipais priveistą Ame
riką - buvo ir tebėra laikomas

ilgai Dirvos egzistencijai. Tad prašome šiais sukaktiniais 
metais neatsisakyti pagal savo pajėgumą paremti Dirvą, 
ar tai Vilties Draugijos įnašų pakėlimu (jos šimtininkų 
niekada nebus perdaug), ar tai papildoma štambelesne 
auka prie minimalios prenumeratos kainos, ar pagaliau 
kiek galint daugiau naujų prenumeratorių suradimu. Už 
visa tai iš anksto dėkojame.

Genys margas, skaitytojų interesai dar margesni, 
sutardami didžiuosiuose dalykuose, dažnai pasiginčyjame 
smulkmenose. Todėl prašome suprasti ir atleisti, jeigu 
Dirva smulkmenose nevisados gali atitikti Jūsų galvoji
mą: vengdama kampuotų asmeniškumų, ji stengiasi tar
nauti istorinei tiesai, duoti teisingą gyvenamo meto in
formaciją ir stiprinti mūsų tautos žmogiškųjų teisių ir 
valstybinės nepriklausomybės siekimą, čia, atrodo, ir 
yra tas stiprus pagrindas, išlaikąs Dirvą iki mūsų laikų 
ir užtikrinąs jai šviesią ateitį.

VILTIES DRAUGIJOS VALDYBA: 
Pirmininkas D. Degėsys, 
vicepirmininkai K. Pocius, 
A. Lai kūnas, J. Jurkūnas, 
V. Stankus, A. Švažas, 
sekr. J. Jurevičius.
Dirvos redaktorius V. Gedgaudas

‘lietuvių draugu’, ‘Lietuvos 
draugu’. Tačiau dar niekas 
mums nepaaiškino, nors pa
kartotinai prašoma, kaip tikru 
moję tokie ‘draugai’ ir jų veiks - 
mai bei tų veiksmų pasėkos 
padeda Lietuvai priartinti 
laisvės rytą.

Kokia, pavyzdžiui, konser
vatyvaus Godwaterio progra
ma tuo klausimu? Jis (be jo
kių atsiprašymų’ šiandien) yra 
pasakęs 1960 m. lapkričio 14 
d. Montgomery, Ala. Karo 
Kolegijoje.

‘Aą nusakiau pasaulinį ko
munizmą kaip pasaulinį są
mokslą pasiryžusi pavergti vi
sas pasaulio tautas. Aš sakiau, 
kad Amerikos užsienio politi
kos galutinis tikslas turi būti - 
padėti sukurti pasaulį, kuria
me būtų įmanomai didžiausia 
galimybė laisvei su teisingu
mu, taika ir medžiaginiu ger
būviu.’

Skaitant šią aliarmą ir viltį 
skelbiančią knygą džiugu, 
kad esama valstybininkų, ku
rie ištveria tiesos kelyjeir tuo
mi paskatina kitus jais pasekti 
Šio vyro teisingumą politikoje 
įrodo ne įmantrūs žodžiai ar 
skambūs moksliniai titulai, 
bet įvykių, nors ir nemalonių, 
išsirutuliojimas. Jo patriotiš
kumo, drąsos sakyti tiesą, ne
palaužė nei nusivylimai, nei 
laikini pralaimėjimai, nei 
šmeižtai, nei valdančiųjų vi
lionės -- ‘trupinio aukso, ska
nios sriubos šaukšto’. Si knyga 
priminė kitą knygą, The Blue 
Book Of The John Birch So- 
ciety, kuri yra 1958-siai me
tais Robert Welch, tos organi
zacijos steigėjo, pasakytos kal
bos pilnas tekstas. Čia randa
me prieš 22 metus padarytą 
Senatoriaus Barry M. Gold- 
waterio apibūdinimą:

‘Jis yra absoliučiai tvirtas sa 
vo amerikanizme, turi politi
nės ir moralinės drąsos ištverti 
savuose amerikanizmo princi
puose ir, mano nuomone, ga
lima pasitikėti, jog jis už juos 
kovos, kol virš pragaro ledas 
užsidės.’

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis
Dirvai paremti aukojo:
J. Palšis, Chicago .........7.00
S. Jarembauskas,

Australia...................... 15.00
M. Vaičius, Santa Monica 2.00
V. Gaidelis, Omaha .... 7.00 
Clevelando Ramovėnų

Choras.......................... 10.00
J. Petronis, Los Angeles 25.00
P. Malėta, Chicago........ 10.00
J. Rastenienė, Baltimore 7.00
D. Liepas, Cicero........... 7.00
K. Dabulevičius, Chicago 10.00
E. Krygerienė, Cleveland 3.00
St. Šmaižys, St. Petersburg 2.00 
P. Tamulionis, Cleveland 3.00 
A. Keliuotis, Chicago .... 2.00 
J. Smulskis, Lima ...........2.00
V. Petkus, Lakeline .... 7.00
J. Stašaitis, Brockton .... 7.00
K. Statkus, Santa Monica 12.00 
P. Naureckas, Chicago .. 7.00 
E. Ereminas, Thomaston 2.00 
E. Bagdonaitė-Cesmes

Euclid.......................... 10.00
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA
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LAISVES OUMPUADA...

(Atkelta iš 1 pgl.) 
kingą žaidynių pravedimą, 
kur pagrindinį vaidmenį at
liko ukrainiečiai.

Visose sporto šakose, 
kiekvieną tautybę atstova- 
jų reprezentacinės rinkti
nės. Visos tautybės buvo 
rimtai pasiruošusios ir 
sportinis lygis buvo geras.

Apie Laisvės olimpijadą 
gana plačiai aprašė Toronto 
didžioji spauda bent keli lai
kraščiai, iškeldami šių žai
dynių prasmę ir tikslus. 
Taip pat buvo parodyta te
levizijoje.

Rūta Maželytė Laisvoje olim- 
pijadoje Toronte laimėjusi 3 

aukso medalius.

Įtemptos krepšinio 
varžybos

Krepšinio varžybose da
lyvavo lietuviai, latviai, es-
tai ir ukrainiečiai. Pirmą 
dieną visos komandos žaidė 
kiekviena prieš kiekvieną, 
nestabdant laiko. Antrą die
ną, preliminarinio rato 3-čia 
vieta žaidė prie 4 v. dėl 
bronzos medalio, o pirma 
vieta prieš antrą dėl auk
sinio.

Lietuvių rinktinė, suda
ryta išimtinai iš Kanado 
lietuvių žaidėjų, buvo šios 
sudėties: L. Rautinš, S. Ar
lauskas, R. Kaknevičius, R. 
Underys, A. Abramavičius, 
S. Žulys, E. Norkus ir S. 
Ignatavičius (visi Toronto 
Aušra), K. Kalvaitis, E. 
Zubas ir J. Riekus (visi Ha
miltono Kovas), R. Duliū- 

nas (Toronto Vytis) ir L. 
Gineitis (Clevelando žai
bas). Rinktinės treneris bu
vo Leonas Meškauskas (H. 
Kovas), atlikęs savo parei
gas be priekaištų. Jam pa
gelbėjo Ramūnas Underys 
(T. Aušra).

Preliminariniame rate 
mūsiškiai įveikė estus 69- 
62, ukrainiečius 63-57 ir 
latvius 48-42. Kitose rung
tynėse latviai lengvai laimė
jo prieš estus ir ukrainie
čius, o estai su ukrainie
čiais sužaidė lygiomis. Pir
mose dvejose rungtynėse 
prieš estus ir ukrainiečius 
mūsiškiams stokojo susižai- 
dimo ir turėjo pasispausti, 
kad laimėjimai neišslystų iš 
rankų. Atrodė, kad su lat
viais bus "sunki duona" ir 
daug kas abejojo ar mūsiš
kiams pavyks laimėti. Ta
čiau prieš latvius mūsų 
rinktinė parodė žymiai ge
resnį žaidimą ir išpešė nors 
ir nelengvą pergalę.

Antrą dieną ukrainiečiai 
įveikė estus 77-66 laimėda
mi bronzinį medalį.

Dėl aukso medalio vėl su
sirėmė lietuviai su latviais. 
Varžybos buvo labai įtemp
tos ir gero lygio. Latviai 
buvo pasiryžę lengvai per
galės neatiduoti ir sugebėjo 
didesnę žaidimo dalį išlai
kyti pasekmę savo naudai. 
Tik paskutiniame ketverty- 
je mūsiškiams pavyko lat
vius prisivyti ir rungtynes 
laimėti 88-82.

Be abejonės didžiausias 

Mažeika &Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. 
CHICAGO, ILL
Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600 737-8601
9837 SOUTH KEDZIE AVENUE
EVERGREEN PARK, 11. 60642
TeL 422-2000

mūsų komandos ramstis bu
vo Leonas Rautinš, vienas 
iš geriausių Kanados vals
tybinės rinktinės žaidėjų. 
Iš kitų neblogai pasirodė S. 
Arlauskas, R. Duliūnas bei 
clevelandietis mūsų rinkti
nės veteranas L. Gineitis. 
Po lentomis kruopščiai dar
bavosi S. Žulys ir E. Žubas.

Mūsų sportinė vadovybė, 
norėdama sumažinti išlai
das, rizikavo pasikliauti tik 
Kanados žaidėjais, šį kartą 
pasisekė, bet ar ateityje 
vertėtų imtis rizikos tokios 
apimties varžybose, pagal
vokite patys.

Tinklinyje sužibėjo mūsų 
moterys

Tinklinio varžybos vyko 
vyrų ir moterų klasėse ir 
buvo pravestos tokia pačia 
sistema kaip ir krepšinio.

Krepšininkams nenusilei
do ir mūsų tinklininkės su 
S. Gedvilaite, S. Orentaite 
ir V. Pleiryte iš Chicagos 
Neries, P. Butkutė ir Vėt
ros ir R. Maželytė, D. Ban
kaitytė bei K. Rociūnaitė iš 
Clevelando. Jos pirmą dieną 
įveikia latves 15 — 12 ir
15 — 8, estes 15 — 6,15 — 
7 ir su ukrainietėmis pasi
dalina po vieną setą 14 —
16 ir 15 — 7 ir to užtenka 
patekti į finalą. Finale su- 
kovoja puikiai ir lietuviams 
atneša pergalę, Įveikdamos 
latves 18 — 16 ir 15 — 7. 
Dėl bronzos medalio ukrai
nietės nugali estes 2:0.

Lietuvių vyrų rinkti
nė buvo geriausia, kokią 
šiuo metu galima sudary
ti su Andriukaičiu, Degu
čiu, žiupsniu bei Gedvilu iš 
Neries, Karaliumi iš Balti
morės Auštru ir A. Karosu 
iš Bostono Grandies bei 3 
žaidėjais iš Toronto Aušros.

Deja, jų neužteko prieš 
aukštos klasės priešininkus. 
Pralaimime latviams 9 — 
15, 8 — 15, ukrainiečiams 
6 — 15 ir 10 — 15, o su es- 
taise sužaidę lygiomis 15:7; 
4:15 liekame 4-je vietoje.

Finale latviai įveikę uk
rainiečius 15:3; 10:15; 15:3 
laimi aukso medalį.

Mūsiškiai pralaimi prieš 
estus kovoje dėl bronzos 
medalio 2:0.

Tinklinio rinktines rūpes
tingai suorganizavo ŠAL- 
FASS Tinklinio Komiteto 
narys Z. žiupsnys. Jam 

aikštėje talkininkavo B. 
Andriukaitis.

Futbolas be lietuvių

Futbolo (soccer) varžy
bose dalyvavo tik ukrainie
čiai, latviai ir armėnai. Dėl 
tuo pačiu metu vykusio 
Chicagos LFK Lituanicos 
30 metų sukaktuvinės šven- 
tės-turnyro lietuviams bu
vo fiziniai neįmanoma da
lyvauti.

Pirmose rungtynėse ar
mėnai įveikė latvius 2:1. 
Toliau ukrainiečiai įpliekė 

KELIONĖ LAIVU PO KARIBŲ 
JŪROS SALAS, 

gruodžio mėn. 7 d. — 1 savaitę.
Rengia

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ, 
JAUNIMO SĄJUNGA IR LIETUVIŲ 

GYDYTOJŲ SĄJUNGA.
Į Aplankys: NASSAU, SAN JUAN ir ST. THOMAS. j

Pasidžiaugsite saulute žiemos metu, atsipalai
duosite nuo pilkos kasdienybės, turėsite neuž
mirštamas atostogas!

Galima prisijungti iš visų Amerikos ir Kana- 
| 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 Western Avenue 
Chicago, Illinois 60643 

Telephone: (312) 238-9787
(27-29)

IMMEDIATE 
OPENING Š

FOR METAL FABRICATING AND l
TOOLING ENGINEER ■ 

We are in need of an individual thoroughly fami- 
liar with the designing and fabrication of sheet * 
metai produets for our Metai Furniture Factory. ’ 
Some tool and fixture design and plant layout ex- J 
perience would also be involved. Duties would also « 
include training and supervising engineering 
drafting section of 6-8 individuals.
This is a Michigan Civil Service position located e 
in Jackson, Michigan. Excellent fringe and retirt- x 
ment benefits. 5
Salary range $16,140 to $19,627 per year. «
Send resume of personai and vvork history. Letter « 
mušt be postmarked not later than June 13, 1980. »

MINORITIES ARE :
ENCOURAGED TO APPLY

MICHIGAN STATĖ INDUSTRIES j 
4000 COOPER STREET

JACKSON. MICHIGAN 49201
(23-32) g

■

■

S

JAGENBERG
NEEDS IST CLASS SKILLED HELP

FOR IST & 2ND SHIFTS. _
WE ARE LOOKING for people for our new plant in Enfield. Con- 

neetieut. We have openings in the following arcas:
SHEET METAL WORKER, 3-5 years ezperience.
ENGINE & TURRET LATHE OPERATOR. five years ezperience. 
HORIZONTAL BORING MILL OPERATOR, 5-8 years experience. 
CUT-OFF SAW OPERATOR, I year ezperiance.

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

JAGENBERG INC.
P. O. BOX 188, FRESHWATER BLVD. 

ENFIELD, CT. 06082
An Equal Opportunity Employer

(26-32)

latvius net 10:0. Atrodė, 
kad ukrainiečiai nenugali
mi. Tačiau trečiose rungty
nėse armėnai nelauktai 
stipriai pasipriešino lat
viams sužaisdami 1:1. Uk
rainiečiams teko aukso me
dalis tik dėl geresnio įvar
čių santykio.

Kiekvieno lietuvio žiūro
vo širdyse taip norėjosi ma
tyti šiose varžybose Chica
gos LFK Lituanicą, dabar
tiniame savo pajėgume.

(Kitame nmery bus apie 
lengvąją atletiką).
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IKURYBA IR MOKSLAS
Apie pirmąsias lietuvių parodas

Dr. Martynas Yčas. Atsi
minimai. Nepriklausomybės 
Kelias. I tomas, Kaunas, 
1935. šios laidos išspausdin
ta 100 numeruotų egzem-

KALBOS VARGAI
T. KLYGA

Dabar eina arkivyskupo 
Jurgio Matulaičio-Matulevi- 
čiaus šventumo byla. Jis bu
vo tikrai gabus, doras ir 
veiklus dvasininkas. Todėl 
visi širdingai laukiam jį pri
pažįstant šventuoju.

Kai kam dar kartais ky
la abejonė: ar jis nebuvo 
lietuvių su lenkais bendru
mo šalininkas? Juk ilgiau ir 
nemažiau uoliai darbavosi 
Lenkijoje, o ir suslavinta 
pavardė lyg užkliūva, ka
dangi yra kilęs iš grynų lie
tuvių Matulaičių šeimos Sū
duvoje. Kodėl suslavino pa
vardę ir kodėl ilgai apašta
lavo Lenkijoje?

Įsigilinkime. Nuo vaiko 
metų jis buvo likęs našlaitis. 
Ir visą amžių kentėjęs sun
kią kaulų džiovą, dažnai sir
gęs, nekartą ir mokslą tu
rėjęs nutraukti. Iš mažens 
augo ir mokėsi šen ten be 
pastovios globos, o gabus ir 
mokslo troško. Galop sužibo 
laimė: pusbrolis mokytojas 
atsiima Lenkijon, paruošia 
į Kielcų kun. seminariją (iš 
čia pateks ir j Petrapilio 
Dv. Akademiją). Tiktai de
ja, ten įstojant reikia susi- 
lenkinti, tad jau 20 metų 
jaunuolis 1891 m. užrašo
mas — Matulevvicz. Tokia 
tada buvo dvasinė prievarta 
lietuviui, siekiančiam aukš
tesnio mokslo. Ir našlaitis 
Matulaitis to negalėjo iš
vengti, nors išliko nuošir
džiu lietuviu. Panašiai gry
nas žemaitis M. Valančius 
virto Volončevskiu, aukš
taitis poetas A. Baronas — 
Baranausku. O didžiam dai
niui Maironiui Mačiuliui net 
skundais užkirstas kelias į 
vyskupus, kad nuo poniško 
Maculevičiaus griežtai pa
suko lenkų niekinamo "lit- 
vomano” taku. O pagal Kiel
cų seminariją Jurgis Matu
laitis pateko tos vyskupijos 
priklausomybėn — ten ir 
privalėjo tarnauti.

Vardas ir pavardė žmo
gui — ryškus tautinės kul
tūros požymis. Todėl mūsų 
engėjai tuoj ima darkyti 
mums vardus, pavardes. 
Bet mes turim branginti ir 
puoselėti juos kaip retas 
vertybes: neiškraipyti, ne- 
amerikoninti. Ir reikia ga
lutinai atsikratyti anos gė
dingos moralinės prievartos 
likučių, t. y. galūnių avič, 
auski, inski, elski etc. Dorą 
lietuvį žmogiška savigarba 
įpareigoja nebevilkti sveti
mų uodegų...

K. Žygas

pliorių. Išleista netolimos 
praeities mėgėjų lėšomis. 
Spaus d i n t a ”Spindulio” 
spaustuvėje.

šių dienų Lietuvoje pana
šaus pobūdžio leidiniai arba 
yra sunaikinti, arba, kiek 
jų dar išlikę, laikomi biblio
tekų specfonduose užrakin
ti po "devyniomis spyno
mis”. Tenajos tik vyresnio
ji karta dar tebeprisimena 
dr. M. Yčo pavardę ir jojo 
veiklą, o čionajos, laisvojo 
pasaulio kraštuose, jisai be
veik nežinomas (ar kas gir
dėjote jį minint per Vasa
rio 16 d. minėjimus?). Bet
gi jo būta didžiai veiklios ir 
itin iškilios asmenybės, ne
paprastai aktyviai įsijungu
sios į pačių pirmųjų Nepri
klausomos Lietuvos valsty
bės atkūrėjų eiles. Todėl 
nors prabėgomis su ja su
sipažinkime.

