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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

RINKIMINE RETORIKA
Retai sutampa su realybe

Vytautas Meskauskas

Rinkiminis laikotarpis 
niekur nėra rimtas, Ameri
koje jis net labai ilgas — 
dar du mėnesiai. Savaime 
aišku, kad norint iškelti sa
vo gerąsias puses, o prie
šininko blogąsias, dažnai 
nukrypstama nuo tikrovės. 
Be to, kreipiantis j atski
ras grupes reikia pataikau
ti jų specialiems intere
sams. Pagaliau kai kas, 
prieštaraująs kandidato fi
losofijai jau yra taip įsigy
venęs, kad prieš jį ne tik 
negali kovoti, bet reikia ir 
susigyventi. Pavyzdžiui, R. 
Reaganas yra dažnai ir tei
singai kritikavęs sočiai se
curity sistemą, bet šiandien 
ji yra jau gyvenimo faktas, 
kurio negali pakeisti, ne- 
nustatydamas prieš save 
milijonus nuo jos priklau
sančių rinkėjų. Todėl Rea
ganas viešai pasižadėjo, jei 
būtų išrinktas prezidentu, 
ją ir toliau pilnai išlaikyti. 
Čia sustosime ir prie kele- 
tos kitų jo pareiškimų.

Kalbėdamas Chicagoje 
įvykusioje užsienio karų ve
teranų konvencijoje, Reaga
nas Vietnamo karą pavadi
no ’kilniu’ užsimojimu, ta
čiau tuojau pat pastebėjo, 
kad ateityje nereikėtų siųs
ti jaunimo į karą, kurio vy
riausybė negali ar nenori 
laimėti. Kimbama, aišku, 
tik prie pirmos to pareiški
mo dalies — karo priežas
ties kilnumo. Iš lietuviško 
taško žiūrint buvo daugiau 
kilnių priežasčių. Pvz. ko
dėl nepadėta mūsų partiza
nams, Vengrijos, Rytų Ber
lyno ir ankstyvesniems 
Lenkijos sukilėliams, paga
liau ir Vietname kovota tik 
už vienos dalies — Pietų — 
n e p atekimą komunistinėn 
vergovėn. Iš tikro į Viet
namą buvo įsivelta, todėl, 
kad ten atrodė būsią galima 
išlaikyti jo dali laisva. Ka
rui su pačia Sovietų Są
junga kilnios priežasties iki 
šiol dar nerasta.

Reaganas pasmerkė Car- 
terio administraciją ir už 
diplomatinių santykių su 
Taiwanu nutraukimą. Tei
singai, tai buvo seno sąjun
gininko išdavimas. Bet Rau
donoji Kinija ir JAV turi 
bendrų interesų prieš sovie
tus, todėl, rasit, Pekinas 
būtų sutikęs ir toliau tole
ruoti JAV santykius su 
Taiwanu — laisva Kinija. 
Dabar JAV interesus Tai- 
wane atstovauja ”The 
American Institute i n Tai- 

wan”, kuriame dirba tie pa
tys diplomatai. Prekybiniai 
ir kultūriniai santykiai su 
ta sala klėsti, žinoma, jėgos 
balansui kaip nors pakry
pus, Pekinas vėl bandys tą 
salą atsiimti, bet tai jis ga
lėtų padaryti ir išlaikius 
ankstyvesnį salos status 
quo. Be to, faktinai ta sala 
kultūriniai, istoriniai ir ūki
niai turėtų būti nepriklau
soma, tačiau tam JAV ar 
patys taiwaniečiai turėtų 
pašalinti čiang-Kaišeko re
žimo likučius. Kaip ten bū
tų, ir Reaganas, pasmerkęs 
Carterį, vis dėlto pats pa
žadėjo nekeisti dabartinio 
Taiwano statuso.

