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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Sukaktuvininkas Lietuvos diplomatas ir žurnalistas
dr. Albertas Gerutis

Diplomatui ir žurnalistui 
Dr. Albertui Geručiui 

75 metai amžiaus

TERORO BALANSAS

Prieš 40 metų Lietuvos pra
radimas vieniems iš mūsų su
stabdė tikrąjį pilną gyvenimą, 
atėmė viltį būti savo tautai at
sidavusia asmenybe, o dar ki
tus, nepriklausomoj Lietuvoj 
baigusius ar studijavusius 
aukštąjį mokslą, uždegė dirb
ti savo tėvynės Lietuvos gero
vei, jos ateičiai paaukojant di
džiausią savo gyvenimo dalį.

Vienas tokių čia paminėti
nas Lietuvos Pasiuntinybės Pa 
tarėjas Šveicarijoje dr. Alber
tas Gerutis, š.m. liepos 21 die
ną atšventęs savo 75 metų ju
biliejų. Jis - diplomatas, žur
nalistas, bibliografas, visuo
menininkas, politikas.

Su dr. A. Geručiu mano pa 
žintis užsimezgė 1965 m. lap
kričio 23 , kada Lietuvos Ne
priklausomybės Fondo valdy
bos nutarimu kreipiausi į jį, 
kad sutiktų būti redaktorium 
anglų kalba svarbios knygos 
‘Lithuania 700 Years’. Iki 475 
puslapių knyga pasiekė skai
tytojų rankas, mūsų susiraši
nėjimo susidarė stora, apie 
tūkstantį lapų byla, kuri da
bar yra LNF archyve. Nuo to 
laiko bendradarbiavimas tęsė
si pakartojant tos knygos lai
das iki 4-rių ir dabar tariama
si dėl penktos.

Dr. A. Gerutis gimęs 1905 
metų liepos 21 d. Rygqe, Lat
vijoje, kur baigė ir gimnaziją, 
nuo pat mokinio suolo akty
viai reiškėsi lietuvių veikloje. 
Teisių stdijas pradėjo Kaune,

EMILIJA ČEKIENĖ 

kartu dirbdamas Lietuvos Te
legramų Agentūroje ELTOJE 
kaip korespondentas ir redak
torius. Tuo pat laiku bendra
darbiavo ir Lietuvos spaudoje.

1928 m. išvyko studijų tęsti 
į Berlyną, eidamas Lietuvos 
Aido, vėliau ELTOS, latvių ir 
estų korespondentų pareigas. 
Vėliau tęsė ir 1933 m. apgynė 
doktoratą Berno universitete 
Šveicarijoje ir buvo paskirtas 
Klaipėdoje spaudos referento, 
vėliau gubematūros spaudos 
patarėjo pareigoms. <

Savo veikla Europoje - Švei
carijoje išgyvenęs keletą de
šimtmečių - dr. A. Gerutis yra 
virtęs tikru x Lietu vos reikalų 
ambasadorium, Lietuvos ir 
viso Pabaltijo tragedijos pro
paguotojas šveicarų ir vokie
čių spaudoje. Būdamas gerai 
pasiruošęs, mokėdamas eilę 
kalbų, jis 1936 m. pradėjo dip 
lomatinę tarnybą Užsienių 
Reikalų Ministerijoje, vėliau 
Tautų Sąjungoje Ženevoje ir 
1940 m. perkeltas į Berną, 
Šveicarijos sostinę, kur iki šiol 
tebegyvena. Už nuopelnus jis 
buvo apdovanotas keliais ordi
nais.

DR. A. GERUTIS 
ŽURNALISTAS

Nuo pat jaunystės būdamas 
dideliu spaudos mylėtoju, jis 
ne tik ją skaito, tvarko, bet ir 
nepailstamai pats daug rašo, 
palaiko ryšius su šveicarų ir vo 
kiečių spaudos redaktoriais ir

Londonas. Nepaisant aiški
nimų, kad demokratinės vy
riausybės turėtų būti ‘atviros’, 
t.y. visi jų nutarimai turėtų 
būti vieši ir su rinktos tautos 
atstovybės pritarimu, Wa- 
shingtono ir Londono vyriau
sybės susitarė, ir savo tautas 
pastatė prieš įvykusį faktą dėl
D. Britanijos apginklavimo 
naujomis TRIDENT atomi
nėm raketom, paleidžiamom 
iš povandeninių laivų. Tautos 
rinktos atstovybės dar gali su
kliudyti to susitarimo įgyven
dinimą, atsisakydamos skirti 
lėšų. Ojų reikės nemažai: bri
tų vyriausybės apskaičiavimu 

bendradarbiais, todėl jam 
pavyksta jų spaudoje paskelb
ti ir savo straipsnių apie Lietu 
vą. Neįmanoma čia suminėti 
per ilgą metų skaičių atliktų 
daug jo rašto darbų ir žygių, 
bet pažvelgę vien tik šiais įpu
sėjusiais 1980-tais metais til
pusius, svetimoje spaudoje 
išgarsinant Lietuvos ir Pabal
tijo valstybių vardą, matome 
autoriaus nepaprastą darbštu
mą ir įdėtas pastangas.

Didelio dėmesio susilaukė 
dr. A. Geručio straipsnis ‘Ka- 
tholischer Schweizer Bauer’ 
laikraštyje, užėmęs visą i-jį 
puslapi, kurio įvade redakcija 
supažindina skaitytojus su au
torium dr. A. Geručiu ir tuo 
straipsniu'Voelker Europas, 
schuetzet die Freiheit!’. Jame 
išsamiai aprašyta Europos tau 
tų įvykiai sąryšy su Sov. Są
jungos klastingai vedama po
litika. Taip pat išvardintos 
nuo sovietų komunizmo nu
kentėjusias tautos, įskaitant 
Lietuvą.

Šiais metais, kada sovietai 
triumfuodami mini Pabaltijo 

(Atkelta iš 1 psl.)

Taip prancūzai vaizduoja olimpijados atidarymą Maskvoje...

Europa i jame turėti savo

reikės 5 bilijonus svarų, t.y. 
netoli 13 bilijonų dolerių, kas 
tam kraštui jau yra labai 
didelis kąsnis. Dėl to čia jau 
kilo nemažos diskusijos. Visų 
pirma čia yra manančių, kad
D. Britanijai visai nereikalin
gi atominiai ginklai. Kiti, iš 
principo sutikdami su atomi
niu apsiginklavimu, aiškina, 
kad užtektų dabar jau turimų 
POLARIS povandeninių laivų 
su atominėm raketom, galin
čiom pasiekti taikinius 2,800 
mylių spinduliu. O jei ką reik
tų įsigyti papildomai, tai tik 
skraidančias bombas (cruise 
missiles), kurių viena kaštuotų 
‘tik’ 2 mil. dolerių. Jos skren
da žemai, užtat gali būti ne
pastebėtos gynėjų radaro. Ta
čiau ateityje sovietai galėtų 
kaip nors pagerinti savo gyny
bą ir tuo atveju jos būtų tiek 
pat pavojingos, kiek ir lėktu
vai -1.y. mažai. Polaris siste
ma sensta. Povandeniniai lai
vai turi būti anksčiau ar vė
liau pakeisti ir jei taip, reikia 
juos pakeisti naujesniais, to
bulesniais ir didesniais, nes ir 
Trident raketos yra didesnės, 
galinčios pasiekti taikinius už 
4,500 mylių ir sunaikiti net 
28,000 kv. mylių plotą (Pola
ris gali sunaikinti tik 7,000
kv. mylių plotą). Tie povan
deniniai laivai su savo raketo
mis galėtų tarnauti iki 2020 
metų. (Pakeitimas visų ketu
rių Polaris laivų užtruks 10 
metų.)

Bet ką reiškia 4 laivai su 64 
raketom JAV-SSSR teroro ba
lanse, kur skaičiuojama šim
tais ir tūkstančiais? Britų, 
kaip ir prancūzų, atominiai 
ginklai gali turėti tam tikrą 
vaidmenį. Visų pirma - sovie
tai turi skaitytis ne tik su Wa- 
shingtonu, bet ir kitais nepri
klausomais sprendimo cent-

balsą
Vytautas Meškauskas

rais, kurie gali padaryti dide
lių nuostolių, jeigu VVashing- 
tonas dėl vienų ar kitų prie
žasčių delstų ar pabūgtų. 
Šiuo laiku, kai Amerikos pres
tižas yra labai mažas, europie
čiams tai svarbu morališkai.

Trident raketos gali būti pa 
leistos dvejopai. Jos gali būti 
paleistos į tam tikrą taikinį, 
pvz. į Maskvą. Tam nereika
linga amerikiečių talka. Jų 
kursas tačiau taip pat gali bū
ti patikslintas skridimo metu 
informacijomis iš amerikiečių 
žvalgybinių satelitų, taiki
nant pvz. į sovietų raketų po
zicijas.

♦ * ♦
Jei kas antrojo pasaulinio 

karo pradžioje būtų pareika
lavęs iš karių planuoti ginklus 
ateinantiems 30 at 40 metų, 
šiandien greičiausiai pasaky
tume, kad planuotojai nepa
taikė. Taip gali pasitaikyti ir 
šį kartą. Britų vyriausybės 
ekspertai, pasirinkdami Tri
dent sistemą, išėjo iš tokių prie
laidų :

1. Strateginiuose ginkluose 
per ateinančius 30 metų 
nebus pagrindinių pasikeiti
mų, o tik detalėse ir kiekyje;

2. Pasirenkant povandeni
nius laivus nelaukiama, kad 
būtų surastas tikras būdas 
juos susekti vandenynų gel
mėse;

3. Prileidžiama, kad ir to
liau veiks 1972 m. SALT susi
tarimas, draudžiąs priešrake- 
tines raketas - ABM. Pagal tą 
susitarimą tik Maskva yra gi
nama tokių raketų baterijų, 
kurios tačiau yra laikomos la
bai netobulomis. Toji sutartis 
galioja iki 1982 metų. Ameri
koje jau girdisi balsų, kad 
techniškai įmanoma bus suras 
ti kokį apsigynimą nuo raketų. 
Tuo atveju pasikeistų ir visas 
teroro balansas.
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Laiškai iš Europos (2) VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Kiek žmonių reikia savivaldai?
Praėjusiam Nr. pradėję ste

bėtis, kaip 60 tūkstančių žmo
nių pajėgė išlaikyti tokią pla
čią savivaldą, kad juos su liku
sia britų bendruomene jungia 
tik asmeniškai karalienė (ku
ri, kaip žinia, tik karaliauja 
bet nevaldo), sustokime prie 
MAN’o salos rinktinės atstovy
bės, leidžiančios įstatymus. Ją 
sudaro du parlamento rūmai. 
Į žemuosius, vadinamus ‘Keys 
(norvegiškai taip pat skam
bantis žodis reiškia ‘rinktas’) 
renkama atskirose apylinkėse 
24 atstovai. Jie nebūriuojasi i 
partijas - to ir nereikia, čia be
veik kiekvienas gerai pažįsta
mas asmeniškai. Savo keliu 
jie išrenka 8 aukštųjų rūmų 
narius, kurie kartu su karalie- 
nės skirtu generaliniu proku
roru ir vyskupu sudaro Įstaty
mus Leidžiančią Tarybą. 
Kiekvienas įstatymas turi 
gauti abejų rūmų pritarimą, 
pasirašytas karalienės ir, kaip 
jau pastebėjome, viešai anglų 
ir manxų kalba paskelbtas, 
kad įsigaliotų.

Salos vardas MAN yra grei
čiausiai kilęs iš senovės keltų 
jūros dievo (Neptūno pakaita
lo) MANANNAN. Pirminiai 
gyventojai ir buvo keltų kil
mės, ilgainiui kiek susimaišę 
su skandinavais. Jų kalba ir 
dabar, bent oficialiai, laiko
ma ‘oficiali’. Nūdien ja tik di
džiuojamasi, vartojama ji tik 
vietovardžiams ar atskiriems 
išsireiškimams - kaip palinkė
jimui geros nakties lokalinės 
radijo programos gale. Pirmo- temperatūra čia nelabai kei- 
ji maldaknygė manxų kalba 
buvo jau išleista 1610 metais. 
Pirmoji gramatika - 1804 m. 
pirmas anglų-manxų kalbų 
žodynas 1835 metais. 1875 m 
kada saloje buvo 20,000 gy
ventojų, dauguma jų dar ne
mokėjo angliškai. Už 25 metų 
tokių jau nebuvo iš viso likę. 
Šiandien kaip muziejus rodo
mas namas, kuriame mirė pas 
kurinis žmogus nemokėjęs ang
liškai.

Manxų kalbos nebemokoma minėjimo lietuvių tarpe 
Milvvaukės LB neruošė — 
kadangi netolimoje Racine 
mieste ALTo skyrius tai 
puikiai atliko. Verčiau buvo 
užsimota šį įvykį iškelti vie
šumon amerikiečių spaudo
je. LB tarybos nariui ir 
MLB vicepirmininkui V. Ja- 
nušoniui pavyko patalpinti 
gan ilgoką ir išsamų savo

mokyklose, išskyrus kai kurias 
liaudies daineles ir žaidimus, 
bet ja susidomėję žiemos metu 
turi kursus.

Nūdien savivaldos norą ža
dina ne tiek kultūriniai nusi
teikimai ir protėvių kalba bei 
papročiai, kiek ūkiniai sume
timai. Nors socialinė ir ūkinė 
santvarka daugiau ar mažiau 
kopijuojama iš anglų - veikia

Tipiškas Man salos vaizdas.

toks pat pensijų ir sveikatos 
draudimas, bet pajamų mo
kestis čia yra mažesnis kaip 
Anglijoje, ar net JAV. Dau
giausiai jis gali siekti tik 20- 
Visai nėra mokesčio pelnui iš 
kapitalo (capital gains) bei dalykais dabar domisi?), bet 
paveldėjimams. Todėl daug dėl savo beuodegių katinų, ku 
kam čia apsimoka gyventi ar 
bent turėti nuolatinę reziden
ciją ir net įmones. Bet už tat 
ir nuosavybių kainos čia aukš
tokos. Namai brangesni už 
Amerikos vidurkį.

•••
Sala graži, nusėta kalvomis 

ir kalnais (iki 2,000 pėdų 
aukštumo). Labai geri, nors 
siauri, keliai. Didmiesčių gy
ventojus žavi nepaprastas jos 
ramumas ir žalumas. Mat, 

čiasi. Vidurvasaryje aukščiau 
sios temp. vidurkis yra 17.3 C 
o žiemą apie 8 (kas būtų tarp 
63 ir 47 Far.), taigi gana 
vėsu, o floridiečiams net šalta. 
Bet niekados neužšalant saloje 
gali pastebėti net augančias 
palmes. Šiaip augmenija, ir 

MLWAUKES LIETUVIŲ VEIKLA
Baisiojo birželio įvykių

kartais net bendras vaizdas, 
dažnai primena Lietuvos gam
tą.

Plačiame pasaulyje Man sa
la yra žinoma ne dėl savo kons
titucinio statuso (kas tokiais 

rių kitur neužtiksi. Bet ir čia 
iš dviejų beuodegių tėvų daž
niausiai gimsta vaikai su uo
degon. Iš kitur neužtinkamų 
gyvulių reikia paminėti ir avi
nus su keturiais ragais.)

•••
Grįžtant prie pagrindinio 

klausimo, kilusio pradėjus 
šiuos laiškus: kaip gausi turi 
būti tauta, kad turėtų savival
da? Pagal Man pavyzdį, rei
kėtų konstatuoti, kad labai 
nedaug. Tiesa, jiems padėjo 
geografinė padėtis ir britų to
lerancija. Tolerancija, tačiau 
retai pasilieka neatlyginama. 
Paskutiniuose dvejuose pasau
liniuose karuose ‘manxmanų’ 
proporcingai žuvo daugiau, 
negu visų kitų britų imperijos 
kraštų gyventojų.

Jour-straipsnį Milwaukee 
nal dienraštyje birželio 15 
d., užvardintą, LIETUVOS 
BAISŪS ATSIMINIMAI 
LIEKA GYVI. Straipsnyje 
V. Janušonis pristatė tų 
tragiškų įvykių eigą, api
būdindamas lietuvių tautos 
padėti tiek komunistų, tiek 
nacių laikais, o baigdamas 
priminė amerikiečių visuo
menei apie ryškiai didėjanti

■ Iš kitos pusės
Nuolat girdisi aiškinimų, kad nusikaltimai padaro 

didelę žalą ne tik jų aukom, bet ir visai tautai. Argumentų 
už tai netrūksta, bet kaip ir kitose bylose, visados yra ir 
kita pusė, štai neseniai londoniškiam THE TIMES pasi
rodė išvedžiojimai apie nusikaltimų naudą visuomenei. 
Girdi, šiuo metu Anglijoje yra 1.659.676 bedarbiai, gauną 
pašalpą iš valstybės. Jei nebūtų nusikaltėlių, prie bedar
bių skaičiaus reiktų pridėti tuos 36.000 kalinius, kurie 
sėdi kalėjimuose ilgesniam laikui, neskaitant tų 72.000, 
kurie buvo sulaikyti trumpesniam. Prie to skaičiaus dar 
reikėtų pridėti kalėjimo sargus ir administratorius bei 
pagelbinį personalą, didelę dalį policijos, teisėjų ir advo
katų. Negalima užmiršti visokių aliarmo prietaisų ga
mintojų, kurių Anglijoje yra 1.821, jų įrengėjų (6.744), 
užraktų ir spynų gamintojus (2.825), visokių privačių 
sargų ir seklių (14.498). O kiek žmonių dirba draudimo 
įstaigose, mokančių už nusikaltimų nuostolius? Konser
vatyviai skaičiuojant, tokių galėtų būti net 20.000.

1978 metais policija užregistravo viso labo 2,3 mili
jonus nusikaltimų ir kaip matome, jie aprūpino darbu ir 
atlyginimu netoli 400.000 žmonių. Prie jų bent iš dalies 
dar reikėtų pridėti 400 kriminalinių rašytojų draugijos 
narių. Jei nebūtų nusikaltimų, jie neturėtų įkvėpimo, ir 
kiek milijonų žmonių skaudžiai pasigęstų kriminalinių 
romanų, apsakymų ir novelių.

Tai skaitant galima pasigęsti nusikaltimų mūsų ben
druomenės tarpe. Naudą iš jų kaip ir visus kitus gerus 
dalykus mes atidavėm svetimiems. Gal už tat taip nuobo
du? Vienintelė paguoda yra tik tokia, kad kai kurios or
ganizacijos vis dar turi garbės teismus, nors darbo juose 
nedaug, bet vistiek geriau būti garbės teismo negu pa
prastu nariu. vm

Sovietų Rusijos pavojų lais
vajam pasauliui Afganista
no įvykių pasekmėje ir per
spėjo, kad, jei nebus laiku 
atsibusta ir ginkluotis susi
griebta, tai žiaurus paverg
tų tautų likimas ištiks ir li
kusį laisvąjį pasaulį, neiš
skyrus ir JAV-ės.

Birželio 24 d., CBS tele
vizijos tinklui per visą 
Ameriką antrą sykį rodant 
Simo Kudirkos šuolio į lais
vę filmą, Milwaukės LB 
vardu maža aktyvistu gru
pelė susidedanti iš Vyt. Ja
nušonio, Vyt. Kapočiaus, 
Rimos Kažemekaitytės, ir 
Gražinos ir Rolando Paeg- 
lių, suredagavo ir išsiunti
nėjo amerikiečių spaudos, 
radijo, bei televizijos agen
tūroms informacinį atsišau-i 
kimą, kuriame stengtasi pa
traukti agentūrų dėmesį į 
filme praleistus arba nuty
lėtus faktus, pav., JAV žur
nalistų bei atstovų ir sena
torių pastangas, bei iškelti 
viešumon dabartinę sunkią 
padėtį kurioje atsidūrė visi 
tie žmonės, kurie bet kaip 
buvo prisidėję prie Kudir
kos bylos išrišimo ar jo šel
pimo Tarybinėje Lietuvoje 
ar Sovietų Rusijoje. Pasta
rųjų tarpe yra: A. Sacha
rovas, S. Kovalevas, B. Ga
jauskas ir Birutė Pašilienė.

yĮ .tą minėtą informacinį 
atsišaukimą atsiliepė keli 
spaudos atstovai ir radijo 
stotys* kurios prieš pačios 
filmos rodymą davė plates
nius pasikalbėjimus su Gra
žina ir Rolandu Paeglėmis. 
Vietinė CBS stotis, tuoj po 
Kudirkos filmo taipogi ro
dė pasikalbėjimą su Paeg
lėmis jų namuose. Pažymė
tina, kad Gražina ir Rolan
das Paegliai buvo vieni iš 
pirmųjų ir pagrindinių Si
mo Kudirkos laisvinimo by

los rėmėjų ir yra vaizduo
jami Kudirkos filme. Jie 
yra sukūrę gražią pabaltie- 
tišką šeimą ii- yra geri pa
vyzdžiai ką gali atsiekti pa
vieniai asmenys jei netrūks
ta sumanumo, užsispyrimo,, 
ir jei nesigailima daug 
darbo, rūpesčio, bei išlaidų. 
Milwaukės lietuviams laimė 
turėti tokius ryžtingus vei
kėjus. (vj)

MAINTENANCE 
ELECTRICIAN 

Plont Operolion is presenlly 
seekmg lourneymon eiectri- 
oon to do electrical repair. 
and troubleshooting in oddi-1 
tion to assisting on mechąm-1 
col repoirs Applicant shovld , 
nove a strong bodtground in I 
480 V-AC and 250 V-DC. | 
Shift work is reęuired. Start- 
ing rate is $11.09 per hovr 
with o ropid advancement to 
$11.33 per hour plūs shift 
differentiol. Company paid 
hospltalrzation, surgical, 
maįor medical, deniai, siek- 
ness, occident and life insur- 
ance benefits. Ten paid hofi- 
doys ond vacation.
Pleose direct oll inquiries to: 

Mr. William D. Gibbs 
Personnel Director

CHEMETCO
Rosite 3 at Oldenberg Rd. 

Hortford, III. 62048 
(6T8) 254-4381

An Eguol Opportunity Employer

WANTED AT ONCE 
EXPERIENCED 

GLASS BLOWERS
G A LA CLASS CORPORATION h»s 
immediate openings for expeiienced 
glass blowers to work in new factory 
localed in Burleson, Tesąs.
Steady 6 day work week. Good work- 
ing conditions & fringe benefits.

APPLY OR CALL COLLgCT 
817-295-0151

GALA GLASS CORPORATION
133 Loy St 

Burleson, Texas 76028 
(29-24)
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Veiksnių politinės konferencijos 
rezoliucijos

1. Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto iniciaty
va, pasitarus su Lietuvos Res
publikos Diplomatine Tarny
ba, sukviestoji veiksnių politi
nė konferencija įvyko 1980 m. 
birželio 21 d. Kultūros Židiny
je, Brooklyn, NY. Joje daly
vavo VLIKo, Dipl. Tarnybos, 
Amerikos Lietuvių Tarybos ir 
Bendrojo Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo atstovai. Be to, 
daugelio lietuvių organizacijų 
ir spaudos atstovai dalyvavo 
kaip stebėtojai.

2. Konferencijos tikslas bu
vo painformuoti apie Madrido 
konferencijos paruošiamuosius 
darbus ir nustatyti gaires su
derintai veiklai, kad konferen
cijoje būtų iškeltas Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
klausimas ir okupuotoje Lie
tuvoje Sovietų Sąjungos vyk
domi pagrindinių žmogaus tei
sių ir laisvių pažeidimai ir 
laužymai.