Martynas Yčas buvo gi
męs 1885 m. šimpeliškių 
kaime (biržiečiai sakytų — 
sodžiuje), Biržų apskr. 1911 
m. aukso medaliu baigė 
Tomsko (Sibire) universite
to teisių fakultetą. Buvo 
kviečiamas pasilikti ir ruoš
tis profesūrai, bet grįžo tė
vynėn, nes troško dirbti tik 
Lietuvai, čionajos tuojau 
metėsi į tautinę bei politinę 
veiklą. 1912 m. išrinktas 
Kauno gubernijos atstovu į 
Rusijos Durną (parlamen
tą). 1915 m., vokiečių armi
joms vis slenkant į priekį, 
daugelis lietuvių buvo eva
kuoti gilyn į Rusiją, ir to
kiems jų vaikams Voroneže 
įsteigė atskiras be rniukų ir 
mergaičių gimnazijas, pa
vadintas jo vardu. 1917 m. 
dalyvavo lietuvių seime Pet
rapilyje, kur griežtai pasi
sakė už pilnos nepriklauso
mybės, bet ne už autonomi
jos reikalavimą. Lietuvių 
delegacijos narys Versalio 
taikos konferencijoje, kur 
išsirūpino 4 mil. dol. vertės 
daiktinę paskolą iš JAV ka
riuomenės atsargų. Taipogi 
jo dėka buvo išgautos iš Vo
kietijos ir Anglijos stam
bios paskolos. 1921 m. kar
tu su A. Smetona buvo Lie
tuvos atstovas komisijoje 
Lietuvos-Latvijos sienai nu
statyti. I-ajame Lietuvos 
ministerių kabinete buvo 
finansų ir dar ėjo susisie
kimo bei pramonės min. pa
reigas. Dažnai renkamas 
evangelikų sinodų pirminin
ku. Įsteigė aliejui spausti 
bendrovę ”Ringuvą”, gele
žies liejyklą "Nemunas” ir 
kt. Buvo vedęs aušrininko 
dr. J. šliupo dukrą Hipatijų. 
1941 metais, traukdamasis 
nuo bolševikų, jisai su šei
ma atkeliavo į Braziliją, kur 
netrukus ir mirė.

Čia apie M. Yčą pateikia
me tik žiupsnelį jo biografi
nių žinių (jos imtos iš L. E. 
VIII t., 360, 361 psl.).

Po spaudos atgavimo (lo
tyniškais rašmenimis, 1904 
m.) ir Rusijos revoliucijos 
(1905 m.), lietuvių kultūri
nė ir tautinė veikla kaipmat 
pražydo gražiausiais žiedais 
ne tik etnografinėje Lietu
voje, bet ir už jos ribų (Ry
ga, Mintauja, Petrapilis, 
Varšuva, Dorpatas-Talinas, 
net tolimoji Odesa). Nors 
caro biurokratai dar visaip 
trukdė, tačiau išdygo cho
rai, teatriniai spektakliai, 
koncertai, studentų būre
liai. Bet viso to sambrūzdžio 
centras buvo senoji Lietu
vos sostinė Vilnius: čia su
šauktas 1905 metų Didysis 
Vilniaus seimas, čia įsteig
ta Lietuvių Mokslo Draugi
ja, čia pradėta leisti pirmu
tinis lietuviškas dienraštis 
"Vilniaus žinios” ir t.t.

Apie lietuvių dailės 
parodas

M. Yčas rašė: "Aš pirmą 
kartą pakliuvau į Vilnių 
kaip tik L. Mokslo Draugi
jos visumos suvažiavimo 
metu ir pergyvenau nepa- 
paprastai daug turiningų 
valandų. Be Mokslo Draugi
jos posėdžių, teko dar lan
kyti Lietuvių Dailės Drau
gijos parodą, kurios organi
zatorius ir sumanytojas bu
vo A. Žmuidzinavičius. Kita 
svarbi kultūros organizaci
ja, įsikūrusi kiek vėlėliau už 
Lietuvių Mokslo Draugiją, 
tai buvo Lietuvių Dailės 
Draugija. Nors apie reika
lingumą lietuviams savo 
draugijos buvo pradėta 
spaudoje rašyti dar 1906 m. 
mūsų tuomet jaunų daili
ninkų — Petro Rimšos, An
tano Žmuidzinavičiaus ir ki
tų, bet steigiamasis susirin
kimas įvyko tiktai 1907 m. 
rugsėjo 2 d. Dailininkai ta
čiau šios draugijos faktiš
kojo darbo pradžia laiko 
nuo pirmosios lietuvių dai
lės parodos surengimo, t. y. 
1906 metus, šios draugijos 
tikru vadovu iš pat pradžių 
pasidarė ir visą laiką buvo 
jos nepakeičiamu pirminin
ku Antanas Žmuidzinavi
čius. Per pirmąjį penkmetį 
draugija yra surengusi pa
čiame Vilniuje šešias meti
nes parodas, neskaitant po
mirtinės M. čiurlionies pa
rodos, dviejų parodų Kau
ne ir vienos Rygoje. Prie 
kiekvienos paveikslu ir 
skulptūros kūrinių parodos 
buvo rengiamas ir tautodai
lės rinkinių skyrius, kuria
me buvo rodomi jau kelių 
šimtų autorių sodiečių dar
bai. Per tiek laiko šiai drau
gijai pavyko sutraukti lie
tuvius, beveik visus daili
ninkus į aukštą būrelį, šio-

L. Mokslo ir dailės draugijų atstovai 1913 m. Chicagoje. Adv. 
M. Yčas ir dr. J. Basanavičius.

mis parodomis lietuviai pa
rodė savo dailės supratimo, 
savo dailės gyvumo, kad bu
vo kitų tautų dailininkams 
pavyzdžiu, praskynusiu ta
kus savo parodoms ruošti. 
Jo dėka susikūrė tarptauti
nė Vilniaus Draugija.

Dailės Draugijos rengia
mos parodos vis populerėjo; 
tai buvo ne tik dailininkų, 
bet ir plačios visuomenės 
bei lietuvių kultūros šventė, 

šešiose Vilniuje surengto
se dailės parodose buvo iš
statyta 878 paveikslai ir 
skulptūros kūriniai, o tau
todailės rinkinių apie 1.414. 
Lankytojų visose parodose 
buvo virš 8.000. Šis rimtas 
meno kėlimo darbas aiškiai 
pabrėžė mūsų tautos kul
tūros gyvybingumą. Kita
taučiai, išvydę mūsų daili
ninkų, mūsų liaudies meno 
dirbinius, ėmė su mumis 
rimčiau skaitytis. Platesnis 
mūsų dailės pasirodymas 
buvo 1913 metais visos Ru
sijos liaudies dirbinių pa
rodoje Petrapilyje, kur Lie
tuvos Dailės Draugija buvo 
surengusi lietuvių skyrių, 
šiame skyriuje buvo surink
ti lietuvių tautodailės rinki
niai iš Vilniaus, Kauno, 
Gardino ir Suvalkų kraštų į 
vieną krūvą, viso apie 1.000 
eksponatų. Už šio skyriaus 
įrengimą ministerija įteikė 
Dailės Draugijai didelį si
dabro medalį, o žemdirbys
tės departamentas vėliau 
paskyrė 8.000 rublių pašal
pos albumui išleisti. Kas 
svarbiausia, kad šis pirmas 
pasirodymas imperijos pa
rodoje susilaukė aukšto ru
sų visuomenės įvertinimo” 
(77, 78 psl.).

Apie M. K. Čiurlionio 
kūrinių rinkimą

Genijalaus mūsų dailinin

ko M. K. Čiurlionio kūriniai 
jau ir ano meto mūsų vi
suomenės bei dailininkų bu
vo didžiai vertinami, todėl 
susirūpinta jų surinkimu 
bei apsauga, kad išliktu su
sižavėjimas ir kvėpimas sa
viems, o meno pasauliui — 
nuostaba ir pasididžiavi
mas. čia pasiklausykime, ką 
apie tai sako M. Yčas: "Dai
lės Draugija vystėsi visuo
menės pagrindais. Tai nebu
vo profesininkų dailininkų 
sąjunga, bet visų susipratu
sių lietuvių, dailės rėmėjų 
organizacija, šiai draugijai 
priklausė virš 400 narių, 
metus akį į jų sąrašą, mes 
pamatysime, kad čia buvo 
susispietę įvairių sluoksnių 
ir pažiūrų žmonės. Tik val
dybos ir jos pirmininko di
delis taktas galėjo tiek pa
veikti ir suburti aplink šią 
draugiją žmonių, aukštai iš
keldama dailės reikalą vi
suomenės akyse. Reikia pa
sakyti, kad vienas didžiau
siu draugijos nuopelnų tai 
laiku įvertintas M. Čiurlio
nis ir jo paveikių išlaiky
mas.

1912 metais susikūrė prie 
Dailės Draugijos šiam rei
kalui čiurlionies kuopa. Val
dyba šiai kuopai pavedė rū
pintis viskuo, kas tik lietė 
M. čiurlionies paliktuosius 
paveikslus ir jo muzikos 
veikalus. Buvo sumanyta 
surinkti tiek pinigų, kad bū
tų galima išpirkti iš gimi
nių čiurlionies paveikslus, 
iš kurių manyta sudaryti 
muziejus.

Prasidėjus didžiajam ka
rui, L. Dailės Draugijos me
no rinkiniai, tarp jų ir visi 
čiurlionies paveikslai (virš 
200), buvo išvežti į Maskvą, 
kur visą karo metą išbuvo 
Rumiancovo muziejaus rū
siuose. (Bus daugiau)
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Bendruomenės
Per trisdešimt savo gyve

nimo metų Lietuvių Bend
ruomenė visuose laisvo pa
saulio kraštuose išvarė di
delę ir prasmingą vagą. 
Ypatingai ji stipri JAV, ta
čiau viena veiklos sritis vi
siškai apleista, tiesiog už
miršta, — tai išeivijos lie
tuvių socialiniai reikalai. 
Dabartiuė JAV LB-nės 
Krašto Valdyba tą naštą už
dėjo man. Pergalvojęs da
bartinę lietuvių visuomeni
nės veiklos struktūrą pri
ėjau išvados, kad socialinė 
sritis tai skatinimas tarpu
savio santykiavimo šeimo
je, visuomenėje ir Bendruo
menėje.

Trumpai žvilgterėkime 
kokie yra mūsų santykiai ir 
juose kylančios problemos 
ir kaip mes, kaip visuomenė 
ir kaip organizuota Bend
ruomenė galėtume prisidėti 
prie šių santykių geresnio 
palaikymo.

1) Lietuviškoji šeima. Ji 
yra tautinio auklėjimo pa
grindas ir mūsų tautos išli
kimo raktas. Deja, pamažu 
nutrūkstama nuo lietuviško 
kamieno, ar net nutautėja- 
ma, nes jei šeimoje nėra 
lietuviškumo, jo nėra ir pri
augančioje kartoje. Mišrių 
šeimų skaičius kasmet didė
ja, o su tuo ir atitrūkimas 
nuo lietuviško kamieno. 
Mūsų mažai tautai čia grę- 
sia gyvybinis pavojus. Su
stabdyti mišrias vedybas 
nėra įmanoma, bet jų skai
čių sumažinti visų veiksnių 
suderintom pastangom — 
galima.

"Tėviškės žiburiai” siūlo 
pradėti naują sąjūdį, sie
kiantį kurti lietuviškas šei
mas skleidžiant tą mintį 
jaunimo gretose per vasa
ros stovyklas, mokyklas, 
kursus, spaudą, radiją, pa
rapijas, suvažiavimus, iške
liant gražiąsias lietuviškų 
vedybų puses.

šiai minčiai nuoširdžiai 
pritardami, norim siūlyti, 
kad LB pradėtų tą sąjūdį 
organizuoti: a) išdirbti iš
samų veiklos projektą; b) 
suburti talkininkus; c) su
rinkti statistinius duome
nis apie lietuviškas ir miš
rias šeimas tuo reikalu pa
ruošiant specialią anketą; 
d) sukviesti tuo klausimu 
suinteresuotųjų suvažiavi
mą; e) priimtus planus vyk
dyti.

2) Lituanistinės mokyk
los. LB, tėvų bei pasišven
tusių mokytojų dėka tose 
mokyklose mokslo lygis pa
kankamai aukštas, deja, 
mokyklon stojančių moki
nių skaičius kasmet vis ma
žėja. Ne tik LB švietimo 
Taryba, bet ir kiti bendruo
menės organai, ypač Apy
gardos ir Apylinkės turėtų 
aktyviau prisidėti prie lie
tuviškos visuomenės išjudi
nimo, kad ji skelbtų reikalą 
kuo daugiausia mokyklinio 
amžiaus vaikų mokyklon 
pritraukti.

3) Jaunimas. Tarporgani-

socialinės veikli
DR. ANTANAS BUTKUS

JAV LB kv vicepirm. 
socialiniems reikalams

zacinis jaunimo santykiavi
mas ne visur yra pakanka
mai išvystytas. LB turėtų 
dėti pastangas tarporgani- 
zacinio jaunimo bendradar
biavimą intensyvinti ruo
šiant bendras regionalines 
stovyklas ir įsteigti centri
nį profesionaliniais pagrin
dais Susipažinimo Biurą, 
kuris suteiktų progos JAV, 
Kanados ir net tolimesnių 
kraštų jaunuoliams užmeg- 
sti pažintis ir bendrauti.

4) Suaugusieji. Jiems rū
pi lietuviškos šeimos sukū
rimas, šeimos prieauglis, jų 
išauklėjimas, išmokslinimas 
ir lietuviškasis išauklėji
mas. Pagerinta informacija 
pasitarnautų platesnių pa
žinčių užmezgimui.

5) Pensijon besiruošian
tieji. Pensijon tinkamai pa
siruošti reikia iš anksto. Bū
tina susirasti šalutinius po
mėgius ir juos derinti su 
lietuviškąja visuomene. Rei
kėtų šią veiklą suderinti su 
jau egzistuojančiais pensi
ninkų klubais ir kur jų nė
ra, steigti naujus, jų veiklą 
plėsti ir koordinuoti JAV 
ir Kanados ribose.

6) Senelių priežiūra. Lie
tuvių senelių problema yra 
sunkesnė negu vietinių, nes 
dalis jų visiškai nemoka 
anglų kalbos. Svetimtaučių^ 
tarpe jie kenčia senatvę vie
natvėje. Mums būtina orga
nizuoti savuosius senelių 
namus kiekvienoje didelėje 
lietuvių kolonijoje. Vietovė
se, kur yra didesnis skai
čius senelių, reikia suburti 
iniciatorių komisijas, susi
dedančias iš vietinių organi
zacijų atstovų, dvasiškių, 
medicinos personalo, ekono
mistų, architekto ir inžinie
riaus. Vietinėms komisi
joms talkins JAV LB Kraš
to Valdyba per savo Socia
linių reikalų komisiją. Su
rinkus visus reikiamus duo
menis ir paruošus aukšto 
lygio projektą yra daug vil
ties gauti stambią JAV Fe
deralinės valdžios finansinę 
paramą. Be šios paramos 
mums būtų veik neįmanoma 
šių tikslų bendruomeniniais 
-visuomeniniais pagrindais 
įgyvendinti.

7. Federalinės valdžios 
parama. Įgyvendinamiems 
ir patraukliems projektams 
paruošti reikia tikslių duo
menų ne tik apie mūsų se
nelius bet ir apie visą lietu
vių išeiviją Amerikoje, 
šioms žinioms surinkti JAV 
LB Socialinė komisija ruo
šia specialią anketą, kurios 
pagalba bus apklausinėjami 
visi Amerikos lietuviai. 
Duomenis surinkti reikės 
didelės lietuvių organizaci
jų talkos. Tie duomenys pa- 
sjtarnaus ir kitiems lietuvių 
uždaviniams. Kiekvieno as- 
menin žinios bus laikomos 
paslaptyje. Reikia ir kitų 
tikslų fizinių duomenų, k.

projektas
a. sklypo tinkamumas, pa
statų projektai, profesinis 
personalas bei tikslus biu
džetas. šiuos duomenis tu
rėtų paruošti vietinės komi
sijos drauge su KV Sociali
ne komisija.

8. Lietuviškasis potencia
las. Bendrai dirbdami Ame
rikos lietuviai yra įrodę jog 
sugeba didelius darbus nu
veikti. Mumyse tačiau dar 
slypi nepaprastai didelis po
tencialas, kurio deja tik la
bai maža dalis tėra įjungta 
konkretiems uždaviniams 
atlikti, šis lietuviškasis po
tencialas nėra pajungtas po
zityviam darbui dar ir dėl 
to, kad dėl didesnių užda
vinių nesusitariama ir jie 
nesuk onkretinami. šalia 
kasdieninių ir kartais trum
palaikės svarbos darbų 
mums laikas susirūpinti lie
tuviškąja ateitimi ilgalaike 
prasme.

9. Lietuvybės išlaiky
mas ir tautinis solidarumas. 
Apie šiuos reikalus bendrai 
per mažai diskutuojame, 
nes daugumas galvojame 
juk tai savaime suprantami 
dalykai. Deja, dažnai net 
per dažnai nutaustame vien 
dėl to, kad visai nesisten
giame išlikti lietuviais. At
šalimo, abejingumo ir kt. 
duomenys kalba už tai, kad 
deja, šis atrofinis procesas 
vyksta. Organizuotom pa
stangom tą naikinimo pi*o- 
cesą galime akivaizdžiai su
lėtinti, sutramdyti. Sutar
tinai veikdami mes galime 
sudaryti savųjų tarpe žy
miai palankesnę atmosferą 
lietuvybei išlaikyti. Lietu
viškas auklėjimas šeimoje, 
mokykloje, organizacijoje 
daug padeda tautinį solida
rumą išugdyti. Tinkamas 
socialinis lietuvių bendravi
mas ir drauge vykdymas 
suprojektuotų darbų daug 
prisidės prie lietuvybės įsi
sąmoninimo, prie jos sustip
rinimo, taigi ir ilgalaikio iš
silaikymo.

11. Pradėti darbai. JAV 
prezidentas turi sudaręs 
specialią komisiją šeimos 
reikalams — White House 
Conference on Families 
(WHCF). Deja, tuo klausi
mu labai pavėlavome, nes 
nieko apie tai nebuvo žino
ta anksčiau (bent nebuvo 
mums pranešta). Tačiau, 
dėka Galinos Sužiedėlienės 
užmegstas kontaktas su 
WHCF organizatoriais. Ban
dome pakliūti kaip WHCF 
atstovai at large ‘(regiona
linis atstovavimas jau pa
vėluotas). Tam tikslui LB 
vardu pasiųstas referatas 
(position papers) ir tikime 
kad galėsime dalyvauti cen
trinėse konferehcijose pil
nateisiais nariais. Konkre
čios pagalbos lietuviškai 
šeimai jei ir nespėsime šį 
kart gauti, tai be abejo at
sivers keliai į kitas konfe
rencijas. Kitais metais bus 
svarstomi senelių reikalai. 
Ši sritis mums ypatingai rū
pi, nęs be Federalinės val

džios pagalbos visuomeni
niais pagrindais senelių na
mų suorganizuoti nesuge
bėsime.

12. Numatyti darbai:
a) Sukonkretinti sociali

nės veiklos gairių pro
jektą ;

b) Paruošti anketą, ją 
išplatinti ir suorgani
zuoti talką surinkti 
statistines žinias apie 
visus Amerikos lietu
vius ;

c) Suburti senelių namų 
iniciatorius paruošti 
projektams didelėse 
lietuvių kolonijose ir 
paruošti JAV Federa
linės valdžios paramai 
gauti prašymą (grant

■
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BALTIC 
TOURS

proposal);
d) Sudaryti b r a n duolį 

specialistų "Lietuviš
kos šeimos Sąjūdžiui” 
ogganizuoti ir jį popu
liarinti ;

e) Organizuoti susipaži
nimo biurą;

f) Suorganizuoti specia
listų kolektyvą, kuris 
duotų patarimus eko- 
nominiais-socialiniais 
klausimais;

g) Sukviesti specialistų 
ir suinteresuotųjų su
važiavimą socialiniem 
reikalams aptarti, pro
jektams sukonkretin
ti, išpopuliarinti ir jų 
įgyvendinimui talką 
organizuoti.