Rimtesnis Reagano kalti
nimas buvo JAV pastangų 
pasistatyti radaro nesuse
kamo lėktuvo išdavimas 
spaudai. Carterio adminis
tracijai svarbu pasirodyti 
nepamiršus krašto saugu
mų reikalų. Už tat buvo-lyg 
netyčia pasirodžiusios ži
nios apie prezidento direk
tyvas 58 ir 59 Nr. Nr., ku
riose kalbama apie Wa- 
shingtono evakuavimą ir 
naują atominio karo strate
giją bei taktiką. Aišku, kad 
”Project Steath” turėtų bū
ti laikomas paslaptim. Ant
ra vertus, išgalvojus rada
rą tuojau pradėta ieškoti 
priemonių ir jį apeiti. Teo
riškai tai galima pasiekti 
įvairiais būdais. Labai pa
deda objekto — lėktuvo, 
tanko ir pan. mažumas, for
ma, dažai. Jau paskuti
niam kare buvo vartojamos 
ir elektroninės priemonės, 
kurios suklaidindavo radaro 
siunčiamus spindulius. Iš
vystyta technologija, kaip 
teisingai pastebėjo Gynybos 
Sekretorius Brown, gali pa
keisti karinį balansą. Gin
čas gali tik eiti apie tai, ka
da apie tai paskelbti even
tualiam priešui, kada esa
ma tik paruošiamoje stadi
joje ar vėliau. Blogiau, jei 
vienintelis argumentas už 
pastangų išdavimą yra tik 
rinkikų nuotaikos.

Vienu žodžiu, daug yra 
reiškinių, kuriuos politikai 
gali pasmerkti, bet nepatai
syti. Ar juos reikia minėti, 
čia jau reikia turėti jaut
rią gyslelę, galinčią įspėti 
rinkikų nuotaikas. Ašaras ir 
prakaitą jiems galėjo pa
dėti Churchillis tik jau ka
rui prasidėjus. Prieš tai 
jie džiaugėsi Chamberlaino 
nuolaidų politika ir Roose-

(Nukelta į 2 psl.)

W E® i’ove.2- mFlITHUANIANS

Respublikonų prezidentiniam kandidatui gub. Ronald Reaganui lankantis Chicagoje, lie
tuvių apgyventoje apylinkėje, Gintaras Karosas per lietuvaites, apsirengusias tautiniais rūbais, 
įteikė savo išleistą lipinuką ”1 Love Lithuanians ”, kurį Reaganas šypsodamasis iškėlė, o UP foto
grafas užfiksavo ir daugelis amerikiečių laikraščių įsidėjo.

Ronald Reagan pas Chicagos lietuvius
Sekmadienio (1980. IX. 

7) vakare Chicagos lietu
vius apskriejo žinutė, esą 
rytoj, pirmadienį, 3 vai. p. 
p. lankysis pas lietuvius, 
Chicagoje, Marąuette Parke 
respublikonų prezidentinis 
kandidatas Ronald Reagen! 
šios žinios šaltinis, pasiro
dė, buvusi Lietuvių Respub
likonų Lygos valdyba. Tą 
valandą susirinko pora tūk- ----------------------------------------- 1

žmonių į Washtenaw ir Li- Mirė Kap! Neo-Lithuania steigėjas 
thuania Plaza Court san-

dr. Simas Vrkutis
Netrukus atvyko, tiesiog

iš O’Hare aerodromo Illinois 
gubernatoriaus J. Thomp- 
son lydimas, ilgoje autobu
sų ir mašinų svitoje, laukia
mas Ronald Reagen. Sutik
tas ilgais plojimais, grojant 
jaunųjų lietuvių (Polikai- 
Čio, Strolių ir kt.) orkestrui 
Išlipusį iš mašinos R. Rea
gen norėjo lietuvių respub
likonų vardu pasveikinti Al
gis Regis, bet minia ir TV, 
radijo bei spaudos reporte
riai su kameromis ir rekor
deriais spaudėsi arčiau jų 
ir stūmė juos tolyn link 

Westem gatvės ... Taip R. 
Reagen spausdamas sutik
tiems asmenims rankas su 
visa palyda nuvyko į "Ra
munės” užkandinę...