3. Konferencija, išklausiusi 
VLIKo pirmininko dr. Kazio 
Bobelio, Lietuvių Žmogaus 
Teisių Komisijos pirmininko 
dr. Domo Krivicko, ALTo pir
mininko dr. Kazio Šidlausko 
ir BALFO pirmininkės Mari
jos Rudienės pranešimus, taip 
pat Diplomatinės Tarnybos 
atstovo, gen. Konsulo Aniceto 
Simučio žodį, apsvarstė iškel
tus klausimus bei sumanymus, 
reikalingus suderintai veiklai, 
ir nustatė šias darbo gaires;

4. Dėti visas įmanomas pas 
tangas, kad Madrido konfe
rencijoje būtų keliamas Lietu
vos, Latvijos ir Estijos suvere
numo pažeidimas, visų trijų 
Pabaltijo valstybių okupacija 
ir pagrindinių teisių bei lais
vių paneigimas ir reikalas su
grąžinti tų šalių gyventojams 
valstybinio suverenumo vyk
dymo teisę.

5. Suderintos lietuvių pas
tangos turi pasireikšti visuose 
Madrido konferencijos foru
muose, Helsinkio Akto signa
tarų šalyse, pasaulinėje spau
doje ir specialiuose mūsų veiks 
nių leidiniuose.

6. Konferencija pritaria 
VLIKO ir Lietuvos Diploma
tinės Tarnybos pastangoms 
įteikti memorandumą Helsin
kio Baigiamojo Akto signata
rams Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto ir Lietu
vos Diplomatinės Tarnybos 
vardu, ir kviečia lietuvių or
ganizacijas Europoje, J.A.V. 
ir Kanadoje sudaryti jungti
nes delegacijas, kurios paruoš
tą memorandumą bei kitus 
papildomus dokumentus bei 
leidinius paskleistų ir padėtų 

įteikti savo kraštų vyriausy
bėms.

7. Stiprinti ryšius laisvojo 
pasaulio lietuvių bendrai ko
vai su okupantu ir plėsti san
tykius su okupuotos Lietuvos 
lietuviais, juos informuoti 
apie mūsų daromus žygius bei 
skelbti pasauliui apie jų pasi
reiškimus ir reikalavimus lais
vės kovoje.

8. Konferencija reiškia pa
sitenkinimą dėl J.A.V. Kong
rese priimtos rezoliucijos Nr. 
200, kuri ragina J.A.V. Prezi
dentą dėti konkrečias pastan
gas, kad Pabaltijo valstybių 
suverenumo atstatymo klausi
mas būtų iškeltas Madrido 
konferencijoje.

9. Konferencija ragina
J.A.V., Kanados ir Europos 
lietuvių organizacijas dėti pas 
tangas, kad į jų šalių delega
cijas Madride būtų įjungtas 
lietuvis, eventualiai latvis ar 
estas.

10. Konferencija kviečia vi
sus geros valios lietuvius ir jų 
organizacijas, vieningai remti 
Lietuvos Diplomatijos Šefo, 
diplomatinių ir konsuliarinių 
atstovo, VLIKO ir ALTO pas
tangas išlaikyti šių tarnybų 
personalinį tęstinumą.

11. Konferencija įvertina 
ir pritaria veiksnių atliktiems 
pasiruošimams Madrido kon
ferencijai ir ragina toliau tęsti 
pradėtą darbą, kol jis bus pil
nai įvykdytas.

12. Konferencija atkreipia 
dėmesį į svarbų BALFO vaid
menį bendroje veikloje.

13. Dėti visas pastangas, 
kad visų lietuvių pasiaukoji
mas, darbai ir daromi žygiai 
būtų suderinti, bendradar
biaujant su VLIKU ir tikime, 
kad tai yra įmanoma įgyven
dinti.

14. Konferencija apgailes
tauja Lietuvių Bendruomenės 
atsisakymą dalyvauti šioje kon- 
fęrencijqe.

15. Konferencija džiaugia
si, kad nuo Lietuvos nepriklau
somybės laikų yra tęsiama 
ELTOS informacija Lietuvos 
reikalu ir įpareigoja ELTOS 
informacinį darbą plėsti bei 
stiprinti, išleidžiant specialius 
ELTOS leidinius ryšium su 
Madrido konferencija ne tik 
Helsinkio Akto signatarams, 
bet taip pat laikraščių redak
cijoms ir radio tarnyboms. 
ELTOS efektinga informacija 
yra ypatingai svarbi iškeliant 
įvairias Lietuvos laisvės bylos 
problemas, nes ELTA yra lei
džiama įvairiomis kalbomis ir 
yra žinoma kaip oficiali Lie
tuvos Informacijos Agentūra.

16. Konferencija skelbia,

Laisvasis radijas silpninamas
Radio Free Europe and 

Radio Liberty (Laisvosios 
Europos ir Laisvės radijai) 
pradėjo savo darbą prieš 30 
metų. RFE transliacijos 
pradėtos 1950 m. j 5 rytų 
Europos šalis. RL veikia 
nuo 1953 su transliacijomis 
j Sovietų Sąjungos respub
likas. Programos transliuo
jamos 15 kalbų. Jauniausi 
RFE/RL nariai yra trys pa- 
baltiečių redakcijos, savo 
darbą pradėjusios 1975 m. 
Estai, latviai ir lietuviai 
laukė 22 metus, nors pra
šymai įsteigti radijo pro
gramas pabaltiečių kalbo
mis ateidavo net iš okupuo
tų Pabaltijo valstybių. Pa
baltiečių redakcijos yra vie
nos iš mažiausių tarnauto
jų skaičium — 6 redakcijos 
nariai Miunchene ir vienas 
New Yorke. 4 dienas ruošia
mos pusvalandinės progra
mos, kurios per parą karto
jamos 5 kartus. Savaitga
liais — penktadienį, šešta
dienį ir sekmadienį — ruo
šiamos dviejų pusvalandžių 
programos, kartojamos du 
kartus. Programos įvairios: 
politika, religija, kultūra, 
pasaulinės žinios. Darbo 
daug, darbininkų mažai.

Amerika nuo Antrojo pa
saulinio karo iki dabar ne
pripažįsta Pabaltijo valsty
bių įjungimo į Sovietų Są
jungą. Pusmetiniame pra
nešime Amerikos komisijai 
stebinčiai Helsinkio nuosta
tų vykdymą prezidentas 
Carteris asmeniškai pakar
tojo Jungtinių Amerikos 
Valstijų nusistatymą nepri
pažinti Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos įjungimo į Sovietų 
Sąjungą. Tad kodėl šis 
Amerikos vadovų dažnai 
kartojamas nusistatymas 
neatsispindi Amerikos išlai
komoje įstaigoje RFE/RL? 
Po didelių pastangų pabal- 
tiečiai išsikovojo, kad gai
rėse būtų pažymėta, jog RL 
transliuoja į Sovietų Sąjun
gos respublikas ir Pabaltijo 
kraštus. Tačiau ir šį trupinį 
dažnai atima radijų veiklą 

* prižiūrinti komisija — 
Board for International 
Broadcasting.

Pinigus kasmet skiria 

kad visas Lietuvos laisvinimo 
pastangas Madride ir kitur de 
rintų VLIKAS, pagal lietuvių 
tautos jam suteiktą mandatą.

17. įgalioja VLIKą ir Tau
tas Fondą paskelbti atsišauki
mą į pasaulio lietuvius, pra
šant finansinės paramos lais
vinimo darbų efektingesniam 
vykdymui.

18. Konferencija kviečia 
spaudą ir radio valandėles pla 
čiau informuoti apie Madrido 
konferencijos paruošiamuosius 
darbus ir taip pat šios konfe
rencijos eigą.

19. Sveikina visus laisvojo 
pasaulio ir okupuotos Lietuvos 
lietuvius, dėkoja už jų pagal
bą, ragina ir toliau vieningai 
ir be atodairos dirbti Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymui.

(E)

Amerikos kongresas, šešta
me metiniame BIB praneši
me, datuotame 1980 m. sau
sio 31 d., rašoma: "Broad- 
casting in 6 East European 
languages and 15 languages 
of the Soviet Union”...

Ar tai ne pabaltiečių dis
kriminavimas, kai pati 
Amerika teigia, kad Pabal
tijo kraštai nepriklauso Ta
rybų Sąjungai? Jei tai bū
tų netyčia padaryta klaida, 
galima būtų numoti ranka. 
Bet tai tik regimoji ledo 
kalno viršūnė. Kodėl RFE/ 
RL organizacinėje struktū
roje pabaltiečiai yra dalis 
Sovietų Sąjungos tautybių 
skyriaus (Nationalities of 
the USSR) ? O dabar, tau
pumo sumetimais dalį tar
nautojų norima perkelti iš 
Miuncheno į Ameriką, kodėl 
ruošiamasi atskirti pabal- 
tiečius nuo kitų redakcijų? 
Ar tai ne pirmas žingsnis, 
rengiantis sulikviduoti pa
baltiečių redakcijas, o gal 
ir visą RFE RL, pavyz
džiui, sujungiant su Ameri
kos Balsu Washingtone?

Amerikos Balso ir RFE/ 
RL programos skiriasi savo 
paskirtimi: Amerikos Bal
sas yra Valstybės departa
mento (Statė Department) 
propagandos organas, o 
RFE/RL yra nepriklauso
mas radijas.

Lietuviškųjų programų 
didelę dalį sudaro lietuviš
kosios savilaidos skaitymas. 
Laisvės radijo lietuviško
sios programos yra vienin
telės kurios gali tiek savo 
laiko skirti pogrindžio spau
dos skaitymui. Ištisai skai
tomi straipsniai iš "Auš
ros”, "Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos”, "Per
spektyvų”, "Pastogės” ir 
kitų leidinių. Skaitoma ir 
Vakarus pasiekusi neperio
dinė medžiaga: lietuviško
sios Helsinkio nuostatų vyk
dymą stebinčios grupės do
kumentai ir kita.

Amerikos kongreso atsto
vų rūmų komisija (House 
Appropriations Committee) 
1978 m. įpareigojo BIB iš
tirti galimybes perkelti da
lį (50'V, 25^, 107<) radijo 
tarnautojų iš Miuncheno į 
Ameriką ar kitas vietoves, 
tuo sumažinant RFE/RL iš
laidas, 1980 m. pasiekusias 
per 80 milijonų dolerių. 
Smarkiai pakilusių išlaidų 
kaltininkus — Amerikos do
lerio vertės smukimas ir vo
kiškosios markės tvirtumas. 
Projektas perkelti 50'• tar
nautojų (redakcijas ir pa
galbinius skyrius) buvo at
mestas.

Taip. Bet, kai nusprendė 
paaukoti pabaltiečius, tai 
šis principas nustojo galio
ti. Atmesti pasiūlymai per
kelti rytų Europos kraštų 
redakcijas, rusų redakciją 
ar kitas Sovietų Sąjungos 
tautybių redakcijas. Po visų 
tyrimų BIB priėjo išvados, 
kad pakankamai būtų su
taupyta ir radijo programos 

būtų praturtintos, jei iš 
apie 1050 Miunchene dir
bančiųjų tarp 45 ir 60 būtų 
perkelta į JAV, o 15-20 į ki
tas Europos šalis, kur juos 
būtų galima pigiau išlaiky
ti. Naujausias projektas 
(Relocation Study Model 
V), kurį RFE/RL adminis
tracija pateikė BIB birželio 
26 d. ir kurį BIB patvirtino 
pirmomis liepos mėn. dieno
mis, siūlo iš Miuncheno į 
Ameriką perkelti 9 adminis
tracinio ir techninio perso
nalo tarnautojus; iš Miun
cheno į JAV perkelti 34 re
dakcijų ir pagalbinių skyrių 
tarnautojus; ir į Londoną 
bei Vieną perkelti 3 redak
torius ir vieną techniką. Vi
so perkeliami 47 asmenys, 
jų tarpe 19 pabaltiečių re
dakcijų ir su jomis susiju
sio personalo narių.

Savo pranešime BIB ra
šo, kad vieno rytų Europos 
kraštų redakcijų nario išlai
kymas Miunchene kasmet 
Amerikai kainuoja 48,000 
dolerių į metus. Sovietų Są
jungos redakcijų tarnauto
jo išlaikymas — per 46,000 
dolerių. Tačiau paėmus per
kelti numatytų 5 lietuvių, 5 
estų ir 5 latvių išlaikymo 
vidurkį, matome, kad vieno 
Pabaltijo redakcijų nario iš
laikymas Amerikai kainuo
ja apytiksliai 34,500 dole
rių. Jei tikrai stengiamasi 
taupyti, kodėl nesiūloma 
perkelti į Ameriką tuos, ku
rių išlaikymas Vakarų Vo
kietijoje yra trečdaliu ar 
daugiau brangesnis? Juk 
tuomet būtų galima sutau
pyti atitinkamai daugiau. 
Pagaliau, kodėl nesiūloma 
perkelti su programų ruoši
mu tiesiogiai nesusijusius 
skyrius — buhalterijos, ty
rimų ar kitus.

RFE/RL redakcijos yra 
suskirstytos į keturias gru
pes pagal jų demografinę, 
istorinę ir politinę svarbą: 
1) rusai; 2) lenkai, rumu
nai, čekai/ slovakai, vengrai, 
ukrainiečiai, bulgarai; 3) 
uzbekai, armėnai, gruzinai, 
azerai, baltarusiai, totoriai- 
baškirai, kazachai, lietuviai, 
latviai, estai; 4) tadžikai, 
turkmėnai, kirgizai. Ir tai, 
nors lietuviškosios periodi
nės ir vienkartinės savilai
dos yra daugiau negu viso
je Sovietų Sąjungoje! Pa
baltiečiai buvo trečioje gru
pėje, bet ar šis numatomas 
perkėlimas nebūtų jų nu- 
stumimas į paskutinę vietą ?

Europinė spauda ir aplin
ka labai svarbi programų 
paruošimui, net labiau negu 
kitoms, ypač RL, redakci
joms. Ir pagaliau, nebijoki
me pažiūrėti tikrovei į akis: 
AR ČIA NEVA PIRMAS 
ŽINGSNIS, VEDANTIS 
PRIE RADIJŲ PANAIKI
NIMO? Pirmiausia perkels 
pabaltiečius, tada jų pavyz
džiu, kitas redakcijas, o dar 
vėliau — kam reikalingos 
dvi radijo stotys, transliuo- 
_  (Nukelta į 4 psl.)
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Apie pirmąsias lietuvių parodas (2)
Karui pasibaigus, tie 

daiktai buvo parvežti atgal 
į Vilnių. Deja, kai kurie 
čiurlionies paveikslai buvo 
gerokai nukentėję nuo drėg
mės, o viena dėžė su tauto
dailės daiktais ir dalis drau
gijos paveikslų ir šiaip me
no dalykų visai žuvo. Po ka
ro L. Dailės Draugija buvo 
atgaivinta Kaune.

Didžiausia dalis draugijos 
tautodailės rinkinių buvo 
buvo perduota įkurtos čiur
lionies galerijos depozitan, 
kurie sudarė ten valstybės 
muziejui pamatų ir kurie iki 
šiol ten tebėra, čiurlionies 
galerijai buvo taip pat per
duoti ir visi čiurlionies pa
veikslai bei grafiški darbai. 
Tie čiurlionies kūriniai, ku
rie buvo ponios Čiurlionie
nės nuosavybė, buvo vėliau 
galerijos nupirkti, kiti gi, 
kurie yra L. Dailės Draugi-

LAISVASIS RADUAS 
SILPNINAMAS...

(Atkelta iš 3 psl.) 
jančios iš tos pačios valsty
bės (JAV) Į Pabaltijį, So
vietų Sąjungų, rytų Euro
pą? Ir sujungs su Ameri
kos Balsu ... Ar ne ta kryp
tim einama? BĮ B direkto
rius Cronouskis (John Cro- 
nouski) tai neigia. Savaime 
aišku. Tol neiga, kol pada
rys. O tada — šaukštai po 
pietų. Gal amerikiečiai gal
voja, kad pabaltiečiai nai
vesni už kitus? Juk ir ak
las mato kas iš to bus. O 
net jei būtina būtų ką nors 
kelti, KODĖL PRADEDA
MA NUO PABALTIEČIŲ? 
Kodėl ne nuo tokių, kurių 
perkėlimas nekenktų pro
gramų kokybei ir sutaupytų 
radijui daugiau pinigų?

Norint padaryti pabaltie
čių laidas veiksmingesnė
mis, reikėtų ne perkelti jas 
į Ameriką, o praplėsti sky
rius ir Miunchene ir New 
Yorke dviem ar trimis žmo
nėmis. Reikėtų užtikrinti, 
kad RFE RL administraci
ja nesielgtų su pabaltiečių 
redakcijomis kaip su kokia 
podukra — Pelene. Reikėtų 
sudaryti sąlygas, kad bū
tų galima rūpintis progra
mų kokybe. AR NE TAI 
SVARBIAUSIA ?

Pasiūlymas iškelti pabal- 
tiečius iš Europos turėtų 
paskatinti Amerikos pabal- 
tiečius labiau susirūpinti, 
kad RFE RL organizacijo
je pabaltiečių interesų būtų 
labiau paisoma. (r)

šiuo reikalu reiktų rašyti 
laiškus:
John A Gronouski, Chairman, 
Rita E. Hauaer, Frank Markoe, 
JR, Thomas Henry Quinn, 
Glenn W. Ferguaon (Ex officio) 
President of RFE — RL, John 
S. Hayes (ex offido) ir Walter 
R. Roberte, Executive Director. 
Board for Intemational 
Broadcaating
Suite 430
1030 Fifteenth Street, N.W. 
Washington, D.C. 20005, 
Telefonas: (202) 254—8040

K. Žygas

jos nuosavybė, iki šiol ran
dasi čiurlionies galerijos 
depozite’’ (79, 80 psl., atsi- 
mintina, kad čia kalbama 
apie padėtį, buvusių 1934-35 
m. K. ž.).

Apie kun. Juozų 
Tumą-Vaižgantą

’Tš toli sekiau kun. Juozą 
Tumą-Vaižgantą rašytoją, 
publicistą, visuomenės vei
kėją, kada mūsų laikraščiai 
tik pradėjo eiti šioje sienos 
pusėje po tiek laiko skurdė- 
jimo tamsybėse. Jis rašo 
straipsnius, korespondenci
jas, jis, pagaliau, pirmojo 
mūsų dienraščio "Vilniaus 
žinių” redaktorius. Mes, 
jaunuoliai, žiūrime į jį, kaip 
į kokų dvasios milžinų. Jis 
mums nepažįstamas, bet 
kažkodėl artimas ... Jis 
mums misterija, nepasie
kiama asmenybė...

1907 metai, pavasaris. Aš 
laikau egzaminus Tomske iš 
gimnazijos kurso. Bevar
tydamas lietuvių laikraš
čius, užtikau kun. šnapščio 
straipsnius, kur šiurkščiai, 
neteisingai atvaizduojamas 
evangelikų-reformatų gyve
nimas. Giliai sujaudintas ir 
įžeistas rašau atsakymų ir 
siunčiu "Vilniaus žinių” re
daktoriui kun. J. Tumui. 
Jeigu jis esąs iš tikrųjų 
toks, kokiu ji įsivaizduoju, 
maniau, tai jis turįs mane 
suprasti ir mano raštą įdėti. 
Tolimas kelias iš Tomsko į 
Vilnių (traukiniais keliau
jant užtrukdavo apie 10 
dienų K. ž.), ilgai tenka 
laukti, bet pagaliau ateina 
atsakymas.

Pamanyk tik sau — ne 
per laikraštį, bet paties re
daktoriaus ' kun. J. Tumo 
ranka rašytas laiškas. Ilgas, 
malonus, pilnas entuziazmo 
laiškas, kuriame ragino ma
ne daugiau panašių straips
nių rašyti. Išgyrė stilių, iš
gyrė mokėjimą rašyti, pri
pasakojo visokių kompli
mentų ir padrąsino rašyti" 
(83 psl.).

1907 m. rugpiūčio mėn.
M. Yčas buvo atvykęs į Vil
nių, kur Lietuvių Mokslo 
Draugijos suvažiavime pir
mą kartą patsai susitiko su 
kun. J. Tumu-Vaižgantu. 
štai kaip tatai jo aprašyta: 
”... pribėga prie mūsų ne
paprastai malonaus veido, 
jaunas, žemo ūgio, garba
notais juodais plaukais ku
nigėlis ir greitai su mumis 
pasisveikinęs užsirekomen
duoja ... ’Na, žinai, be kom
plimentų esi rašytojas. Tu
ri Dievo kibirkštėlę ... Tai 
ne straipsnis, o visa progra
ma ev.-reformatų su katali
kais bendradarbiavimo san
tykiams nustatyti. Išeida
mas iš "Vilniaus žinių” re
dakcijos (nes valdžia ”V. 
ž.” leidimų uždraudė, K. ž.) 
pasiėmiau jūsų straipsnį, 
įdėsiu vienam pirmųjų 

"Vilties” numerių ... Na, 
būkime draugais’, — ir ėmė 
čia pat prie visų tumiškai, 
nuoširdžiai bučiuoti.

Nereikia sakyti, kaip tai 
paveikė jauna studentą. Jis 
mane gaute pagavo, ir nuo 
tolaiko virtome tikrais 
draugais, artimais viens ki
tam, bendradarbiavome ne 
tik laikraščiuose, bet ir dau
gelį kitų tautos darbų dirb
dami ... Jo kritikos skirda
vosi nuo kitų. Jis jaunų ra
šytoją, jaunų dainininką ar 
dainininkę, naujai pasiro
džiusių, padrąsindavo, pa- 
guosdąvo, paskatindavo to
liau darbuotis ir vystytis .. 
'Poezijos briliančiūkai, mū
sų teatro lakštingalos, mū
sų būsima pažiba’, tokie ir 
panašūs epitetai puošė jo 
kritikos žodynų" (82, 83 
psl.).

1912 metais vyko rinki
mai į IV durną (Rusijos par
lamentą). Suprantama, pra
sidėjo aštri priešrinkiminė 
agitacija. Mitinginės pra
kalbos. Straipsniai spaudo
je ir, kaip visada tokiais at
vejais, skleidžiant demago
gijas bei insinuacijas. Kun. 
Dėmi kis, Tomsko dekanas, 
tada darbavęsis tarp Sibiro 
lietuvių (o jo dekanato plo
tas didesnis už Prancūziją, 
K. ž.), rašė į Lietuva ("Vil
tis" 1912 m. 111 Nr.): 
”... p. Martyną per penke
rius metus gyvenant Toms
ke gerai pažinau ... Nors 
jis reformatas, l>et labai 
gerbia katalikų tikėjimą ir 
supranta jo svarbumų Lie
tuvai, todėl tapęs atstovu, 
jis mokės stoti už visus Lie
tuvos reikalus, ne tik pa
saulinius, bet ir religinius. 
Todėl lietuviai katalikai be 
baimės rinkite atstovu p. 
Martyną Yčą.’ Kunigijai šio 
laiško užteko (49 psl.).

čia pažymėtina, kad rin
kimai tais laikais nebuvo 
tiesioginiai. Valsčiai išrink
davo apskrities rinkėjus, 
šie — gubernijos rinkėjus 
ir tik pastarieji jau rinkda
vo atstovus į durną. Lenkai 
dvarininkai kvietė ir lietu
vius dėtis su jais ir, žinoma 
išrinkti jų atstovus. Tačiau 
žymieji veikėjai nuo jų 
griežtai atsisuko, o susiblo
kavo su žydais, užtikrinda
mi jiems vieną atstovų. Dva
rininkų blokan įstojo šiaulie
tis Danauskas, deja, tena- 
jos jis nebuvo išrinktas. Jis 
grįžo į lietuvių bloko pasi
tarimą ir apgailestaudamas 
tarė: "Vyrai, aš nieko blogo 
nenoriu Lietuvai. Manė pri
kalbėjo eiti į Durnų dvari
ninkai, bet dabar neišrinko, 
apgavo. Aš eisiu su jumis 
drauge...”