1980 METŲ 
KELIONĖS 
l LIETUVĄ

LIETUVA IR LENKIJA: 11 dienų — rugsėjo 2-12; 
spalio 13-23: 6 dienos, 6 naktys Vilniuje, 2 dienos, 1 
naktis Variu voj, 1 naktis Frankfurte----------------------- $1,040

LIETUVA IR LENKIJA: 12 dienų — rugpiūčio 11-22: 
6 dienos, 0 naktys Vilniuje, 3 dienos, 2 naktys Variu- 
voj, 1 naktis Frankfurte--------------------------------------------- $1,099

LIETUVA IR RUSIJA: 10 dienų — rugsėjo 17-20: 8 
dienos, 5 naktys Vilniuje, 2 naktys, 1 diena Maskvoj, 1 
naktis Frankfurto ----------------------------------------------------- 41,049.

Kainos bazuojamos pagal liskridlmų Ii Bostono ir New 
Yorko. Kaina pakyla skrendant Ii kitų miestų.

Rezervacijos Ir informacijos reikalais kreiptis: 
BALTIC TOURS
8 WHITE OAK ROAD 
NEWTON, MA O2168 -1 ų •

Daromi giminių likvletimo dokumentai.

HE AT1NG
LICENSED CONTRACTOR

NEED LINCENSED CONTRACTOR TO DO 
SINGLE FAMILY RESIDENTIAL HEATING.

CONTACT 419-531-5518 MON. THRU FRI. 9-5

® Ryan Homes, Ine.
EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER M/F

ENGINEERS &

SKILLED CRAFTSMEN
Live and Work in 

FLORIDA
We are a leading manufacturer of electrical eonneetors in need of a 
broad range of tochnical talente eaperienced in the mechanical/electro- 
mechanical tooling and 
include:

deaifn fields. Preeent poett'one available

S

PROJECT ENGINEERING 
TOOLING ENGINEERING 
PRODUCT ENGINEERING

MANAGER
MANAGER
MANAGER
SENIOR TOOL & DESIGN ENGINEERS 

MECHANICAL ENGINEERS 
ALSO EKPERIENCED

TOOL & DIE MAKERS 
MOLD MAKERS 

MACHIN1STS

■■■

8
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!YOU ARE LOOKINC FOR A GROWTH OPPORTUNITY IN A 
CHALLENCINC. FAST-MOVINC. TECHNICALLY ORIENTED ORCAN- 
IZATION WITH EXfELLENT BENEFITS AND ADVANCEMENT OP- 
PORTUNITIES. SEND YOUR RESUME OR CALL:

Personnel Operations

HOLLINGSWORTH SOLDERLESS 
TERMINAL COMPANY

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

(305) 772-7660

IF

an equal opportunity eniployer m/i
(25-2S)

■■ s 
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DR. DOVAS ZAUNIUS (21) Dr. Albertas Gerutis

Zaunius skiriamas užsieniu 
reikalų ministru

20. Dr. Zaunius skiriamas užsienių reikalų 
ministru

Kol su Tautų Sąjungos susisiekimo ir tran
zito komisija ėjo tąsymasis dėl komisijai skir
to pavedimo apimties bei krypties, Lietuvoje 
susilaukta svarbios atmainos: Respublikos Pre
zidentas A. Smetona 1929 m. rugsėjo 19 d. pa
sirašė aktą, kuriuo paleidžiamas prof. A. Vol
demaro ministrų kabinetas. Iš "Vyriausybės 
žiniose” spalio 4 d. (Nr. 308) paskelbto akto se
kė, kad Respublikos Prezidentas paleido mi
nistrų kabinetą be ministro pirmininko Volde
maro parašo (kontrasignacijos), kas patvirtino 
faktą, kad vyriausybės galva paleistas iš pa
reigų ne laisva valia. Tarp abiejų ryškiausių 
režimo eksponentų, daug metų glaudžiai bendra
darbiavusių, įvyko skilimas, turėjęs nemažų 
padarinių tolesniame valstybiniame gyvenime.

Prof. Voldemaro pasitraukimas susilaukė 
didelio susidomėjimo ne tik Lietuvoje, bet ir 
užsienyje. ”Neu Zuericher Zeitung” rašė, kad, 
jos žiniomis, kilęs konfliktas tarp Voldemaro 
ir likusių ministrų kabineto narių, kurie reaga
vę į "šiurkštų elgesį” su kolegomis ministrais. 
Ryšium su tuo visi ministrai padavę atsista
tydinimo pareiškimus.

šitą versiją patvirtino ir pats naujasis mi
nistras pirmininkas J. Tūbelis. Pasikalbėjime 
su spaudos atstovais vienas laikraštininkas pa
statė tokį klausimą: "Kokios prof. Voldemaro 
kabineto atsistatydinimo priežastys ?" Į tai gau
tas toks atsakymas: "Svarbiausia priežastis bu
vo nuomonių skirtumas tarp ministerių, ku
riems pritarė ir p. Prezidentas, ir ministerio 
pirmininko dėl to, ar visą veikimą sukoncent
ruoti į vieną asmenį, ar kiekvienas ministeris 
veikia savarankiškai" (Rytas.. 1929. IX. 26).

Rugsėjo 23 d. sudalyta nauja vyriausybė. 
Ministru pirmininku ir finansų ministru paskir
tas Juozas Tūbelis, nūn pasidaręs artimiausias 
Respublikos Prezidento bendradarbis ir jo po
litikos vykdytojas. "Laikinai einančiu Užsienio

Reikalų Ministerio pareigas”, kaip pasakyta 
"Vyriausybės žiniose", paskirtas pats ministras 
pirmininkas Tūbelis.

Laikina būklė užsienių reikalų žinyboje už
truko daugiau kaip vieną mėnesį. Buvo neišven
giamas dalykas, kad spaudoje pradėta spėlioti 
dėl kandidatų tai vietai užimti. Krikščionių de
mokratų organas "Rytas" rugsėjo 24 d. paste
bėjo, kad "daugiausia kalbama apie p. Sidzi
kausko, Lietuvos ministerio Berlyne, kandida
tūrą", bet esąs minimas ir P. Klimas, atstovas 
Prancūzijoje, Klaipėdos vokietininkų laikraštis 
"Memeler Dampfboot” rašė apie diplomato B.
K. Balučio, tautininkų veikėjo prof. I. Tamo
šaičio ir susisiekimo ministro inž. Vytauto Vi
leišio kandidatūras.

Užsiminta ir apie prof. Voldemarą. Berly
no dienraščio "Vossische Zeitung" koresponden
tas Kaune kreipėsi į patį prof. Voldemarą. Pro
fesorius davė savotišką atsakymą. Jis esą su
tiktų užimti bet kokią valstybinę vietą, išsky
rus — užsienių reikalų ministro ... Panašiai 
prof. Voldemaras išsireiškė valstiečių liaudinin
kų dienraščio "Lietuvos žinių" korespondentui, 
kategoriškai pareikšdamas: "Aš atsisakiau pa
imti užsienių reikalų ministerio portfelį, bet 
aš neatsisakiau dalyvauti vidaus politikoje”.

Iš prof. Voldemaro pasisakymų tarytum 
sekė, kad jam buvo siūlyta pasilikti užsienių 
reikalų ministru. Tą patvirtino ir J. Tūbelis pa
sikalbėjime su spaudos atstovais. Bet lieka ne
aišku, kodėl jis taip griežtai pasisakė, jog su
tiktų užimti bet kokią valstybinę vietą, "išsky
rus užsienių reikalų ministerio”. Tuo tarpu vi
suotinai manyta, kad užsienių politika kaip tik 
buvo toji sritis, kurioje profesorius jautėsi la
biausiai kompetetingas.

Lapkričio 13 d. data "Vyriausybės žiniose" 
Nr. 313 paskelbtas Respublikos Prezidento ak
tas, kuriuo užsienių reikalų ministru nuo 1929 
m. lapkričio 8 d. paskirtas Dr. Dovas Zaunius, 
nuo 1928 m. spalio 1 d. ėjęs tos ministerijos 
generalinio sekretoriaus pareigas.

Savaime galėjo kilti klausimas, kodėl Dr. 
Zaunius ne tuojau pat paskirtas užsienių reikalų 
ministru. V. Sidzikauskas savo straipsnių seri
joje "Diplomatijos paraštėje" teigė "Dirvoje” 
(1977. IX, 1), kad J. Tūbelis iš pat pradžių bu
vęs numatęs Zaunių kviesti užsienių reikalų 
ministru, bet atsiradę kliūčių dėl jo šeimyni
nės būklės. Zaunius buvo užvedęs formalinę 
skyrybų bylą su savo antrąja žmona — angle. 
V. Sidzikauskas atsiminimuose išsamiau apra
šė jo paties intervencijas toje byloje, todėl šio
je vietoje jų nekartosiu. Tenka atsiminti, kad 
Lietuvoje nebuvo civilinės metrikacijos ir sky
rybos sukeldavo painių problemų. Kaip bebūtų, 
visa byla buvo baigta ir tuo pačiu atkrito kliū
tys (arba, kaip išsireiškė Sidzikauskas savo 
atsiminimuose, "Zauniaus bėdos”), dėl kurių 
mūsų vyriausybė delsė iš karto skirti jį užsienių 
reikalų ministru. Kaip vėliau paaiškėjo, nei vie
nas kitas užsienių reikalų ministras Lietuvoje 
valstybės nepriklausomybės laikotarpyje taip 
ilgai neišbuvo tose pareigose.

Laikotarpis, kurį Dr. Zaunius vadovavo 
Lietuvos diplomatijai, buvo itin reikšmingas 
valstybės gyvenime. Priminsiu, kad jo laikais 
dėl abiejų pagrindinių Lietuvos valstybės pro
blemų — Vilniaus ir Klaipėdos — tam tikrų 
aspektų pasisakė aukščiausias pasaulio teis
mas — Tarptautinis Teisingumo Tribunolas 
Haagoje, Olandijoje. Abi bylas Lietuva laimėjo.

Per visą valstybės nepriklausomybės perio
dą kiekvienai Lietuvos vyriausybei ir kiekvie
nam užsienių reikalų ministrui teko pastoviai 
rūpintis dviem pagrindinėmis problemomis: Vil
niaus ir Klaipėdos. Neišvengė tų problemų ir 
Dr. Zaunius, atsistojęs užsienių reikalų minis
terijos priešakin. Išbuvęs užsienių politikos vai
ruotoju daugiau kaip 4 metus, ir jis ypač in- 
tensingai turėjo sielotis tomis problemomis. Tų 
problemų raidos iš dalies naują kryptį užsienių 
reikalų ministras paveldėjo iš savo pirmatako 
prof. Voldemaro. Pasikalbėjime su spaudos at
stovais prof. Voldemaras, netekęs valdžios, iš
tarė šiuos reikšmingus, jam įprasto perdėto pa
sitikėjimo savimi tonu, žodžius: "Mano politi
kos nieks negalės tęsti bei vesti". Ir vis dėlto 
jo įpėdiniui reikėjo toliau vesti Lietuvos užsie
nio politiką, nes valstybės gyvenimas nesustojo 
vietoje.

Galima pastebėti, kad Dr. Zauniaus vesto
sios politikos manevravimo laisvė buvo itin su
varžyta. (Bus daugiau)

— Pamačiau jį nelaimingą ir skęstantį 
alkoholyje, pamačiau savo darbą I Aš piktinuos, 
kad kažkoks piktadarys pašovė jūros paukštį, 
o kad ten žūva mano pastūmėtas į prarają my
limasis, tai ar man galvoje?

Lig šiol jai viskas buvo teisinga ir gera, 
ką ji darė. Po susitikimo su Alkiu jos elgsena 
nušvito jai kitokia šviesa. Ji pajuto esanti at
sakinga už jo likimą, jai jo pagailo, o ir pati 
pajuto vis labiau augančią savigailą. Natalei 
matėsi išlipus į kitą, svetimą krantą, kurio ji 
pirma nepažinojo.

— Mano dvasios geografija keičiasi, — ji 
murmtelėjo su liūdna šypsenėle.

Nors Natalė visaip gynėsi, bet galiausiai 
turėjo prisipažinti, kad Alkio niekad nebuvo 
pamiršusi ir nustojusi mylėti. Ko ji važiavo į 
šį pajūrį, ko ji čia ieško? Ar ne praeities? Ar 
ji neturėjo vilties, o gal ir nuo seno puoselėja

mos minties vėl su juo susitikti ir gal atnau
jinti senuosius ryšius? Pagaliau kam jai buvo 
reikalinga ta filosofija dabarties neaukoti pra
eičiai? Ar tai nebuvo tik dirbtinių užtvankų 
statymas prieš prarastos laimės atsiminimų 
antplūdžius?

Tiesa, ji turėjo ir kitą rimtą priežastį 
vengti praeities: tai jos vaiko gyvybės dirbtinis 
pašalinimas, bet tai buvo miręs reikalas, ku
rio grąžinti nebegalėjai, o tuo tarpu apie užge
susios meilės atgaivinimą vilties dar galėjai 
turėti. Susitikimas su Alkiu tą viltį galutinai 
palaidojo.

— Kas toliau? — Natalė ištarė pavargusiu 
balsu iš lėto žingsniuodama pajūriu ir apsidaL 
rydama aplink, lyg ir ieškodama atsakymo.

Bet paplūdimys buvo tuščias, jūros akira
tis skendėjo tamsybėse ir padangėse nesimatė 
nė vienos žvaigždelės. Ir toje nakties nykumoje

jai atskambėjo daktaro žodžiai:
— Jei neatsisakysi stikliuko, tamstą sunai

kins alkoholis.
O ji stikliuką pasirinko, kaip padėjėją už

miršti praeitį. Stikliuką ir filosofiją, bet, kai 
aną naktį kilo audra, potvynis visas jos užtva
ras sugriovė...

Natalė stabtelėjo toje vietoje, kur aną nak
tį po audros Alkis mylėjo ją paskutinį kartą. 
Ji įdėmiai klausėsi, kaip dunda krantas po jos 
kojomis, kaip aną naktį... Paskum nebeatsi
gręždama, paskubom, ji grįžo į motelį, tarsi 
bėgdama nuo praeities pamėklių ...

— Reikia baigti tą istoriją, reikia baigti 
tą kvailą istoriją! — ji kartojo dėdama daiktus 
į lagaminą. — Ryt išvažiuoju ir amžinai atsi
sveikinu ^u tuo kurortėliu ...

Prieš guldama Natalė ilgai stovėjo prieš 
veidrodį vonioje vėl tyrinėdama savo veidą. 
Raukšlelės aplink akis pagausėjo ir atsirado 
daugiau žilų plaukų. Ją itin nustebino akių pa
gilėjęs ir paaštrėjęs žvilgsnis. Iš veidrodžio 
žiūrėjo lyg ta, lyg nebe ta moteris. Ji atsiminė, 
kad per visą savaitę labai mažai savimi tesi
rūpino, kada valgė, kada nevalgė ir daugiausia 
gyveno alkoholiu bei vaistais. Ji jau buvo ap
sipratusi su kūno nusilpimu ir nelabai tuo rū
pinosi.

Atsigulė ji geriau nusiteikusi, ramindama- 
si ryt paliksianti visus tuos nemalonumus, ku
rie čia prasidėjo. Dabar jai viskas buvo aišku: 
galų gale ji galės pradėti venimą su nauja 
viltimi susilaukti gražesnių ir laimingesnių 
dienų.

Kitą rytą Natalė atsikėlė labai anksti ir, 
užsimetus chalatą, išėjo į paplūdimį paskutinį 
kartą atsisveikinti su jūra ir, kaip ji manė, su 
praeitimi. (Nukelta į 8 psl.)
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■ laiškai Dirvai dėjo salėje su savo tėve
liais ir atidžiai sekė progra
mą. Pertraukos metu visi 
susirikiavo scenoje ir atli-

LAIŠKAS DR. JONUI P.
LENKTAIČIUI

šių metų balandžio 20 d. 
New Yorko Kultūros židi
nyje įvyko ypatingas paren- 
gimas-minėjimas — mūsų 
iškilaus poeto Bernardo 
Brazdžionio - Vytės Nemu
nėlio poezijos popietė. Poe
tą iš Kalifornijos pakvietė 
Paulius Jurkus, Darbininko 
redaktorius, rašytojas ir 
mokytojas. Tą popietę ren
gė New Yorko Maironio li
tuanistinė mokykla. Per
skaičius Dirvoje, birželio 5 
d. numeryje jūsų straipsnį 
"Parengimų infliacija New 
Yorke”, kuriame apžvelgti 
trys kultūriniai parengimai, 
buvau labai nusivylusi. Il
giausias aprašymas buvo 
apie poeto B. Brazdžionio 
popietę. Kadangi jau keliuo
se laikraščiuose teko skai
tyti apie poeto pagerbimą 
kuris ne tik savo turiniu, 
buvo girtinas, bet ir įver
tintas kitų kritikų, kad vis- 
tik daug jaunimo dalyvavo. 
Man sunku suprasti, kad 
visiškai priešingai apie jau
nimą reagavote. Cituoju ką 
jūs Dirvoje rašėte: "salėje 
buvo virš 60 vaikų tarp 4 
ir 12 metų amžiaus, kurie 
nuolatos lakstė skersai ir iš
ilgai, kalbėjo, verkė, klykė, 
vapsiškai zyzė per visą pro
gramą.’’ Kadangi šią pro
gramą rengė New Yorko li
tuanistinė mokykla, tikrai 
tikėjausi, kad p. Lenktaitis 
įvertins Tėvų komiteto, tė
velių, mokytojų, mokinių 
pastangas ir darbą įdėtą į 
šį poeto pagerbimą, kurį vi
si stengėmės padaryti jam 
kuo malonesnį.

Popietę atidarė Paulius 
Jurkus apibudindamas poe
to talentus ir jo kūrybą. Po 
to trumpą žodelį tarė Tėvų 
komiteto pirmininkas Gin
tas žemaitaitis.

New Yorko Maironio lit. mokyklos mokinės? Asta Šaulytė, 
Pia Babušytė, Audra Duobaitė ir Rūta Žemaitaitytė deklamuo- 

P. Bivainio nuotr.ja iš ’ Meškiuko Rudnosiuko”.

Ir štai ant scenos išvydo
me Vytę Nemunėlį — kuk
lų, švelnų, bet kartu ir dra
matišką asmenybę. Įdomiai 
šnekėjo su daug humoro, o 
po to sekė jo poezija. Jauni
mas labai laukė pamatyti 
kas tas Vytė Nemunėlis, 
kuris parašė jiems tiek 
daug gražių knygelių, o 
ypatingai "Meškiuką Rud- 
nosiuką”, kurį dauguma iš 
jų moka atmintinai.

Paulius Jurkus paprašė 
manęs parengti jaunimo 
programėlę tai progai. Mes

lio — muzika F. Strolios. 
Programėlė tęsėsi 15 minu
čių gražiai dekoruotoje sce
noje su poeto knygų virše
lių montažu. Mamytės per 
dvi savaites laiko visiems 
vaikams parūpino tautinius 
rūbus. Programos pabaigo
je vaikai įteikė poetui svei
kinimo plakatą ir gėlytes.

Pirmoji popietės progra
mos dalis buvo gan ilga. Be 
poeto, dar dainavo iš rhi- 
ladelphijos dainininkė Ona 
Pliuškonienė. Per tą visą 
laiką jaunimas — vaikai sė-

ko savo programą, kuri pra
ėjo gražiai. Po savo progra
mėlės dauguma vaikų nu
sileido į apatinę salę atsi
gaivinti, ir ten G. Kudir
kienės buvo pavaišinti ir po 
to išsiųsti į Kultūros židi
nio sodelį ir salėje jų beveik 
nebuvo ir nesigirdėjo. Atro
do infilacija palietė ir jūsų 
pastebėtą vaikų skaičių, iš
kėlusi keletą jaunuolių iki 
"virš 60".