"Ramunėj", vaišindamie
si lietuviško skonio užkan-. 
džiais, R. Reagen, J. Thomp- 
son ir kt. iškalusė A. Regio 
sveikinimą ir drauge su ki
tais liet, respublikonų vado

Trečiadienį, 1980 m. rug
sėjo 10 d. mirė dr. Simas

Dr. Simas Virkutis

vais, pasikeitė viena kita 
mintimi. Prez. kandidatas 
ta proga gavo dovanų, suve
nyrų, tarp jų gintarinius 
karolius savo žmonai Nancy 
Reagen. Sėsdamas į mašiną 
jis atsisveikino, iškeldamas 
čia pat lietuvaitės įteiktą li
pinuką su užrašu "I Love 
Lithuanians"... '(mv)

Virkutis. Velionis (g. 1895 
m. balandžio 26 d.) Lietu
voje, medicinos gydytojas, 
visuomenininkas. Gydytojo, 
diplomą gavo Lietuvos Uni
versitete, 1928 m. Baigęs 
studijas kurį laiką dirbo 
Sveikatos departamente, vė
liau perėjo į Kauno miesto 
savivaldybę, miesto gydy
tojo pareigoms. Ir jose iš
buvo iki bolševikų okupaci
jos 1940 m.

Dr. S. Virkutis nepriklau
somos Lietuvos metais ak-

(Nukelta į 2 psl.)
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siMUTint POLITIU^^

Kas vyksta Lenkijoje? 
ne patenkinti.

Vyriausybė gali žmones įbauginti, bet 
Nerimas kitose komunistinėse valstybėse.

Kol kas įvykiai Lenkijoje ėjo 
rųimatyta vaga. Partijos ir 
valdžios bosas Edward Gierek 
buvo pavarytas, jo vieton pa
skirtas niekuo nepasižymėjęs 
partijos aparačikas, iki šiol pri
žiūrėjęs kariuomenę, policiją 
ir santykius su bažnyčia, 53 
metų amžiaus Stanislaw Ka-> 
nia. Jis viešai pažadėjo respek 
tuoti susitarimus su streikuo
jančiais darbininkais, bet kar
tu pareiškė, kad ‘turime ap
ginti socializmą', kas reiškia, 
kad partija ir vyriausybė 
stengsis visas iškovotas darbi
ninkų laisves paversti nieko 
konkrečiai nesakančiais žo
džiais. Turint galvoje, kad už 
jo stovi sovietų tankų divizi
jos, gali prileisti, kad tai jam 
gali pasisekti. Blogiau, kad su 
durtuvais - ir net tankais - ne
gali pataisyti ekonomijos, tie
sa, sovietai pažadėjo paskolą 
didžiausioms skylėms užlopy
ti, bet eina gandai, kad toji 
paskola siekianti tik šimtą mi
lijonų dolerių, o Lenkijai rei
kalingas bent vienas bilijonas. 
Kad kiek pataisyti darbinin
kų ūpą, vyriausybė pradėjo 
įvairių pareigūnų - kurie iš 
savo vietų pasipelnijo - ‘Cist- 
ką’, bet tai tik laikina pa
guoda.

• • *

Laukiantiems greito sovietų 
įsikišimo reikia atsiminti, kad 
vadinamam Prahos pavasa
riui galas buvo padarytas tik 
vasarai baigiantis. To pavyz
džio laikantis, sovietų tiesiogi
nio įsikišimo reikia laukti tik

Mrė S. Vitaitis...
(Atkelta iš 1 psl.) 