O kun. J. Tumo-Vaižgan
to būta ne tik karšto pa
trioto, bet ir labai staigaus 
būdo, ir štai kas atsitiko: 
”Kun. J. Tumas pakeltu bal
su tuoj jį puola: 'šalin tu, 
išdavike, tavo vardas bus 
ant visų tvorų išlipdytas. 
Visi praeiviai spiaudys ir 

keiks tave. Lauk iš čia!’ — 
ir, pravėręs duris, išvarė. 
Kun. Tumo elgesys padarė 
labai didelį įspūdį visiems 
rinkikams...

Neatsimenu, kas pasiūlė 
rinkikus prisaikdinti. Kun. 
Tumas nusivedė visus rin
kikus į šv. Trejybės bažny
čią (Kaune, K. ž.). Prie 
kiekvieno priėjęs, liepė pri
siekti ir davė kryžių bu
čiuoti, sakydamas 'Jeigu sa
vo Tėvynę parduosi, tai vel
niui parduok ir savo dūšią'; 
Vaizdas buvo nepaprastas ir 
įspūdingas, žiūrėdamas į 
rinkikus beveik be klaidos 
galėjai atspėti, kas yra pa
pirktas ...

Sugrįžę į salę tuoj pasta
tėme balsuoti žydų kandida
tą N. Fridmanų. Lenkai — 
adv. Bondzinskį. Visas blo

ATVYKĘ Į CHICAGĄ, BŪTINAI 
PASINAUDOKITE PROGA

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

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

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

BALTK
TOURS

1980 METŲ 
KELIONĖS 
Į LIETUVĄ

LIETUVA IR LENKIJA: 11 dienų — rugsi|o 2-12; 
•palto 13-23: 6 dienos, S naktys Vilniuje. 2 dienos, 1 
naktis Variuvoj, 1 naktis Frankfurte-------------------------$1,049

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

LIETUVA IR RUSIJA: 10 dienų — rugsėjo 17-20: 6 
dienos, 5 naktys Vilniuje, 2 naktys, 1 diena Maskvoj, 1 
naktis Frankfurte ------------------------------------- —---------------$1,049.

Kainos bazuojamos pagal Išskridimų Ii Bostono Ir New 
Yorko. Kaina pakyla skrendant Ii kitų miestų.

Rezervacijos Ir Informacijos reikalais kreiptis: 
BALT1C TOURS
8 WHITE OAK ROAD
NEWTON, MA 02168

- (617)-969-1190

Daromi giminių likvletlmo dokumentai.

HE ATING 
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 <27-31)

kas balsavo už Fridmanų. 
Paskui buvo pristatytos ma
no ir Januškevičiaus kandi
datūros. Mus irgi išrinko.” 
(53, 54 psl.).

Čia ir baigsime ištraukas 
iš dr. Martyno Yčo "Atsi
minimų” I t. Juose taipo- 
mos rašoma apie susitiki
mus ir susikirtimus su kai 
kuriais ano meto lietuvių 
veikėjais, apie jo paties 
veiklą Rusijos durnoje. Ga
na plačiai aprašoma jo 
drauge su dr. J. Basanavi
čiumi kelionė po JA Valsti
jas, kur buvo pasiųsti rink
ti aukų Lietuvių Mokslo 
Draugijos namams Vilniuje 
pastatyti. Jiedu čia, Ame
rikoje, pergyveno daug 
džiugių, liūdnų ir net juo
kingų momentų. Deja, tatai 
netelpa į šio rašinio rėmus.
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Inž. Jonas Jurkūnas
J. Garlos nuotr.

B irželio pirmomis dienomis 
Jono ir Vincentinos Jurkūnų 
draugai gavo malonius kvieti
mus dalyvuti jų sodyboje, Be- 
verly Shores, Ind., pastatyto 
lietuviško kryžiaus pašventi
nimo iškilmėse. Kviečiamą 
valandą suplaukė iš visų pusių 
nekurie iš atokių vietų, iki Ka
lifornijos imtinai, viso per du 
šimtu svečių, iškilmių dalyvių.

Kun. dr. Ignas Urbonas ta
rė žodį, išryškindamas mūsojo 
stiliaus kryžiaus svečioje šalyje 
pastatymo prasmę. Kun. Ur
bonas pašventina prieš Jurkū
nų namus skulptoriaus Petro 
Vėbros pagamintą kryžių, 
drauge pašventinama ir visa 
sodyba. Sveikinimo žodi Jur
kūnams ir visiems lietuviams 
taria kun. Dovly, Beverly Sho
res Sv. Onos parapijos klebo
nas. Programos pranešėja Ra
munė Vitkuvienė-Jurkūnaitė 
deklamuoja lietuviškos poezi
jos ... _ •

Po šių iškilmių visi dalyviai 
kviečiami prie vaišių stalų, i 
gražų Jurkūnų sodybos kie- 
mą-sodą. Čia Ramunė, dėko
dama tėvelių vardu visiems 
atvykusiems, atidengė iki šiol 
nutylėtą, bet bene visų pagau
tą momentą, kad ‘Mano tėve
liui šiandien sueina 65-ji me
tai! ...’ Nuoširdūs linkėjimai 
‘Ilgiausių Metų' dainos žo
džiais nuaidi, atrodo, visais 
Beverly Shores keliukais, klo
niais ir ąžuolynais. Keletas 
svečių viens po kito išsako sa
vo sveikinimus. Visiems pa
dėkoja sukaktuvininkas Jonas 
Jurkūnas. • * *

Toki platesnio mąsto vyrą 
kaip Joną Jurkūną, švenčiant 
65 m. amžiaus sukakti, turėtų 
sutikti spalvinga biografo 
plunksna. Antinacinės lietu
vių rezistencijos laikotarpis ir 
Jono pėdos jame galėtų būti 
tarytum patrauklus romanas. 
Tokių autorių šiandie nema
tant, tenka pasikliauti maną
ja reporterio apžvalga ir dar 
skubomis sudėta.

Jonas Jurkūnas gimęs 1915 
metų birželio 28 d. Lietuvoje, 
Ukmergės apskr., Musninkų 
valsčiuje, Vindeikių kaime, 
gausioje Antano ir Onos Jur
kūnų šeimoje. Tėvų vyresnių
jų seserų ir ypač brolio Stasio 
finansiniai remiamas, Jonas 
mokslinasi Ukmergės gimna
zijoje ir ją baigia 1933 metais. 
Gimnazijoje suole Jonas jau 
pasireiškia kaip stiprus logiko
je, matematikoj, bet drauge ji 
domino ir kiti mokslai, nesve-

Jonas Jurkūnas 
sukaktuvininkas

Mečys Valiukėnas

tima jam buvo ir literatūra, 
poezija. Jonas dalyvavo moks 
leivių literatų būrelyje, rašė 
eilėraščius. Nežinau ar jis šio 
meno imasi šiandie. Vyres
nieji neolituanai, manau, at
simena, kaip aidėdavo Jono 
sudėtos dienos Aktualijomis 
dainos technikų parengimuo
se ... Domėjimąsis lietuviška 
knyga neišblėso pas Joną nie
kad. Jonas, menu, vokiečių 
okupacijos metais, jsikraustęs 
i savo kambarį pirmiausia pa
sirūpino ne kuriais baldais, o 
gera knygoms sudėti lentyna. 
Jonas savo bibliotekon perkasi 
visas vertingesnes mūsų auto
rių knygas. Maža sakyti, per
kasi ir skaito jas, vertina, o 
bendrai - domisi visu literatū
riniu ir kultūriniu gyvenimu.

{stodamas j VD Universite
to Technikos Fakultetą, Jonas 
pasirenka statybos sritį. Uni
versitetą baigia gerai išlaikęs 
visus egzaminus ir labai gerai 
atlikęs ir apgynęs diplomini 
darbą: ‘Turgaus halė Zalia- 
kalnyj’. Ne man Joną vertinti 
jo profesiniam darbe . Fak
tas, kad jis tiek ‘Lietūkyje’ 
Kaune, tiek pastaraisiais me
tais Bartkus and Associates 
Chicagoje yra aukštai vertina
mas ir kaip inžinierius, ir kaip 
administratorius.

Greta inžinieriaus darbo, 
Jono Jurkūno mėgiamiausia 
darbo sritis - visuomeninė veik 
la. Jonas, kartoju, gabus or
ganizatorius, gėras paskaiti
ninkas ir kietas pasiimto uždą 
vinio vykdytojas. Reiklus sau , 
ir visiems su juo dirbantiems. ! 
Ne kartą yra mąn tekę būti 
vienoje ar kitoje komisijoje su 
Jonu. Žiūrėk, toji komisija - 
išsiaiškinusi jai statomus už
davinius, aptarusi siekiamus 
bruožus - parengia išvadas. Vi
si jau linkę su tomis išvadomis 
sutikti ir skaityti savo padarę, 
bet Jonas lengvai šypsodama
sis pradeda kalbėti ir aiškinti, 
ar nereikią ‘trupučiuką dar 
daugiau?’... Ir vėl visa komi
sija kimba i diskusijas, stilizuo
ja, taiso išvadų projektą ir ge
rokai ji pagerina'...

Jonas Jurkūnas iškilus visuo- 
menininkas-tautininkas. Bū
damas universitete įsijungė i 
Lietuvių Studentų Tautinin
kų Korp! Neo-Lithuania ir li

Jurkūnų svečiai kryžiaus šventinimo metu 1980 m. birželio 28 d. K. Pociaus nuotr.

kosi aktyvus joje iki šiandien. 
Atkilęs i JAV, jis įsijungė į 
amerikos Lietuvių Tautinę Są 
jungą. Buvo bene tris kaden
cijas šios sąjungos valdybas na
riu, o 1965-67 m. pirmininku. 
Jonas dalyvavo visuose šios są
jungos seimuose, o jų buvo 16!
- šaukiami kas du metai. 
Taip jis buvo aktyvus sąjungos 
valdyboje, bet lygiai taip pat 
jis rūpestingas narys ir šios są
jungos Chicagos skyriuje, re
tai praleidžiąs skyriaus susi
rinkimą, neretai sudarinėjąs, 
nominuojąs skyriaus valdybos 
narius ir pan.

Jonas savo įnašą davė ir 
Korp! Neo-Lithuania išeivijo
je. Kai Korporacijų Neo-Li- 
thunia, Filiae Lithuaniae ir 
Jaunosios Lietuvos buvusių 
pirmininkų iniciatyva 1949 m 
buvo šaukiamas visų šių Kor
poracijų narių, esančių Vokie
tijoje, suvažiavimas Augsbur
ge, Joną matėme greta kitų ko 
legų, šio suvažiavimo organi
zaciniame komitete. Kai 
1955 m. Toronte, Kanadoje, 
buvo sušaktas neolituanų ir fi- 
lijų suvažiavimas - kurio už
davinys buvo nustatyti šių 
Korp! veiklos būdus ir bei or
ganizaciją - matėm Joną suva
žiavimo paskaitininku ir pre
zidiumo nariu. Manau nekly- 
siu teikdamas, kad Jonas ne
praleido nei vieno vėlesnio 
Korp! Neo-Lithuania suvažia
vimo.

Daugiausia pajėgų ir suma
numo Jonas įdėjo organizuo
damas Chicagos Lietuvių Tau 
tinių Namų Bendrovę. For
maliai imant, tai prasidėjo 
1967 m. pavasarį. Tikrumoje
- Jonas nuosavų lietuvių tauti
nių namų idėją nešojosi jau ge 
rokai anksčiau, kalbėjosi su pa
vieniais asmenimis, aiškinosi 
jų nuotaikas ir paramą, rengė 
teisinius nuostatus. Ir vistik 
jau steigiajamame LTN susi
rinkime, nežiūrint kad daly
vavo nemažas skaičius asme
nų, vistik pasijuto tartina, tyli 
opozicija. Daugis, atrodo, ne
tikėjo galimybe ką nors šioje 
srityje bendra talka pasiekti, 
dalis laukė aiškesnio atsakymo 
kokie ir kur tie namai bus, ar 
jie reikalingi mums, lietuviam 
ar tokių visuomeninių namų iš 
laikymas apsimokės ir pan. Ir

Iškilmės prie kryžiaus. Iš kairės: Vincentina ir Jonas Jur
kūnai, Laima Jurkūnienė, Darius ir Linas Vitkai, Ramunė Vit
kuvienė, kun. dr. I. Urbonas ir kun. Dovly. K. Pociaus nuotr.

tik Jono tvirtas nusiteikimas, 
įvairiomis formomis tolesnis su 
visuomene santykiavimas, rei
kalo aiškinimas, sutelkė reikia 
mą- kad ir mažesnį negu buvo 
tikėtąsi - kapitalą ... Šių na
mų valdybos pirmininku kas
met yra perrenkamas Jonas 
Jurkūnas, bet jau senokai ne
besigirdi pareiškimų: ‘Pasa
kyk Jurkūnui ... kad jis tą ar 
tą ... taip darytų ...’

Bet ligšioliniais aptarimais 
toli Jono Jurkūno visuomeni
nio darbo laukai dar neišvaikš - 
čioti. Taip, 1952 m. jis daly
vavo Clevelande, Lietuvių 
Spaudos ir Radio ‘Vilties’ 
Draugijos steigiamajame susi
rinkime. Jis likosi Vilties-Dir 
vos rėmėju visą laiką. Paga
liau, jau arti dešimtmečio jis 
yra Vilties d-jos vicepirminin
ku ir keli metai Naujosios Vil
ties žurnalo leidėjų tarybos na 
riu. Jonas Jurkūnas buvo Lie
tuvių Bendruomenės JAV val

Lietuviškasis kryžius Jurkūnų 
sodyboje. K. Pociaus nuotr.

dybos nariu, kaip lygiai šios 
bendruomenės kas keli metai 
organizuojamų Mokslo ir Kū
rybos simpoziumo, berods, II 
technikinės dalies vadovas. Jis 
buvo tautinių šokių - kaip ir 
dainų - švenčių komitetuose 
ar komisijose ir daug kitur, 
kur buvo kviečiamas.

Beje, Jonas buvo vienas iš 
penkių visuomenininkų, pasi
siūliusių suartinti Amerikos 
Lietuvių Tarybą su JAV Lie
tuvių Bendruomenės Vadovy
be. Bet ši penketuko misija 
nepasisekė - galbūt pradėta 
pervėlai, kada LB vadovai bu 
vo nusiteikę ne tik Amerikos 
Lietuvių Tarybą, bet ir Vy- 
riausįjį Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą‘sutvarkyti’... Tur
būt, visai atsitiktinai, bet Jo
nas nuo 1978 m. jau yra 
VLIKo tarybos nariu, atsto
vaudamas Lietuvos Laisvės 
Kovotojų Sąjungą.

Užskleidžiant žvilgsnį į 
JonoJurkūnoeitąjį kelią, man 
prisiminė prieš penketą metų 
kol. Alfos pareiškimas apie jį: 
‘Aš tiesiog nesuprantu, iš kur 
Jonas suranda tiek laiko ir jė
gų visur pozityviai dalyvauti?’

Netiesioginiai tą patį vaka
rą Alfai atsakė Jonas, tarda
mas : ‘Aš ieškojau paparčio žie 
do nuo pat vaikystės dienų. 
Ieškokite ir jūs, kiekvienas, sa
vo paparčio žiedo. Dirbkite*.

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED DIETICIANS 

A.D.A.
PREFCRRED

Needed at once for nurring home 
and MR facility.

(O Full time, experience preferred. 
<21 Hegistered.
(3) Top Salary.
(4) Good company benefits and 

working concbtions.
Contact ADMINISTRATOR 

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

214-942-8425
(28-34)

Opportunity for Journeyman

TOOL & DIE MAKERS
With a heavy grinding expenence 
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & elose tolerance.
$15.00 per hour for quelified men. 
Sleady work and all fringe benefits.

APPLY CALL OR WRITE TO: 

VERSAT1LE ENGINEERING 
1611 W. 135th Street 
Gardena, Ca. 90249 

213-532-6044

MACHINE SHOP 
SUPERVISION

EXPERIENCED SUPERVISION IN A 
PRODUCTION ORIENTED JOB SHOP 
IN MILLING, DRILLING AND TURN- 
1NG. 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)
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ŠVIEČIANTIS ŽIBURYS
Sunkūs buvo Lietuvoje 

pokario metai: nekalti žmo
nės tremiami į Sibirą, nužu
dyti patriotų kūnai valkio
jami po miestų gatves, ka
lėjimai prikišti nekaltų 
žmonių, šie metai buvo sun
kūs ir Jurgeliu šeimai; tė
vas sėdėjo kalėjime, o moti
na buvo nuolat saugumo 
tardoma. 1948 m. rugsėjo 9 
dieną pasaulį išvydo antra
sis Jaugelių sūnus — Virgi
lijus. Apvaizda leido šiam 
berniukui nuo pat vaikystės 
daug kentėti, žiemą alkanas 
vaikas glausdavosi prie mo
tinos visiškai nekūrenama
me kambaryje. Motina, ką 
turėjo, tą savo vaikams ir 
davė — gyvą tikėjimą ir 
karštą meilę Jėzui ir Mari
jai. Mažytis, padėvėtais kai
linukais apsivilkęs berniu
kas kasdien skubėdavo į 
bažnyčią, čia jis keliais ei
davo apie altorių, susikau
pęs kalbėdavo tris dalis ro
žančiaus ir patarnaudavo 
Mišiose.

Užbaigęs vidurinę mo
kyklą Virgilijus neabejoja 
kur pasukti, o tiesiai eina į 
Kunigų seminariją. 1966 m. 
Seminarijos vadovybė, ne
turėdama dėl ateistinės val
džios nustatyto labai mažo 
klierikų limito laisvų vietų, 
net neįtraukia Virgilijaus į 
stojančiųjų sąrašus — Re
ligijų reikalų tarybos įga
liotinis vis tiek išbrauks, 
kurie bus virš normos.

1967 m. čekistai, sužino
ję, kad Virgilijus nori mo
kytis Seminarijoje, pasi
kviečia jį pas save ir tiria, 
ko jis yra vertas. Nepatiko 
uoliems staliniečiams tiesus 
ir tvirtas Virgilijaus būdas 
ir ”Erodo šalininkai pasto
jo Virgilijui kelią į Semi
nariją”; Seminarijos rekto
rius pranešė: ”šiais metais 
Jūsų pareiškimas nepaten
kintas”.

1968 m. Virgilijui vėl ne
nusišypsojo laimė; Rekto
rius rašė: "šiais metais dėl 
vietų stokos Tamstos prašy
mo patenkinti negalime. 
Kreipkitės sekančiais me
tais gegužės mėnesį”. 1969 
m. Seminarijos atsakymas 
neteikė jokių vilčių: "šiuo 
pranešame, kad Tamstos 
prašymas nėra patenkintas 
ir Jūs negalėsite mokytis 
Tarpdiecezinėje Kunigų se
minarijoje Kaune. Semina
rijos Rektorius".

Virgilijus pradeda dirbti 
vairuotoju, bet jo neaplei
džia mintis: "turiu būti ku
nigu!” Jis tampa tretinin
ku, atlieka uždaras rekolek
cijas, gilina savo religinę 
pasaulėžiūrą, padeda iš 
griuvėsių pakelti Pajovonio 
bažnyčią. 1970 metais Se
minarijos Rektorius vėl at
siunčia standartinį praneši
mą : "Tamstos prašymo pri
imti į Kunigų seminariją 
šiais metais patenkinti ne
galime. Mėginkite kreiptis 

sekančiais metais”. Virgili
jus mėgina,' bet čekistų 
"veto” buvo toks griežtas, 
kad bailus Seminarijos vi- 
cerektorius 1971 metais ne
leidžia Virgilijui parašyti 
net pareiškimo.

šitokie kartūs pergyveni
mai formavo busimojo ku
nigo charakterį ir pasaulė
žiūrą, — iš okupanto nieko 
gero nelauk, bet atkakliai 
siek savo tikslo. Virgilijus 
ne tik nepalūžo (o palūžo 
daugelis), bet tapo vienu iš 
aktyviausių kovotojų už ti
kėjimo laisvę. Per kunigo 
Juozo ZDEBSKIO teismą 
čekistai jį sumuša tik už 
tai, kad jis pasiprašo įlei
džiamas į teismo salę, o kad 
neužmirštų klusnumo so
vietinei valdžiai, "geležinio 
Felikso” įpėdiniai jam dar 
prideda 10 parų arešto.

šiuo metu formuojasi 
pogrindinė Kunigų semina
rija Lietuvoje, ir Virgilijus 
pradeda filisofijos studi
jas. Tik mokytis jam per- 
maža, jis nori būti kovos 
už Bažnyčios laisvę sūkury
je. 1972 metais jis buvo vie
nas iš uoliausių parašų rin
kėjų po 17000 katalikų me
morandumu, kuriame iš so
vietinės valdžios reikalau
jama tikėjimui laisvės. Kaž
koks j ūdas paskambino mi
licijai ir drąsus jaunuolis, 
tarsi žmogžudys, su antran
kiais ant rankų atsiduria 
Prienų vidaus reikalų sky
riuje. Parašai atimami, o 
jam grasinama, jei išdrįsiąs 
ateityje rinkti parašus, 
griežtomis baismėmis. Ta
čiau Virgilijus išdrįsta; 
Santaikos parapijoje jis ei
na iš namo į namą ir suren
ka apie pusantro tūkstan
čio parašų po prašymu, kad 
valdžia netrukdytų vysku
pui paskirti šiai parapijai 
kleboną, šįkart judo neat
sirado; niekas nepasiskubi
no išduoti, o Santaikos pa
rapija tuojau pat gavo kle
boną.

1972 m. Virgilijui į ran
kas patenka "LKB Kroni
ka” ir jis ieško būdų jai pa
dauginti. Tuo tarpu čekisto 
akis jau seka šio jaunuolio 
žingsnius. 1973 metų kratų 
audra palietė ir Virgilijaus 
butą; pas jį randamos rota
toriaus vaškuotės, ant ku
rių rašomąja mašinėle at
spausdinta Grauslio "Ieš
kau Tavo veido”, čekistai 
kaltina, kad šiuo būdu Vir
gilijus dauginęs vieną LKB 
Kronikos numerį ir jaunuo
lis suimamas. Saugumo po
žemiuose Virgilijus sunkiai 
suserga. Teismo metu jis 
vos stovi ant kojų, — silp
nas kūnu, bet tvirtas dva. 
šia. Teisme jis nesiteisina, 
neatgailauja, norėdamas su
minkštinti teisėjų širdis, 
bet kaltina Bažnyčios ir 
Tautos budelius. Busimasis 
kunigas pranašiškai kalba, 
kad vietoje sunaikintųjų, 

atsistos kiti, ir kovingie
siems bedieviams nesulai- 
kyt Lietuvos katalikų ver
žimosi į laisvę (žr. LKB 
Kronika, Nr. 13). Teismo 
sprendimas — du metai ir 
Virgilijus atsiduria Pravie
niškėse tarp plėšikų, žmog
žudžių ir prievartautojų. 
Nemėgo jis pasakoti apie 
save, bet kas kalėjo Pra
vieniškėse, tas žino šio pra
garo žemėje buitines sąly
gas ir lengvai gali atkurti 
nežmoniškai sunkios kil
niam jaunuoliui katorgos 
vaizdą, kur kriminalistai 
nuo prižiūrėtojų skyrėsi tik 
tuo, kad ant vienų — juodi 
drabužiai, o ant kitų — ant
pečiai.

čekistai mato, kad Virgi
lijus gali lageryje numirti, 
o partija nenori, kad Lietu
va turėtų naujų kankinių. 
"Geradariai" iš KGB atve
ža Virgilijų ir vos gyvą pa
leidžia prie namų slenksčio 
— geriau tyliai numirk čia, 
o ne pas mus. Vėliau vie
nas partijos sekretorius tei- 
sinsis: ”Mes nelaukėme, 
kad jis nusibaigtų ..." Vi
siškai išsekęs, sunkios vė
žio ligos kamuojamas, Vir
gilijus vos nuslenka į Ka- 
aedrą ir ten prie Sopulingo
sios Motinos Marijos kojų 
nualpsta. Lagerį pakeičia li
goninė, bet kryžius Virgili
jaus nepalieka. Po sunkios 
operacijos jis pamažu atsi
gauna, o pašaukimo žvaigž
dė dar labiau vilioja. Virgi
lijus jaučia, kad jo gyveni
mas trumpas ir delsian- 
tiems primena: "Man reikia 
skubėti”. Pradėjęs zakristi- 
jonauti, jis nepaleidžia kny
gos iš rankų. Atsiranda įky
rūs, be perstojo varginan
tys skausmai, bet atkaklus 
vaikinas meldžiasi ir neme
ta teologijos vadovėlio.