Nežiūrint šiltos ir gra-

jokius parengimus nepri- 
pras eiti, neturėsime kas 
ateityje lietuviškus laikraš
čius skaitys ir lietuviškus
koncertus lankys. Jūsų to
kie komentarai daug ką pa
žeidė, ypač jaunimą ir jų 
tėvelius, kurie įdėjo ir įde
da daug širdies, kad vaikai 
augtų lietuviais. Jeigu mes 
neturėsime nieko gero pa
sakyti apie jaunimą, tai 
greitu laiku mes juos pra
rasime.

Aš jus vertinu kaipo me
no entuziastą, nes jūs esate 
Kultūros židinio salę pra
turtinęs vertingais ir įdo-

žios sekmadienio popietės, 
tėveliai suvežė savo jauni
mą ne tik iš apylinkių, bet 
ir iš Connecticut, New Jer- 
sey, Long Island ir kitų to-
limesnių vietovių.

Programos metu salėje 
matėsi keletas poetų, daili
ninkų, muzikų, visuomeni
ninkų ir žilesnių plaukų kul
tūros mėgėjų. Bet didžiau
sią publikos dalį sudarė 
jaunimas, jų tėveliai su gi
minėmis, kurie gerokai už
pildė salę.

P. Lenktaiti, ar jūs pa
galvojate apie tai, kad jei
gu ateityje apie vaikus ir 
jaunimą bus tokie sarkas
tiški aprašymai, tai jie į

miais koncertais, kurie įvy
ko jūsų iniciatyva. Tačiau 
reikia atsižvelgti, kad tie 
mūsų jaunieji vaikai grei
tai užaugs ir tik su pozity-
viu pagyrimu praturtins ir 
įsijungs į mūsų kultūrą.

Su pagarba,
Nijolė Ulėnienė

New York
OPPORTUNITY FOR 

PROFESSIONAL HELP 
60 bed general hospilal. 4$ miles 

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

TECHNOLOG1ST 
and 

REGISTERED LABORATORY 
TECHNOLOG1ST A.S.C.P. 

Kuli tlrne, daya & call time 
Salary commensurate with espenrnce 
& abilily. Liberal personnel policies. 
Apply call or wr>te to: Director of 

Laboratory 
QUEEN OF PEACE HOSP1TAL 
New Praque, Minnesota 56071 

612-758-4-13 I 
(26-32)

tą ir padarėm, bet per la
bai greitą laiką. Mėginta 
buvo įtraukti į programą 
kuo daugiausiai jaunimo. 
Scenoje jų buvo apie 70 
(nuo pirmo iki aštunto sky
riaus mokinių). Buvo atlik
tos ištraukos iš "Meškiuko 
Rudnosiuko” su deklamaci
jomis grupėmis, jas pa
įvairinant muzika (muz. G. 
Gudauskienės), kuri buvo 
pritaikinta "Meškiukui Rud- 
nosiukui". Daugeliui daine
lių su pianino akompanavi- 
mu, taip pat gražiai pritarė 
violončele 6 sk. mokinys 
Andrius Lileika. Po to sekė 
<lvi dainos, kurias dainavo 
visas choras "Grįšim, grį
šim”, ir "Graži tėvynė ma
no” — žodžiai V. Nemunė-

New Yorko Maironio lit. mokyklos mokinių dalis rengiasi poeto B. Brazdžionio programai. 
P. Bivainio nuotr.

Tą rytą saulėtekis nebuvo toks draugiškas 
ir švelnus, kaip anais metais, kai ji bėgo nuo 
Alkio. Saulės dar nesimatė, tik ugningos žaros 
atošvaistės grėsmingai liepsnojo padangėje mai
ną vom spalvom, tarytum iš milžiniško žaizdro 
būtų tryškę kraujuoti spinduliai, žara tolydžio 
ėjo platyn, ir kai tvykstelėjo pirmieji spinduliai, 
rausvų bangelių takas, kaip ir nais metais, nu
sitiesė nuo saulėtekio iki Natalės kojų. Kiek 
pakilęs nuo akiračio svyrėjo mutnus debesis, 
kurio apačia švytėjo saulės apšviesta, o viršus 
tebeskendėjo nakties šešėliuose. Saulė tekėti ne
skubėjo, kažko lūkuriavo, tarytum mieguista 
gražuolė, neįveikdama išblaškyti nakties sapnų.

Natalė žavėjosi saulėtekiu, kuris ją viliojo ir 
būrė. Ji atsiminė daktaro patarimą išvažiuo
jant: — Maudytis gali, bet daug plaukyti ne
patartina. — Gal jai ir iš tikrųjų nereikėtų 
maudytis anksti rytą, kai vanduo vėsokas, bet 
atsispirti pagundai buvo sunku: dailininkė nu
simetė chalatą ir įbrido į vandenį. Ją kiaurai 
perėmė aštrūs šiurpuliai, bet ji nesustojo ir bri
do toliau, o kai nebesiekė dugno, pasispyrė ir 
nuplaukė jūros gilumon. Kaip ir anuomet, Na
talė yrėsi drąsiai, neatsigręždama, bet jautė, 
kad jos rankos nebe tokios stiprios, kaip kita
dos, greit pavargo ir, ir ji atvirto aukštielnin
ka pasilsėti.

Dailininkė vėl pasijuto pasimetusi begali

nėje erdvėje ir meiliai glamonėjama jūros ne
aprėpiamame glėbyje, bet šįkart jai matėsi 
gamtos stichija esanti dar artimesnė ir savesnė, 
kaip anuomet. Jaunai moteriai dingsėjo šviesi 
mintis, kad jūra, erdvė ir visa padangė esą jos 
geriausi draugai bei globėjai, kad tik jie vieni 
galį nuraminti jos sielvartą ir suteikti užmirštį 
Kažkur labai toli, ant kranto, liko jos ligšiolinis 
gyvenimas ir jai dingojosi ją artinantis prie 
naujos būties, kurios angoje žaižaruoja didelis 
saulėtekis. Per visą jos kūną sklido maloni, 
migdanti negalė, ir ji lyg girdėjo duslų gelmių 
murmėjimą.

— Tur būt, mane bučiuoja ir ramina ban
gelės ... O gal ten gelmėse kalbasi Jūratė su 
Kastyčiu?.. — ji šyptelėjo sau viena.

Natalė grįžtelėjo į krantą, kurio beveik ne
besimatė.

— Ar tik nenuneš manęs jūros srovė? — 
persigandusi pamanė Natalė ir sujudo iš visų 
jėgų kastis atgal, bet jos nebeklausė nei ran
kos, nei kojos. Ji plūduriavo ant paviršiaus be
jėgė, giliai įkvėpdama ir iškvėpdama orą. Ji 
dar mėgino riktelėti pagalbos, bet jo balsą su
gėrė jūra ir erdvė.

— Nesijaudink ir nebijok: mes tavęs neap- 
leisime! Juk sakėme, kad ateisi pas mus! — 
Natalei pasigirdo švelnus šnabždesys iš gelmių.

— Tu būsi mūsų mylima sesuo, mes tavęs lau
kiame. Gintariniuose rūmuose jau tau paruoštas 
šilkinis guolis. v.

Ji vėl pabandė plaukti, bet kojos jau buvo 
sustingusios, kaip medinės, ir plaukikė nebepa- 
jųdėjo iš vietos. Tada ji atlyžo ir atsidavė Li
kimo valiai. Jos nusilpusį kūną vis labiau apėmė 
maloni, snūdi negalė. Jai vaidenosi, kad Jūratės 
gintariniuose rūmuose iš tikrųjų jos jau laukia 
paruošta, gėlėm iškaišyta menė, ir ji aiškiai 
pamatė, kaip Jūratė ir žalčių karalienė Eglė 
moja jai iš pilies bokšto, o tarp jų stovi pen- 
kerių metų berniukas ir šaukia tiesdamas į ją 
rankas:

— Mama, mama, greičiau!
— Pagaliau, pagaliau, aš jį pamatysiu!

— Natalė dar šnabždėjo, nors ant jos lūpų 
liejosi bangelės.

Kai jos akis apteko vanduo, Natalė pasku
tinį kartą pamatė, lyg pro matinį stiklą, didelį 
raudoną saulės skritulį, kuris svyrėjo pakilęs 
nuo akiračio ir, rodėsi, siuntė jai paskutinį 
sudie.

— Pagaliau aš grįžtu į motinos gamtos 
prieglobstį, iš kur per klaidą buvau atėjusi į 
šį pasaulį... — Natalei dar švystelėjo pasku
tinė mintis grimstant gelmėn.

(Pabaiga)
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Lietuva 1940 - Afganistanas 1980
Aštuoniolikos lietuvių jaunuolių demonststracija

prie sovietų ambasados
Plačiai skaitomas dien

raštis Washington Post lie
pos 19 d. laidoje plačiai ap
rašė, iliustruodamas dviem 
nuotraukom, aštuoniolikos 
lietuvių jaunuolių demons
tracijų prie Sovietų amba
sados Washingtone.

Liepos 18 d. anksti rytų 
grupė lietuvių jaunimo, ku
rie vėliau reporteriams pa
sisakė priklausą Lietuvių 
jaunimo sąjungai, septy
niais auftomobiliais užblo
kavo 16-tą gatvę prie so-

vietų ambasados. Keli jau
nuoliai vikriai užlipo ant 
stulpų ir per gatvę ištiesė 
plakatų su užrašu didelėm 
raidėm ”FREE LITHUA- 
NIA N0W”, o kiti nusku
bėjo prie sovietų ambasados 
vartų ir iškabino Lietuvos 
trispalvę bei didelį plakatų
”LITHUANIA 1940 — AF- ’ žudžiai, bet ne politiniai de- 
GANISTAN 1980”, o keli 
jaunuoliai grandinėmis pri- 
sirakino prie ambasados ge
ležinių vartų.

Iššaukta policija be pasi-

priešinimo suėmė visus de
monstravusius, atskyrė mo
teris nuo vyrų ir kalinių 
automobiliais nusivežė į po
licijos buveinę. Vėliau iš su
imtųjų patirta, kad policija 
su jais žiauriai elgėsi, lyg 
jie būtų kokie kriminalis
tai banko plėšikai ar žmog-

Lietuviai jaunuoliai prisirakinę prie sovietų ambasados vartų. 
AP nuotr.

monstrantai. Visi jie buvo 
nuodugniai iškratyti, tardo
mi ir paimtos kriminaliniam 
rekordui pirštų nuospaudos, 
o vaka’re pristatyti teisman.

Jie kaltinami nusižengę 
federaliniam įstatymui, ku
ris draudžia daryti demons
tracijas prie ambasadų, o 
ypač prie sovietų arčiau 500 
pėdų. Tuo tarpu kitų dienų 
tu toj pačioje vietoje su de
monstravusiais afganista
niečiais policija buvusi daug 
švelnesnė.

Teisėjas, nusprendęs jų 
bylų nagrinėti rugsėjo 2 d., 
iki teismo visus demonstra
vusius paleido už užstatų po 
1000 dol. už kiekvienų.

Tarp suimtųjų buvo Si
mas Kudirka, apie kurio žy
gį nušokant nuo laivo ir 
kaip jis buvo gražintas at- . 
gal sovietams, primena Wa- 
shington Post savo skaity
tojams, taip pat lietuvių in
formacijos centro direkto-

Dalis demonstrantų su nupiautom grandinėm.
Washington Post nuotr.ra MOKAME AUKŠČIAUSIĄ 

NUOŠIMTĮ
UŽ SANTAUPŲ PAŽYMĖJIMUS

įnešus $100
12 mėnesių

C3/0/ įnešus $100
U/Ą/O 30 mėnesių

įnešus $100
48 mėnesiams

73/y įnešus $100 
' /4/O 72 mėnesiams

Indėlius galima išimti bet kuriuo laiku. Tačiau už taupymo pažymėjimus, 
kurie išduoti 1979 m. liepos 1 d. vieniems metams ar ilgiau, nuošimtis nebus 
mokamas už 6 mėnesius, jei juos išimsime anksčiau nustatyto laiko. Jei 
indėliai deponuoti tik metams ar trumpesniam laikui, tada nuošimčiai ne
bus mokami už 3 mėnesius, išėmus juos anksčiau nustatyto laiko. Šiuo 
atveju už išimtą sumą bus mokami tik reguliarūs taupymo nuošimčiai.

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BODAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Už įnašus mokame

rius kun. Kazimieras Puge- 
vičius, senatoriaus Richar
do Schvveikerio štabo tar
nautojas Linas Kojelis, Gin
tė Damušytė, Jūratė ir Li- 
mantas Stirbiai, Ofelija 
Baršketytė, Asta Baniony
tė, Birutė Zdanytė, Danutė 
Vaičiulaitytė, Virgis ir Vy
tas Volertai, Vidmantas 
Rukšys, Leonas Bernotas, 
Fred Harty, Margeris Ais
tis, Vitenis Gureckas ir Juo

zas Kralikauskas. Tai dau
gumoje jaunuoliai iš Wa- 
shingtono, Philadelphijos, 
New Jersey, New Yorko ir 
Hartfordo.

Panaši demonstracija tų 
pačių dieną lietuvių jauni
mo sąjungos narių buvo su
ruošta ir San Francisce prie 
sovietų konsulato, reikalau
jant Lietuvai laisvės, bet 
ten apsieita be areštų.

RITA MATAS

Nuošimtis apskaičiuojamas kiekviena diena ir išmokamas 
metų ketvirčiais.

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

/uperior Aviną/ 
•AND LCAN ASSOCIATION

ATIDARYTA SEMTADIENIA1S. U2DARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East 185th Street 

481-3008*
32800 Center Ridge Road 13515 Euclid Avė. 

779-5915 681-8100
14406 Cedar Avė. 

381-4280

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

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

VYTAS MATAS — 
teisinis patarėjas

Esame registruoti pilnateisiais nariais trijose 
skirtingose Multiple Listing įstaigose: 

CAMLS — Cuyahoga County
(Cleveland & Suburbs) 

LCMLS — Lake County 
RMLS — United Statės

Todėl galima triskart pla
kiau skelbti Jūsų parduodama 
nekilnojamąjį turtų. Tuo rei
kalu kreipkitės į bet kurį mū
sų bendradarbių.
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Laiškas iš Brazilijos Klemensas Jura

Brazilijos bažnyčia kryžkelėje
■ Kanados lietuviai

J. Varanavičius

Brazilijoje marksistai 
vyskupai kaltina valdžią, 
kad ji neduoda vargšams 
tinkamų namų, leidžia skur
sti ir vegetuoti lūšnose, o... 
daugelis galvoja, kad šven
tasis Tėvas, atvykęs Brazi
lijon, pats pamatys kokiuo
se puošniuose rūmuose gy
vena tie diecezijų ponai, ap
tarnaujami dešimtimis tar
nų...

Jie skverbiasi j visas sri
tis : skelbiasi ekologais, zoo
logais, botanikais, sociolo
gais ir politikais.

Griežčiausiai priešinasi 
gimimų kontrolei, nesupras
dami, kad ji nebeišvengia
ma. Brazilija turi beveik 
130 milijonų gyv., o kiek
vienais metais priauga virš 
trijų mil., tai kokia santvar
ka pajėgs duoti darbo ir 
duonos kasmet priaugan
tiems milijonams naujų 
žmonių? Turtingų šeimų 
yra vos 1-2 procentai, kurie 
griežtai kontroliuoja savo 
prieaugi}, o vargšų šeimose 
dažnoje auga per 15-20 vai
kų. Progresistai dvasininkai 
reikalauja atimti turtus ir 
išdalinti juos vargšams. Tas 
jau buvo daryta Rusijoje, 
bet skurdas neišnyko. Indi
joje buvo atimti mahara
džų turtai — skurdas ir ba
das pasiliko — milijonai 
miršta badu. Kinija nusavi
no mandarinų turtus, o ir 
tenai vargšų dar laugiau li
ko ...

žinoma, Brazilijoje dar 
nėra teisingo turtų paskir
stymo, bet palaipsniui prie 
to einama ii- kuo turtinges
nis žmogus, tuo didesniais 
mokesčiais apkraunamas: 
proporcingai, pagal paja

‘Arpber
1980 M. EKSKURSIJOS 

Į LIETUVĄ
iš BOSTONO ir NEW YORKO

MASKVA/V1LNIUS:

Dar yra vietų šiose grupėse

, Rugpiūčio 7 —$ 999.00 
Rugpiūčio 13 —$1199.00 

Rugsėjo 17
Rugsėjo 24 

(su Ryga) Spalio 8
Gruodžio 26Rugpiūčio 28 — $ 999.00

Registruokitės iš anksto —
- GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS

MEMBER

RIBOTAS.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway 
P. O. Box 116,

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

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

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

TO CHANGES. REGISTERED TRAVEL AGENT £TA0}24

mas. Kas teuždirba vos pra
gyvenimo minimumą — ne
moka jokių mokesčių ir tu
ri nemokamą švietimą, gy
dymą, senatvės pensiją ir 
visokią valstybės globą. Vi
sa tai padengiama iš tur
tuolių kišenės. Latifundijos 
palaipsniui nyksta, kasmet 
milijonai ha žemių išdalina
ma žemdirbiams, su labai* 
gausia valdžios finansine 
parama.

Bet viso to nemato bažny
čios magnatai (ar bent jų 
nemaža dalis), kurie jun
giasi su kairiaisiais ekstre
mistais, jie kursto minias.

Katedros paverčiamos 
marksistinių protestų ter- 
tulijomis, o vyskupai išsi
juosę kritikuoja darbo įsta
tymus, o smurto vykdyto
jus skelbia "naujos krikš
čionybės’’ apaštalais. Vys
kupai vadovauja protestų 
d e m on stracijoms, kursto 
minias sukilimui ir revo
liucijai pagal Maskvos po
tvarkius ir visokeriopą pa
ramą.

Kodėl šie "žmonių teisių 
gynėjai” nemato ii- negirdi 
nekaltųjų ir skriaudžiamų
jų balso anapus Geležinės 
uždangos? Gerai menu, tik 
prieš keletą metų šviesios 
atminties monsinjoras Ze
nonas Ignonis maldaute 
maldavo kard. Dom Helder 
Camara paskelbti bažnyčio
se Maldos Dieną už perse
kiojamus pavergtos Lietu
vos katalikus. Ir šitas gar
susis "žmonių teisių gynė
jas” griežčiausiai atsisakė. 
Kada aš mons. Zenoną pa
klausiau, kodėl kardinolas 
tai padarė. Mano bičiulis gi
liai atsidusęs tepasakė:

— $
— $
— $
— $

899.00
899.00
879.00
779.00

— O, taip ... kardinolas 
yra truputį kontraversinis 
žmogus... ir palikime tai 
jo sąžinei.

Gal velionis ir buvo tei
sus ? Visuomet būkime švel
nūs. Visiems meiliai šypso
kimės. Tai graži taktika ir 
gili išmintis, o ir be to — 
visada labai naudinga. De
ja. Tai ne mano maištingai 
prigimčiai. Aš mėginu gar
siai stebėtis, kodėl tie "ka
pitalistinio supuvimo" grio
vėjai nemato visų baisumų 
sovietinėse šalyse? Gal tai 
surambėjusios sąžinės rei
kalas, bet... blogiausia 
yra, kad jie patraukia mili
jonines mases. Jie daugmi- 
lijoninę lūšnų varguomenę 
makiaveliškai traukia į rau
donąją "atsiskaitymo revo
liuciją”, kuri, aišku ir jų ne
paliks: sunaikinimo audros 
bus nušluoti.