tyviai reiškėsi ten, kur bu
vo rūpinimąsi gyventojų 
sveikatingumu. Taip jis bu
vo vienas steigėjų Lietuvos 
akliesiams globoti draugi
jos (1931 m.), Lietuvos mo
tinoms ir vaikams globoti 
Sąjungos narys, Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus narys 
irkt. Studijų metais (1922) 
Velionis S. Virkutis buvo 
vienas iš trylikos Lietuvių 
Studentų Tautininkų Korp! 
Neo-Lithuania steigėju. Su 
šia Korporacija jis palaikė 
ryšį, aktyviai ją rėmė iki 
pat mirties. Atsimenu mano 
studijų dienomis (1933-37 
m.), užtekdavo paskambin
ti telefonu dr. S. Virkučiui 
į įstaigą ir pranešti apie su
sirgimą neolithuano ir jis 
atsirasdavo prie ligonio lo
vos, niekad neimdamas jo
kio honoraro!

Išeivijoje dr. S. Virkutis 
gyveno Shongau-Landsberg 
stovyklų artumoje, buvo tų 
stovyklų DP gydytojas. 
JAV apsigyveno Maryland 
valstijoje ir 1949-65 m. dir
bo med. srityje. Paskuti
niais metais gerokai bu
vo sunegaliavęs. Palaidotas 
Baltimorėje, Md.

Mečys Valiukėnas

daug. Tik vienos Vengrijos 
laikraščiai pranešė apie Giere- 
ko pažadą leisti laisvas unijas. 
Rytų Vokietija transliavo Gie- 
reko kalbą per Lenkijos televi
ziją su tuo pažadu, bet tas pa
žadas nepasirodė laikraščiuose. 
Labai santūriai laikėsi ir 
Jugoslavijos spauda. Savait
raštis ‘Nin’ prikišo Lenkijos 
darbininkams, kad jie per 

______ _______ ____ _______daug reikalauja iš savo vyriau 
munistai - ir į kurį dėl spalvos s>’bės, nuo 1970 metų
yra įjungta maža valstiečių nuoširdžiai stengėsi pagerinti 
partija neva atstovaujanti ūki- padėti. 
ninkus, ir Demokratinė parti- ~
ja neva kalbanti inteligentų 
vardu - sudaro 3,044,000 na
rių, t.y. mažiau negu 10% vi
sų (35 mil.) valstybės gyvento
jų. Faktinai viską tvarko kom 
partijos aparatas iš maždaug 
100,000 svarbiausių pareigū
nų. Jie yra atsakingi 150 na
rių turinčiam Centro Komite
tui, kuris savo keliu klauso 13 
narių politbiuro. Tam frontui 
priklauso 16.6% visų darbi
ninkų, 18% visų kvalifikuotų 
darbininkų ir 42.5% visų dar
bų prižiūrėtojų. Kiek iš jų tik
rai frontan įstojo iš įsitikinimo 
ir kiek kaqeros sumetimais - 
nuošimčiais išskaičiuoti, žino
ma, sunku, bet galima prileis
ti, kad paskutiniųjų, kaip ir 
visuose valdančiuose režimuo
se, yra didelė dauguma.

• • *

Kad patys komunistai neti
ki į savo programas, įrodo nau 
jos reformos Kinijoje, kur bus 
daugiau leidžiama pasireikšti 
atskiroms įmonėms ir jų dar
bininkams Jugoslavijos ir Ven 
grijos pavyzdžiu. Kas po to 
uždirbs daugiau kaip $540 į 
metus - bus apdėtas mokes
čiais. Kol kas, visoje Kinijoje, 
tiek uždirbančių buvo tik 21.

• * e

Rugpiūčio 20 d., kai strei
kai Lenkijoje pasiekė savo kul
minacinį punktą, sovietai, 
priešingai Helsinkio Aktui, 
pradėjo trukdyti BBC rusų tar 
nybos Voice of America ir 
Deutsche Welle transliacijas. 
Trukdoma perduodant sovie
tų programas tokio pat ilgumo 
bangomis. Skaičiuojama, kad 
per metus tam reikalui sovie
tai turėtų išleisti per 100 mili
jonų dolerių.