1978 metais Virgilaus gy
venime buvo perpinti skaus
mu ir džiaugsmu. Tyliame 
kambarėlyje per pirmąsias 
Mišias kun. Virgilijus au
koja Dievui ne tik Kristaus 
Nekruvinąją Auką, bet ir 
save, kad Tėvynė atgautų 
laisvę, kad Bažnyčia prikel
tų nelaisvės pančiuose besi
blaškančius, o kartais ir 
k 1 y steliuose pasimetusius 
tautiečius. O kad auka būtų 
pilna, kun. Virgilijus tuo
jau po šventimų padaro vie
nuoliškus įžadus.

Kokia staigmena buvo 
kybartiečiams, kai vaka
rykštis jų zakrasti jonas 
lapkričio 1-ąją išėjo prie 
altoriaus, kaip Kristaus ku
nigas. Neilgai tikintieji 
džiaugėsi jaunu kunigėliu; 
sunki liga vėl prikaustė prie 
lovos. Ramus, atsidavęs 
Dievo valiai, jis daug ken
čia, bet šypsosi ir nedaug 
kas nujautė, kokį sunkų 
kryžių jis nešė ypač pasku
tiniaisiais gyvenimo metais. 
Kun. Kauneckis per laido
tuves pasakys: "Sakoma, 
kad mirtis ir kuprotą ištie
sina, o kun. Virgilijus tiek 
iškentėjo, kad ir mirtis jo 
kelių neištiesė ir niekada 
neišties”. -

(Bus daugiau)

■ Detroito lietuviai
Antanas Grinius

PAVERGTŲ TAUTŲ 
FESTIVALIS

Liepos 18-20 d.d. Detroite 
Hart Plazoj įvyko pavergtų 
tautų festivalis. Dalyvavo 
13 tautų, šiais metais pa
vergtų tautų festivalio va
dovas buvo dr. Algis Ba
rauskas ir atidaryme lietu
vius atstovavo Antanas Su- 
kauskas. Visas tris dienas 
lauko scenoje vyko tautybių 
pasirodymai: orkestrai gro
jo, ansambliai šoko ir dai
navo. Kioskuose visu smar
kumu ėjo prekyba, žmonės 
valgė, gėrė ir kai kurie pir
kosi ir tautybių ten parda
vinėjamus meno kūrinius ir 
kitas prekes.

Lietuviai turėjo kultūros 
lobių namelį, kuriuo ekspo
natais rūpinosi ir jį tvarkė 
Kultūros klubo vicepirmi
ninkė Stefanija Kaunelienė 
ir Antanina Jonynienė su 
talkininkais. Algis Vaitiekai- 
tis turėjo įrengęs meno pa
rodėlę, kurioje pavaizdavo 
didingą Lietuvos praeitį. 
Du maisto kioskus ir barą 
tvarkė Detroito Lietuvių 
Organizacijų centras. Patys 
pirmieji į kioskus atvy
ko ir juos aptarnavo Fran- 
ciška Televičienė ir Birutė 
Barauskienė. Po jų į antrą 
kioską atvyko Bronė ir An
tanas Sukauskai, o alaus 
bare dirbo Stasys šimoliū
nas ir Vincas Tamošiūnas. 
Iš pradžių visur trūko pa- 
gelbininkų.

Lietuvių tautinių šokių 
grupė "Audinys”, vadovau
jama Rusnės Baltrušaity
tės, šokius šoko penktadie
nį, 6:30 vai. vak. ir šešta
dienį, 8:30 vai. vak. šokiams 
grojo Vidas Neverauskas. 
Apie šokius pranešinėjo Bi
rutė Bublienė.

Sekmadienį, liepos 20 d. 
buvo pravestos uždarymo 
iškilmės. Pasakytos kalbos, 
sugiedotas Amerikos him
nas, sukalbėta invokacija, 
pristatymai ir proklamaci
jos. Po to vyko lenkų su
rengtos Katyne nužudytiem 
lenkų karininkams prisi
minti demonstracijos, kur 
lenkų didelis būrys su pla
katais įžygiavo į sceną.’

Kioskų nuoma buvo labai 
aukšta (350 dol.) ir nežinia 
ar lietuviai iš šio festivalio 
turės kokio nors pelno. Iš 
pokalbių sužinota, kad ma
žiausią apyvartą darė Lie
tuvių Kultūros lobių name
lis. žmonės daugiau buvo 
linkę valgyti, gerti, negu 

JAGENBERG
NEEDS 1ST CLASS SKILLED HELP

FOR IST 4 2ND SHIFTS.
WE ARE LOOKING for people for our new plant in Enfield. Con- 

neetieut. XVe have openings in the following arct.s: 
SHEET METAL WORKER. 3-5 years experience.
ENGINE & TURRET LATHE OPERATOR. five years experienee. 
HORIZONTAL BORING MILL OPERATOR. 5-8 years experience. 
CUT-OFF SAW OPERATOR. I year cxperiance.

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)

pirkti meniškų daiktų. A. 
Jonynienės pasakytais žo
džiais: ateina apžiūri, pagi
ria, kad vis labai gražu ir 
nieko nepirkęs nueina ...

DARIAUS IR GIRĖNO 
PAMINĖJIMAS

Dariaus-Girėno klubo ini
ciatyva liepos 20 d. buvo pa
minėti lakūnai Darius ir Gi
rėnas ir jų tragiška 47 me
tų sukaktis, šv. Antano pa
rapijos bažnyčioje kun. Al
fonsas Babonas atnašavo jų 
intencija mišias ir savo pa
moksle paminėjo jų drąsų 
žygį ir tragišką žuvimą. Mi
šiose organizacijos dalyvavo 
su vėliavomis. Po mišių su
giedotas Lietuvos himnas. 
Toliau minėjimas buvo tę
siamas Dariaus-Girėno klu
bo svetainėje.

BALFO IŠVYKA

Tradicinė metinė Balfo 76 
skyriaus išvyka yra ruošia
ma rugpiūčio 3 d., sekma
dienį, Onos ir česio šadei- 
kų sodyboje, 28975 Welling- 
ton Road, Farmington, Mi. 
Skanaus lietuviško maisto 
ir gaivinančio gėrimo už
teks visiems. Svečiai galės 
atvykti ir nevalgę pietų, 
nes čia visko gaus. Pradžia 
12 vai. Kviečiami ir laukia
mi visi.

VICE PRESIDENT
Of manufacturing with years of ex"- 
perience in high production, in fabri- 
cation, welding & painting.

ALSO EXPERIENCED

TOOL & DIE MAKER
WITH SUPERVISORY EXPERIENCE

ALSO

AN OPPORTUNITY FOR 

INDUSTRIAL ENGINEER 
W1TH TIME 4 MOTION

EXPER1ENCE.

Salary wll be based on esperience & 
ability. Outslanding benefits.

Call 507-625-9381
Write to Box 2075

Mankato Minnesota 56001
(29-31)

IMMEDIATE OFEN1NGS FOR 
REGISTERED NURSES 

' AND
L1CENSED VOCATTONAL NURSES 
to work and live in a small congenial 
community 4 hospital. For all shift*. 
Benefits include, paid vacation. and 
siek leave. paid insurance plan, 6 
holidays, and iongevity pay, plu* one 
meal on duty. Apply call or write to 
Director of Nu rasa

EDWARDS COUNTY MEMORIAL 
. HOSPITAL
P. O. Box 38 

Rock Springs, Texas 78880 
512-683-2315

(22-31)

WANTED EXPERIENCED 
SEWING MACHINE 

OPERATORS 
Eapenenced. factory sewing machine 
operators to fili available sample 
making position*. Steady 5 day week. 

APPLY IN PERSON 
BRIDAL ORIG1NALS INC.

1717 OL1VE ST. 
ST. LOUIS. MO.

or call for appointment 314-436-0070 
(29-38)
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PRO MĖLYNUS
AKINIUS

Lygybė ir brolybė yra vienos pačių brangiausiųjų 
šiame pasaulyje vertybių, dėl kurių žmonija jau ilgus am
žius kovoja, liedama tulžį, kraują ir ašaras, bet tasai 
idealas nuo mūsų akių vis tiek tolsta. Pavyzdžiui, demo
kratinėje Amerikoje kiekvienas elgeta nori prilygti mili
jonieriui, o su juo susilygina tiktai graboriaus kolyčioje, 
kiekvienas politikierius prieš rinkimus demonstruoja bro
liškus jausmus net savo priešams, o po rinkimų užmiršta 
savo tikrą brolį ir seserį.

Jokios lygybės nėra ir komunistinėje Lietuvoje, nes 
ir LKP Centro komitete, ir vyriausybės įstaigose, ir KGB 
bendruomenėje bei aukštuomenės pirtyje bet koks iš 
Maskvos atsiųstas skerdžius visada yra didesnis ir galin
gesnis net už lietuvį ministerį. Brolybė tenai yra taip pat 
sunkiai įgyvendinama, nes brolis bijo brolio, kad tas 
kartais už priedinę taurelę šermukšninės nepakištų po 
pagalve "Lietuvos Bažnyčios Kronikos” ir neįskųstų sau
gumo organams.
' Tad atrodo, kad tikros lygybės ir brolybės žydėjimo 
gal galėtume tikėtis tik lietuviškoje išeivijoje, nes visi, 
bėgdami iš tėvynės, lygiai pamėtėme pakelės krūmuose 
uniformas ir ordinus, visiems lygiai drebėjo kinkos, vi
siems, viens kitą broliškai apsikabinus, lygiai riedėjos 
Lietuvos ilgesio ašaros ir visus ant narų lygiai giminiš
kai graužė tos pačios utėlės. Deja, ir čia pilviškinio tau
tiečio atgimimas į dieviškąjį avinėlį tėra dar tolima sva
jonė. Juk mūsų organizacijos bet kokios lygybės net ir 
vengia, nes kiekvienos jų vadas stengiasi pirmas ir tik 
sau išlaisvinti visų mūsų tėvynę, o amžinajai brolybei dar 
vis neturime tokių trijų brolių, juodvarniais lakstančių, 
kurių vienas pirmininkautų Vilkui, antras Altai, o tre
čias L. Bendruomenei.

Jokia lygybė neįmanoma ir tarp išeivijos menininkų, 
nes tada visi būtų arba lygūs grafomanai, arba tiktai ly
gūs Maironiai, Brazdžioniai, čiurlioniai ir Lapinskai ir 
nežinotume, kuriant broliškai skirti premiją. Be to, kokia 
lygybė ar brolybė gali būti tarpe 100,000 dol. vertės vyro 
savininkės daktarienės ir tik-50,000 dol. sveriančio varg
šo inžinierienės, tarpe rezidencienės ir trobelninkienės ar 
tarpe laureatienės ir jos sesers tik siuvyklienės?

O vis dėlto! Mūsų nusiraminimui kartais sušvyti ir 
tikrai nuoširdžios lietuviškos lygybės ir brolybės pavyz
dys. Tai tokiais atvejais, kai komunistinėn Lietuvon nu
vykęs mūsų amerikoniškasis tremtinys ir kovotojas dėl 
tėvynės laisvės jam surengtos pagerbimo vakarienės me
tu po "Trauktinės” užpilo taip broliškai atveria savo širdį 
tenykščiam valdžios, partijos ir KGB pareigūnui, kad 
paaiškėja, jog buržuaziniais laikais abu lygiai iš pogrin
džio vertė Smetoną, abu lygiai šlovino Staliną, dabar abu 
lygiai gerbia išmintinguosius Leniną ir Brežnevą ir abu 
drauge Lietuvoje statytų tarybinį žmogų, tiktai tas pra
keiktas platusis Atlanto vanduo išskyrė abiejų bendrą 
veiklą. Na, o brolybei sustiprinti abu dar taip lygiai karš
tai pasibučiuoja, kaip tie čia paveikslėlyje vaizduojami 
dar civilizacijos nesugadinti mūsų darvininiai protėviai, 
žinoma, jeigu apie tokią lygybę ir brolybę paskui parašo 
ir "Gimtasis kraštas", tai amerikoniškasis brolis vaka
rykščios dienos išsigina, o jeigu spauda tą įvykį nutyli, 
tai ši lygybė ir brolybė yra laikoma tik laisvo lietuvio 
bendravimu su pavergtuoju lietuviu.

VILKAI PAGERBĖ 
SUĖSTĄ AVINĖLĮ

Okup. Lietuvoje 1974 m. 
mirus poetui ir aktoriui Ka
ziui Inčiūrai, dabar "Vagos” 
leidykla išleido "dėmesingai 
paredaguotą” jo poezijos 
rinktinę "Stirnų šaltinis”, ir 
tarybiniai propagandistai 
autorių atitinkamai pašlo
vino. Mat šis miręs poetas 
prieš komunistinių kritikų 
teismą esą jau "atsistojo vi
su ūgiu”, nes "nuoširdžiai 
išpažino savo klaidas", 
"džiaugėsi socialistinės Lie
tuvos kultūriniais ir ekono
miniais laimėjimais" ir jam 
"norėjosi gyventi antrą kar
tą”. ("G. K.” nr. 26),

Bet velionio garbintojai 
"užmiršo" paminėti, kad tas 
pat Kazys Inčiūra, kaip jo 
draugas Br. Railai rašo, bu
vo teatro bendradarbių įskų
stas sovietiniam saugumui, 
25 m. nuteistas, kad vokie
čių okupacijos laikotarpiu 
buvo radiofono diktorium, 
25 m. už "priešvalstybinę 
propagandą” ir dar 20 m. 
už "antirevoliucinį veiki
mą". Vadinasi, iš viso net 
70 metų kalėjimo ir vergijos 
lagerių, taigi 2 metais il
giau negu šiame pasaulyje 
gyveno!.. Dėl to visai su
prantama, kad poetas, išli
kęs dar kurį laiką gyvas, 
džiaugėsi socialistini i a i s 
laimėjimais", tik labai abe
jojame, ar jis norėjo antrą 
kartą gyventi "tarybiniame 
rojuje".

MOTERYS LIETUVIŲ 
LITERATŪROJE

Jų esama tikrai vertų mo
terų garbės gynėjų rimto 
dėmesio, štai:

• V. Krėvės dramos ku-

AMŽIŲ
KAI PO

Rods nusnūdau tik minutę 
Po velėna virš galvos — 
Dingo amžiai samanoti, 
Nepažįstu Lietuvos.

KADA..

Nei sodybos gluosnių, svirties, 
Bočių ąžuolų senų ...
Tik šiene merga parvirtus 
Atraitotu sijonu ...

Šventą alką kiaulės aria, 
Vagį laimina dievai, 
Priešą gerbia, savą karia 
Brolis, girtas negyvai...

Vilnius glaudžias j Paryžių, 
0 į Maskvą bežiūrįs, 
Ir ant kalno Trijų kryžių 
Šunio kapo kauburys ...

Tai ar tu, tėvyne, svaja, 
Skardenies man dainoje: 
"Volga, Volga, mat rodnaja", 
"Siroką strana moja ? ..”

A. .

nigaikštis Šarūnas savo 
žmoną Voverę nuduria dėl 
neištikimybės.

• To paties autoriaus ki
tos dramos kunigaikštis 
Skirgaila yra priverstas sa
vo žmonos Onos Duonutės 
mylimąjį riterį Kelerį už
kasti gyvą į žemę.

• A. Vienuolio "Pasken
duolės” nelaimingai prasi-

radusi Veronika pasiskandi
na.

• B. Sruogos "Milžino pa- 
unksmės” karaliaus Jogai
los žmona Sonka — tikras 
neištikimybės simbolis.

• Tokia pat ir Mariaus 
Katiliškio romano "Miškais 
ateina ruduo” aistringoji 
Doveikienė.

• J. Jankaus "Paklydu
siuos paukščiuos” Daiva po 
įvairių painiavų nusiskan
dina Nemune, o jos moti
na — Palangos jūroje.

• P. Vaičiūno dramų 
svarbiausios veikėjos daž
niausiai yra "nuodėmingi 
angelai”.

• Ne visos šventos ir 
Aloyzo Barono moterys, o 
uždrausto meilės vaisiaus 
s m a guriau tojų atsiranda 
jau ir tarybinėje literatū
roje, tad dėl tautinės garbės 
geriau baikime jų sąrašą.

SKELBIMAI

ŽALTYS (viengungiui Adomaičiui): Ei, liurbi! Imk, imk, 
jeigu siūlo! Ir nežiūrėk į nosį, o spoksok į obuo
lį!.. Juk tai yra gryno žemaitiško kraujo Bi
rutė. Būk lietuvis patriotas ir nesidairyk nei į 
italės, nei į graikės ir nei į žydžiukės pridurką, 
nes anų nosis gali būti dar ilgesnė, o tau atki
šamas obuolys dar rūkštesnis!

Ieškau savo kūrybai labai 
gero ir sukalbamo recenzen
to, nes po ilgų metų darbo 
"Goodyear” automobilių pa
dangų fabrike išėjau į už
tarnautą poilsį ir šį rudenį 
pradėsiu rašyti romaną iš 
savo šeimyninių pergyve
nimų. Be to, numatau grei
tu laiku parengti ir eilėraš-

(Nukelta į 8 psl.)
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PRO MĖLYNUS
AKINIUS...

Z

(Atkelta iš 7 psl.) 
čių rinkinį, kuriam jau tu
riu ir vardą "Nusvirusi ša
ka”. Dėl atlyginimo susitar
sime. Rašykite šiam sky
riui, prašydami perduoti

"Kūrėjui P. L.”
★

Kas iš keliaujančiu i Lie
tuvą galėtų nuvežti mano 
broliui Markso "Kapitalą”? 
Jis Vilniuje dėsto marksiz
mą, bet šių knygų, išleistų 
dar prieš karą užisenyje, 
paštu negali gauti. Už tokį 
patarnavimą žada duoti da
bartinės Lietuvos pogrindi
nės spaudos komplektą. Ra
šykite — įteikt)

"Kaziui R."

SVEIKATOS KLAUSIMU

Vienas mūsų skaitytojas 
savo laiškelyje taip skun
džiasi :
Gerbiemieji,

Gal jūs žinote, kokios 
priežastys yra tokios keis
tos ir mano žmonai dažnai 
pasikartojančios ligos, kuri 
vadinasi ”Blogai jaučiuo
si"? Dėl jos pastaruoju lai
ku aš esu susilaukęs daug 
nemalonumų. Kai tik reikia 
eiti mums abiem į mano 
profesijos bičiulių šeimyni
nį balių, žmona jau ir sako: 
"Blogai jaučiuosi”. Ir neina. 
Kai į mano mėgiamos ir 
garbinamos solistės koncer
tą, — ji ir vėl: "Blogai jau
čiuosi”. Į mano kadaise bu
vusios sužadėtinės vardines
— "Blogai jaučiuosi”. Į mū
sų buvusios šeimos drau
gės pirmagimio krikštynas
— taip pat "Blogai jaučiuo
si”. O kartais ji rodos net 
ir pro snūdą sukužda: "Blo
gai jaučiuosi”. Dėl to jau 
net ir aš pats pradedu "blo
gai jaustis”, nes dėl šitos 
jos ligos praradau daug 
gerų bičiulių ir retai pasi
rodau net jubiliejiniuose 
lietuviškuose renginiuose.

Būsiu Jums labai dėkin
gas už informacijas, nes į 
dr. J. Adomavičių nedrįstu 
kreiptis, kad tos ligos vie-

DVIEJŲ TREMTIES BROLIŲ NETIKĖTAS 
SUSITIKIMAS, GRĮŽTANT Iš LAS VEGAS

Pėsšias motorizuotam: "Juozai, tu gi dar niekad ne
aukojai nei Balfui, nei Vlikui, nei Lietuvių fondui... 
Duok bent kelis dolerius, ir aš už tave atliksiu visas tas 
patriotines pareigas!”

■ Bostono lietuviai
TOMAS P. GIRNIUS 
BAIGĖ HARVARDO 

UNIVERSITETĄ

Tomas Paulius Girnius š. 
m. birželio 5 dieną baigė 
pritaikomosios matematikos 
studijas Harvard universi
tete, įgydamas bakalauro 
laipsnį cum Įaudė.

Prieš įstodamas į Har
vard universitetą, Tomas 
baigė Boston Latin gimna
ziją. Be pasižymėjimų įvai
riose matematikos rungty
nėse, jis buvo "National 
Merit Finalist” ir "National 
Honor Society’’ vicepirmi- 
kas.

Ateinantį rudenį Tomas 
išvyksta į Los Angeles, Ka
lifornijoje, tęsti pamėgto
sios matematikos studijas 
Kalifornijos Technologijos 
Institute (CALTECH). Te
nai jis ruošiasi siekti dakta
rato, pritaikydamas mate
matiką žemės fizikos srity
je.

Tomas Paulius yra inž. 
Antano ir Valės Girnių sū
nus.

šai neišaiškintų mano ne
naudai.

Blogai besijaučiančios 
žmonos vyras

Redakcija: Kaip galite 
ir patys pastebėti, Jūsų 
žmona ima "blogai jaustis" 
tenai, kur dalyvauja už ją 
jaunesnių, gražesnių, puoš
nesnių ar net ir išmintin
gesnių konkurenčių, be to, 
gal ir tokių ponių, kurias ji 
apkalbėjo, ar net ir vyrų, 
kurie ją kadaise "apvylė". 
Tai pagrindinės šios ligos 
priežastys. Pirmą kartą mū
sų literatūroje ši liga yra 
minima Mariaus Katiliškio 
romane "Miškais ateina ru
duo", kur Monika Doveikie
nė naktį pasiguosti atslin- 
kusiam savo senam vyrui 
taria: "Atimkit savo ranką. 
Ir taip jau šilta ... Aš blo
gai jaučiuosi...” Taigi ga
lite būti ir Jūs pats to "blo
go jautimosi" priežastis.

ŠV. PETRO PARAPIJA 
GAVO VIKARĄ

šv. Petro lietuvių parapi
ja So. Bostone jau eilė me
tų buvo be vikaro. Buvo tik 
vienas klebonas. Nuo liepos 
1 dienos kardinolas Hum- 
berto Madeiros paskyrė ku
nigą Robertą P. Volungevi
čių į šv. Petro parapiją vi
karu. Kun. Volungevičius 
yra gimęs So. Bostone, iki 
dabar dirbęs ne lietuvių pa
rapijose.