Prieš savaitę daugelyje 
Brazilijos bažnyčių pradėta 
platinti raudonais viršeliais 
knygeliūkštė "Via Crusis do 
Migrante”, kurioje, vieton 
Evangelijos ir Kristaus 
meilės, kurstoma darbinin
kija prieš darbdavius, žem
dirbiai prieš ūkininkus, 
imant pagrindu marksisti- 
nes-leninistines idėjas. So
vietizmas pristatomas, kaip 
vargšų ir neturtingųjų glo
bėjas ir vienintelis protek
torius prieš išnaudotojus, 
ši bažnyčiose platinama 
knyga savo herezijose nuei
na taip toli, kad Jėzų Kris
tų pristato kaip Markso 
draugą, nes abu skelbę tas 
pačias idėjas.

Išvadoje — peržengtos 
visos krikščioniškoje pado
rumo ribos ir parafrazuo
jant vieną kunigą tenka su
tikti:

"Comunista ė pinto se 
comparado com padro so- 
vietizado” — komunistas 
yra tik viščiukas, palyginus 
su marksistu dvasininku.

.MAINTENANCE 
ELECTRICIAN

Ploni Operolion is presently 
seekmg įourneymon electri- 
čion to do eledricol repoir . 
ond troubleshooting in oddi- 
tion to ossisting on mechom- 
col repoirs. Applicant should 
nove o strong background in 
480 V AC ond 250 V-DC. 
Shift work is required. Start- 
ing rate is $11.09 per hour 
with o ropid advoncement to 
$11.33 per hour plūs shift 
differential. Compony paid 
hospltalization, surgical, 
mo|or medical, dentol, sick- 
ness, occident ond life insur- 
once benefits. Ten paid holi- 
days ond vocatton.
Pleose direct oll inquiries to: 

Mr. WiHiom D. Gibbs 
Personnel Director

CHEMfTCO
Raute 3 at Oldenberg Rd.

Hortford, III. 62048 
1618) 2544381

TORONTO LIETUVIŲ 
PEISININKŲ VEIKLA

Viena iš labiau išryškė
jusių pensininkų organiza
cijų yra Toronto Lietuvių 
Pensininkų Klubas, įsistei
gęs 1973 m. ir šiuo metu tu
ri per 300 narių, kurių skai
čius kiekvienais metais di
dėja. Klubas įsikūrė švie
sioje, šiltoje ir jaukioje Lie
tuvių Namų patalpoje, tre
čiame aukšte, kuri apstaty
ta patogiais baldais ir iš
puošta mūsų žymiųjų tau
tos veikėjų paveikslais. Tai 
graži, lietuviška dvasia 
dvelkianti užeiga, kurioje 
klubo nariai susitinka ir 
bendrauja. Klubo nariai du 
kartus savaitėje čia turi sa
vo popietes, kurias jie kul
tūringai praleidžia prie 
šachmatų lentų ar kitų žai
dimų stalelių, dažnai pasi
vaišindami kavute ir ska
niais užkandžiais.

šis klubas reiškiasi ir 
kultūrinėje veikloje: ren
gia tautos švenčių minėji
mus, pagerbia mirusius, 
ruošia iškilmingas popietes 
su vaišėmis ir menine pro
grama, ruošia iškylas į Ka
nados žymesnes vietoves. 
Klubo veikla ypač pagyvėjo 
perėmus jo vadovavimą da
bartiniam sumaniam pirmi
ninkui J. Karpiui, kuriam 
šiuo metu talkininkauja šie 
valdybos nariai: T. Beno- 
tienė, J. Cicėnas, B. čečys, 
K. Daunys, J. Jagėla, S. 
Merkelis, A. Paleckis ir S. 
Pociūnas.

Klubas yra įsigijęs filma
vimo aparatą, kuris kaina
vo $20,000 ir jo pirkimui 
buvo gauta $13,000 valdžios 
pašalpa. J. Karpiui ir Ci
cėnui vadovaujant, jau yra 
pagaminta iš lietuvių kul
tūrinės veiklos filmų 100 
valandų rodymui. 1979 m. 
Tautos šventės minėjimui 
buvo paruoštas specialus 
filmas, kuris buvo rodomas 
įvairiose televizijos stotyse 
net 14 kartų. Buvo paruoš
tas filmas Vasario 16 minė
jimui, irgi rodytas televizi
joje. šie techniškai gerai 
paruošti spalvoti filmai yra 
reikšmingos priemonės su
pažindinti kitataučius su 
lietuvių kultūra Ir mūsų 
pastangomis atgauti Lietu
vai nepriklausomybę.

Svarbiausias klubo vado
vybės rūpestis šiuo metu 
yra lietuviams pensinin
kams pigių butų pastato 
statyba, užplanuota Bloor 
St. W. — Indian Gr. vieto
vėje. šiam tikslui Lietuvių 
Namų valdyba paskyrė 
$10,000 paskola pradiniams 
statybos tyrimo darbams. 
Valdžios architektai jau pa
ruošė pastato planus, susi
tarta su Royal Banku dėl 
4-5 milijonų mortgičiaus, 
kurį garantuoja Kanados 
federaline valdžia. Pastatas 
bus 11 aukštų, turės 115 
butų, dviems finansinėms 

įstaigoms patalpas, dvi sa
les ir apačioje garažą, šiuo 
metu vėl atsirado užvilkimų 
Toronto miesto savivaldy
bėje dėl pastato plane nu
matytų salių ir šiuos rei
kalus išsiaiškinus bus pra
dėta statyba.

Nežiūrint statybos rūpes
čių ir reikalų, kurie parei
kalauja daug laiko ir pa
stangų, klubo veikli valdy
ba nepamiršta ir savo narių 
eilinių pageidavimų, šiais 
metais gegužės 22 d. Lietu
vių Namuose įvyko tradici
nis, metinis pobūvis, kuria
me dalyvavo 165 klubo na
riai ir svečiai iš Hamiltono 
pensininkų klubo, kurie at
vyko su savo choru ir išpil
dė meninę programą. Birže
lio 17 d. klubo nariai turėjo 
išvyką į Toronto zoologijos 
parką, kurioje dalyvavo 40 
narių. Pirm. J. Karpiui va
dovaujant, jie turėjo pro
gos apžiūrėti 710 akrų dy
džio parką, pamatyti jo gy
ventojus, kuriuos sudaro iš 
įvairių pasaulio dalių suvež
ti gyvūnai, pradedant įvai
riaspalviais paukšteliai ir 
baigiant aukštomis, ilga
kaklėmis žirafomis.

Objektyviai vertinant, 
Toronto Pensininkų Klubas 
yra viena aktyviausiųjų To
ronto lietuvių organizacijų, 
kurio veikla yra didelis įna
šas šios kolonijos gyvenime.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA

Rašytojas Liudas Dovydėnas, 
dalyvavęs š. m. birželio mėn. 
21 d. Pietinės New Jersey LB 
apylinkės tradicinėse Joninėse. 
Čia buvo pristatyta jo paskuti
nioji knyga "Vasaros Vidudie
nis". Apie rašytojo kūrybą 
kalbėjo Balys Raugas, o pats 
autorius skaitė iš savo kūrybos 
ir nupirkusiems "Vasaros Vi
durdienis" suteikė autografą.

V. Šalčiūno nuotr.
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Hot Springs lietuvių kolonijoje
Dideliai daliai mūsų tau

tos likimo lemta gyventi už 
tėvynės ribų, įvairiuose pa
saulio kontinentuose. Visur 
čia jie susibūrę i didesnias 
ar mažesnias kolonijas, kur 
turi galimybę tęsti iš pro
tėvių paveldėtą, savitą, lie
tuvišką gyvenimo būdą. 
Lietuviškoji bendruomenė 
yra ta tautos gija, kuri 
kiekvieną lietuvį palaiko 
gyvą ir neištirpstantį sve
timų tautų jūroje.

š. m. gegužės 24 d. LB 
Hot Springs apylinkei mi
nint savo pirmąjį dešimt
metį buvo maloni proga šio
je šventėje dalyvauti ir šią 
palyginus dar jauną lietu
višką koloniją iš arčiau pa
žinti.

Į šią apylinkę yra suva
žiavę lietuviai iš įvairių šio 
krašto didmiesčių gražios 
gamtos, tyro oro suvilioti, 
bei sveikatą taisyti. Hot 
Springs yra Arkanso valsti
joje į vakarus nuo Missis- 
sippi ir pasižymi daugiausia 
žemės ūkiu. Valstijos sosti
nė Little Rock. čia ir nusi
leido iš Clevelando atskri
dęs lėktuvas. Maloni staig
mena, kai aarodrome mane 
pasitiko buvusi clevelandie- 
tė Rima Jucienė. Iš čia va
žiavome į Hot Springs. Nors 
su miela Rima norėjosi 
daug kalbėti apie clevelan- 
diškius ir netolimą praeitį, 
tačiau . nematytas gamtįos. 
grožis visu keliu neleido 
atitraukti akių nuo besikei
čiančių spalvingų vaizdų ir 
mintis visiškai nukreipė ki
ta tema.

Pakelėse žydinčios gėlės 
ir kvapnūs spygliuočiai len
gvino kvėpavimą ir atrodė, 
jog oro tarša čia jiems ne
žinoma. Tai patvirtino ir 
mane vežusi Rima, pastebė
dama, jog Hot Springs oro 
taršos nėra, nes ten nelei
džiama fabrikų statyti. Hot 
Springs yra žymiausias 
JAV mineralinio vandens 
kurortas, čia per metus at

Hot Springse I. Bublienė (vidury) su dviem buvusiom 
clevelandietėm Lile Kaziene ir Rima Juciene.

vyksta apie 350,000 žmonių 
iš įvairių kraštų gydytis ir 
poilsiauti. Jau ir indėnai čia 
naudojosi vandens gydomą
ja galia.

Taip besišnekučiuojant ir 
įvažiavome į kalnais apsup
tą Hot Springs miestelį. 
Diena buvo labai karšta ne
toli 90 laipsnių, tačiau di
delio karščio nesijautė, nes 
drėgnumas buvo gana že
mas. čia sustojome p.p. Ste
pono ir Aldonos Ingaunių 
gražioj rezidencijoj. Malo
niai čia mane sutiko namų 
šeimininkas, dabartinis Hot 
Springs LB Apylinkės pir
mininkas ir iš jo veido buvo 
galima matyti, kad jis šios 
dienos jubiliejine švente 
nervavosi, nes dienos iškil
mės pagrindinai slėgė jo pe
čius. Lietuvišku papročiu 
tuojau buvo paprašyta prie 
vaišių stalo, kur draugiškoj 
nuotaikoj greit prabėgo lai
kas ir nejutome jog jau rei
kia ruoštis į dienos iškilmes.

Dešimtmečio minėjimai 
pradėtas iškilmingom pa
maldom, kurias atlaikė kun. 
P. Patlaba. Pamaldos vyko 
vienuolyne, kuriame Hot 
Springs lietuvių kolonijai 
kas sekmadienį leidžiama 
laikyti mišias lietuvių kal
ba. Kun. P. Patlaba šių pa
maldų metu taip pat pasakė 
gražų ir reikšmingą pamok
slą surišta su Sekminių dva
sia, kurių, išvakarėse vyko 
ir pats minėjimas, čia lietu
viams tenka ne tik naudo
tis vienuolyno bažnyčia, bet 
taip pat dažnu atveju ir sa
le. Taigi ir šį kartą dešimt
mečio minėjimas vyko šioje 
salėje. Minėjimo akademiją 
pradėjo LB apylinkės pirmi
ninkas S. Ingaunis sveikin
damas tuos drąsuolius, ku
rie prieš 10 metų steigė šią 
Hot Springs LB Apylinkę. 
Toliau sugiedojus himnus 
buvo pagerbti mirusieji šios 
bendruomenės nariai ir žu
vę už Lietuvos laisvę. Invo- 
kaciją sukalbėjo kun. J. 

Burkus. Tolimesnei progra
mai vadovavo A. Kiburienė. 
Tarp dalyvių buvo atvykusi 
iš Chicagos ir LB vidurio 
apygardos sekretorė D. Va- 
lentinaitė, taip pat pirmas 
šios Apylinkės pirm. J. Bru
žas ir sekantis P. Balčiūnas. 
Perskaityta eilė sveikini
mų: kongresmano John P. 
Hammershmit, miesto bur
mistro, PLB pirm. V. Ka- 
manto, LB Krašto Valdybos 
pirm. V. Kutkaus, LB Vi
suomeninių reikalų Tarybos 
pirm. A. Gečio, kun. J. 
Prunskio ir kt. Susirinku
siems buvo pristatyti: sava
noris kūrėjas Petrulionis, 
Sibiro tremtinė Gudonienė 
ir daug visuomenėje besi
darbuojanti Gudelienė.

Po šių akademinių pro
gramos dalių minėjimo da
lyviams buvau pristatyta aš 
kaip šios šventės pagrindinė 
kalbėtoja. Dėkoju dešimt
mečio rengėjams leidus man 
pasidalinti įspūdžiais ir 
mintimis liečiant tautos ir 
išeivijos rūpesčius.

Po kalbos vyko kruopščiai 
parengta meninė programa, 
kuri maloniai ir patriotiniai 
nuteikė susirinkusius. Pir
miausia scenoje pasirodė 
moterų choras su keliom 
lietuvių kompozitorių dai
nom. Toliau sekė duetas, 
kurį atliko Dana Vilimienė 
ir Lucija Gudelienė. K. In- 
Čiūros kūrinį padeklamavo 
Henrikas Dūda.

Po šios trumpos progra
mos gretimoje salėje visų 
laukė vakarienė. Lietuviš
kas vaišingumas ir čia pa
sireiškė visoj pilnumoj. Va
karienės metu viešpatavo 
puiki ir pakili nuotaika bei 
buvo proga ir daugiau laiko 
pasikalbėti ir pasidalinti 
įspūdžiais su buvusiais cle- 
velandiečiais, kaip Balčiū
nais, L. ir A. Kaziais, J. že
maičiu ir kitais.

Po vaišių, dar nesutemus 
buvo maloni proga arčiau 
pažinti Hot Springs ir apy
linkes. Tokią malonią progą 
man suteikė Rima Jucienė 
ir jos vyras Valdis. Ponia 
Jucienė buvusi chicagietė 
gražiai pavaišino. Tačiau 
vakaro tamsa apgaubusi ža
vingus šios apylinkės kal
nus privertė grįžti pas mie
lus šeimininkus p.p. Ingau- 
nius poilsiui.

Sekmadienio rytą dalyva
vome šv. mišiose, kurias at
našavo kun. Patlaba giedant 
moterų chorui. Po šv. mišių 
gegužinė gražioj kun. P. 
Patlabos rezidencijoj. Kal
nų slėnyje gražus lietuviš
kas kryžius liudija jog čia 
lietuvių tautos dvasia gyva, 
čia visi jautėmės lyg viena 
šeima gražiame gamtos 
prieglobsty. Užsuka m dar 
pas L. ir F. žerolius, kur 
vėl lietuvišku vaišingumu 
sutinkami.

Sekančią dieną vaišės bu
vusių clevelandiečių šeimo
se. Pusryčiai pas A. ir L. 
Kazius. A. Kazis vadovauja 
Hot Springs radijo valandė
lei, Laisvės Varpai. Jo žmo- 

(Nųkelta į 12 psl.)

Kai ąžuolas palūžta

A. A. Vladas Baltrušaitis

VLADĄ BALTRUŠAITĮ 
PRISIMENANT

Saulėtas birželio sekma
dienis. Lankome mirusiųjų 
miestą — šv. Kazimiero ka
pines Chicagoje. Blokas No. 
72. Rami, erdvi vieta, švie
sus paminklas. Ant pamink
lo — tūtelė. Užrašas: Ope
ros solistas Vladas Baltru
šaitis, 1912-1975.

Jau penkeri metai, kai jis 
mus paliko. Iškeliavo stai
giai, netikėtai, anksti, net 
tinkamai sudie nepasakęs. 
Kai viesulo varginamas vir-1 
sta lieknas medis — niekas 
ir nesistebi; tačiau kai lūž
ta ąžuolas — mes sudreba
me.

Išeivijos lietuvių kultūros 
istorijoje Vladas Baltrušai
tis įrašomas stambiomis 
raidėmis. Pradėjęs vado
vauti Chicagos Lietuvių Vy
rų chorui 1954 m., jis su
stiprino choro vokalinį lygį, 
įvedė įdomius naujus kūri
nius ir dirigavo visą eilę ge
rai pavykusių koncertų.

Statant "Rigoletto’’ ope
rą VI. Baltrušaitis buvo pa
statymo vadovas, dainavo 
Rigoletto rolę ir praktiškai 
davė virtinę vaidybinių pa
tarimų. Sekančiame sezone, 
statant Gounod "Faustą”, 
VI. Baltrušaitis vėl buvo 
pastatymo vadovas. Po to 
jis gavo pasiūlymą vargoni
ninko vietai New Yorke su 
žymiai didesniu atlyginimu 
ir į ten išvyko. Vlado Balt
rušaičio nerami prigimtis 
netilpo vargonų plote. Jis 
savo jėgomis subūrė New 
Yorko Vyrų chorą, kuris ir 
šiandieną dar tebėra gyvas.

VI. Baltrušaičiui grįžus 
į Chicagą buvo dedamos pa
stangos jį įtraukti į jo taip 
numylėto Operos vieneto 
veiklą. Viename sezone tai 
pavyko — statant Verdi 
"Likimo Galią”. Po ilgų de
rybų VI. Baltrušaitis sutiko 
dainuoti vienuolio Melitone 
rolę, kurią jis sąžiningai at
liko, nors ligos žymės jau 
jaučiamos. Po to dar buvo 

mėginama jį įtraukti reži
sūros ar pastatymo parei
goms, bet jis, primindamas 
amžių arba sveikatą, atsisa
kydavo.

Truputį keista, kad žmo
gus, kuris buvo vienas iš 
pagrindinių šios Operos kū
rėjų, vienete tedirbo tik tris 
sezonus.

Antras didelis Vlado Bal
trušaičio nuopelnas buvo re
liginės muzikos srityje Pri
pažinkime, kad Chicagos šv. 
Mergelės Gimimo parapijos 
chorą sutraukė ir išugdė 
Baltrušaičio vardas, šalia 
pastovaus giedojimo sekma- 

I dieniais, buvo suruoštas 
koncertas 1969 metais, at
liekant C. Sasnausko Re- 

1 quiem su solistais A. Kal
vaityte, St. Baru ir J. Vaz- 
neliu, Mar. Mondeikaitei 
vargonuojant. Kitas kon
certas įvyko 1972 metais. 
Jame buvo atlikta Cheru- 
bini Reųuiem, vargonais pa
lydint virtuozui Zenonui 
Nomeikai. Buvo planuotas 
dar vienas koncertas, kuris, 
deja, jau nebeįvyko.

Baltrušaitis buvo stam
bus, patvarus, mandagus, 
jautrus, artistiškas. Mokė
jo išspausti ašaras iš savo 
akių, tuo pačiu momentu 
kalbėdamas ir balse nepa
rodydamas jokio verkšleni
mo. Kai jį laidojome laulėtą 
vasaros dieną, vieni vertė, 
kitiems ašaros biro, ir liū
desys lydėjo kiekvieną lai
dotuvių dalyvį.

Chicagos lietuvių Mar- 
ąuette parko maldykloje lie
pos 27 d. 10:30 vai. mišiose 
bus prisimintas velionis 
Vladas Baltrušaitis. Para
pijos choras, pagerbdamas 
savo buvusį vadovą, giedos 
momentui pritaikintas gies
mes. Diriguos dabartinis 
choro vadovas Antanas Li
nas.