po Madrido konferencijos. Jei 
streikuojantieji turi kokią vie
ningą vadovybę, toji turėtų 
veikti galimai greičiau, ‘kalti 
kol geležis dar karšta’, šiaip ji 
bus ilgainiui išgaudyta ir lik
viduota, o ‘laisvosios darbinin
kų unijos’ ‘savanoriškai’ susi
dės su valdiškom ... • ♦ •

Lenkijos Tautinės Vienybės 
Frontas, kuriam vadovauja ko- 

yra įjungta mlžl "valstiečių nu^irdaai stengėsi pagerinti

Užsikrėtimo iš Lenkijos šiuo 
metu daugiausia bijo Rumu
nija ir Jugoslavija. Pirmoji 
pergyveno kasyklų streikus 
1977 metais, o Jugoslavijoje, 
kur streikai leidžiami nuo 
1958 metų, būkštaujama, kad 
dėl labai įtemptos ekonominės 
padėties bet kokie nauji strei
kininkų reikalavimai negalė
tų būti patenkinti.

• * ♦
Tuo tarpu kai Kremliaus 

ponai svarsto ką toliau daryti, 
ar pavartoti jėgą - ir kaip, 
JAV atšaukia iš Europos 6,000 
puskarininkių, o iš Korėjos 
900. Priežastis esanti tokia, 
kad pačioje Amerikoje esan
čiose JAV divizijos yra tokia
me blogame paruošties stovy- • 
je, kad jos pagerinimui sku
biai reiklalingi kadrai iš fron- 
tinių linijų. Iš čia esančių 10 
divizijų tik trys laikomos ‘kau
tynėms pasiruošusios’, ir tai su 
tam tikrais rezervais.

Rinkiminė retorika...
(Atkelta iš 1 psl.) 

velto pažadais neįsivelti į 
karą. Už tai reikia pagei
dauti visų pirma gudraus 
prezidento, kuris mokėtų iš
naudoti susidariusias gali
mybes. Galvojant apie da
bartinius kandidatus reikia 
sutikti su Nixono komenta
ru per NBC tinklą: prieš 
Carterį kalba jo veiksmai, 
prieš Reagano — jo žodžiai. 
Normaliai veiksmai turėtų 
būti svaresni, bet kas ži
no...

Sovietų satelitų media, ap
lamai imant, apie streikus 
Lenkijqe pranešinėjo labai ne

EXPERIENCED
HOUSEKEEPERS

Needed for high riae condo. Day & 
evening shift. At luast 3 year. profes- 
•ional experience required. Take 
charge type. Good atarting wagea.

216-221-6063
(33-36)

■ Iš kitos pusės
Skaitau ir vėl netikiu savo akim. NAUJIENŲ rugp.

30 d. vedamajame rašoma:
"Reikėtų parašyti protesto raštą Valstybės 

departamentui, kongresui ir Baltiesiems Rūmams, 
kuriame privaloma korektiškai išaiškinti susida
riusią padėtį, paskyrus R. česonį patariamuoju 
atstovu į Madrido konferenciją. Rašte reikėtų pa
klausti, kodėl buvo aplenkta ALTa, sudaryta vien 
iš demokratinių partijų ir sąjūdžių, siekiančių at
statyti laisvą demokratinę Lietuvą.”

Tuo pavyzdžiu sekant reikėtų patarti ir Reaganui su 
Carteriu, vienam iš jų pralaimėjus rinkimus, 'pareikšti 
protestą’. Iš tikro, kaip NAUJIENOS turėtų žinoti, pra
laimėjęs konkurentas ir pasveikina laimėjusį ir pasimoko 
iš savo klaidų, šiuo atveju ALTa turėtų paanalizuoti, 
kodėl ji buvo aplenkta’? Gal ji nebuvo pakankamai gerai 
reprezentuojama Washingtone, o gal NAUJIENOSE pa
minėtos ’vien demokratines partijos ir sąjūdžiai, siekią 
atstatyti laisvą demokratinę Lietuvą’ realybėje atrodė 
kiek menkiau negu popieriuje. Neradus savo nuodėmės 
galima būtų pasiguosti bent tuo, kad spaudos praneši
mais ”R. česonis yra paskirtas būti lietuvių atstovu ir 
koordinuoti rinkiminius uždavinius (Carterio perrinki
mui — vm) Amerikos lietuvių tarpe”. Kadangi mūsų 
tarpe česonis buvo nežinomas, jam bus nemažai padėta, 
skiriant jį į tą delegaciją, kas, sprendžiant iš NAUJIE- 
Nč, ir pasisekė.