IŠVYKA Į PUTNAMĄ

Liepos 27 d., šį sekmadie
nį, yra Lietuvių Diena N. 
P. Marijos seselių vienuo
lyno sodyboje Putname, 
Conn. Kasmet šiai šventei

‘Arpber Holidays”
1980 M. EKSKURSIJOS 

Į LIETUVĄ 
iš BOSTONO ir NEW YORKO 

M ASK V A/VILNIUS:

Dar yra vietų šiose grupėse

Rugpiūčio 7 —$ 999.00 
Rugpiūčio 13 — $1199.00 

(su Ryga)
Rugpiūčio 28 — $ 999.00

Registruokitės iš anksto —
GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

M6MBER393 West Broadway 
P. O. Box 116,

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

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

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

TO CHANGES. REGISTERED TRAVEL AGENT £ TA 0324

•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i  

: IMMEDIATE |
š OPENING i
’ FOR METAL FABRICATING AND • 
: TOOLING ENGINEER :9 s« We are in need of an individual thoroughly fami- 4 
S bar with the designing and fabrication of sheet * 

metai produets for our Metai Furniture Factory. J 
J Some tool and fixture design and plant layout ex- ■
* perience would also be involved. Duties would also * 
j include training and supervising engineering ■
■ drafting section of 6-8 individuals. ■■ g
* This is a Michigan Civi! Service position located «
■ in Jackson, Michigan. Excellent fringe and retirc- *
■ ment benefits. «

■ x ■
į Salary range $16,140 to $19,627 per year. •a ■
’ Send resume of personai and work history. Letter ■
* mušt be postmarked not later than June 13, 1980. ■

MINORITIES ARE 5
ENCOURAGED TO APPLY •

MICHIGAN STATĖ INDUSTRIES i 
4000 COOPER STREET ■

JACKSON. MICHIGAN 49201 >
(23-32) į

s■■ *

JAV LB tarybos prezidiumas ir vasaros metu dirba ... Cape 
Cod gražioje Č. ir I. Mickūnų sodyboje buvo susirinkę posėdžiui. 
Nuotraukoje, posėdžio metu. R. Veitas — vicepirm. iždo reika
lams, V. Vėbraitė — vicepirm. spaudos reikalams, V. Izbickas — 
pirmininkas, Č. Mickūnas —. vicepirm. sekretoriato reikalams. 
Posėdy nedalyvavo M. Drunga — vicepirm. spaudos reikalams, 
kuris buvo išvykęs į Chicagą lankyti gulinčio ligoninėje tėvo 
Karolio Drungos. Dr. D. Degėsio nuotr.

čia suvažiuoja "visa Ame
rikos Lietuva”. Tikime, kad

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

ir šiais metais bus tas pat. 
Gražus būrys bostoniškių 
visada dalyvauja toje die
noje. Tad iki pasimatymo šį 
sekmadienį, liepos 27 d. 
Putname.

-Autobusas į šią šventę iš 
So. Bostono išeis 8:30 vai. 
ryto nuo So. Bostono Lietu
vių Piliečių Draugijos. Bi
lieto kaina ten ir atgal 
$8.00. Užsisakyti pas S. 
Griganavičių tel. 268-5351.

LIETUVIŲ RADIJO 
VALANDOS PIKNIKAS

Sekmadienį, rugpiūčio 10 
d. Romuvos parke Brockto- 
ne vyks seniausios lietuvių 
radijo valandos Naujojoje 
Anglijoje, vedamos Stepono 
ir Valentinos Minkų, pikni
kas. Programoje, kuri pra
sidės 4 vai. Naujosios Ang
lijos lietuvaitė gražuolės 
rinkimai, šokiai ir jų var
žybos, laimėjimų trauki
mas.

Autobusas nuo So. Bosto
no Lietuvių Piliečių Drau
gijos išeis 1:30 vai.

CHEF
New Holiday Inn of national cla.s 
atyle located in northeast Indiana i* 
looking for an innovalive person cap- 
able of inanaging 2 kilchen. Ideal 
position for recent culinary art gia- 
duate to malte a name for him or her- 
self. Eicellent working conditions and 
benefit package. Submit resume to

HOLIDAY INN-DOWNTOWN.
300 E. tVashmgton Blvd..
FL Wayne, Indiana 46802

An Equal Opportunity Employer 
(30-31)

HARD CHROME PLATERS
New opera tiort in Nashville, Te»n. 
Ground floor opportunity and pay 
with eaperience. Profit sharing and 
possible parlnership for full chnrge 
person. 3 bedrm. homc can be fur- 
nished. Call 615-262-3084 or 615-262- 
0606 Collect.

A-A-A. 1NOUSTRIES
3301 Ambrose

Nashville. Tenn. 37207 
(30-33)

NO RECESSION HERE
To meet our current needs and coru- 
plete our expansion program. Ve are 
niring experienced Forklift Mechanic. 
Good pay with full corporale benefits. 
For full information: write or call 
FORD WATERS. Jr.

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

BATON ROUGE. LA 70821 
504-293-5700

(24-30)

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP 

60 bed general hospital. 45 milea 
S. W. Minneapolis, Minnesota.

REGISTERED X-RAY 
TECHNOLOG1ST 

and 
REGISTERED LABORATORY 

TECHNOLOGIST A-S-C.P. 
Full time, days & call time 

Salary commensurate with ezperience 
& ability. Liberai personnel policies. 
Apply call or write to: Director of 

Labo ra tory 
QUEEN OF PEACE HOSPITAL 
New Praque. Minnesota 56071 

612-758-4431 
(26-32)
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DR. DOVAS ZAUNIUS (22) Dr. Albertas Gerutis

Svarbiausias tikslas -
atgauti Vilnių

Jeigu ir didelių galingų valstybių ga
limumai užsienių politikos dažniausia yra ribo
ti, apsunkinti įvairiomis paveldėtomis, nekinta
momis problemomis, tai tuo labiau rankos su
rištos mažos valstybės užsienių politikos vado
vui. Kaip tik Zauniaus laikais atvirai pasireiškė 
abiejų kaimyninių valstybių — Lenkijos ir Vo
kietijos — rimtos pastangos Lietuvai gyvybi
nes problemas — Vilniaus ir Klaipėdos — kreip
ti mums nepalankia linkme. Reikėjo daug ap
dairumo, susikaupimo ir ryžto pavojingiems 
kėslams atremti.

Kaip paprastai, atitinkamus sprendimus 
priimdavo visa vyriausybė, bet užsienių reikalų 
ministrui kaip žinybos šefui reikėjo tarti spren
džiamų žodį. Dr. Zaunius prisiėmė sunkią atsa
komybę, bet užtat jam atiteko ir nusipelnytoji 
garbė dėl pasiektų rezultatų. Jo laikais Lietu
vos valstybės pozicija tiek Vilniaus, tiek Klai
pėdos problemose teisiniu požiūriu buvo sustip
rinta. Didelė dalis nuopelnų teko Zauniui, va
dovavusiam Lietuvos užsienių politikai kaip tik 
anais laikais.

21. Svarbiausias tikslas — atgauti sostinę 
Vilnių

Paskirtas užsienių reikalų ministru, Dr. 
Zaunius lapkričio 15 d. priėmė spaudos atstovus 
ir išdėstė savo pažiūras į Lietuvos užsienių po
litikos uždavinius bei priemones. Pravers su 
naujojo užsienių politikos vadovo pažiūromis 
nuodugniau susipažinti:

"Užsienių politika, kaip ir kiekviena poli
tika, turi savo siekimus ir savo priemones 
tiems siekimams įgyvendinti. Dėl Lietuvos už
sienių politikos siekimų nei vienam lietuviui, 
juo labiau užsienių reikalų ministeriui dvejoti 
netenka. Mūsų užsienių politikos uždavinys yra 
atstatyti Lietuvos valstybę etnografinėse jos 
sienose su sostine Vilniumi, kaip tas ir Lietu
vos konstitucijoje pasakyta.

šito tikslo siekti yra švenčiausia mūsų pa
reiga ir tai ne tik prieš save, ne tik prieš esa
mą, buvusią ir būsimą savo kartą, bet ir prieš 
visas kitas tautas, nes .tiktai siekdama pilno 
visų savo jėgų išvystymo lietuvių tauta, kaip ir 
visos kitos tautos, tegali tikėtis būti pilnateisiu 
ir naudingu didžiosios tautų šeimos nariu.

Visi kiti mūsų užsienių politikos uždavi
niai yra greičiau priemonės aukščiausiam mūsų 
tikslui pasiekti, arba etapai mūsų tautos vys
tymosi eigoj, ir negali būti abejojimo, kad visi 
žygiai, kuriuos mes darom, privalo būti taiko
mi mūsų siekimams įgyvendinti ir gali būti kri
tikuojami tiktai išeinant iš to, ar jie mus ar
tina prie siekiamojo idealo, ar tolina nuo jo. 
žinomas dalykas, norint įvertinti bet kokią po
litiką, negalima imti vien tik atskiras jos deta
les ar tik smulkesnius jo etapus, o reikia imti 
visa bendroji tos politikos linija. Politika tuo 
ir reiškiasi, kad čia kai kada sunkenybės nu
veikiamos ne kakta į sieną mušant, bet paimant 
jas iš šono ir tuo būdu savo jėgas sutaupant 
tokiems reikalams, kurie tikrai yra svarbūs ir 
gali pastūmėti dalyką pirmyn.

Einant prie savo užsienių politikos idealo, 
Lietuvai pirmoje eilėje reikia siekti pasidaryti 
stipriai, tai yra įsigyti jėgos susitvarkymu, savo 
piliečių apšvietimu ir jų nusistatymo vieningu
mu, plačiu savo reikalų supratimu, o tų savo 
teisių ir reikalų išsiaiškinimu bei išpropagavi- 
mu įsigyti stiprumo taip pat savo politiniuose 
ir diplomatiniuose santykiuose su kitomis vals
tybėmis.

Iš čia bus aišku, kad santykių su užsieniu 
stiprinimas ir plėtimas — pirmas užsienių rei
kalų ministerijos uždavinys. Savo santykiuose 
su užsieniu mes turim siekti galimai gero su
gyvenimo su visais savo kaimynais, gindami 
visu stropumu visus savo teisėtus reikalavimus. 
Man atrodo, kad santykiuose su užsieniu ge
riausias kooperavimo, sugyvenimo, o kartu ir 
kovos už savo teises metodas yra mūsų užsie
nių politikos aiškumas ir nedviprasmiškumas. 
Mano nuomone, iš pusiau ištartu ar tiktai duo
tų suprasti minčių ir nusistatymų mažai vals
tybei gali būti tiktai nuostolio. Visų pirma jau 
dėl to, kad šitoki neaiškumai mums priešingai 
nusistačiusių jėgų visuomet yra išnaudojami 
įtarimams, piktų gandų skleidimams ir tuo duo
da geriausios medžiagos mums kenksmingai 
propagandai, kuriai atremti maža valstybė ne 
visuomet gali turėti pakankamai stiprų apara
tą. Aiškiai parodę savo užsienių politikos kryp
tį, mes, tiesa, turėsim daug priešų, kurių mums 
ir taip netrūksta, bet, kita vertus, įsigysime ir

vieną kitą draugą, tuo tarpu vien neaiškumais 
operuodami mes visiems būsime įtartini ir lai
kui bėgant galima visų draugų nustoti. Aiš
kiau tariant, nėra abejonės, kad Lietuva turi 
vesti lietuvišką užsienių politiką. Aš bendrai 
manau, kad kiekvienos valstybės užsienio poli
tiką, tuo labiau Lietuvos, pirmoj eilėj nustato 
ne tas ar kitas asmuo, o gyvieji tautos reika
lai ir todėl svarbiausias kiekvieno užsienių rei
kalų ministerio uždavinys yra gyvai jausti tau
tos pulsą.

Kai dėl santykių su atskiromis valstybė
mis ir savo programos šitais klausimai, tai, ne
manydamas pirmuoju pasikalbėjimu išsęmti vi
sos neišsemiamos mūsų užsienių politikos pro
blemų daugybės ir norėdamas nuolat būti gy
vame kontakte su viena didžiųjų pasaulio ga
lybe (spauda), detalų expose savo iniciatyva 
daryti nelaikiau tikslu. Manau, bus naudingiau, 
kad gerbiamieji spaudos atstovai, jeigu jiems 
norėtųsi žinoti aukščiau išdėstytų bendrųjų 
principų pritaikymas konkretiniams mūsų san
tykiams su kitomis valstybėmis aktualiems 
klausimams, patys .iškels jiems labiausiai šian
dieną rūpimus klausimus".

Blaiviai, be skambių frazių aptaręs Lietu
vos užsienių politikos pagrindus bei priemones, 
Dr. Zaunius atsakinėjo į laikraštininkų paklau
simus. žurnalistai domėjosi santykiais su Len
kija, su Vokietija, su Sovietų Sąjunga, su Bal
tijos valstybėmis ir t.t.

Kalbėdamas apie Lenkiją, ministras pareiš
kė, kad vyriausybė laikysis su lenkais tų pačių 
principų, kurių laikėsi pirmiau buvusios vyriau
sybės. Galinti būti kalba, pasikeitus asmenims, 
tik apie metodų pakitėjimą, daugiau nieko.

Baigdamas pasikalbėjimą, ministras išsi
reiškė, kad užsienių reikalų ministerija pasi
ryžusi sustiprinti diploinatinių ir konsularinių 
atstovybių veikimą užsienyje. Jų tinklas turįs 
būti praplėstas. Pirmiausia numatoma vėl 
įsteigti pasiuntinybę Skandinavijoje — Stock- 
holme. Taip pat Pietų Amerikoje (Brazilijoje) 
ketinama kitais metais įsteigti diplomatinę at
stovybę ir keletą konsulatų. Pietų Amerikoje 
turime apie 60-70,000 emigravusių mūsų pilie
čių. Kol kas dar ne su viena iš Pietų Amerikos 
valstybių jokių sutarčių neturime. Daug mū
sų piliečių emigruoja ir į Pietų Afriką bei Ka
nadą. Tuose kraštuose taip pat yra reikalingi 
bent konsulatai. Jau šių metų valstybės biu
džete kųpsulatas Kanadoje numatytas.

Iš pirmojo viešo pasisakymo sekė, kad nau
jasis užsienių reikalų žinybos šeimininkas pa
siryžo praplėsti ministerijos uždavinių apimtį 
ir susirūpino praktiniais reikalais, o jie per pa
skutiniuosius kelerius metus buvo kiek apleisti.

(Bus daugiau)

Dr. Albertui Gerui
(Nukelta į 9 psl.) 

valstybių okupacijos 40 metų 
sukaktį, dr. A. Geručio straips 
niai birželio mėnesį tilpo, kiek 
man žinoma, net trijuose švei
carų laikraščiuose, nušviesda- 
mi sovietų komunizmo tikrąjį 
veidą ir j. pavergtų Pabaltijo 
tautų kančias. Kitas straips
nis buvo įspūdingai redakcijos 
patalpintas Šveicarijos rytų 
instituto Berne dvisavaitinia
me leidinyje ‘Zeitbild’ 1980. 
VI. 18 d. antrašte *Wird es 
heute ein slawischer Keil im 
Baltikum?’

Laikraščiuose ‘Der Bund’ ir 
‘Berner Zeitung’, š.m. birželio 
14 d. numeryje Geručio bu - 
vo plačiai aprašytos visos trys 
Pabaltijo valstybės palyginant 
su sovietų klasta užimtu Afga
nistanu. Paminėtina ir dr. A. 
Geručio paruošta informacija 
vokiečių kalba, kuri 40 metų 
mūsų tautos tragedijos sukak
ties išvakarėse buvo paskelbta 
Šveicarijos telegramų agentū
ros ir skaityta Bonnoje sušauk
tai spaudos konferencijai.

iui 75 metai
VISUOMENININKAS

Dr. A. Gerutis aktyviai reiš
kiasi ir visuomeniniam darbe. 
- Laikau save visuomenišku 
žmogum, nuo lietuviškos visuo
menės nesišalinu, bet svar
biausiu savo uždaviniu laikau 
nešti mūsų bėdas ir viltis sve
timųjų visuomenei, supažin
dinti kitataučius su lietuvių 
tautos laisvės bylą, laimėti lie
tuvių tautai draugų. Iš tokio 
nusistatymo plaukia mano 
darbai: raštu ir žodžiu daryti 
kas galima, o kartais dar dau
giau, - pareiškė dr. A. Gerutis

Šiuo metu jis Luceme vei
kiančios organizacijos ‘Euro- 
paeische Konferenz fuer Men- 
schenrechte und Selbstbestim 
mung’ valdybos narys ypatin
giems reikalams. Toje organi
zacijoje veikia įvairių Europos 
valstybių, amerikoniškai ta
riant - senatoriai ir kongres- 
manai, buvę ministrai bei am- 
basadoriai, egzilų žymūs vei
kėjai ir t.t. Daugiausia dr. A. 
Geručio rūpesčiu buvo suor
ganizuota 1978 m. nerusiškų 

tautų Sovietų Sąjungoje kon
ferencija Luceme. Su šveica
ru Hans Rychneriu, baltų bi
čiuliu, juodu suredagavo tos 
konferencijos referatus, ku
riuos atspausdino Šveicarijos 
Rytų Institutas. Knyga pa
vadinta ‘Volker in Ketten’. 
Kai š.m. birželio 17 d. Berno 
valstybinis radijas perdavė 
šveicarės Beatriče Leuteneg- 
ger-Eichman vieną valandą 
trukusią informaciją apie Es
tiją, birželio 24 d. apie Latvi
ją ir liepos 1 d. apie Lietuvą, 
tai apie tas tris tautas medžia
gą buvo pateikęs dr. A. Geru
tis. Jam buvo pareikšta vieša 
padėka, kas retai atsitinka 
valstybinio radijo bangomis.

Jis taipgi yra vienąs iš pa
grindinių aktyviųjų darbuo
tojų Baltų draugijoje Vokieti
joje, kuri daug prisideda Bal
tijos reikalams propaguoti Vo
kietijoje. Toji draugija veikia 
jau 25 metai, iš kurių 9 metus 
jis buvo viceprimininku. Pa
gal įstatus pirmininku yra vo
kietis. Dabar dr. A. Gerutis 
yra lietuvių-vokiečių sekcijos 
pirmininkas.

Vienas, bene iš pačių di
džiųjų, dr. A. Geručio įnašų į 

lietuviško istorinio kraičio 
aruodus yra paminėtinas, 
kaip dalies autorius ir redak
torius istorinio, informacinio 
veikalo apie Lietuvą ‘Lithua- 
nia 700 Years’, išleisto keturio
mis laidomis Manyland Books 
leidyklos, Lietuvos Nepriklau
somybės Fondo lėšomis. Tal
kinamas istorikų profesorių - 
a.a. JonoPuzinoir Juozo Jakš
to, Algirdo Budreckio ir Stasio 
Lozoraičio, dr. Gerutis ne tik 
šį veikalą rašė bei redagavo, 
bet išleidus daug išplatino Eu
ropos valstaybės. Kaip jau mi 
nėjau, Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondas tariasi išleisti ir 
5-ją laidą. Si knyga amerikie
čių spaudos buvo labai gerai 
įvertinta.

Dr. A. Geručio monografiją 
apie nepriklausomos Lietuvos 
diplomatą Petrą Klimą 1979 
metais išleido Vilties draugija 
Clevelande. Dr. Gerutis yra 
jau baigęs ir kitą studijinį dar
bą apie dr. Jurgį Šaulį, ir už
baigęs rašyti Lietuvos Dip
lomatijos istoriją. Be to, bai
gia rašyti apie prezidento An
tano Smetonos buvimą Švei
carijoje. Išsami jo studija apie 
dr. Dovą Zaunių yra šiuo me

tu spausdinama Dirvoje.
Dr. A. Gerutis nesitenkina 

vienos kurios nors srities talen
tu, bet išnaudoja kiekvieną sa - 
vo sugebėjimą, kiekvieną ga
limybę skirti lietuvių tautos 
reikalų populiarinimui sveti
miesiems.

Šių metų rugsėjo mėn. dr. 
A. Gerutis yra pakviestas kal
bėti apie nerusiškas tautas So- 
vietijoje šveicarų studentams 
ir vyresniems gimnazistams 
Stans mieste. Anksčiau yra 
kalbėjęs šveicarų katalikų ūki
ninkaičiams. Taip pat jis yra 
pakviestas į pasaulinį kongre
są Belgijoje, Baillene mieste. 
Tą kongresą organizuoja Inter - 
nacionalinė sąjunga pavojuje 
esančioms kalboms ir kultū
roms apsaugoti.

Gyvenimo įvykiai taip susi
klostė, kad dr. A. Geručiui 
savo tėvynėje teko gyventi tik
tai septynerius metus. Bet ne
žiūrint į tai, jis išliko didžiu, 
patriotu, savo tėvynei skirda
mas visas jėgas, visus sugebė
jimus ir beveik visas pajamas, 
nes iš gaunamų lėšų - kaip 
Diplomatinės tarnybos narys -

(Nukelta į 10 pgl.)
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KURIUO KELIU?

J. Jurkūnas savo kalboje 
š. m. birželio mėn. 1 d. ALT 
S-gos Clevelando skyriaus 
30 m. sukakties minėjime 
lietė ne tik šios sąjungos, 
bet ir bendruosius mūsų rei
kalus. ("Dirva”, birželio 12 
d.). Tai įgalina šiais reika
lais pasisakyti ir mane.

Natūralu, kad J. Jurkū
nui, kaip tautinės sąjungos 
nariui, arčiau širdies jos 
reikalai. Tačiau būtų gera, 
kad pro s-gos reikalus taip 
pat objektyviai būtų mato
mi ir bendrieji reikalai. De
ja, šio objektyvumo J. Jur
kūnas ne visur paisė.

Jis teigiamai vertina są
jungos Clevelando skyriaus 
narius Kazį Karpių, Pijų J. 
žiūrį ir Steponą Nasvytį, 
net juos apibendrindamas. 
Tačiau toks šių narių pri
statymas nėra pilnas, nes 
jie visi reiškėsi ir Bendruo
menėje: Karpius ilgai dir
bo JAV LB Clevelando apy
linkės valdyboje, žiūrys —

DR. A. GERUTIS...
(Atkelta iš 9 psl.) 

jis nepragyveno, o dirbo ir 
šveicarų įstaigoje. Dr. Geru
tis savo namuose turi turtingą 
lituanistinę biblioteką ir di
džiai vertingą archyvą, per 
eilę metų jo paties pastango
mis ir jėgomis sukauptą. Ta
me kruopščiai sutvarkytame 
archyve randami lietuvių’ len 
kų, rusų, vokiečių ir prancūzų 
kalbomis periodiniai leidiniai, 
išleisti įvairiuose kraštuose Lie 
tuvą liečiančiais klausimais, 
istoriniai metraščiai, studijos 
ir įvairūs veikalai. Visa tai 
lengvai randama puikiai su
tvarkytos kartotekos dėka.

Dr. A., Gerutis nesijaučia, 
kad jo iniciatyva ir jėgos po 
jubiliejaus mažėtų. Jis turi 
dar daug neužbaigtų planų ir 
juos neatidėliodamas vykdo. 
Tik rūpestį kelia tos turtingos 
bibliotekos ir archyvo ateitis. 
Praeitą pavasarį jį aplankė 
Stanfordo universiteto - Hoove 
rio instituto, Kalifornijoje, vie 
nas direktorių ir domėjosi dr. 
Geručio rinkinių tolimesniu 
likimu.

Trumpai susipažinę su dr. 
Geručio ligi šiol jo atliktais lie
tuvių tautos ateičiai darbais, 
negalime aplenkti ir jo mielos 
gyvenimo palydovės, ponios 
Elenos Gerutienės, kuri taipgi 
buvo apdovanota Gedimino 
ordinu už nuopelnus Lietuvai 
Vertinant dr. A. Gerutį ir jo 
atliktus darbus, didelis kredi
tas tenka, be abejo, ir poniai 
Gerutienei, jo visų planų ir 
darbų stebėtojai bei talkinin
kei. 

laiškai 
Dirvai

JAV LB krašto valdyboje, 
o Nasvytis pirmininkavo 
JAV LB Centrinei apylin
kei, suradusiai net kelis 
šimtus paskirai gyvenančių 
lietuvių ir įtraukusiai juos 
į organizuotą lietuvišką gy
venimą. Taigi šie trys tau
tinės- s-gos nariai sugebėjo 
pakilti "aukščiau savo sro
vės”, savo pastangomis ir 
darbu atsiliepti į bendruo
sius lietuviškus reikalus ir 
parodyti, kad šiuos reikalus 
teigiamai bei pozityviai ver
tina. Ar tokių darbų nutylė
jimas nenuskriaudžia šių ir 
kitų s-gos narių, kurie pa
kyla "aukščiau srovės”?