Kazys Skaisgirys

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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■ Detroito lietuviai
Antanas Grinius

BIRUTĖ JANUšAITĖ 
DIPLOMUOTA 
VAISTININKĖ

Š. m. birželio 6 d. Toronto 
universitete su gražiomis 
iškilmėmis baigusiems bu
vo fteikti diplomai. Jų tarpe 
universitetą baigė ir vaisti
ninkės diplomą Bachelor of 
Science in Pharmacy gavo

Hot Springs
(Atkelta iš 11 psl.) 

na Lilė aktyvi bendruome
nės valdybos narė. Tad buvo 
proga ir radijo bangomis 
prabilti j šios kolonijos lie- 
lietuvius. Malonų laiką teko 
praleisti besisvečiuojant ir 
p.p. Balčiūnų namuose, kur 
p. Balčiūnienė, kai žinoma 
kulinarė vaišino {vairiais 
savo skanėstais.

Ilgametis bendruomeni- 
ninkas P. Balčiūnas labai 
įdomaujasi bėgančiais šios 
organizacijos reikalais ir 
mūsų pokalbiai jam buvo 
tikra atgaiva gyvenančiam 
toli nuo lietuviškų centrų. 
Nepajutome kai p. Balčiū
nienė vėl kvietė prie stalo 
pietums. Pietuose dalyvavo 
ir kun. P. Patlaba bei p.p. 
Ingauniai. Malonioj vaišių 
nuotaikoj iškilo sumanymas 
man padovanoti katinėlį pri
siminimui iš Hot Springs. 
Nors šis nutarimas ir buvo 
rimtas, tačiau tokios dova
nos nesulaukiau, nes susi
darė transportacijos kliū
tys.

Tad laikas negailestingai 
bėgo ir nepajutome kaip 
reikėjo važiuoti vėl į Little 
Rocks iš kur lėktuvu atgal 
į Clevelandą.

ši kelionė į "Mažąją Lie
tuvą’’ Arkansas valstijoje 
paliks neužmirštamus įspū
džius, už kurią dėkingas LB 
Hot Springs Apylinkės val
dybai. Ypatingai ačiū ener
gingam Apylinkės pirm. S. 
Ingauniui ir jo mielai žmo
nai už vaišingumą. Sunku 
čia visus išvardinti, tačiau 
visa kolonija gilia meile ma
ne visur lydėjo.

Tad tegul karšta Hot 
Springs saulė ir žavinti 
gamta ir toliau skatina 
energingai juos darbuotis 
tėvynės ir tautos gerovei.

Ingrida Bublienė 

irBirutė-Marija Januškaitė. 
Diplomų įteikimo iškilmėse 
dalyvavo Birutės tėvai, bro
lis su šeima ir artimieji.

Birutė-Marija Januškaitė 
gimė Windsor, Ont. naujųjų 
ateivių Birutės ir Petro Ja
nuškų šeimoje. Mokėsi St. 
Claire pradžios mokykloje ir 
Kennedy High School. Jos 
tėvai Petras ir Birutė Ja
nuškai abu visuomeninės 
veikėjai. Jie priklauso net 
keleto Detroito lietuvių or
ganizacijų, ten eidami kai 
kuriose iš jų ir valdybos na
rių pareigas. Jie ir savo 
dukrą Birutę išauklėjo pa
vyzdinga lietuvaite. Ji skai
to ir rašo lietuviškai. Pri
klausė Detroito skaučių 
tuntui "Gabija”. Mėgsta 
muziką. Deklamavo ir grojo 
akordeonu lietuviškuose pa
rengimuose. Skaito lietu
višką spaudą ir domisi lie
tuvių veikla. Toronto uni
versitete dalyvavo vaidinto
jų būrelyje. Yra narė Ka
nados Lietuvių Fondo ir To
ronto Lietuvių Namų. Da
bar po intensyvių studijų, 
kurį laiką dirbs vaistininkės 
profesijoje Toronto General 
Hospital ir sieks aukštesnio 
mokslo laipsnio.

Gabiai ir darbščiai Biru
tei linkėtina ryžto ir ištver
mės. Taip pat nepamiršti ir 
lietuviškų organizacijų

ŽURNALISTŲ POPIETĖ

Liepos 13 d. saulutei gra
žiai šviečiant ir esant gra
žiai dienai į Pilėnų stovyklą 
palengva traukė Detroito 
skyriaus žurnalistai ir sve
čiai.

L. ž. S-gos Detroito sky
riaus žurnalistų surengta 
kultūrinė popietė atidarė 
skyriaus pirmininkas Balys 
Gražulis ir pakvietė Stasį 
Garliauską papasakoti apie 
elektroninę žurnalistiką. Pa
starasis papasakojo kuo 
skiriasi lietuviškų radijo 
valandėlių žurnalistika nuo 
laikraštinės. Aptaręs žurna
listikos ir žurnalisto sam
pratą, pastebėjo, kad mūsų 
radijo valandėlių elektroni
nė žurnalistika dar tik ban
do atsistoti ant kojų. Paci
tavo anketos davinius, kc 
visuomenė pageidauja iš
girsti radijo programose, iš
vardino skirtumus tarp lai
kraščio radijo programos 
turinio. Teigė, kad radijo 
valandėlės tampa lietuvy
bės išlaikymo tvirtovėmis 
ir greičiau negu lietuviškas 
laikraštis peiduoda infor
maciją. Kreipė dėmesį į tai
syklingą kalbos vartojimą 
radijo programose, baigda
mas prašė remti radijo va
landėles ir spaudą. Po Sta
sio Garliausko kalbėjo Ba
lys Gražulis tema, objekty
vumo problema žurnalizme. 
Jis čia paminėjo, kad nese
nai Lž S-gos neperiodinia
me leidinyje "Lietuvos žur
nalistas", net keli žurnalis

tai rašė apie objektyvumą, 
bet deja jie ten suplakė ob
jektyvumą su spaudos eti
ka ir tiesa, o šie trys daly
kai nėra vienas ir tas pats. 
Netiesos skelbimas yra pa
prasčiausiai melas, o etikos 
problema yra daugiau pado
rumo problema.

Objektyvumas gi yra be
šališkas kalbėjimas apie ku
rį nors įvykį nepasisakant 
nei už, nei prieš. Jis čia pri
minė, kad mūsų laikais žur- 
nalizmas dalinamas į tris 
sritis ir žurnalistai skirsto
mi : korespondentai arba re
porteriai, publicistai ir ko- 
mentatoriai-kolumnistai.

Korespondentas gali ir 
privalo būti objektyvus, nes 
jis yra skelbėjas, fakto per
davėjas. Publicistai ir ko
mentatoriai jau yra savo 
nuomonės apie faktą reiškė
jai ir čia jau visiško beša
liškumo sunku iš jų reika
lauti. Jis paminėjo, kad mū
sų korespondentai-reportc- 
riai vietoje davus informa
ciją kartais virsta pataikū
nais ir pagyrūnais. Aprašy
dami kurį nors parengimą, 
jis ne tik jį aprašo, bet ir 
pakritikuoja. Geriau būtų, 
kad jis vietoje reiškęs savo 
nuomonę, apklausinėtų žiū
rovus ir iš jų vieno ar kito 
nuomonę užrašytų.

Abi informacijos tiek 
Stasio Garlausko, tiek ir 
Balio Gražulio žurnalistams 
ir jų svečiams buvo įdomios 
ir davė daug naujų žinių.

Pabaigoje prašneko visų 
lauktasis aktorius Karolis 
Balys ir savo humoristinais 
pasisakymais, kurių pabai
goje padeklamavo poemėlę 
"žąsies skundas” visus ge
rai nuteikė.

Programai pasibaigus Lž 
S-gos Detroito skyriaus pir
mininkas padėkojo: progra
mos atlikėjams, svečiams, 
kuopos šauliams už patal
pas J r šaulėms už rūpina
masi maistu ir gėrimais.

IŠVYKA

Dariaus-Girėno klubas 
liepos 27 d. gražioje Onos ir 
Česio šadeikų sodyboje, ren
gia savo tradicinę išvyka. 
Išvykoje bus galima pasi
vaišinti įvairiu lietuvišku 
maistu ir troškulį atgaivin
ti skaniais gėrimais. Be to 
turtingame dovanų stale 
laimėti ir vertingų dovanų.

Visi Detroito ir apylinkių 
lietuviai yra kviečiami at
vykti į rengiamą išvyką ir 
gražiai praileisti dieną gra
žioje šadeikų sodyboje.

DAINAVOS METINĖ 
ŠVENTĖ

Dainavos metinė šventė 
ir šiemet įvyks liepos mėn. 
27 d. Į šventę ir vėl žada 
atvykti Lansingo vyskupas 
K. Powlich. Organizuoja
mas ir laimėjimų stalas. 
Tam stalui reikalingos do- 
vanos-fantai galima įteikti 
p. A. Milmantienei, V. Lė
liui ir Veselkienei prie Die
vo Apvaizdos parapijos ar
ba sekmadieniais palikti 

Dainavos svetainėje.
šiais metaisi Danavos 

įvažiavimo mokestis nusta
tytas: suaugusiems 2 dol., 
vaikams 1 dol., — šeimai, 
nežiūrint kiek asmenų — 
nedaugiau 5 dol. Nuolatinis 
sezoninis bilietas 25 dol. 
Šimtininkams rėmėjams jis 
priskaitomas kaip auka ir 
susidarius šimtinei bus iš
duodamas atitinkamas lakš
tas.

SĖKMINGA IŠVYKA

Savanoriai, ramovėnai ir • 
birutietės liepos 4 d. Onos 
ir česio gražioje sodyboje 
buvo surengę išvyką. Diena 
visais atžvilgiais buvo labai 
gerai tikusi. Nors saulutė 
ir nešvietė, bet ir lietus ne
lijo.

Atvykusieji susimetę po 
medžiais prie išdėstytų sta
lų, šnekučiavo, vaišinosi ir 
linksmai praleido dieną. 
Svečių buvo iš visur: iš arti 
ir toli. Daugiausiai ten bu
vo šv\ Antano parapijiečių 
su klebonu kun. Alfonsu 
Babonu priešakyje.

Maisto gaminiai ir pyra
gai buvo pardavinėjami ne
brangiai, tai birutiečių nuo
pelnas.

Rengėjai turėjo graži; 
dovanų. Jos laimingais nu
meriais teko: V. Perminui, 
K. Sragauskui, A. Petraus
kui, č. šadeikai, S. Bartkui, 
J. švobienei ir A. Mikalkė- 
nui.

Maistą ir pyragus išvy
kai parūpino: šimoliūnienė, 
Baukienė, Macionie nė, Sko- 
rupskienė, Mingėlienė, Ba- 
landienė, Daugvydienė, Po- 
derienė, Rutkauskienė, Kut- 
kienė ir kitos. Troškulį visi 
galėjo numarinti pas S. 
Bartkų, kuris tam buvo pri
sirengęs ir turėjo įvairių 
gėrimų.

Išvykoje buvo suregis
truoti kėdainiškiai ir įkur
tas "Kėdainiškių klubas”.

A. A. STASYS VILKAS

Birželio 16 d. nuo širdies 
smūgio mirė Stasys Vilkas, 

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

Tel.: 476-2345 -

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

GRACE BAPTIST FELLOWSHIP believes the Bible 
which teaches that one may be Saved and asaured 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 Creeluide Rd, Whitehall, Pa.

(Off MacArthuhr Rd., btwn. Šilo & Quality Motor Inn)

Pastor Alden Wightman Phone: 215-776-0640

A FR1ENDLY PLACE TO WORSHIP
(25-28)

kilęs iš Kretingos miesto. 
Amerikoje išgyveno 30 me
tų. Buvo gimęs 1910 metais 
vasario 24 d. Buvo pašarvo
tas Baužos, vadovaujamo
je Jol. Zaparackienės koply
čioje. Rožinį sukalbėjo šv. 
Antano parapijos klebonas 
kun. Alfonsas Babonas bir
želio 24 d. Po atlaikytų bir
želio 25 d. šv. Antano pa
rapijos bažnyčioje pamaldų, 
palaidojimui nuvežtas į Cle
velandą. Nuliūdime liko 
brolis Povilas, Clevelande, 
brolis Vladas ir sesuo Leon- 
tina su šeimomis Lietuvoje, 
pusbrolis Juozas Petraitis 
Australijoje, pusseserė So
fija Ramanauskienė, Flori
doje ir kiti giminės bei 
draugai.

VICE PRESIDENT
Of manufacturing wilh year* of er- 
perience m high production, in fabri- 
cation, welding 4 painting.

ALSO EXPERIENCED

TOOL A DIE MAKER
W1TH SUPERVISORY EXPERIENCE

ALSO

AN OPPORTUN1TY FOR 

INDUSTRIAL ENGINEER 
WITH T1ME & MOTION 

EXPERIENCE.

Safary wll be baacd on esperience & 
ability.' Outatanding benefita.

Call 507-625-9381
Write to Boa 2075

Mankato Minnesota 56001
(29-31)

WANTED EXPERIENCED 
SEWING MACHINE 

OPERATORS 
Experienced. factory acwinu machina 
operatore to fili available sample 
rnaking position*. Steady 5 day week.

APPLY IN PERSON 
BRIDAL ORIG1NALS INC. 

17)7 OL1VE ST. 
ST. LOUIS. MO. 

or call for appointmont 314-436-0070 
(29-38)

WANTED AT ONCE 
EXPERIENCED 

GLASS BLOWERS
CALA CLASS CORPORATION haa 
immediate openings for experienced 
glaas blowers to work m new factory 
located in Burleaon. Texaa.
Steady 6 day work week. Good work- 
ing conditiona 4 fringe benefita.

APPLY OR CALL COLLECT 
817-295-0151

GALA GLASS CORPORATION
133 Loy St.

Burleson, Teras 76028 
(29-24)
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CAPE COD
PAMINĖTI BIRŽELIO 

IŠVEŽIMAI

Birželio mėn. 29 d. 12 vai. 
Cape Cod bažnyčioje kun.
F. Maclellan buvo atlaikytos 
pamaldos ir labai gražiai ir 
jautriai paminėti baisieji 
1940 m. birželio mėn. išve
žimai j Sibirą ir 40 metų 
Lietuvos okupacija.

Brocktono šv. Kazimiero 
parapijos choras virš 40 as
menų vadovaujamas komp. 
J. Gaidelio atliko giedotines 
mišias, giedant giesmes lie
tuviškai. Nors bažnyčia yra 
žema ir neturi geros akusti
kos, tačiau lietuviškai gie
damos giesmės ir mums ir 
amerikiečiams, kurių buvo 
pilna bažnyčia nuskambėjo 
gražiai ir iškilmingai.

Po pamaldų tos pačios 
bažnyčios salėje įvyko mi
nėjimas. Pirmininkas V. 
židžiūnas trumpu ir pras
mingu žodžiu paminėjo bai
siųjų birželio išvežimų die
nas, jo reikšmę ir pasėkas 
mūsų gyvenime ir Lietuvos 
tautos istorijoje. Sugiedota 
Lietuvos ir Amerikos him
nai ir susikaupimo minute

DISPOSABLE PLASTIC 
SYSTEMS, INC. 

MARIETTA, GEORGIA
Due to planl expan»ion in PoJyethy- 
lenr-bloam film opemtionb, imni-rdiate 
openings available for:

' FOREMAN
Experience preferred in blown film 
extrusion line and in/out of line ba>;*< 
machines. Will consider traininu qua 
lified applicanU. •

QUALITY CONTROL
Prefer experience in qualily a»«urance 
procedure* for filn: extrusion and bag 
m aki n g equipment. Will consider ap 
plicant with knowledge of ASTM Pro- 
ceduree and implementation and fol- 
low through of a totai qua!ity as- 
suranca program.

ALSO NEEDED

EXPERIENCED
BLOWN FILM 

EXTRUSION OPERATORS 
FOR IST, 2ND & 3RD SHIFT 
Excellent salary & benefits.

APPLY CALL OR WRITE TO 
PERSONNEL D1RECTOR 

DISPOSABLE PLASTIC 
SYSTEMS, INC.

1092 M a riet ta Industrial Drive
Marietta, G*. 30000

404-422-0900
Ali chIIh and >nterview» will be hcld 

strictly confidential. 
F.ąual Oppoitunity Employer 

(17-26) 

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

Už CERTIFIKATUS MOKAME: 
7^% — 6 metų su $1,000, minimum. 
7*/j% — 4 metų su $1,000, minimum. 
644 % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6*/2% — 1 metu su $1,000, minimum.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus nauja 
taupymo sąskaita. Gausite viena amerikietiška ir antra P*8*l 
pasirinkimą su stovu. Kitos dovanos duodamos sąskaitoir įdė
jus atitinkama sumą.

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

alnt jnttiony 
lavinęs
1447 So. 49th Court • Cicero, Illinois 60650 

Phone (312) 656-6330
Onea Maa., S-S; Tuea., Thura., Frū, 0-5; SaL, 0-1; Cteoad

JaeCas Gribauakaa, vedėjas

pagerbti visi žuvusi kankin
ti, išvežti ir visi dar ir da
bar okupaciją kenčianti lie
tuviai, prašant Dievo palai
mos ir laisvės mūsų bran
giai tėvynei Lietuvai. Apie 
40 metų okupaciją įspūdin
gai ir karštai patriotiniai 
kalbėjo vicepirmininkas Jo
nas Rūtenis. Dėl savo pa
triotinių citatų ir pareiški
mų nevienam klausytojui 
išspaudė ašaras akyse.

Po to choras vadovauja
mas komp. J. Gaidelio pa
dainavo: Išklausyk mus 
Marija, Tykus buvo vaka
rėlis ir Kur giria žaliuoja.

Pirmininkas padėkojo 
choro vadovybei ir komp. J. 
Gaideliui už atvykimą ir sa
vo giesmėmis ir dainomis 
suteikimų iškilmingos nuo
taikos mūsų minėjimui. 
Taip padėkojo valdybos na
riams dail. J. Rūteniui už 
gražų žodį, G. Jančauskie- 
nei ir I. Jansonienei už su
organizavimą ir vadovavi
mą užkandžių paruošime ir 
visiems apylinkės nariams 
bet kuo prisidėjusiems prie 
šio minėjimo: už aukas, už 
paaukotą maistą, jo paruo
šimą ir kt.

Tai pirmą kartą, kad 
Cape Cod buvo susirinkę 
virš 150 žmonių į minėjimą, 
todėl jei kai kas ir netaip 
išėjo kaip planuota, tebūna 
atleista. Cape Cod Apylin
kės v-ba visiems nuoširdžiai 
dėkoja už gausų atsilanky
mą ir praneša, kad rugpiū
čio 9 d. (šeštad.), 1 vai. p. 
p. Mndeikio sodyboje (ten 
pat kur ir pernai) Center- 
ville bus ruošiama tradicine 
vasaros gegužinė-piknikas. 
Bus gausi loterija, apylin
kėje gyvenančių meninin
kų ir mėgėjų dailės paroda, 
skanūs lietuviški užkan
džiai. Svarbiausia bus ma
lonus visų čia gyvenančių 
lietuvių pabendravimas su 
čia Cape Cod atostogaujan
čiais ir šeimyniškas subu
vimas. Visi kviečiami atsi
lankyti. (jed)

WANTED JOURNEYMEN 
OR IST CLASS SK1LLED 

TOOL * DIE MAKERS 
.MACHINE OPERATORS 

and
Mušt be able to sėt up worlc Irom 
blue prints & dose tolerance. Wages 
and fringe benefits negotiable.

Send resume to: 
ALPHA MANUFACTURING CO. 

1717 Peeples St. 
Columbia. S. C 29203 

803-754-3772
(27-34)

JOB SHOP NEEDS F.XPERIENCED 
DIE DESIGNERS

«c
TOOL & DIE MAKERS 

Houston. Texas
Job shop needs experienced men Jn 
tool & die shop which builds dies. 
rubber. molds & generul luachining. 
Complete benefil package.

Apply call or wnle to: 
Parker Miller

APEX TOOL * DIE
3907 Dennis Si. 