Pabaigai nemokamas patarimas. ALTa ir jos šali
ninkai geriau padarytų, jei kreditą už jo paskyrimą pri
pažintų pačiam Česoniui asmeniškai, o ne Bendruomenės 
ar frontininkų "manevrams”. Vienaip ar kitaip, visi ad- > 
ministracijos paskyrimai rinkiminiais metais yra politi
nio pobūdžio. O jei šiais metais prireikė ir lietuvio, dalis 
nuopelnų už tai priklauso ir ALTai, tiek metų mūsų 
reikalais klebenusiai duris Washingtone. vm

Mažeika^
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVĖ.

S CHICAGO, ILL

Trys Moderniškos Koplyčios 
y Mašinoms Vieta

Tel. 737-8600 737-8601
9837 SOUTH KEDZIE AVENUE 

EVERGREEN PARK, HL. 60642 
TeL 422-2000 .

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

Tel.: 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Viešėdami Chicagoje aplankykite DID IMA 
MAISTO m LIKERIŲ KRAUTUVĘ — * All/lllHi: 4 :4 :

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savtatakai: J. JANUtAITlS k J. MAtKIKA

Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių firimų, gi detikateaų skyrius stebins savo įvairumu. ~

Kainos lomos — f AfaUKa
APSILANKĘ — ĮSTITKINSITE.

1
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SOVIETAI NEPILDO HELSINKYJE DUOTO PAŽADO

EKONOMINIAI
SĄJŪDŽIAI

Nūdien kultūringo pasau
lio kraštai itin susirūpinę 
ateities gerbūviu. Jie trokš
ta geresnės santvarkos, 
ekonominio ir politinio pa
gerėjimo. Daugelio kraštų 
gyventojus slegia dideli mo
kesčiai, ekonominė krizė ir 
milžiniškas ginklavimasis. 
Ginkluojasi didžiosios vals
tybės, neatsilieka ir mažo
sios. Taigi ypatingai dauge
li sekama šių dienų ekono
minio ir. politinio gyvenimo 
įtampa. Daug kam atrodo, 
jog artėjanti pasaulio aud
ra. Be to, matyti, kaip nai
kinamos ir mindžiojamos 
tarptautinės sutartys ir 
žmoniškosios idėjo.

Atrodo, kad šiame atomi
niame amžiuje pastoviai lai
kosi tik vienintelė teisė — 
stipri jėga, gausios armijų 
divizijos, tankai, aviacija ir, 
žinoma, gązdinimui bran
duoliniai ginklai. Taip pat 
netikėti politiniai bangavi
mai, teisių pažeidimai ir jų 
nepaisymai daugeli pasauly 
valstybių išmušė iš pusiau
svyros kelio.

Tokia politinė apreiška ir 
pasaulio ekonominiai įvy
kiai daug kur gyventojams 
kelia pagrįstą nerimą ir bai
mę. Skriaudžiamieji nebe
randa draugų, paramos, už
tarėjų, ypač nėra žodžio ir 
rašto teisėjimų. Vieną die
ną pasižadama, net pasira
šoma, o po kelerių metų 
griaunama, žodžiu, priekia- 
vimas svetimu kailiu virsta 
pasauliniu dėsniu. Dažnai 
smurtas ima viršų prieš bet 
kokią teisę ir teisėtumą.