J. Jurkūnas taip pat net 
keliais atvejais prisimena 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
ir JAV Lietuvių Bendruo- . 
menės "konfliktą” ir mano, 
kad jo nebūtų, jei LB turė
tų kitokį nusistatymą "dar
bo padalos klausimu”. Va
dinasi, į LB "atėjusi jaunes
nioji karta” turėtų atsisa
kyti ieškojimo "ryšių su 
amerikiečiais politikais", vi
zitų "į Baltuosius Rūmus, 
Valstybės Departamentą ir 
t.t." O šie žygiai kelia 
"kontroversiją ir stiprų 
Amerikos Lietuvių tarybos 
nepasitenkinimą." Ar jų iš 
tikro nereikia? Dar dau
giau: "jaunesnioji” karta 
rūpinasi taip pat įvairiais 
leidiniais, demonstr a c i j ų 
ruošimu ir kitais Lietuvos 
laisvinimui skiriamais žy
giais. Ar ii’ to nereikia ? 
Taigi kyla esminis klausi
mas, kuris kelias mums ge
resnis : vien siaurėjantis 
partinio uždarumo ar platus 
ir visiems atviras bendrųjų 
darbų talkos? J. Jurkūnas 
remiasi įvairiais tautinin
kų nutarimais, bet LB turi 
Lietuvių chartą, PLB kon
stituciją, įvairių savo orga
nų nutarimus, pvz., dėl san
tykių su kraštu (VVhite 
Plains 1974 m.), mokyklų 
išlaikymo bei rėmimo ir kt. 
šiais nutarimais ji pirmiau
sia ir remiasi, kviesdama 
taip pat į talką ir visą lie
tuvių išeiviją. Būtų naudin
ga, kad tai matytų ir J. Jur
kūnas.

Stasys Barzdukas 
Cleveland, Ohio

PONUI ST. BARZDUKUI,

Savo žodyje, minint Ame
rikos Lietuvių Tautinės Są
jungos Clevelando skyriaus 
30 metų sukaktį, pasakiau: 
’ "Taip pat savo eilėse tu

rėjote sunkiai bepakeičia- 
mus ir daug padariusius 
tautinio darbo stulpus: Kar
pius, žiūrius ir Nasvyčius. 
Jie šauniai reprezentavo 
tautinę mintį prieš skyriui 
įsisteigiant ir su nemažes
niu ryžtu dirbo jame iki iš
keliavo Anapilin”.

Esu labai nustebęs St. 
Barzduko priekaištu man,

kad nepaminėjau tų garbin
gų vyrų nuopelnų Lietuvių 
Bendruomenei.

Savo tarto žodžio apimty
je nedėsčiau nė vienos. Kad 
ir labai garbingos biografi
jos — nes to mano nuomone 
nereikėjo, tam yra kitos 
progos. Gi paminėjęs Liet. 
Bendruomenę būčiau nesą
žiningas nepaminėti jų nuo
pelnų kitose organizacijose. 
Deja, ar St. Barzdukui pa
tinka ar ne — nelaikau Lie
tuvių Bendruomenės gar
bingesne už VLIKą, ALTą 
ar BALFą, jos visos ketu
rios mano nuomone labai 
garbingos ir reikalingos. Tie 
minėti* trys vyrai, o taip 
pat ir jų šeimos turi didelių 
nuopelnų visose bendrinėse 
lietuvių organizacijose plius 
dar ir daugelyje kitų. Gi no
rą paliaupsinti vieną iš jų 
palieku St. Barzdukui.

Bereikalo St; Barzdukas 
suriša jaunimo pasireiški
mus su mano minėta darbo 
padalos problema. Visi žy
giai ir pasireiškimai reika
lingi, jie neprieštarauja ma
no keltai problemai, ir tur
būt visi sutiksime ir norė
sime, kad jie nebūtų kaip 
palidų bičių skrydis.

Ir Jūsų, St. Barzdukai, 
intencija paniveliuoti VLIK 
ir ALT prasikiša Jūsų pasi
sakyme: ” Taigi kyla klau
simas, kuris keliąs mums 
geresnis: vis siaurėjantis, 
partinio uždarumo ar pla
tus ir visiems atviras bend
rųjų darbų talkos?”

Nežinau nuo kada VLIKo 
ir ALTo, o taip pat ir Bal
fo kelias yra partinio užda
rumo kelias?

Tik jų nenorintiems, jis 
yra uždaras, o jį norintiems 
jis yra atvira?. O tarp kit
ko, man rodos, kad partiniu 
požiūriu Jūsų statusas mie
las Barzdukai yra labai pa
našus į daugelio ir mūsų, jų 
tarpe ir mano, tad kaži 
ar tas argumentas kartais 
nėra tik tuščias pasisaky
mas tinkamas tik propogan- 
dai, bet ne rimtam svarsty
mui.

Savo žodyje nepasisakiau, 
kad L. Bendruomenė netu
rėtų laikytis savo chartos 
bei įvairių nutarimų. Bet 
reiktų labai stipriai suabe
joti, kad remdamiesi 1974 
m. White Plaine nusistaty
mu Lietuvių Bendruomenės 
vieni iš aukščiausių vadų 
išsiuntė savo dukras į Lie
tuvą tuo metu kai okupan
tas ten apvaikščioja 40 me
tų Lietuvos pavergimo su
kaktį. Todėl leiskite man 
turėti šiuo atveju skirtingą 
nuomonę tų nutarimų inter
pretavime.

Baigiant manyčiau, kad 
vietoj dalinus titulus "aukš
čiau savo srovės", objekty
viai pripažinti, kad visos 
srovės ir organizacijos daly
vauja pozityviai lietuviška
me gyvenime ir turi teisę į 
visas to gyvenimo apraiš
kas, o taip pat turi teisę pa
reikšti savo pažiūras.

Jus gerbiąs
Jonas Jurkūnas 

Chicago, UI.

GERBIAMAS 
REDAKTORIAU,

Jūsų pasikalbėjimas su 
dr. Leonu Kriaučeliūnu, bu
vusiu PLB Kultūrinės tal
kos komisijos pirmininku 
(Dirva — Nr. 26 — 1980. 
VI. 26), visiems Dirvos 
skaitytojams buvo, manau 
reikalingas ir naudingas: iš 
jo paaiškėjo, kokiose sąly
gose teko šiai talkos komisi
jai dirbti ir kokie jos darbui 
buvo daromi kliuviniai ir 
užmetinėjimai.

Todėl dabar visai aišku, 
kodėl dr. L. Kriaučeliūnas 
(ir visa jo komisija) ne
galėjo pakęsti daromų spau
dimų ir turėjo pasitraukti. 
Ačiū redaktoriui ir dr. L. 
Kriaučeliūnui už šio reikalo 
nušvietimą.

Kaip matyti iš pasikalbė
jimo komisiją buvo užsimo
jusi ir daugiau darbų, rei
kalingų jaunimo sąmonin
gumui stiprinti. Tai, kas 
komisijos jau buvo per 
trumpą laiką padaryta, lei
džia manyti, kad ir kiti už
planuoti darbai būtų taip 
pat sėkmingai atlikti, kaip 
ir "Ąžuolyno” iš Uragva- 
jaus bei "žibučių” iš Argen
tinos gastrolės JAV ir Ka
nados lietuvių kolonijose.

Pasikalbėjimas daug kam 
atvėrė akis, kokios rūšies 
veikėjas atsidūrė pasauli
nės bendruomenės vadovau
jančiame poste ir kaip jis 
rodė solidarumo dvasią ki
taip galvojančiam ir veikian
čiam tautiečiui... Kas il
gesnį laiką stebėjo — turė
jo nenustebti elgesiu su dr. 
L. Kriaučeliūnu, užsitarna
vusiu lietuviškos veiklos po
zityviu veikėju.

Pasikalbėjimo turinys 
duoda progos iškelti ištisai 
eilei klausimų, bet šiuo kar
tu prašau man leisti iškelti 
šios rūšies vieną klausimą, 
būtent — minėtame pasi
kalbėjime yra toks pareiš
kimas :

"Sekantis mūsų darbas ir 
buvo "Nerijos” išvyka į 
Pietų Ameriką, pagal mūsų 
sutartą laiką ir paruoštus 
planus. Bet PLB valdybos 
pirmininkas p. V. Kaman
tus mūsų valdybos paruoš
tus planus iš mūsų atėmė 
ir šių metų balandžio 11 
dienos PLB valdybos posė
dyje pranešė, kad "Nerijos” 
išvykos kelionės reikalais 
rūpinasi V. Kamantas ir V^ 
Kleiza. PLB Kultūrinės tal
kos komisijos susitarimas ir 
planai paliekami tie patys”.

Dr. L. Kriaučeliūno no
rėtųsi prašyti duoti tuo rei
kalu papildomų paaiškini
mų:

1. "Nerijos” kelionės or
ganizavimas juk turėjo įeiti 
į Kultūrinės talkos komisi
jos darbų sritį, o čia kelio
nės organizavimas iš jos bu
vo išimtas. Kodėl?

2. Kodėl jos organizavimą 
pasiėmė patys didieji PLB 
valdybos vadovai (Kaman
tas ir Kleiza) ? Jei jau pri
siėjo pačių vadų į tos kelio
nės organizavimą — ar čia 
neatsirado kokie užkulisi

niai "veiksniai”, visuome
nei nežinomi ? Kokia čia bu
vo "politika” ar protektiz- 
mas?

Tokie klausimai kyla ir 
dėlto, kad "Nerijos" kelionė 
į Pietų Ameriką nevyko 
taip sklandžiai, kaip dr. L. 
Kriaučeliūno organizu o t a 
"Ąžuolyno" ir "žibučių" ke
lionė į šiaurės Ameriką. Tik 
prisiminkime kaip Jūratė 
Statkutė de Rosales, iškili 
ir objektyvi Dirvos kores
pondentė (tiesa, ir svarių 
straipsnių rašytoja), iš Ve- 
nezuelos. Dirvoje (Nr. 27 — 
1980. VII. 10) rašė:

"Ne be sunkumų išvyko 
Nerija į kelionę. Mes čia iš 
tolo mažai žinome, kokias 
ten kliūtis reikėjo įveikti. 
Jei mūsų spėliojimai yra 
tikslūs, tai atrodo, kad 
trumpai prieš Nerijos išvy
ką iš skridžių vadovybės 
posto pasitraukė prityręs 
ilgų kelionių vadoVas.

Jo vietą greitomis užėmė 
pasaulio išeivijos paukšte
lių vyriausias vadas, jaunas 
ir energingas paukštis, tur
būt genių giminės, nes la
bai jau užsiėmęs savo kai
mo kamienų kapojimų. Ne
skraido jis kaip kregždė į 
•didelius tolius, nesuokia 
kaip lakštingala žaliuose 
gojuose. Gal todėl neišmanė 
(mano patraukta — K. V.) 
jis apie kraštus.ir jų takus, 
nesusivokė apie čiulbėji
mus ...

Iš to viso išėjo taip, kad 
skridimą paukštės pradėjo 
jei ne iš kairės kojos, tai 
jau tikrai iš kairio sparno.

Reikėjo viso jaunų paukš
telių grožio, jų žavaus bū
do ir švelnių trilių, kad iš
trynus iš atminties koncer
tų chaotiško ruošimo nema
lonius įspūdžius (mano pa
braukta — K. V.).

Taigi, ar šios kelios iš
traukos neparodo, kaip "va
dų” organizuota "Nerijos" 
išvyka pavyko. Santūrus 
Jūratės Statkutės de Rosa
les žodžiai, bet jie duoda 
tos kelionės vaizdą. Gaila, 
o kaip gaila! O išlaidos, gir
dėti, buvo labai didelės ...

Mielas redaktoriau, nors 
laiškas ir ilgas, bet duok 
jam vietos; jei reikėtų 
trumpinti, — prašau tai da
ryti, bet kad tik būtų juo 
išprašytas dr. L. Kriauče
liūno paaiškinimas.

Kazys Valius 
New York, N. Y.

HEAT TREAT
STRA1GHTENING SUPERV1SOR 

Mušt be exper. ii> all facets of 
strai^hlening HSS tools Good salary 
and {ringes.

HOOVER STEEL TREATING CO.
21641 Hoover 

Warren. Mich. 48089 
3)3-758-1478 

(28-30)

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 EXPERIENCE IN THE FIELDS 
OF COMBUSTION. A1R HANDL1NG. 

HEAT TRANSFER AND STRESS 
ANALYSIS.

1NDUSTRIAL OVEN MANUFACTU- 
RER LOCATED NEAR METRO AIR- 
PORT

MICHIGAN OVEN CO.
728-6890, Ext. 66,M ,9)
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1980 Laisvės Olimpijada
Liepos 4, 5, 6 dienomis 

Etobikoke Toronte įvyko 
"Laisvės Olimpijada”. Su
važiavę iš visų šiaurės 
Amerikos vietų ir žaidynė
se dalyvavo aukšto lygio 
sportininkai-ės atstovauda
mi savo protėvių paverg
tus kraštus — Armėniją, 
Estiją, Latviją, Lietuvą ir 
Ukrainą.

Laisvės Olimpijada buvo 
suruošta šių keturių etninių 
grupių pastangomis ir šiuo 
masiniu įvykiu atsiektas už
sibrėžtas tikslas. Būtent — 
iškelti viešajai visuomenei 
bylą tų valstybių, kurių gy
ventojai gyvena sovietų 
priespaudoje ir kurių spor
tininkai turi atstovauti so
vietų respublikas Olimpinė
se žaidynėse; duoti progą 
lietuviams sportininkams 
išeivijoje atstovauti lietu
vių tautą sportinėse žaidy
nėse ir sustiprinti Maskvos 
olimpijados boikotavimą.

Laisvės Olimpijados ati
darymo išvakarėse įvyko 
įspūdingas banketas, kuria
me buvo pagerbti dalyvau
jančių tautybių geriausiai 
nusipelnę sportininkai. Iš 
lietuvių buvo pagerbtas 
Leonas Rautins, Kanados 
geriausias krepšininkas, ku
ris dabar žaidžia Kanados 
Olimpinėj komandoj. Ban
kete dalyvavo daug svečių, 
tarp kurių buvo miesto me
ras, valdžios pareigūnai ir 
spaudos atstovai.

Po plėvėsuojančiom vėlia
vom penkių pavergtų tautų, 
uniformuoti sportininkai or
kestro palydint įžygiavo į 
Etobikoke stadijoną "Lais
vės Olimpijados” oficialiam 
atidarymui. Už kelių minu
čių, jau iškėlę Kanados vė
liavą, atbėgo ugnianešys, 
kuris uždegė ”1980 Free 
Olimpiad” liepsną. Sporti
ninkai išklausė olimpijados 
priesaiką, kurią skaitė D. 
Valaitytė-Yaeger ir prasidė
jo kultūrinė dalis su įvairių 
tautybių tautiniais šokiais 
ir dainomis.

Sekančią dieną, šeštadie
nį, visi turėjo progos ste
bėti lengvos atletikos var
žybas. čia lietuviai sporti
ninkai iškovojo nemažai 
aukso, sidabro ar bronzos 
medalių. Trys lietuvaitės 
laimėjo visus tris medalius 
už Lietuvą.

Tuo tarpu vykusios tink
linio, kerpšinio ir futbolo

Lietuvių komanda žygiuoja. Pirmoj eilėj iš kairės: Butkutė, 
Rociūnaitė, Bankaitytė ir Maželytė. Z. Žiupsnio nuotr.

LAIMA BERŽINYTĖ

rungtynės sutraukė labai, 
labai daug žiūrovų. Visi 
karščiavosi, kad tik jų tau
ta laimėto aukso medalį. 
Taip ir pavyko mūsų mote
rų tinklinio komandai. Jos 
gan lengvai visas keturias 
rungtynes laimėjo ir lietu
viai iškovojo aukso meda

Lietuviai žygiuoja ...

lį. O kai vyko vyrų krep
šinio rungtynės, tai lietuvių 
žiūrovai buvo susirūpinę, 
kad aukso medalis tektų lie
tuvių komandai. Ne tik už- 
sikarčiave, bet tikrai užsi
degė, mojuodami vėliavėlėm 
per visas keturias rung
tynes, beveik nuolatos ir 
vienbalsiai šaukė; "Lietu
va I Lie-tu-va!” Kad tik ko
mandą nepasiduotų estams, 
ar ukrainiečiams ar ypač 
latviams su kuriais teko 
lošti dėl pirmenybių rung
tynes. Lietuviai latviams 
nepasidavė ir rezultate 88- 
22 jiems teko aukso meda
lis.

Šiose žaidynėse už lietu-

Įspūdinga lengvoji atletika

Turbūt kiekvienas sutiks, 
kad lengvosios atletikos 
varžybos buvo pati įspūdin
giausia Laisvės Olimpija
dos dalis. Dėkinga stadiono 
panorama, puikios varžybų 
sąlygos, tvarkingas prave- 
dimas ir pusėtinai geras 
sportinis lygis, laidavo šių 
varžybų pasisekimą.

Varžybų pravedimas di
džiąją dalimi buvo šios 
olimpijados iniciatorių — 
ukrainiečių rankose. Varžy- 

vius lošė garsusis žaidikas 
Leonas Rautin. Jis paskuti
niame žaidime įmetė 34 taš
kus.

Aiškiai matosi, kad 1980 
Laisvės Olimpijada gražiai 
pasisekė. Angliškoji spauda 
bei radijas atkreipė labai 
daug dėmesio ir rimtai ko
mentavo. Reikėtų pripažin
ti, kad pagrindiniai rengėjai

Z. Žiupsnio nuotr.

Lietuvių Jaunimo Sąjunga 
ir ŠALFAS gerai suruošė 
šį iki šiol nebandytą masi
nį įvykį, apie kurį dar ilgai 
girdėsis atgarsių. Egzeku- 
tyvinio komiteto vicepirmi
ninkas R. Petrauskas, kuris 
buvo paskirtas Kanados 
lietuviams būtent Kanados 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
įgaliotiniu tvarkyti šį įvykį, 
savo pastangomis užtikrino 
jo įgyvendinimą ir kad bū
tų išgarsintas tarp lietuvių, 
tarp kitų tautybių ir angliš
koj spaudoj. Reikia tikėtis, 
kad už keturių metų sekanti 
"Laisvės Olimpijada" su
teiks. tokį pat pasisekimą, 
kaip ir 1980 metais.

ALGIRDAS BIELSKUS 

bų vadovas, ukrainietis A. 
želtway su savo štabu su
gebėjo išlaikyti bendrąją 
tvarką, žiūrovai buvo išlai
kyti jiems priklausančiose 
vietose, dalyvių bei trene
rių migracijoje .buvo elimi
nuota iki minimumo, rūpės 
tingai paruoštas tvarkaraš
tis buvo išlaikytas iki minu- 
tinio punktualumo. Teisėjų 
kadras buvo pilnai pakanka
mas ir žinojo savo pareigas 
be priekaištų. Kai kurie iš 
jų teisėjavo Pasaulinėje 
Olimpijadoje 1976 m. Mon- 
trealyje. Ukrainiečiams šiek 
tiek talkininkavo ir estai, 
latviai bei lietuviai. Prie 
bendro vaizdo teigiamai pri
sidėjo ir gana vykę meda
lių įteikimo ceremonijos pir
mų 3-jų vietų laimėtojams, 
vykdomos netrukus po kiek
vienos rungties užbaigimo.

Lengvosios atletikos pro
grama apėmusi vyrų ir mo
terų klases, buvo įvykdyta 
per 2 dienas, liepos 5 ir 6 
d. Kiekvieną tautybę galė
jo atstovauti nedaugiau 

kaip po 3 dalyvius kiekvie
noje individualinėje rungty
je ir po vieną komandą es
tafetėse. Varžėsi lietuviai, 
latviai, estai ir ukrainiečiai. 
Armėnai lengvojoje atleti
koje visai nedalyvavo. Bene 
geriausiai buvo susiorgani
zavę ukrainiečiai, kurie sa
vo kontingentus užpildė vi
sose rungtyse. Po jų, gal 
sekė latviai. Estų komanda 
buvo silpniausia, didžiausia 
dalimi dėl to, kad tuo pačiu 
metu Švedijoje vyko pasau
linis estų sąskrydis, kurio 
metu vyko ir pasaulinės es
tų sporto žaidynės.

O kaip gi su mūsiškių ko
manda ? Nepaslaptis, kad 
šiuo metu mūsų iškilesnių 
lengvatletų skaičius yra ge
rokai ribotas. Tuo pačiu me
tu vykusi Tautinių šokių 
Šventė Chicagoje, savaime 
atitraukė dalį mūsų repre
zentantų. Vienok po nema
žų ŠALFAS S-gos Lengv. 
Atletikos komiteto pastan
gų šiaip taip pavyko koman
dą sulopyti, nors ir su ne
mažai spragų, ypatingai vy
rų klasėje.

Mūsų rinktinę sudarė 22 
lengvatletai (13 vyrų ir 9 
moterys).

Vyry komanda: T. Ki- 
jauskas, A. Zylė, P. Neura, 
G. Barzdukas ir R. Saba
liauskas (visi Clevelando 
žaibas), A. Janušauskas, A. 
Grigonis, A. Gataveckas, A. 
Choromanskis, D. Yeager ir 
R. Burdulis (visi Toronto 
Aušra), A. Barkauskas 
(Londono Tauras), E. Pet
rus (Toronto Vytis).

Motery komanda: R. Ma
želytė, K. Biliūnaitė, V. Ki- 
jauskaitė ir K. Rociūnaitė 
(visos žaibas), D. Valaity- 
tė-Yeager ir I. Petrauskie
nė (abi Aušra), R. Oren
taitė (Detroito Kovas), V. 
Olekaitė ir D. Olekaitė (abi 
iš Eden, Ont.).

Vyry klasėje, pasėkmės 
buvo pusėtino lygio, čia 
daugiausia dominavo ukrai
niečiai, stipriai pasireiškę 
mėtymuose, šuoliuose ir 
sprintuose, tuo tarpu kai 
latviai pasiglemžė ilgesnių 
nuotolių bėgimus. Kanados 
rekordistas ir Britų Impe
rijos čempionas B.Chambul 
(Ukr.) nusviedė diską 62.78 
m. (206’-0"), kas buvo ge
riausia šių varžybų pasek
me, vertinama 1085 taškais 
pagal IAAF lenteles.

Iš lietuvių iškiliausią pa- 
sėkmę pasiekė A. Barkaus
kas, laimėjęs sidabro medalį 
disko metime 48.82 m. (160’ 
-2”), pelnydamas 4-tąją pa
sekmę pagal gerumą — 851 
t. Tai ir buvo vienintelė lie
tuvių pasekmė pakliuvusi į 
geriausių pasekmių dešim
tuką vyrų klasėje. A. Ba
rauskas nedalyvavo pirmą 
varžybų dieną, tuomi ap
leisdamas rutulio stūmimą. 
Nesėkmė ištiko šuolininką 
A. Janušauską, kuris 100 m. 
užbėgime susižeidė koją ir 
iš varžybų pasitraukė, o su 
juo kartu dingo ir mūsų vil
tys į auksinukus šuolyje į 
tolį ir trišuolyje. Nedidesnė 

laimė lydėjo ir šuolininką į 
aukštį A. Grigonį, kuris per
šokęs 1.85 m. turėjo iš var
žybų pasitraukti dėl susi- 
žeidimo.

Vienok lietuviškas spal
vas atkakliai gynė Cleve
lando žaibo jauniai, užpil
dydami visus bėgimus nuo 
100 m. iki 800 m. imtinai 
ir abi estafetes. Ypatingai 
išsiskyrė 16-metis Tadas 
Kijauskas. laimėdamas si
dabro medalį 400 m. bėgi
me ir bronzinius 100 m. 11.3 
sek. ir 200 m. 22.7 sek. Prie 
jo prisidėjo 17-tis Petras 
Neura, laimėdamas bronzos 
medalį 800 m. bėgime 2:03.3 
min. Be to, žaibo komanda 
iškovojo sidabro medalį 4x 
400 m. ir bronzos 4x100 m. 
estafetėse, kur prie pasta
rųjų dar prisidėjo A. Zylė 
ir G. Barzdukas. Iš lietuvių 
medalius dar laimėjo D. Va
laitytės vyras D. Yeager, 
bronzinį 1500 m. bėgime ir 
vytietis E. Petrus, sidabri
nį rutulio stūmime.