Houston. Texas 77004 
713 748 6340

(17-23)

FABRIC, HOUSE
Laoking for niature cor.scienlioUs 
person experienced wilh sewing help 
fui būt not necessary able to conv
minicule.

WAREHOUSE
Also need several good reliablc people. 
Good benefits near 20th — Šth N. 
Y. C. Call Personnel office (2 <21 
691-0700. (28-30)

RN-LPN
RESPONS1BLE FŲLL1IME POSI- 
TIONS ARE AVAILABLE AT LOCAL 
HEALTH FACILITY. NO EXPF.RI- 
ENCE NECESSARY. IRENDl.Y AT- 
MOSPHERE. GOOD SALARY. BENE- 
FITS. E.O.E. APPLY Al DŪK CON- 

VALESCENT. LANCASTER. Pa. 17602. 
397-4281. (28-29)

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED DIETICIANS 

A.D.A.
PREFERRED

Needed at once for nursing hom- 
and MR facility.

(1) Full time, esperience preferred.
(2) Registered.
(3) Top Salary.
(4) Good company benefits and 

working condilionv
Contact ADMINIS1 RATOR 

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

214-942-8425
(28-34)

Opportunity for Joumeyman
TOOL & DIE MAKERS

With a heavy grinding experience 
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & rlose tolerance.
$15.00 per hour for quelified men. 
Stcady work and all fringe benefits.

APPLY CALL OR WRITE TO: 

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

213-532-6044
(28-37)

MACHINE SHOP 
SUPERVISION

EXPERIENCED SUPERVISION IN A 
PRODUCTION ORIENTED JOB SHOP 
IN MILLING, DRILLING AND TURN- 
ING. EXCELLENT SALARY AND 
BENEFIT PACKAGE.

SEND RESUME TO:

CROMPTON & KNOWLES 
CORP.

RL 8 Box 215 B 
Burlington, N. C. 27215 
Equal Opportunity Employer 

(27-30)

FACTORY W0RKERS 
Exp«rienced or will train. 40 hours 
per week. $3.80 to start. Also 

ROUTE DEL1VERY PERSON 
Long hours, hard working. Commis- 
sion guaranled. $1 o,000.00 annual up 
to $30.000.00 per year.

APPLY JACK COYNE
COYNE INDUSTRIAL 

LAUNDRIES 
6710 LEX1NGTON AVĖ. 

CLEVELAND. OHIO 44103 
216-391-2143

(25-29)

NO RECESSION HERE 
To meet our eurrent needs and com
plete our expansion program. we are 
niring experienced Forlclift Meehanic. 
Good p-*y with full corporate benefil*. 
For full informalion: write or cell 
FORD VATERS. Jr.

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

BATON ROUGE. LA 70821 
504-293-5700

(24-30)

E A R L Y 
R E, T I R E E S

DEGREED BSME FOR PROCESS 
WORK IN OUR MECHANICAL EN
GINEERING DEPARTMENT. MUŠT 
HAVE EXPER1ENCE IN THE FIELDS 
OF COMBUSTION. AIR HANDLING. 

HEAT TRANSFER AND STRESS 
ANALYSIS.

INDUSTRIAL. OVEN MANUFACTU- 
RER LOCATE0 NEAR METRO AIR- 
PORT.

MICHIGAN OVEN CO.
728-6800, Ext. 66

LFB STUDIJŲ IR POILSIO 
SAVAITĖ

Lietuvių Fronto Bičiulių 
sąjūdžio studijų ir poilsio 
savaitė — stovykla įvyks 
š. m. rugpiūčio 10-17 dieno
mis Dainavoje, Manchester, 
Michigan.

Atostogautojai turės pro
gos išklausyti labai aktua
lią temą — "Sovietų veikla 
tautinėse grupėse JAV-se”. 
Prelegentas — Emil Sveilis 
iš Philadelphijos, latvių 
tautybės, United Press In- 
ternational korespondentas, 
buvęs Maskvoje ir Lenin
grade tos agentūros atsto
vu, sovietų valdžios išvary
tas, yra plačiai susipažinęs 
su sovietų subversine veik
la šiame krašte. Dr. Adol
fas Darnusis kalbės apie 
"Lietuvos valstybių gurno 
idėją nacių dokumentų švie
soje".

LB Krašto valdybos pir
mininkas Vytautas Kutkus, 
Kultūros tarybos pirm. In
grida Bublienė, Clevelando 
apylinkės pirmininkas Jur
gis Malskis, Krašto valdy
bos socialinių reikalų vado
vas dr. Antanas Butkus ir 
prof. dr. Vytautas Bieliaus
kas yra pakviesti pasisakyti 
LB aktualiaisiais klausi
mais.

"Lietuvių katalikų jauni
mo įnašas į lietuvių išeivi
jos veiklą” — simpoziumo 
temą patieks jau čia moks
lus baigęs jaunimas: Daina 
Kojelytė, dr. Saulius Gir
nius, Linas Kojelis ir kiti.

Apolinaras Bagdonas, mi
nint 200 metų Kristijono 
Donelaičio mirties sukaktį, 
kalbės apie mūsų didį kū
rėją.

Lietuvių Fronto bičiuliai 
savo organizacinius reikalus 
aptars atskiruose posė
džiuose.

Iš stovyklos pramoginių 
dienotvarkės punktų išskir
tini: susipažinimo vakaras, 
trečiadienio iškilminga va
karienė prie ežero su šo
kiais, dainomis, stovyklos 
humoro laikraštis ir užbai-. 
giamas koncertu, rugpiūčio 
16, šeštadieni su jauna, ky
lančia dainos, šokio ir sce
nos menininke Vita Polikai- 
tyte iš Los Angeles.

Jai akompanuos Vitas 
Nevarauskas, Detroito Die
vo Apvaizdos parapijos var
gonininkas, inžinierijos stu
dentas, akordeonistas, spor
tininkas.

Studijų ir poilsio savaitę 
organizuoja LFB centro 
valdyba, kurią sudaro: 
pirm. inž. Juozas Ardys, 
Juozas Mikonis, dr. Rimas 
Šliažas, Jonas Vasaris, Va
cys Rociūnas, Vincas Ake
laitis ir Albertas Sušinskas.

Stovyklon kviečiami visi. 
Iš anksto prašoma regis-

HEAT TREAT
STRAJGHTENING SUPERVISOR 

Mušt be exper. in all facets of 
■traightening HSS tool. Good .alary 
and t ringes.

HOOVER STEEL TREATING CO. 
21641 Hoover 

Warren, Mich. 48089 
313-758-1478

(28-30) 

tuotis skambinant Juozui 
Mikoniui, tel. (216) 531- 
2190, ar rašant: 24526 
Chardon Road, Richmond 
Hts., Ohio 44143. (vr)

KILNOJAMOJI 
LIETUVOS ISTORIJOS 

IR KULTŪROS PARODA

Chicagos amfiteatre lie
pos 6 d., Tautinių šokių 
šventės metu, veikė didelio 
masto reprezentacinė Lie
tuvos istorijos ir kultūros 
paroda. Joje buvo išstatyta 
rinktinės senienos, istori
niai žemėlapiai, nepriklau- 
mos Lietuvos plakatai, įvai
riausio pobūdžio tautodai
lės darbai, lietuviško pritai
komojo meno išdirbiniai, 
grožinė bei informacinė li
teratūra, plokštelės ir t.t. 
Parodos eksponatai surinkti 
iš daugybės šaltinių: lietu
viškų archyvų, muziejų, pri
vačių kolekcijų, o taip pat 
ir iš didelio skaičiaus pa
vienių mūsų tautodailės kū
rėjų.

Tautinių šokių šventės 
rengimo komiteto pavedimu 
šią reprezentacinę parodą 
rengė Baltic Associates 
bendrovė, neseniai išleidu
si spalvotąjį lietuviškų reik
menų katalogą. Tų reikme
nų ieškojimo bei telkimo 
reikalais keliaudami po vi
są šiaurės Ameriką, Baltic 
Associates štabo nariai ir 
surinko viršminėtus gau
sius eksponatus iš Baltimo- 
rėje, Bostone, Chicagoje, 
Clevelande, Detroite, New 
Yorke, Washingtone ir ki
tur esančių viešų ir asme
niškų kultūros bei meno ob
jektų fondų.

Parodos tikslas regimam 
pavidale atskleisti plačią 
lietuvybės palikimo pano
ramą, taikomą tiek lietuvių, 
tiek ir amerikiečių visuome
nei. Pabrėžtina, kad paro
da yra kilnojamojo pobū
džio, ir todėl lengvai gali 
būti pristatoma bet kurion 
vietovėn, kur tik reikėtų 
Lietuvą vaizdžiai ir įspū
dingai reprezentuoti. Po 
Chicagos paroda keliaus į 
kitus miestus. Dėl visų in
formacijų kreiptis: Baltic 
Associates, P. O. Box 8248, 
Boston, Mass. 02114. Tel. 
617-269-4455.

• Jurgio Gliaudos 3-jų v. 
vaidinimas "Čiurlionis” bus 
pastatytas šių metų Teatro 
Festivaly Chicagoje; suvai
dins Los Angeles Dramos 
Sambūris (gyvuojantis jau 
25 m.), kuriam jau keliolika 
metų vadovauja rež. Dalila 
Mackialienė.

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED 
THERAPISTS

M. R. residenlial faciiities thru out 
Texas have needs O. T.», p. T.«, and 

S pere h Therapists Thū* is a gond 
opportunity to gain experienee in 
your chonen f»eld.

FOR INFORMATION. CONTACT*

JUDY THOMPSON
(713) 627-2700

Equal Opportunity Employer M/F
(23-27)



Nr. 29 — 14 DIRVA 1980 m. liepos 24 d.

Rimas, Elena ir Jurgis Malskiai pagerbime.
V. Bacevičiaus nuotr.

PAGERBTAS LB 
SUKAKTUVININKAS

Giminių, draugų ir gerbė
jų apsuptas Jurgis Malskis 
iškilmingai .atšventė savo 
70-tąjį gimtadienį liepos 4 
dieną Lietuvių Namų salė
je. šias vaišes ir gimtadie
nio pagerbimą surengė jo 
žmona Elena ir sūnus Ri
mas.

Jurgis Malskis yra pasi
žymėjęs Clevelando LB 
Apylinkės pirmininkas, ži
nomas visuomenininkas bei 
įvairių organizacijų ener
gingas narys. Gimęs Slavi
kuose, šakių apskr., tačiau 
likimas jį perkėlė į tolimą 
Amerikos kontinentą, čia, 
kaip ir tėvynėje, meilė gim
tajam kraštui yra jo pirmo
ji pareiga.

70-tojo gimtadienio proga 
visuomenės darbuotoją ir 
gilų patriotą įvertino gau
siais sveikinimais ir dova
nomis.

Jaukioj nuotaikoj pradė
tos vaišės, kada sūnus Ri
mas pakvietė už tėvelį pa
kelti šampano tostą. Maldą 
sukalbėjų Jėzuitų provinci
jolas tėvas L. Zaremba, S. J.

šiom iškilmėm vadovavo 
Ingrida Bublienė. Perskai
tyti sekantys sveikinimai: 
PLB garbės pirm. Stasio 
Barzduko, PLB pirm. V. 
Kamanto, LB Krašto Val

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO {STAIGA

936 East 165th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
įrengta, gerai vėsinama ir yra didelė 
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

Deli* E. J ak ube ir sūrimi William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnąvimą.

dybos pirm. V. Kutkaus, LB 
visuomeninių reikalų pirm. 
A. Gečio, Ohio Apygardos 
pirm. dr. A. Butkaus, Dai
navos ansamblio, muz. A. 
Jurgučio, Grandinėlės, Ne
rijos, muz. A. O. Mikulskių, 
iš Salų p. Karaliaus, iš Flo
ridos R. Gimžausko, iš Ka
lifornijos V. ir S. Besparai- 
čių, giminių iš Prancūzijos 
ir daugelį kitų.

žodžiu sveikino įvairių 
organizacijų atstovai, šia 
proga asmenišką Clevelando 
miesto burmistro - George 
Voinovich sveikinimą per
davė Juozas Stempužis. Su
kaktuvininkui buvo įteiktas 
burmistro tai proga paruoš
tas žyminys. Sveikino sve
čias iš Bostono rašytojas 
Stasys Santvaras ir visų 
draugų bei prietelių vardu 
Nijolė Kersnauskaitė. Už
degta 70 žvakučių ir sugie
dota ilgiausių metų. Su
kaktuvininkas sujaudintas 
šventės nuotaika, visiems 
padėkojo ir džiaugėsi, kad 
tokiam dideliam savo drau
gų tarpe švenčia savo su
kaktį. (ib)

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į člPKUS 
REALTY. 31715 Vine St„ 
Willowick. Ohio 44094. Tel.
913-09 JO.

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 parengimams, pra
šom skambinti D. Gendrikui 
po 5 v. v. tel. 531-9478.

• PATRIA prekybos na
muose. 794 E. 185 St., Cle
velande, yra didelis pasirin
kimas vietinių ir imnnrtuo- 
tu 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.

• 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.

CLEVELANDO 
_ PARENGIMAI _

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

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

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

• RUGPIŪČIO 30 D. Spar
to užbaigtuVių parengimas. 
Rengia Kar. A. Juozapavičiaus 
šaulių kuopa. -

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

• RUGSĖJO 21 D. 12 vai. 
Lietuvos Steigiamojo Seimo 
sukakties minėjimas Šv. Jur
gio parapijos salėje. Rengia 
ALT Clevelando Skyrius.

• RUGSĖJO 27 D. Dirvos 65 
metų jubiliejinis balius.

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

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

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

• LAPKRIČIO 9 D. Dievo 
Motinos parapijos kultūrinė 
popietė.

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

LIETUVIŲ STIPENDIJŲ 
FONDAS KENT 

VALSTYBINIAME 
UNIVERSITETE AUGA

Praeitų metų lapkričio 
mėn. Clevelando neolituanų 
šventėje, kurią organizavo 
dr. Viktoras Stankus, sti
pendijų Fondui buvo suau
kota 6,240 dol. Stambiausi 
aukotojai buvo dr. Viktoras 
ir Elena čeičiai aukoję — 
$5000.00 ir dr. Augustinas 
Idzelis su ponia $300.00. Pa
pildomai $150.00 skyrė Neo- 
Lithuania, po $100.00 — dr. 
H. Brazaitis, dr. D. Degė- 
sys, Andr. Bridžius, Teresė 
ir A. Kalvaičiai ir Ig. Stan
kus. $50.00 — Vincas Beno- 
kraitis, po $20.00 — Ričar
das Armonas, V. Valys, Br. 
Maželis, St. Lazdinis, Pr. 
Karalius, C. Stankus, P. 
Nasvytis, V. Knistautas, A. 
Raulinaitienė, dr. A. Nasvy
tis, V. Nasvytis, po $10.00
G. Natkevičienė, J. Kubi
liūnas.

Vėliau dar gautos aukos 
iš £ių asmenų: $500.00 Sal- 
ly Aglinsky (Jonui Stase- 
vičiui atminti), po $100.00 
dr. Viktoras Stankus, p.p.
C. Sadeika, kun. K. žemai
tis, M. Gudelis, J. Gudelis 
(tėvui Pr. Gudeliui atmin
ti), Daytono Liet. Kultūros 
Taryba, V. Jokūbaitis, dr. 
Alf. Kisielius, dr. A. Baltru- 
kėnas, Jonas Krištolaitis, po 
$50.00 dr. P. Vygantas, 
Andrius Mackevičius, po 
$25.00 dr. Jack J. Stukas, 
P. P. A. Pūras, VI. Bačiu
lis, Clevelando Vyčiai sen
jorai, J. Budrys, Zenon Obe- 
lenis, J. C. Razauskas, Vyt. 
Sniečkus, po $20.00 V. 
Gruzdys, R. Zorska, po 
$10.00 Vyt. Matulionis, V. 
Rutkauskas, M. Barniškis, 
Vyt. Civinskas, J. Petkevi
čienė, po $5.00 Ed. Valeška, 
Br. Gražulis, VI. Bacevičius,
H. Tatarūnas, P. Žilinskas.

Pažadėta taip pat $5000 
Kent Valst. Universitetui 
Lietuvos istorijai tirti. Ga
vus šią sumą bus paskelbta 
viešai. $1000.00 gauta iš dr. 
Jono Balio su sąlyga, kad 
ši suma būtų naudojama tik 
microfilmams ir lietuviš
kai periodikai komplektuoti. 
Tai labai svarbus šiuo me
tu darbas, kurį atlieka JAV 
LB Kultūros Taryba finan
suojama Lietuvių Fondo. 
Mikrofilmuose užfiksuoti 
periodiniai leidiniai bus sau
gojami Kent Valstybiniame 
Universitete.

Kol kas surinkta $22,000, 
bet mūsų siekis yra kaip 
galima greičiau surinkti 
$50,000. Kai ši suma bus 
pasiekta, bus geresnės ga
limybės liet, studentui to
bulintis lituanistikoj ir pri
augs daugiau liet, moksli
ninkų, kurie gins lietuvybę

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

• Gruodžio 7 d. Dievo Mo
tinos parapijos kultūrinė po
pietė. 

ir Lietuvą. Be to, liet, stu
dentai atliks labai svarbų 
darbą telkiant lietuvių ar
chyvą. Kent Universitetas 
dabar jau turi didžiausią 
archyvą lituanistinių daly
kų už Lietuvos ribų.

Tad padėkite mums šia
me svarbiame darbe. Aukos 
yra nurašomos nuo mokes
čių ir nr. yra 34-6576307. 
Aukas prašome siųsti šiuo 
adresu: Lithuanian Fellow- 
ship Fund, K. S. U. Funda- 
tion, Kent Statė Universi- 
ty, Kent, Ohio 44242.

Dr. John Cadzow

JOIN OUR TEAM
Enjoy our benefits, attractive werk 
environment and couvenient location.

REGISTERED PHYSICAL 
THERAPIST

DAY SHIFT. PLŪS ROTATING 
SHIFT.

Salary commensurante with ezperi- 
ence & ability. Liberal personnel 

policy & (ringe benefits.

LYNN HOSPITAL
25750 W. OUTER DR. 

LINCOLN PARK. MICH. 45146 
313-353-6000. Ezt. 305 Mr. JORDAN

Equal Opportunity Employer 
(2’-33)

OPPORTUNITY FOR 

REGISTERED NURSES 
ALL SHIFTS 

To work A live in a small congeniaj 
hospital & community. Ar you tired 
of those terrible minters. » 
Why not consider the Semi Sun Beit. 
The Anadarko Municipal Hospital is 
seeking Severai qualified Registered 
Nurses for inimediale employment. 
Salary nrgotiable. liberal fringes. re- 
tirement plan. II you are interested.

APPLY CALL OR WR1TES TO: 
ADMIN1STRATOR 

ANADARKO 
MUNICIPAL HOSPITAL 

H1GHWAY 62 EAST 
ANADARKO. OK. 73005 

(29-38)

OPPORTUNITY FOR 
PROFESS1ONAL HELP 

to work in progressive 123 bed ez- 
pandinu general hospital. 

REGISTERED NURSES 
3-11 and 11-7 SHIFT.