Daugelis mokslininkų ke
lia klausimą, ar verta moks
linius išradimus skelbti, 
girdi, nes daug išradimų nė 
žmonijos gerovei skiriama, 
bet žmonijos žudynėms. 
Kasdieninė spauda išmar- 
gyta spėliojimais, pranaša
vimais ir netikru rytojumi, 
keldama apatiją pozityvi
niai veiklai. Pasak pesimis
tų, kam dirbti ir kurti, jei 
rytojus viską dūmais pa
leis!

Dabar technikai beveik 
nieko nėra negalimo. Ji pa
keitė, tarsi iš pagrindų žė
rės rutulio veidą, pasakiš
kai padidino milžinišką pro
dukciją. Iš tokios buities 
atsirado didelis gobšumas,

IR POLITINIAI 
PASAULYJE
pavydumas, ištaigingumas, 
silpnesnių tautų pavergi
mas. Ryšium su tuo dauge
lyje kraštų pasireiškė be
darbė, kuri stumte stumia 
gyventojus į sunkią ekono
minę būklę, žodžiu, didžio
sios valstybės siekia būti 
gali ngomis, ekonomiškai 
stipriomis, o mažosiosios 
nori, kad tik pajėgtų nors 
pakenčiamai egzistuoti.

Tai maždaug tokios yra 
vyraujančios nuotaikos, ku
rios vienur stipriau, kitur 
silpniau jaučiamos. Be to, 
su ginklavimosi svaiguliu 
daug kur tautinis idealiz
mas iš šaknų pakirstas. To
kios nuotaikos yra būdin
gos ir net kai kur tragiškos. 
Aplamai tas visur jaučiama 
tik, žinoma, skirtingame 
laipsnyje.

Politiniai tautų sąjūdžiai 
ateina ir praeina. Tačiau 
per visokias audras išlieka 
tos tautos, kurios būna 
darbščios, d r a u smingos, 
tautiškai susipratusios. Lie
tuvių tauta išgyveno kelio
likos šimtmečių istoriją, 
daug yra mačiusi ir pergy
venusi baisių kančių bei 
tragedijų. Tačiau po visų tų 
sunkių išgyvenimų atsiga
vo, tapo nepriklausoma val
stybė. O tai įvyko dėl to, 
kad ji buvo sveika, išlaikė 
savo tautinius savumus, 
nepasidavė kitų tautų įta
koms, grėsusioms ją nušluo
ti nuo žemės paviršiaus.

Tauta, kuri nori augti ir 
tvirtėti, reikalauja iš savo 
vaikų aukštų idealų, didelių 
darbų, pasišventimo ir pasi
aukojimo. Kaip žmogus be 
aukštesnių siekimų bei 
idealų, nors materialiai bū
na viskuo pertekęs, dažnai 
išsigema, merdi... Taip ir 
tauta be savo vaikų pasiry
žimo, pasiaukojimo jos ge
rovei, bė didžių darbų pa
mažu skęsta kitų tautų jū
roje.

Tad tautinio sąmoningu
mo reikalas yra vienas iš 
aktualiausių ir būtiniausių 
sąlygų, išlaikyti svetur gy
venantiems lietuvybę. To
dėl reikia mums semtis 
stiprybės iš savo tautos pra
eities. Prisiminti jos var
ganą, kovas ir garbingus 
žygius. O juose yra geriau- 

. šių pavyzdžių, rodančių

Lietuvoje išeinančia
me pogrindžio laikraš
tyje "Aušra” Nr. 21 
(61) 1980 m. kovo mėn. 
buvo atspausdintas do
cento Vyt. Skuodžio šis 
atviras laiškas TSRS 
vyriausybės vadovui L. 
Brežnevui.