Pagal tautybes, vyrų leng. 
vojoje atletikoje didžiausi 
medalių medžiotojai buvo 
ukrainiečiai — 9 aukso, 4 
sidabro ir 4 bronzos. Latviai 
surinko 5 aukso, 6 sidabro 
ir 4 bronzos. Mūsiškiams te
ko 4 sidabro ir 5 bronzos. 
Estai turėjo pasitenkinti tik 
1 bronzos medaliu.

Motery klasės pasėkmės 
buvo daugiau vidutinio ly
gio. čia ryškiai dominavo 
lietuvaitės, laimėdamos 7 
aukso, 4 sidbro ir 5 bronzos 
medalius. Latvėms liko 3 
aukso, 4 sidabro ir 1 bron
zos, ukranietėnis — 1 auk
so, 3 sidabro ir 3 bronzos ir 
estėms — 2 bronziniai.

Mūsų rekordistė D. Va
laity tė-Yeager lengvai lai
mėjo 800 m. (2 26.3 min ) 
ir 1500 m. (5:03.6 min.) bė
gimus.

Rūta Maželytė (žaibas) 
laimėjo aukso medalį rutu
lio (4 kg.) stūmime, pasek
me 11.47 m. (37 -7«/2”), pa
gerindama š. A. lietuvių 
moterų rekordą, pasiektą 
1958 m. clevelandietės Ste
fos Juodvalkytės - Gedgau
dienės. Prie to ji dar lai
mėjo sidabro medalį ieties 
metime (30.43 m.).

Bene didžiausia naujeny
bė buvo sesers Violeta ir 
Dijana Olekai t ės iš Eden, 
Ont. Tai yra D. Valaitytės 
atradimas. Violeta laimėjo 
aukso medalius 100 m. (13.1 
sek.), 200 m. (26.25 sek.) 
ir 400 m. (62.4 sek.) bėgi
muose ir bronzinį rutulyje 
(10.17 m.). Jos sesuo Dija
na iškovojo sidabro meda
lius 200 m. (27.03 sek.), 
400 m. (63.05 sek.) ir šuo
lyje į aukštį (1.45 m.), bei 
bronzinį 100 m. bėgime 
(13.29 sek.).

15-mete Rasa Orentaitė 
(Detroito Kovas) laimėjo 
bronzos medalius 200 m. 
(27.27 sek.) ir 400 m. (63.56 
sek.). Tai daug žadanti, en
tuziastinga lengvatlete, šį 
pavasarį pasiekusi š. A. lie
tuvių mergaičių B kl. rekor-

(Nukelta į 12 psl.)
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■ Chicagos lietuviai
Antanas Juodvalkis

NAUJA JAUNIMO 
CENTRO 

ADMINISTRACIJA

Chicagoje jau 23 metus 
veikia Jaunimo Centras, pa
statytas ir išlaikomas tėvų 
jėzuitų. Jaunimo Centre yra 
prisiglaudusios šios litua
nistinės mokyklos: Litua
nistinis Pedagoginis Insti
tutas, Aukštesnioji lituanis
tinė mokykla ir Dariaus-Gi
rėno 8 skyrių lit. mokykla. 
Jaunimo Centre prieglobstį 
rado Pasaulio lietuvių ar
chyvas, Muzikologijos ar
chyvas, Laisvės Kovų mu
ziejus ir kiti. Jaunimo Cent
ro pastoge naudojasi ar sa
vo būstines turi jaunimo or
ganizacijos, tautinių šokių 
grupės, chorai, Lietuvių 
opera PL Bendruomenės 
valdyba ir kiti junginiai. 
Per dvidešimt tris metus 
Jaunimo Centru naudojosi 
didžioji Chicagos lietuvių 
dalis.

Tėvai jėzuitai, visuome
nės remiami, pastatydino 
šias patalpas, jas adminis
travo ir išlaikė. Retėjant jė
zuitų eilėms kilo sumany
mas ieškoti platesnės lietu
vių visuomenės atramos ir 
į Jaunimo Centro adminis

LENGVOJI 
ATLETIKA

(Atkelta iš 11 psl.)
dą 400 m. bėgime 59.7 sek.

Kita Išmetė Kristina Bi- 
liūnaitė (žaibas) iškovojo 
bronzinuką ieties metime 
(28.19 m.). Rutulio (4 kg.) 
stūmime gavo 4-tą vietą su 
9.62 m. (31’-6%”), kas yra 
naujas š. A. lietuvių rekor
das mergaičių B klasėje.

Lietuvaičių 4x100 m. es
tafetės komanda (R. Maže
lytė, D. Olekaitė, R. Oren
taitė ir V. Olekaitė) laimė
jo aukso medalį, pasekme 
43.05 sek., kas yra naujas 
Š. A. lietuvių moterų rekor
das. Senasis rekordas 53.6 
sek. pasiektas 1971 m. Cle
velando žaibo.

Iškiliausią varžybų pa
sekmę moterų lengvojoje 
atletikoje pasiekė latvė A. 
Kankis už šuolį į aukštį 
1.56 m. (791 t.). Antroje 
vietoje buvo V. Olekaitės 
200 m. per 26.25 sek. (742 
t.) ir trečioje D. Valaitytės 
800 m. per 2:26.3 min. (714 
t.). Į geriausių pasekmių 
dešimtuką pakliuvo net 7 
lietuvaičių pasekmės.

Laikantis olimpinių prin
cipų jokie taškai už laimė
jimus paskiroms tautybėms 
nebuvo oficialiai skaičiuo
jami. Tačiau kaip neoficia
liai mėgstama skaičiuoti už 
aukso medalį 3 t., sidabro 2 
t. ir bronzos 11., susumavus 
vyrų ir moterų kartu, išei
tų ukrainiečiams 51 t., lat
viams 49 t., lietuviams 47 
t. ir estams 3 t.

travimo darbą įtraukti pa
sauliečius. Buvo sudaryta 
laikinoji taryba, kuri kartu 
su tėvais jėzuitais paruošė 
sutarties projektą, įsteigė 
naują korporaciją ir su
tvarkė teisinius pagrindus. 
Naująją korporaciją sudaro 
nariai, įmokėję 20 dol. me
tinio mokesčio.

1980 m. balandžio 13 d. 
narių susirinkime, išrinkto
ji 12 asmenų Taryba, pirmi
ninku išsirinko dr. Joną 
Račkauską, o valdybos pir
mininke pakvietė Ireną 
Kriaučeliūnienę, ir pavedė 
sudaryti valdybą.

Šiuo metu Jaunimo Cent
ro valdybą sudaro: pirm. 
Irena Kriaučeliūnienė, I vi
cepirm. Jonas Jasaitis, vi
cepirm. JC narių reikalams 
Vytautas Mikūnas, vice
pirm. finansams Henrikas 
Laucius, sekretorė Alė Ste
ponavičienė, iždininkas Vik
toras Diminskis ir kores
pondentė Ramutė Bartuš- 
kienė.

Reikalų vedėjais pakvies
ti ir sutiko: raštinės reika
lams Antanas Kareiva ir 
ūkio — Antanas Vaičaitis.

Valdyba Jaunimo Centro 
administravimą perėmė š. 
m. liepos 1 d. ir pasirašė 
vieniems metams už 10 dol. 
sutartį su tėvais jėzuitais. 
JC administracija talkos 
būdu perdažė administraci
jos kambarius ir kavinės 
patalpas, aptvarkė aplinką 
(skautų pagalba) ir pasi
ruošė priimti svečius.

Jaunimo Centro didžioji 
sąlė ir kavinė turi vėsinimo 
įrengimus ir galima naudo
ti vasaros metu. Valdyba 
kviečia organizacijų vado
vybes bei pavienius asme
nis ir vasaros metu naudo
tis Jaunimo Centro patal
pomis; vestuvėms, krikšty
noms, vardynoms, sukak
tims ir kitiems šeimyni
nėms bei visuomeniniams 
renginiams. Vasaros mėne
siai yra apituščiai, todėl pa
geidaujama plačiau išnau
doti.

Jaunimo Centras gali išsi
laikyti iš eilinių pajamų,* 
tik remontams ir stambes
niems pataisymams bus rei
kalinga visuomenės parama 
aukomis.

Reikšmingos pajamos yra

Balto direktorių suvažiavimo, buvusio liepos 5 d. Chicagoje, dalyviai. Iš kairės (1 eil.J: Aldona Daukienė, Faus
tina Mackevičienė, kun. Antanas Bakrushimas, centro vald. pirm. Maria Rudienė, direktorių tarybos prrm. Vla
das Pažiūra, Ona Jokūbaitienė, Kostas Čepaitis; (2 eil.): Vytautas Jokūbaitis, Kazys Ražauskas, Dalia Bobelienė, 
Rožė Ražauskienė, Vita Baieišytė, Feliksas Sereičikas. Jonas Jasaitis, Juozas Urbelis, Juozas Mackevičius, Alfa 
Pažiūrienė, Pranas Budininkas, Ona Zailskienė, Bron. Bieliukas, dr. Vytautas Balčiūnas, Jurgis Mikaila, Petras ši
las, Janina Gerdvilienė, Juozas Skeivys, Feliksas Andriūnas, dr. Adelė Trakienė, Vincas Padvarietis, Albinas Dzir- 
vonas ir Laima Aleksienė. Nuotr. Lino Meilaus

narių mokesčiai, šiuo metu 
turima apie 250 narių, ku
riuos tikimasi ateityje bent 
dvigubai pakelti. Narių įna
šai ir visuomenės aukos įga
lins valdybą atlikti būtinus 
remonto darbus. Pastatai ir 
įrengimai yra 23 metų am
žiaus ir reikalingi pagrindi
nio atnaujinimo. Reikia se
najame pastate naujai per
dengti stogą, virtuvėje pa
keisti virykles, sutvarkyti 
tualetus ir t.t.

Valdyba rūpinasi ir sau
gumo reikalais. Susitarta su 
policija, kad jie daugiau dė
mesio kreiptų j šią apylinkę, 
o renginių metu nuolat bu
dėtų.

Plečiama ir kultūrinė vei
kla. Organizuojamas kny
gynas ir skaitykla, vasaros 
metu programos jaunimui, 
vaikams, vyresniems asme
nims ir t.t. Užmojai dideli, 
bet reikia talkos darbu, pi
nigu, dalyvavimu.

Apie šiuos ir visus kitus 
Jaunimo Centro darbus val
dyba painformavo spaudą ir 
radiją š. m. liepos 14 d. su
šauktoje vakaronėje. Išsa
mią informaciją padarė 
pirm. Irena Kriaučeliūnienė 
ir J. Jasaitis, o papildė ir 
kiti valdybos nariai.

Reikia pasveikinti Jauni
mo Centro naująją adminis
traciją ir talkininkus, kad 
nepabūgo sunkaus bei nedė
kingo darbo ir ryžosi savo 
laisvalaikį paaukoti visuo
menės gerovei. Jaunimo 
Centras Chicagai yra dar 
labai reikalingas, nes čia 
verda judrus Jaunimo orga

nizacijų bei kitų junginių 
gyvenimas, veikia lituanis
tinės mokyklos, parodos, 
kursai, susirinkimai, repe
ticijos, pobūviai.

Pirmasis viešas supažin
dinimas su Jaunimo Centru 
įvyks š. m. rugsėjo 6 d., į 
kurį visa lietuviškoji vi
suomenė kviečiama atvykti.

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, U. 60642 
T d. 422-2000

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

Tel.: 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP 

REGISTERED DIET1CIAN ADA 
228 bed hospital <■ skilled nursing 

facility.
Previou. hospital esperience required. 

Also
NUCLEAR MEDICINE TECHNICIAN 
DAY SHIFT MON. THRU FRIDAY. 
Salary commensurale witb ezperience 
& ability. Liberal personnel poHc*e» 
& fringe benefits. Apply call or write 
to: Personnel Director

PLEASANT VALLEY HOSPITAL 
•Valley Dr. ,

Point Pleassnt. WV 25550
An affirmative aclion. 

equal opportunity employer

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

v
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Švenčiant Onos Jarašūnienės 70—tąjį gimtadienį. Iš kairės: sūnus prof. dr. Emanuelis 
Jarašūnas, vaikaičiai Romas Jarašūnas, Raimundas Francel, duktė Liuda Francel, sukaktuvininkė 
Ona Jarašūnienė, vaikaičiai Aurius ir Romas Jarašūnai ir marti Lialė Jarašūnienė.

V. Bacevičiaus nuotr.

CHICAGOS GRANDIS OMAHOJE
Birželio 14 d. Omahos 

"Aušros” iškviesta Chica
gos šokėjų grupė "Grandis”, 
davė gražų tautinių šokių 
koncertą, kuris susilaukė 
didelio susidomėjimo ne tik 
lietuvių, bet ir kitataučių 
tarpe. Malonu buvo stebėti, 
puikiai susišokusį, šaunų ir 
d i s c iplinuotą "Grandies" 
jaunimą. Ąžuolo Stelmoko 
akordeono garsuose, grakš
čiai lėkė šokėjų poros, dar
niai sukosi šokio sūkuryje 
ir gražiam šokio ritme, visi 
liejosi į didžiulę, taip mielą 
akiai, margaspalvę, Lietu
vos laukė puokštę. Pagarba 
šokėjams ir jų nepavargs
tančiai vadovei Irenai Smie- 
liauskienei. Tas vakaras bu
vo puiki, gražaus tautinio 
šokio demonstracija, ne tik 
kitataučiams, bet ir savie-

Ona Jarašūnienė - sukaktuvininkė
Šią vasarą Clevelando lie

tuvių kolonijoj eilė asmenų 
paminėjo savo amžiaus bei 
veiklos sukaktis. Liepos 12 
d. Lietuvių Namuose įvyko 
dar vienos vaišės švenčiant 
p. Onos Jarašūnienės 70- 
ties metų sukaktuves, šias 
sukaktuvines vaišes suren
gė sūnus Emanuelis ir duk
tė Liuda. Sukaktuvininkę 
pasveikinti susirinko gau
sus būrys artimų pažįstamų 
bei giminių. Ona Jarašūnie
nė gimusi Pskove, bet 1924 
m. grįžo Lietuvon ir apsigy
veno Vievyje, čia tuoj įsi
jungė į lietuvišką veiklą, 
dainuodama garsiame Vy
dūno chore. 1929 m. sukūrė 
šeimą trumpam laikui ap
sigyveno Darbėnuose, o vė
liau, iki išvykimo iš Lietu
vos, šventosios uoste. Bol
ševikams okupavus antru 
kart Lietuvą išvyko Vokie
tijon ir iš čia 1949 m. atvy
ko į JAV ir apsigyveno Cle
velande.

Tad šiais metais garbin
go amžiaus proga ir buvo 
surengtos šios sukaktuvės.

šventę atidarė sūnus 
Emanuelis iš Kalifornijos, 
kviesdamas savo sūnų Aurį 
pasveikinti močiutę Bernar
do Brazdžionio eilėraščiu. 
Maldą prieš vakarienę su
kalbėjo kun. L. Zaremba, S. 
J. Vaikaičiai sukaktuvinin
kę apjuosė juosta ir prisegė 
gėlę. Po to pakeltos šampa
no taurės ir sugiedoto "Il
giausių metų”. Sekė iškil
minga vakarienė, visi vaiši
nosi ir gėrėjosi nepapras
tom vaišėm.

Tolimesnei programai va
dovavo Clevelando LB apy
linkės pirm. Jurgis Malskis. 
Prie pagrindinio stalo sėdė
jo: sūnus dr. prof. Emanue- 
lisj Jarašūnas, žmona Lai
ma bei sūnūs Romas ir Au
ris, duktė Liuda Francel, 
jos sūnūs Juozas ir Raimon
das, sukaktuvininkė ir Tėvų 
Jėzuitų provinciolas Leonas 
Zaremba, S. J. Svečių tarpe 
iš Santa Monikos buvo Al
binas Markevičius ir Filipa- 
vičiai iš Toronto.

Sukaktuvininkę sveikino 
LB Clevelando apylinkės

valdyba ,draugų ir bičiulių 
vardu kalbėjo Jadvyga Bud
rienė, kuri kartu su V. šen- 
bergu sukaktuvininkei įtei
kė dail. Gedvilienės paveik
slą. žentų, marčių ir švoge- 
rių vardu sveikino Jonas 
Nasvytis. Taip pat sveikino 
ir E. Jarašūno draugas iš 
Kalifornijos Alb. Markevi
čius. Be to gauta daug svei
kinimų raštu bei telegra
momis.

Vakaro nuotaiką kėlė Ro
mo Strimaičio orkestras ir 
jo svajingos muzikos ritme 
smagiai visi pasišoko. Ne
paprastai gera nuotaika 
prabėgo šios popietės valan
dos. (ib)

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS ĮMOKAME: 
7%% — 6 metų su SI,000, minimum. 
7*/j% — 4 mėty su $1,000, minimum.

% — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6*/i% — 1 metu su $1,000, minimum.

CLEVELANDIECIO 
MUZIKO VIEŠNAGĖ 

KALIFORNIJOJE

Clevelandietis muzikas 
Rytas Babickas, vyrų okte
to vadovas, buvo išvykęs į 
Kaliforniją, kur Los Ange
les mieste susitiko su ten 
jau gerą pusmetį viešinčiu 
žymiu kompozitorium iš 
Lietuvos — Benjaminu 
Gorbulskiu.

Benjaminas Gorbulskis 
gimė Kaune 1925 metais, 
baigė Vilniaus konservato
riją 1958 m., kuria įvairių 
žanrų muziką. Daugiausiai 
žinomas, kaip populiarių 
dainų autorius, kurių su
kūręs apie 500. šių dviejų 
muzikų kūrybinė draugys
tė tęsiasi jau 13 metų, Cle-

velando Vyrų Oktetas at
lieka nemažai šio kompozi
toriaus dainų. Ir ši kartą 
abiejų muzikų susitikimas 
neliko be rezultatų — kom
pozitorius Benjaminas Gor
bulskis padovanojo Rytui 
Babickui 100 savo dainų su
kurtų pastaraisiais metais 
(iš jų keturias jau Los An
geles).

Rytas Babickas buvo už
ėjęs ir į Pauliaus Jasiukonio 
filmų ir plokštelių gamybos 
studiją "Gintaras", kuri tik 
ką išleido naują lietuviškų 
dainų plokštelę.

šioje plokštelėje Los An
geles dramos studijos ar
tistė ir dainininkė Raiša 
Urbanienė atlieka 12-ką 
naujų komp. Benjamino 
Gorbulskio dainų; jai pri
taria lengvosios muzikos or
kestras ir pats autorius. 
(Norinčius įsigyti šią dailiai 
ir kokybiškai išleistą plokš
telę prašome kreiptis į Rytą 
Babicką).

Liepos 20 dieną pas p.p. 
Sinkius įvyko Santa Moni- 
cos lietuvių klubo tradicinė 
gegužinė, kurioje vėl susi
tiko muzikas Rytas Babic
kas, naujosios plokštelės 
dainų atlikėja Raiša Urba
nienė, kompozitorius Ben
jaminas Gorbulskis ir filmų 
ir plokštelių studijos "Gin
taras" vyriausias režisie
rius Paulius Jasukonis.

(la)

siems. Džiugu lietuvio šir
džiai, kad per tautinį šokį, 
bręsta nauja karta, mūsų 
tautos ambasadorių.

Omahos kolonija gali di
džiuotis ir savo "Aušra”, 
nes ji, jau daug metų, gra
žiai reprezentuoja mūsų 
tautinių šokių ir rūbų gro
žį įvairiomis progomis. Kol 
"Aušra” turės šokių vado
ves, kaip Gražina Reškevi- 
čienė ir Laima Antanėlienė, 
tol mūsų tautiniai šokiai ža
vės, ne tik lietuvius, bet ir 
kitataučius jų parengimuo
se.

LIETUVIAI TAUTYBIŲ 
FESTIVALY

Pirmame birželio mėn. sa
vaitgaly j, jau kelinti metai, 
iš eilės, vyksta Omahos et
ninių grupių festivaliai, ku
riuose visados gražiai ir, 
kultūringai užsirekomen
duoja Omahos lietuviai, 
šiais metais, patrauklią tau
todailės parodėlę paruošė 
akademikės skautės, šiuo 
metu, akadm. sk. pirm, yra 
Teresė Gaidelvtė.

Čia pat, parodėlės pašo
nėj, prie gausiai, tortais ir 
kitokiais kepsniais apkrau
to stalo, pasipuošusios tau
tiniais rūbais, mergaitės ir 
moterys, darbavosi, parda- 
vinėdamos tuos skanumy
nus. Iš šono stebint, labai 
gražiai ir estetiškai atrodė 
mūsų lietuvaitės ir visa ap
linka, kurioje jos darbavosi, 
šį patrauklų "turgelį” su
ruošė tautinių šokių grupė 
"Aušra”, kuriai reikėjo do
lerių kelionei į tautinių šo
kių šventę Chicagoje.

Festivalyje, su mažom 
pertraukom vyko įvairių 
tautybių pasirodymai. Mū
sų šokėjų grupė "Aušra”, 
kuriai jau daug metų vado
vauja energingos vadovės, 
Gražina Reškevičienė ir 
Laima Antanėlienė, labai 
gražiai išpildė keletą šokių. 
Tūkstantinė publika stebė
jo ir grožėjosi gerai atlik
tais šokiais, tvarkingumu, 
rūbų spalvingumu ir šokė
jų patraukiančia išvaizda. 
________________  Gp)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

WANTED IST CLASS

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus nauja 
taupymo sąskaita. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal 
pasirinkimą su stovu. Kitos dovanos duodamos sąskaitorr įdė
jus atitinkama sumą.

SAVINGS INSURED UP TO $40.000.00 BY F.S.L.I/'.

aint

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

Opca Mml, 9-8; Tuea., Thura, FrL, 0-5; SaL, 9-1; Claaad WW-

Juatas Gribauskaa, vedėjas Ritas Babickas (dešinėje) lankydamasis Kalifornijoje susi
tiko su P. Jasiukoniu, R. Urbaniene ir komp. B. Gorbulskiu.

SKILLED 
•MACHINIST-CNC

Tired of suffering the hot, humid 
summers and the icey cold winters> 
Do the balmey breezes of southern 
California attract you> lt yes. we 
are interested in hearing from you if 
you have at least 2 years CNC ex- 
perience and can read blueprinls. 
Set-up experience a plūs.
We are a manufacturer of marine pip- 
ing syslem cocpęnents, offer good 
working conditions, good pay acale 
and a full fringe benefit package.
Send your resume to VP of Manu- 
facturing, CUNICO CORP.. P. O. Box 
306, Wilmington. Ca. 90748 or call 
collect to John Alford 213-830-3910.

Equal Opportunity Employer MFH

JOB SHOP NEEDS EXPERIENCED 
DIE DESIGNERS

& 
TOOL A DIE MAKERS 

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

Apply call or write to: 
Parker Miller

APEX TOOL * DIE 
3907 Dennis Si.

Houston, Texas 77004
713-748-6340

(27-33)
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ATITAISYTINA PAKLAIDA APIE CLEVELANDO LIETUVIŲ LEIDINĮ
Dirvos nr. 27. 1980. VII. 

10 d. perspausdintas iš 
Naujienų K. Karalio straip
snis: ”Ar reikalingas dar 
vienas leidinys apie Cleve
lando lietuvius?” Jame ben
drai ir klaidingai užsimin
tas vienas lietuvių leidinys 
su jo netikra istorija. Re
dakcijos pataisa davė leidi
nio tikrą metriką.

Kaip buvęs to clevelan- 
diškio leidinio vienas pradi
ninkų tariuosi galįs pateik
ti Dirvos skaitytojams jo 
kilmę.