Good statling salary. Plūs shilt dif- 
ferential. ALSO NEEDEO 

REGISTERED MEDICAL 
TECHNOLOGIST 

7 DAYS ON / 7 OFF SCHEDULE. 
Salary commeniurate with ezperience 
and ability. Hospital provides liberal 
benefit plan which include* paid ho- 
lidays. vacalion. health insurance. life 

insurance and pension plan.
APPLY CALL OR WRITE TO: 

PERSONNEL DIRECTOR 
SEVENTH WARD GENERAL 

HOSPITAL
POST OF1CE BOX 510 
HAMMOND, LA. 70404 
PHONE: 5O4-34S-77OO

Equal Opportunity Employer M/F 
(29-32)

WANTED 1ST CLASS 
SKILLED 

MACHINIST-CNC 
Tired of suffering the hot, humid 
sutnmers and the icey cold vrinters? 
Do the balmey breezes of southern 
Califomia attract you? If yes, we 
are interested in hearing from you if 
you have at least 2 years CNC ez- 
pe nence and can read bluepnnts. 
Set-up ezperience a plūs.
We are a manufacturer of marine pip- 
>ng aystem cocponents, offer good 
vrorking conditions, good pay scale 
and a full fringe benefit pacJcage. 
Send your resume to VP of Manu- 
facturing, CUNICO CORP.. P. O. 8ox 
306, Wilimngton. Ca. 90748 or cali 
collect to John Alford 213-830-3910.
Equ*l Opportunity Employer MFH 

(29-31)

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP

REGISTERED D1ETIC1AN ADA
228 bed hospital & skilled nursing 

facility.
Previous hospital ezperience required. 

Also
NUCLEAR MEDICINE TECHN1CIAN 
DAY SHIFT MON. THRU FRIDAY. 
Salary commensurate with ezperience 
& ability. Liberal personnel polic-es 
& fringe benefits. Apply cali or write 
to: Personnel Director

PLEASANT VALLEY HOSPITAL 
Valley Dr.

Point Ploasant. WV 25550
An affirmative action, 

equal opportunity employer
(29 31)

|W1|NATIONW1DE 
K 1 INSURANCE

I Nal>oov«* • on your aarta

• APDRAUDOS reikalais 
geriausius patarnavimus 
gausite kreipdamiesi { Z. 
Obelenį, tel. 531-2211.
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

• Algis ir Nijolė Rukšė
nai liepos 17 d. savo namuo
se surengė priėmimą aps
krities komisionieriui Vir- 
gil Brown. Priėmime daly
vavo jis su savo žmona. Al
giui Rukšėnui pristačius 
jį susirinkusiems, Virgil 
Brown trumpai apibudino 
savo darbus ir ateities pla
nus. Ypač tikisi, kad lietu
viai šio rudens rinkimuose 
jį parems. Politiniam gyve
nime jis ne naujokas, šeše
rius metus tarnavęs miesto 
taryboj, kandidatavęs į įvai
rias kitas pozicijas.

Virgil Brovvn asistentu 
yra Algis Rukšėnas, kuriuo 
Brown labai patenkintas ir 
džiaugiasi tokiu gabiu ir 
darbščiu padėjėju.

• Albinas Grėbliūnas iš 
mūsų tarpo išsiskyrė š. m. 
liepos 17 d. Kilęs iš Lazdijų 
5-kių vaikų šeimoje. Liūde
syje liko žmona J. Grėbliū- 
nienė, dukros M. Krygerie- 
nė, A. Malėnienė ir anūkai. 
Lietuvoje liko dvi seserys. 
Gedulingos pamaldos buvo 
atnašautos liepos 18 d. 
DMNP bažnyčioje. Palaido
tas Visų Sielų kapinėse.

• Inž. Vitas ir Jūra Kok
liai, gyv. Kalifornijoje, grįž
dami su vaikais Audre ir 
Vainiumi namo iš tautinių 
šokių šventės, savaitei su
stojo paviešėti Clevelande 
pas tėvelius ir senelius Ka
zimierą ir Aleksą Laikūnus, 
bei pasimatyti su draugais.

• Stasys Barzdukas, P. 
L. B. garbės pirmininkas, 
paguldytas ligoninėj dr. H. 
Brazaičio priežiūroj.

• VIETOJE GELIŲ, a. a. 
skautininkės, prof. Aldonos 
Augustinavičienės atminimui, 
Lietuviškosios Skautybės Fon
dui buvo suaukota 320 dolerių

Dalis Clevelando Neringos tunto skaučių, po nuotaikingos vasaros iškylos, intensyviai ruo
šiasi vasaros stovyklai, įvyksiančiai rugpiūčio 2-6 dienomis Wasagoje, Kanadoje, kur kartu sto
vyklaus Detroito ir Clevelando skautai ir skautės. V. Bacevičiaus nuotr.

• N. ir B. Gaidžiūnų gra
žioj sodyboj š. m. liepos 13 
d. buvo suruošta kultūrinė 
popietė dalyvaujant sve
čiams p.p. S. Santvarams iš 
Bostono.

Gražios gamtos prieglob
styje savo kūrybą skaitė: 
Dalia Staniškienė ir V. Būt- 
kienė. Svečias rašytojas 
Stasys Santvaras įdomiai 
apibudino operos meną Lie
tuvoje ir išeivijoj. J. Stem
pužis tave Danos operos iš
traukų. Vakare buvo paro
dytas filmas iš kultūrinės 
popietės įvykusios praeitais 
metais.

• Dr. Algirdas žemaitis, 
ilgametis Jungtinių Tautų 
aukštas pareigūnas gyve
nąs Romoje, atvyko į Cleve- 
landą atostogų pas brolį 
kun. Kęstutį žemaitį. Buvo 
apsistojęs pas Ingridą ir. 
Romą Bublius.

• Jurgis Malskis ir žmona 
porai savaičių išvyko atos
togų į Atlantic City.

• Muz. Alfonsas ir Ona 
Mikulskiai, mums rašo, kad 
po gražiai pavykusios tauti
nių šokių šventės, jie su
stojo pasilsėti ir sveikatą 
atgaivinti St. Joseph’s 
Health Resort, Wedron, III., 
kuriame jau praeity yra 
atostogavę ir buvo paten
kinti patarnavimu ir mais
tu.

OUR LADY OF PERP. 
HELP

18003 Neff Rd. 4 bed- 
rooms, aluminum siding, 
two car garage, 56,900.

19801 Kewanee, 6 rooms 
single, large lot, 39,900.

Neff Road
Two houses on one lot. 

One 6 rooms single and 
other 4 rooms house.

Open Sunday 1-4 ’ 
18003 Neff Road

GEORGE KNAUS 
Realtor

819 East 185 Street
Tel.: 481-9300

Poetas Stasys Santvaras kultūrinėj popietėje p.p. Gaidžiūnų sodyboje kalba apie Lietuvos 
operą. V. Bacevičiaus nuotr.

• Studentų Ateitininkų 
Sąjungos vasaros stovykla 
įvyks š. m. rugpiūčio 24-31 
d., Camp Tippicanoe, Tippi- 
canoe, Ohio. Stovyklos te
ma — Susipažinimas su da
bartine Lietuva. Stovykla
vietė yra dvi su puse va
landos kelio į pietus nuo 
Clevelando, valanda nuo 
Pittsburgho aerodromo ir 
Canton Amtrak traukinio 
stoties. Susidomėję studen
tai ir gimnazijos abiturien
tai gali registruotis ir smul- 
kesnią informaciją gauti iš 
E. Razmos, 1100 Buell Avė., 
Joliet, III. 60435, tel (815) 
727-1196.

KULTO RINIS
SAVAITGALIS

’ Rugpiūčio 9-10 d.d. Cle
velande, įvyksta Lietuvos 
šaulių s-gos kultūrinis sa
vaitgalis sekančia tvarka:

1. Rugpiūčio 9 d. nuo 7 
iki 9 vai. ryto, dalyvių re
gistracija Lietuvių namų 
žemutinėje salėje.

10 vai. ryto Kultūrinio sa
vaitgalio atidarymas ir pa
skaitos Lietuvių namų vir
šutinėje salėje.

1-2 vai. po pietų užkan
džiai žemutinėje salėje. Po 
užkandžių tolimesnės pa
skaitos žėmutinėje salėje. 
Tarpku opinės šaudymo 
rungtynės.

7:30 vai. vakaro, dalyvių 
ir svečių susipažinimo va

karas-balius, Lietuvių na
mų viršutinėje salėje. Bilie
tus į vakarienę-balių, pavie
niui ar sudarant stalus ga
lima užsisakyti pas Julę 
Venciuvienę telef. 942-5989, 
Oną čiuprinskienę 481-6178, 
Br. Nainį 481-8472 ar Ed. 
Pranckų 8854006. Primena
me, kad abi salės vėsina
mos.

2. Rugpiūčio 10 d., 9:45 
vai. ryto, prie D.M.N.P. pa
rapijos bažnyčios paminkli
nio kryžiaus vėliavų pakėli
mas ir aukuro uždegimas.

10 vai. šv. Mišios už mi
rusius ir gyvus s-gos na
rius. Tuoj po šv. Mišių, vai
niko nuleidimas į ežerą prie 
Neff Road.

12:30 Lietuvių namuose 
užkandžiai ir atsisveikini
mas su svečiais šauliais.

3. Kultūrinio savaitgalio 
metu, Lietuvių namų viršu
tinėje salėje, bus išstatyta 
pokarinė orginali lietuvių 
pogrindžio spaudos paroda.

Clevelando lietuvių visuo
menė, kviečiama šaulių są
jungos kultūriniam savait
galyje dalyvauti ir apžiūrė
ti įdomią spaudos parodą.

Clevelando šauliai

ARTĖJANT 
SKAUTININKIŲ 
SUVAŽIAVIMUI

LSS Skaučių Seserijos va- 
dijos skautininkių skyriaus 
vedėja R. Smolinskienė ra
šo:

Tautinėj Stovykloj skam
bėjęs "Gijos” pastovyklės 
šūkis, "Skautybė lyg juos-, 
tos gija, įausta mūsų širdy
se”, prasmingai nušviečia ir 
pateisina mūsų, vyresniųjų, 
įsipareigojimą skautiškam 
gyvenimui bei idėjai. Todėl 
į ruošiamus suvažiavimus ir 
važiuojam ne vien tik pa
skaitininkų mintimis savo 
dvasinį gyvenimą pratur
tinti, bet skautiškoj nuotai
koj pagyventi, senas pažin
tis atnaujinti bei naujas už- 
megsti.

Tos minties vedamas 
Skautininkių Skyrius ir 
ruošia suvažiavimą, į kurį 
yra kviečiamos skautinin
kės ir vyr. skautės židinie- 
tės. Planuojant šio suvažia
vimo programą stengtasi 
atkreipti dėmesį ir į šių die

nų lietuvės moters proble
mas.

Suvažiavimas įvyks š. m. 
rugsėjo mėn. 27-28 dieno
mis, Jesuit Retreat House, 
5629 Statė Road, Cleveland, 
Ohio 44134.

Suvažiavimo programoj 
girdėsim kun. vs J. Vaišnį, 
tema "Įvairios apraiškos šių 
dienų Bažnyčioj”, vs D. Ei- 
dukienę — ”Mes ir lietuvių 
kalba šiandien”, dr. E. Vaiš- 
nienę — ”Rvšys tarp gene
racijų” ir dr. A. Grinienę — 
”1980 m. moteris gyvenimo 
kryžkelėj”. Tai prelegentai, 
kurių dinamiškas minčių 
dėstymas pagauna kiekvie
ną klausytoją.

Toliau, vakaro programoj 
išgirsim aktorę Nijolę Mar
tinaitytę. Ji perduos-inter- 
pretuos V. Krėvės-Mickevi
čiaus bei jos pasirinktų poe
tų kūrybą. Po vakaro pro
gramos turėsim linksmą va
karonę - pasisvečiavimą su 
dainomis, kupletais ir t.t. 
Prašau atsivežti muzikos 
instrumentus, dainas, kup
letus bei giedrią skautišką 
nuotaiką.

Maloni staigmena suva
žiavimo programoje bus 
vienos skautiškos šeimos, 
keturių talentingų seserų 
rankdarbių paroda. Degini
mo ir keramikos darbus pa
rodys sesės Milda, Ramu
tė, Gilanda ir Audronė.

Mielos sesės, kviečiu vi
sas jau dabar planuoti ir 
rugsėjo mėnesio 27-28 die
nas paskirti skautiškam 
"atsinaujinimui”.

Suvažia v i m ą globoja 
Skautininkių Draugovė Cle
velande. Suvažiavimo regis
traciją tvarko ir priima vs 
S. Gedgaudienė, 2216 Co- 
ventry Rd., Cleveland Hts., 
Ohio 44118, tel. 216-321- 
4751.

Suvažiavimo pilnas mo
kestis, įskaitant registraci
jos $10.00 yra $60.00.

Registracijai siųsti: var
das, pavardė, laipsnis ir ad
resas. Registracija priima
ma iki rugsėjo 15 dienos, 
čekius rašyti — Lithuanian 
Scouts Assn. vardu.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA



DIRVA A. J. Pliopliai, J. Yurkus 
(Jurkevičius), L. E. Trečio
kai, po 10 dol. V. Jonaitis, 
J. Budreika, P. A. Kveda
rai ir 5 dol. V. Miškinis.

MIRĖ KUN. P. AŽUBALIS

Toronte liepos 12 d. stai
ga mirė kun. Petras Ažu
balis, 62 m. amž., Lietuvos 
kankinių bažnyčios statyto
jas ir parapijos klebonas, 
Mississaugoje, Ont.

Jo rūpesčiu buvo pastaty
tos Tėviškės žiburių redak
cijai ir spaustuvei pastatas.

Kun. P. Ažubalis savo 
darbais buvo daug nusipel

nęs Kanados lietuviams ir 
lietuvybei.

• Birutė Abromaitienė, 
gyv. Toronte, mirus Emili
jai Yurkus (Jurkevičienei) 
ir Kostui Kalendrai, atsiun
tė jų bičiulių užuojautas 
drauge su surinktom aukom 
Dirvai paremti 155 dol.

Aukojo šie asmenys: 40 
dol. A. B. M. Abromaičiai, 
po 20 dol. V. Kalendrienė,

Mylimai motinai
A. A.

ELENAI ŽIŽNIAUSKIENEI
mirus, dukras AURELIJĄ BALAšAlTIENĘ 
ir MYLITĄ NASVYTIENĘ su šeimomis gi
laus skausmo valandoje nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime

Clevelando Neringos Tunto 
Vyr. Skaučių židinys

• Stasė Klimaitė-Pautie- 
nienė. Santa Monica, Calif. 
gyvenanti menininkė: so
listė, radijo valandėlių pra
nešėja ir sudarytoja, nuo
širdi įvairių lietuvių paren
gimų programų sumanytoja 
ir talkininkė, šeštoje Tauti
nių šokių šventėje buvo me
ninės dalies pranešėja.

V

A. A.

ELENAI ŽIŽNIAUSKIENEI
mirus, jos dukroms MYLITAI NASVYTIE- 
NEI ir AURELIJAI BALAšAITIENEI su 
šeimomis reiškiame gilią užuojautą ir dali
namės jų skausmu.

Mega Barniškaitė 
Izabelė Jonaitienė 
Rimutė, Donatas 
Audrutė ir Rūtelė

A. A.

ELENAI ŽIŽNIAUSKIENEI

mirus, dukterims AURELIJAI BALAšAI

TIENEI ir MYLITAI NAVYTIENEI, jų šei

moms ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą 

reiškiame

Vaclava šarkienė
Izolda ir Kęstutis černiai

• Jonas Miškinis, gyv. 
Rochester, N. Y., pedago
gas, daugelio lietuvių laik
raščių bendradarbis, kurį iš 
patriotinių straipsnių pa
žįsta ir Dirvos skaitytojai, 
š. m. birželio 30 d. atšventė 
85 metų amžiaus sukaktį.

• Inž. V. Kamantus, PLB 
pirmininkas, rugpiūčio mėn. 
su žmona skrenda į Europą. 
Prancūzijoje, Italijoje, Vo
kietijoje ir Anglijoje susi
tiks su LB veikėjais, daly
vaus Europos lietuvių stu
dijų savaitėje Austrijoje ir 
LB pirmininkų suvažiavi
me. Kelionės tikslas sustip
rinti LB ryšius ir pasitarti 
švietimo, kultūros, politikos 
ir jaunimo klausimais.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms, drau

gams ir pažįstamiems, kurie
A. t A. 

ALFONSUI S VILUI 
mirus, atidavė paskutinę pagarbą velioniui, ap
lankydami jojo palaikus pašarvotoje šermeninėje, 
aukodami velionio atminimui Lietuvių Fondui, už
sakydami už amžino atminties velionies vėlę Šv. 
Mišias, palydėjimą į amžino poilsio vietą Medway. 
Mass.

Su giliu dėkingumu liūdesyje likę žmona
BIRUTĖ SVILIENĖ

sūnus
ALGIMANTAS SVILAS

TŪKSTANTIS DOLERIŲ 
LIETUVAITEI

Aldonai Sendžikaitei š. m. 
birželio 25 d. Kanados gu
bernatorius Edward Schre- 
yer įteikė $1000 premiją už 
rašinį, laimėjusį visoje Ka
nadoje pirmą vietą Kanados 
psichinės sveikatos draugi
jos rengtose varžybose.

Rašinio tema ’Ts there 
such a thing as emotional 
fitness? What is it?” Aldo
na savo rašinyje dėstė min
tį, kad visuomenė turėtų 
daugiau rūpintis psichine 
sveikata. Savęs suradimas 
pirmas žingsnis į psichinę 
sveikatą. Būti skirtingu

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

žmogumi yra normalu, ir tai 
užtikrina sėkmę ateities gy
venime. Savo rašinyje Al
dona cituoja Šekspyrą, Rai- 
nes-Maria Rilke, Henry 
David Thoreau. Pažymėti
na Rilkės mintis: ”Jeigu 
kasdieninis tavo gyvenimas 
atrodo varganas, nekaltinki 
jo: kaltinki save, kad nesi 
pakankamai poetiškas ir ne
gali išvilioti jo lobių ...”

Aldona susirašinėja su 70 
plunksnos draugų. Tai pa

deda jai daryti pažangą ra
šyme. Be to, ji mokosi mu
zikos, šoka tautinius lietu
vių šokius, mokosi šeštadie
ninėje lietuvių moyklloje. 
Ką studijuos ateityje, dar 
nevisai aišku — kol kas pla
nuoja domėtis medicininės 
iliustratorės darbu. Ji yra 
XII skyriaus mokinė. Jos 
tėvai yra veiklūs visuome
nės veikėjai, ypač skautijo- 
je.

. A. A.

ROMANUI MARIJOšIUI

Lietuvoje mirus, broliams VYTAUTUI ir

BRONIUI bei jų šeimoms giliausią užuojau

tą reiškia ir kartu liūdi

Jonas ir Dalia 
Maurukai

A. A.
Mylimai visuomenininkei ir brangiai 

mamytei
ALDONAI AUGUSTINAVIČIENEI

mirus, gilią užuojautą reiškia liūdesy liku
siam vyrui JUOZUI, dukroms BIRUTEI ir 
EGLEI ir visiems artimiesiems

Kristina Phillips
ir

Iz. ir Jonas Stankaičiai

Lietuvių Moterų Klubų Federacijos Steigėjai
A. A.

ALDONAI 
NASVYTYTEI-AUGUSTINAVIČIENEI 
mirus, jos vyrui JUOZUI, dukroms, seseriai, 
broliams ir plačiai giminei gilią užuojautą 
reiškia

Lietuvių Moterų Klubų. 
Federacija

A. A.

Prof. ALDONAI AUGUSTINAVIČIENEI 
mirus, jos vyrui JUOZUI, dukroms BIRUTEI ir 
EGLEI, seseriai BIRUTEI SMETONIENEt, bro
liams dr. ALGIRDUI ir inž. JAUNUČIUI NAS- 
VYCIAMS ir visiems giminėms reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime

Mečys ir Leokadija 
Baliai 
ir šeima

A. A.
ALBINUI GRĖBLIŪNUI

mirus, jo žmonai, dukroms ir visiems artimiesiems gilią 
užuojautą reiškia

STEFA IR JONAS GARLAI
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