Tai buvo 1974 m. antroji 
pusė. Clevelando švietimo 
vadyba (Board of Educa- 
tion) gavo iš federalinės 
valdžios tam tikrą su
mą paruošti mokykloms 
reikalaą apie Clevelando 
tautybes. Vadyba pavedė 
vykdyti projektą vieti
niam valstybiniam uni
versitetui ir kartu dispo
nuoti skirtu fondu. Univer
siteto įgaliotas prof. K. Bo- 
nuti (slovėnų tautybės) 
pradėjo organizuoti veikalo 
leidimą pirmiausia kreipda
masis į Clevelando tautybių 
centrą. Jo paskatinimu tau
tybėms centre atstovaujan
tieji nariai turėjo organi
zuoti savo tautybės mono
grafijos ruošimą. J. Stem- 
pužis kaip atstovas tauty
bių centre įsipareigojo suor
ganizuoti tautinį komitetą 
parašyti monografijai apie 
Clevelando lietuvius. Jis pa

kvietė į komitetą Kento uni
versiteto profesorių J. Ca- 
dzow monografijos redakto
rium, mane jos rankraščio 
paruošė j u ir dar bendradar
bius — S. Barzduką, Pr. 
Karalių, A. Rukšėną ir, ro
dos, Sadauską-Senelį (jis 
retai ateidavo į susirinki
mus). Aš buvau tuojau pri
statytas prof. Bonučiui kaip 
veikalo rengėjas ir turėjau 
tuojau sudaryti jo planą.

Pagal Bonučio instrukciją 
veikalas turėjo būti trijų 
dalių: tautybės kilmės kraš
to istorija, imigracijos isto
rija ir jos Clevelando isto
rija. ši paskutinė dalis tu
rėjo būti ilgiausia, apimti 
pusę monografijos. Visai 
monografijai nustatyta 200 
mašinraščio puslapių riba.

Pasiėmiau paruošti tik 
pirmąsias dvi dalis, tariant, 
monografijos pirmą pusę. O 
Clevelando lietuvių istoriją 
sutikau rašyti sąlyginai: jei 
kas nors parūpins šaltinių. 
Kai kurie komiteto nariai 
pasižadėjo tai padaryti net 
aplankydami senus cleve
landieČius ir jų teikiamas 
žinias įrašant į juostelę. Be 
to, tikėtasi gauti duomenų 
iš Cadzow, anksčiau tyri
nėjusio Clevelando lietuvių 
istoriją.

Reikėjo skubėti su veika
lo ruošimu, nes iki ateinan
čių (1975) metų gegužės 
mėn. rankraštis turėjo būti 
pateiktas Bonučiui spaus

dinti. Iki naujų metų bai
giau dvi dalis (100 mašinė
lės pusi.). Teko didžiai nu
sivilti atsidūrus akligatvė- 
je, kai apie Clevelando lie
tuvių jokios medžiagos ne
gavau. Iš nusivylimo teko 
net susirgti ir ligoninėje dvi 
savaites pagulėti. Mano 
rankraštį paėmė Stempužis 
ir davė dr. D. Tamulionytei 
versti. Išverstas rankraštis 
perduotas Cadzow redaguo
ti. Jis sutiko parūpinti ir 
trečią dalį — Clevelando 
lietuvių istoriją.

Tą mūsų ruoštą istoriją 
pamačiau tik po trejų me
tų (1978), kada ji buvo iš
spausdinta. Pavartęs tikrai 
nusivyliau, kai pastebėjau 
labai nuskurdintą Lietuvos 
istoriją. Iš 70 mašinraščio 
puslapių padaryta vos 18 fo- 
toprinto (Fotoprintu spaus
dinama visa serija) psl. Kai 
tiek daug išleista šokant per 
amžius, tai nepaisytas isto
rinio vyksmo tęstinumas ir 
pateikti ’ trumpi paskiri 
vaizdeliai, be sąryšio. Pvz., 
vienoje vietoje tiesiog per
šokama nuo XVI a. iki XIX. 
Atrodo, redaktoriaus nesi
imta mokamai sutraukti tu
rinį perrašant, bet trumpin
ta braukinėjant. Tad ir iš
ėjo tokia kapotinė istorija.

Su geru pagrindu pra
plėstas mano imigracijos 
skyrius ir pratęstas iki lai
kų po II Pas. karo.

Rūpestingai parašyta Cle-

Brazilijos lietuvaitės Ivone Medveder ir Regina Bareišaitė, 
šokusios tautinių šokių šventėje Chicagoje, lankydamosis Cleve
lande susipažįsta su laikraščiu Dirva. V. Bacevičiaus nuotr.

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ 
NUOŠIMTĮ

UŽ SANTAUPŲ PAŽYMĖJIMUSc.

įnešus $100
12 mėnesių

įnešus $100
48 mėnesiams

£3/0/ *nešus $1000/4'0 30 mėnesių

73/0/ i«e§us $100 
■ M'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

5'/,%
Nuošimtis apskaičiuojamas kiekviena diena ir išmokamas 

metų ketvirčiais.
SANTAUPŲ SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI $40,000.

PASKOLAS NAMŲ PIRKIMUI.

Zuperior Avino/
"and lcan association

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIA1S. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East 185U1 Sjreet

481-3008’

FŠrijC

32800 Center Ridge Road 13515 Euclid Avė. 
779-5915 681-8100

14406 Cedar Avė. 
381-4280

velando lietuvių istorija, pa
naudojant kruopščiai su
rinktą rašytinę medžiagą ir 
dar priduriant sakomoji is
torija (orai history). Tai 
bus prof. J. C-adzow darbas, 
kuris šiuo atveju — spė
ju — bus pats vienas au
torius.

Prie porą su viršum me
tų ruošiamo rankraščio prie 
jo be redaktoriaus J. Ca- 
dzow matyti prisidėjo ir ki
ti bendradarbiai su savais 
įnašais, štai randame para
šytą net dviejų autorių su
dėtinę įžangą. Ji ne nuosek
lus, sistemingas, pagal kro- 
nologinę ar tematinę tvar
ką, minčių dėstymas. Joje 
paberta eilė palaidų teigi
nių, tinkančių publicisti
niam straipsniui, o ne mok
slinimam veikalui.

Pridurkas prie Lietuvos 
istorijos, pavadintas "žy
diški lietuviai” (Jewish Li- 
thuanians) (8 skyrius) vi
sai atsiknojęs nuo jos. Juk 
ta Lietuvos istorija ne ma
žumoms, bet tik lietuvių 
tautai skiriama. Be to, in
tarpas kompromituoja mū
sų istorijos mokslą, kai iš 
pat pradžių net emfatiškai 
minimos 2 Vytauto privile
gijos 1388 ir 1389 m. žydų 
bendruomenėms. Privilegi
jos jau senai pripažintos 
falsifikatais ir išmestos iš 
istorijos. Aplamai, žydų be
veik privilegijuota padėtis 
Lietuvoje neįtikinamai, per
dėtai pavaizduota.

Visos serijos leidėjas 
prof. K. Bonuti monografi
jos ”Lithuanians Americ- 
ans and their Communities 
in Cleveland” pratarmėje 
dėkoja ne tik autoriui Ca- 
dzow, bet dar 7 bendradar
biams. Tik kažkodėl jis pa
miršo mus su d r. Danguole 
Tamulionyte. Juk mes ne 
mažiau, gal net ir daugiau 
prisidėjome prie veikalo 
ruošimo; vienas rašydamas, 
o kita versdama. Bet šiuo 
atveju gal ir galioja tas mū
sų žmonių kartojamas po

sakis : nėra teisybės ant 
svieto.

Dr. J. Jakštas

PAVERGTŲ TAUTŲ 
ŠAUKSMAS

Pavergtų tautų komiteto 
Chicagoje pirmininkui V. 
Viksninš prašant, Altos in
formacija paruošė rezoliu
cijos tekstą, pasiūlytą pri
imti Pavergtų Tautų de
monstracijos metu liepos 19 
d. Chicagoje. Rezoliucijoje 
išryškinamas Maskvos im
perialistinis kolonijų grobi
mas ir prašoma JAV vy
riausybę panaudoti diplo
matinį spaudimą, viešosios 
nuomonės formavimą infor
macijų keliu ir kitas prie
mones, kad sovietiniam ko
lonializmui būtų užkirstas 
kelias. Prašoma daryti pa
stangų, kad pavergtos tau
tos galėtų pasinaudoti lais
vo apsisprendimo teise, ska
tinama reikalauti, kad oku
pantai rusai nemobilizuotų 
vyrų iš pavergtų tautų ir 
jų nesiųstų savo kolonijų 
plėtimo karams. Prašoma 
paveikti, kad būtų paleisti 
politiniai kaliniai, paleisti 
kankinamieji psichiatrinėse 
ligoninėse, kad būtų suteik
ta pavergtoms tautoms ne
priklausomybė, politinė ir 
religinė laisvė.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP 

to work ia progresai*. 123 bed eg- 
panding general hospital. 

REGI8TERED NUR8ES 
3-11 and 11.7 SHIFT.

Good starting salary. Plūs shitl dif- 
ferential. ALSO NEEDED 

REGISTERED MEDICAL 
TECHNOLOGIST

7 DAYS ON / 7 OFF SCHEDULE. 
Salary commensurate with cepenence 
and ability. Hospital provides liberal 
benefit plan which includes paid ho- 
lidays, vacation, health insurance. life 

insurance and pension plan.
APPLY CALL OR WRITE TO: 

PERSONNEL DIRECTOR 
SEVENTH WARD GENERAL 

HOSPITAL
POST OFICE BOX »io 
HAMMOND. LA. 70404 
PHONE: 504-345-7700 

Equal Opportunity Employer M/F 
 (29-321
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V. Bacevičiaus nuotr.Padėka rėmėjai ..

CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

• Ona Jarašūnienė, mi
nėdama 70 metų amžiaus 
sukaktį, nepamiršo lietuviš
kų laikraščių, kuriuos pre
numeruoja ir atidžiai skai
to, Dirvai paremti atsiųs
dama per V. Bacevičių 50 
dol.

Nuoširdžiai dėkojame už 
auką.

• Kun. Gediminas Kijaus- 
kas, S. J., Dievo Motinos pa
rapijos klebonas, šiuo metu 
atostogaująs Kanadoje su 
prancūzais jėzuitais, džiau
giasi gražia Quebeco pro
vincijos gamta, jaučiasi su- 
tvirtėjęs ir siunčia Dirvos 
skaitytojams linkėjimus.

NAUJAS ŠOKIŲ 
ORKESTRASk

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.

• JULIJA KUNEVIČIENE 
gyva buvusios rusų priespau
dos liudininkė - knygnešio dūk 
tė ir pati mokinusi vaikus lie
tuviškai spaudos draudimo 
metais, ir šiandien nenustoja 
sekusi lietuviškos veiklos, pas
toviai ją remdama, nepaisant 
metų naštos.

įvertindamos dėmesį ir pa
ramą, dėkingo Neringos Tun
to vardu, tuntininkė Stefa 
Gedgaudienė ir v.s. Stefanija 
Radzevičiūtė įteikė p. Kune
vičienei rankų darbo kilimėlį.

Neringos skaučių tuntas, 
kartu su Pilėnų tuntu ir Det
roito skautija, rugpiūčio 2-16 
dienomis stovyklaus Kanadoje 
Tėvų Pranciškonų stovykla
vietėje Wasaga Beach, Onta- 
rio.

Tėveliai ir bičiuliai malo
niai kviečiami aplankyti sto
vyklą VIII.9 ir dalyvauti ju
biliejiniame lauže.

\
nL

niais klausimais simpoziumas. 
Rengia LB.

• LAPKRIČIO 9 D. Dievo 
Motinos parapijos kultūrinė 
popietė.

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

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

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

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

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

• PATRIA prekybos na- 
muose, 794 E. 185 SU Cle
velande, yra didelis pasirin
kimas vietinių ir importuo
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.

• 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. Spur
to užbaigtuVrų 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 Ika
ras, Danutė ^Stankaitytė, Jonas 
Varnelis. 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 1-2D. kon
certas, meno paroda ir sociali-

WANTED JOURNEYMEN 
OR IST CLASS SKILLED 

TOOL & DIE MAKERS
and 

MACHINE OPERATORS
Mušt be able to aet up work from 
blue printa & etose tolerance. Wages 

- and (ringe benefit* negotiable.
Send resume to:

ALPHA MANUFACTURING CO. 
1717 Peeples St. 

Columbia. S. C. 29203 
803-734-3772

(27-34)

FABRIC, HOUSE
Looking for mature cor.acienlioUs 
peraon eaperienced with aewing help- 
fui būt no t necetsary able to com- 
minicute,

VVAREHOUSE
Also need several good reliable people. 
Good benefits near 20th — Šth N. 
Y. C. Call Personnel office (212) 
691-0700. (26-30)

RN-LPN
RESPON'SIBLE FULL1IME POS1- 
TIONS ARE AVAILABLE AT lOCAL 
HEALTH FACILITY. NO EXPERI- 
ENCE NECESSARY. FRENDLY AT- 
MOSPHERE. GOOD SALARY. BENE
FITS. E.O.E. APPLY Al DŪK CON- 

VALESCENT, LANCASTER. Pa. 17602. 
397-4261. (28-29)

RITA MATAS
ĮSTAIGOS

Iffll ADMINSTRATORĖ
I 13I Tm įimui iiiiiii itįg»

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

r VYTAS MATAS — 
teisinis patarėjas

HOUSE FOR SALE

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATA

Crestland Rd. North off 
Lake Shore Blvd., Our Lady 
of Prepetual Help parish. 
3 bedroom colonial. Lavo- 
tory on firt floor. Modern 
kitchen and bath, and 
closed front porch. Finished 
basement with recreation 

. and shower room. In mid 
50,000. By owner. Call: 
531-2176. (30-31)

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

Esame registruoti pilnateisiais nariais trijose 
skirtingose Multiple Listing įstaigose:

CAMLS — Cuyahoga County
(Cleveland & Suburbs)

LCMLS — Lake County
RMLS — United Statės *

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

MfMBlR Oi

STrelocation
3 SERVICE. INC

NATIONWIDE 
INSURANCE Nauonvnoa ■( on your «M6

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

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

Brazilijos lietuvių tautinių šokių grupė Nemunas, grįždami iš 
sustojo Clevelande. Grupei vadovauja J. Lukoševičius. Nuotraukoje 
diečiais.

šokių šventės, trumpam 
braziliečiai su clevelan- 

V. Bacevičiaus nuotr.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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

Deli* E. Jakube Ir sūnus William yrą licenzijuoti 
*\direktoriai ir balzafnuotojai. Nelaimės valan

doje suteikia rimtą ir simpatingą patftrnąvimą.

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

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



DIRVA
BALTIJOS VALSTYBIŲ 

ATSTOVŲ ŽYGIS 
VALSTYBĖS 

DEPARTAMENTE 
RADIO LIBERTY 

REIKALU

Latvijos ir Lietuvos at
stovai, dr. A. Dinbergs ir 
dr. S. A. Bačkis, š. m. lie
pos 16 d. buvo priimti Vals
tybės Departamente Cari 
W. Schmidt, Centro ir Ry
tų Europos skyriaus direk
toriaus. Pateikę jam argu
mentus, Latvijos ir Lietu
vos atstovai prašė, kad Val
stybės Departamentas pa
remtų Baltų prašymų pa
likti Radio Liberty Baltų 
skyrius Muenchene, kur jie 
dabar yra. Latvijos atsto

Mylimai Motinai

A. A.

ELENAI ŽIŽNIAUSKIENEI
anapus iškeliavus, dukras s. AURELIJĄ 

BALAŠAITIENĘ ir ps. MYLITĄ NASVY- 

TIENĘ su šeimomis skausmo valandoje giliai 

užjaučiame ir kartu liūdime

Clevelando Skautija

A. A.

Prof. ALDONAI AUGUSTINAVIČIENEI 

mirus, jos vyrą JUOZĄ, dukras BIRUTĘ ir EGLĘ, 

seserį BIRUTĘ SMETONIENĘ, brolius Dr. AL

GIRDĄ ir inž. JAUNUTĮ su šeimomis nuoširdžiai 

užjaučiame

Dr. K. Pautienis ir šeima

A. A.

ALDONAI AUGUSTINAVIčIENEI

mirus, jos vyrui inž. JUOZUI, dukroms BI

RUTEI ir EGLEI ir jų šeimoms reiškiu gi

lią užuojautą

Balis Steponis

A. t A.
. ALBINUI GRĖBLIŪNUI

mirus, žmonai JUZEI, dukroms ir jų šeimoms reiškiame 
užuojautą ir kartu liūdime

ŽALGIRIO ŠAULIŲ KUOPA

vas, Estijos atstovo prašo
mas, intervenavo ir Estų 
vardu.

Pasimatyme kartu su di
rektoriumi Carl W. Schmidt 
dalyvavo Thomas D. Longo, 
Jr., Baltijos valstybių sky
riaus vedėjas, ir V. Gray, 
kuris rūpinasi RFE/RL rei
kalais.

GRĮŽTANT PRIE ALTS 
SUVAŽIAVIMO

Paskubomis telefonu per
duodant Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos suvažia
vimo aprašymą (Dirva 27 
nr.) nevisai tiksliai buvo 
nusakyta finansiniai reika
lai. Siekiant tą klausimą pa
ryškinti, teikiu Sąjungos

Š. m. gegužės 28 d. Kanados parlamente buvo suruoštas Baltų vakaras. Nuotraukoje da
lis rengėjų ir programos atlikėjų: V. Stanevičienė, D. Danienė, Joe Clark konservatorių vadas par
lamente, H. Žmuidzinienė, Lietuvos gen. konsulas dr. J. Žmuidzinas, soL G. Čapkauskienė, Vati
kano atstovas Angelo Palmas, L. Skripkutė, kun. V. Skilandžiūnas. J. V. Danio nuotr.
-— „ , — ... ■ - ... - n - ■ , — —. - ■

pirmininko A. Mažeikos 
pranešimo ištrauką, pagal 
rekorderio įrašą:

’rALTS yra gavusi pali
kimą, negarsinį filmą iš 
Lietuvos Prezidento Antano 
Smetonos darbuotės JAV... 
Šis filmas yra brangi isto
rinė medžiaga, kuriai nega
lima leisti išnykti... Filmo 
atnaujinimo darbą atlikti 
yra pavesta Hollyvvoodd fil- 
muotojui Povilui Jasiuko- 
niui. Kainuos apie $5,000. 
Sąjungos valdyba įsteigė 
atskirą fondą su pradiniu 
įnašu iš sąjungos iždo lė
šų — $800.00.

Sąjungos valdyba neturi 
pakankamai lėšų šiam dar
bui atlikti ir yra privesta 
ieškoti mecenatų bei rėmė
jų prijaučiančių tarpe.”

Į šį pirmininko pareiški
mą suvažiavime savo para
mą pareiškė eilė suvažiavi
mo dalyvių.

Mečys Valiukėnas

KUN. A. STASYS 
PERSIKELIA I 

ST. PETERSBURGĄ

Kun. Adolfas Stasys, 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
gen. sekretorius, tapęs pen
sininku, liepos 30 d. persi
kelia gyventi į St. Peters- 
burgą.

Kun. A. Stasys trejetą 
dešimtmečių darbavosi su 
Altu, būdamas Chicagos 
skyriaus v i c epirmininku, 
pirmininku, ir jau daugelį 
metų — centro valdybos na
riu. Galima sakyti, kad visą 
laisvą nuo parapijos darbų 
laiką skyrė Altui, laisvalai
kio dienas praleisdamas Al
to raštinėje, su savo prak
tiškais sumanymais, pasiū
lymais dalyvaudamas posė
džiuose, organizuodamas su
važiavimus, kongresus, iš- 
vystęs gerus ryšius su JAV 
kongreso žmonėmis, apskri
tai su dideliu pasišventimu 
dirbdamas Lietuvos laisvi
nimo darbą per Alto insti
tuciją ir veikdamas pagal 
savo sugalvotą šūkį "Lietu
vis nepavargs kovoje dėl 
Lietuvos laisvės”. Ir persi
kėlęs į St. Petersburgą pa
siryžęs visada nuoširdžiai 
jungtis į Alto darbus.

ALTO SUVAŽIAVIMAS — 
SPALIO 18 D.

Amerikos Lietuvių Tary
bos valdyba nutarė šaukti 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
suvažiavimą spalio 18 d. 
Tautiniuose namuose, Chi
cagoje.

• Dr. Petras Wytenus at
stovaus Amerikos Lietuvių 
Tarybai Šveicarijoje vyks
tančioje Pasaulio antikomu
nistinės lygos tarptautinėje 
konferencijoje. Toje konfe
rencijoje bus ir antras Alto 
atstovas — dr. Petras Kau
kelis.

JOIN OUR TEAM
Enjoy our bei>efiU, attractive *orii 
enviromaent and couvenient location. 

REGISTERED PHYSICAL ’
THERAPIST

DAY SHIFT. PLŪS ROTATINC 
SHIFT.

Salary coinmenaurante with eaperi- 
ence & ability. Liberal personnel 

policy & f r inge benefits.

LYNN HOSP1TAL
25750 W. OUTER DR- 

L1NCOLN F ARK. M1CH. 40140 
313-353'6000, EaL 305 Mr. JORDAN

Eaual Opportunity Employer 
(29-3J)

OPPORTUNITY FOR 

REGISTERED NURSES 
ALL SHIFTS 

To work A live in a smnll congenial 
hospital A conimunity. Ar you tired 
of those terrible Minters. 
Why not consider the Semi Sun Beit. 
The Anadarko Municipal Hospital is 
seeking Severai qual»ried Registered 
Nurses for immediate employment. 
Salary negotiable, liberal (ringes, re- 
tirement plan. H you are inlerested.

APPLY CALL OR tVRITES TO: 
ADMINISTRATOR 

ANADARKO 
MUN1CIPAL HOSPITAL 

H1GHWAY 62 EAST 
ANADARKO. OK. 73OOS 

(29-35)’

Palmių pavėsy. St. Petersburge, Joninių proga susitikę ke
turi Jonai: Jonas Žostautas, kun. Jonas Gasiūnas, prel. Jonas 
Balkūnas ir Jonas ValaUskas.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
K. Nausėdas, Venezuela 7.00 
J. Ramanauskas, Elizabeth 2.00
J. Savickis, Chicago .... 2.00 
Dr. R. Sidrys, Streaton .. 7.00 
Dr. E. Jarašūnas,

Santa Monica .............20.00
O. Jarašūnienė, Cleveland 2.00 
Alb. Markevičius,

Santa Monica .............20.00
K. Skaisgirys, Chicago .. 10.00 
V. Koklys, Hacienda Hts. 10.00 
V. Guzulaitis,

N. Kingstown ... M... 7.00 
R. Belzinskas. Cleveland 2.00 
A. Patamsis, Stone Creck 2.0C 
J. Draugelis, Brooklyn .. 2.00
B. Gediminas,

Garden Grove.............. 7.00
Br. Scepanavičius,

Mississauga   ........  7.00
K. Martinkus, Stickney .. 3.00 
J. Mikonis, Cleveland .... 7.00
J. Povilaitienė, Omaha .. 5.00
K. Balčiūnas, Lemont .. 2.00 
J. Liubinas, Chicago .... 2.00 
A. Petravičius, E. Lansing 7.00
J. Gepneris, Chicago .... 2.00 
M. Tonkūnas, Waterbury 5.00
K. Spakauskas, Phila. .. 2.00
V. Janušauskas,

Longueuil l........................ 3.00
P. Vencius, Mentor........2.00
O. Jarašūnienė, Cleveland 50.00 
G. Gureckas,

Palos Verdes Ėst.........7.00
A. Bortkevičienė,

Woodhaven ................ 5.00
I. Valauskienė,

St. Petersburg ............ 5.00
S. Radzevičiūtė, S. Euclid 7.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.
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