Jūs savo kalboje, kurią 
pasakėte 1975 m. liepos 31 
d. Helsinkyje apie saugumo 
ir bendradarbiavimo Euro
poje pasitarimą, taip kalbė
jote: "Vargu ar kas nors 
neigs, kad pasitarimo re
zultatai yra kruopščiai ap
svarstytas visų dalyvaujan
čių valstybių interesų ba
lansas. Todėl su jais reikia 
elgtis ypač rūpestingai”. 
Tada Jūs pasakėte dar ir 
taip: "Mes vadovaujamės 
tuo, kad visos šalys, kurių 
atstovai dalyvauja pasita
rime, įgyvendins pasiektus 
susitarimus. Tarybų Sąjun
ga veiks kaip tik šitaip”.

Rytojaus dieną Jūs drau
ge su kitų valstybių 34 sig
natarais pasirašėte Helsin
kio pasitarimo Baigiamąjį 
aktą, kurio I d. 7 str. skel
bia: "žmogaus teisių ir pa
grindinių laisvių srityje 
daly vaujančios valstybės 
veiks pagal SNO tikslus bei 
principus ir pagal Visuotinę 
žmogaus teisių deklaraciją. 
Jos taip pat vykdys savo pa
reigas, kaip jos nustatytos 
tarptautinėse deklaracijose 
ir susitarimuose šioje sri
tyje, įskaitant ir Tarptauti
nius paktus dėl žmogaus 
teisių, jeigu jie jas riša”. 
Taigi savo parašu Jūs dar 
kartą patvirtinote, kad 
TSRS pripažįsta ir įsiparei
goja vykdyti Visuotinę žmo
gaus teisių deklaraciją, ku
rią tuometinis TSRS vals
tybės atstovas pasirašė ly
giai prieš 31 metus (gruo
džio mėn. 8 d.). Jums juk 
gerai žinomas tos deklara
cijos 19 ctr., kuris skelbia: 
"Kiekvienas žmogus turi 
teisę į savo įsitikinimų lais
vę ir į laisvą jų pareiškimą; 
ši teisė apima laisvę netruk
domai laikytis savo įsitiki
nimų ir laisvę ieškoti, gauti 
ir platinti informaciją ir 
idėjas įvairiomis priemonė- 

kaip buvo kovojama ir kaip 
reikia dirbti, kovoti dėl sa
vo tautos garbės ir laisvės. 
Patirsim, koks didingas bu
vo pasiryžimas ir narsumas 
senovės lietuvių; jam ge
riau buvo mirti karo Jauke 
arba šokti į liepsnojantį lau
žą ir žūti, negu priešui ne
garbingai vergauti.

šiandien mūsų nuotaikos 
apsiniaukę ir dėl to esame 
labai susirūpinę ir prislėgti 
vilčių svajonėse. Bet juo di
desnis bus pasitikėjimas, 
susiklausymas ir pasiryži
mas, tuo greičiau pergyven
sim tuos sunkumus ir ar
tėsime prie tikslo.

(jm) 

mis ir nepriklausomai nuo 
valstybinių sienų”.

1979 m. lapkričio 24 d. 
mano bute buvo padaryta 
krata. Kratos protokole ji 
buvo motyvuota taip: "tiks
lu surasti ir paimti antita
rybinio turinio leidinius ir 
dokumentus bei technines 
jų gaminimo priemones, o 
taip pat kitokius daiktus ir 
dokumentus, galinčius turė
ti reikšmės bylai”. Tą pa
čią dieną tokios pat kratos 
buvo padarytos dar keliuose 
butuose Vilniuje ir Kaune. 
Tokia valdžios pareigūnų 
intervencija į privačius bu
tus ir į privatų gyvenimą 
grubiai užgauna žmogaus 
orumą ir jokiu būdu neside
rina su Jūsų kalba, pasaky
ta Helsinkyje 1975 metais 
ir ten Jūsų pasirašytų do
kumentų turiniu ir jų dva
sia.

Mano bute TSRS valsty
bės saugumo komiteto pa
reigūnai kratos metu paėmė 
Lietuvoje leidžiamus po
grindžio laikraščius, mano 
paties rankraščius, užrašus 
ir išrašus iš užsienyje iš
leistų knygų ir ”samizdato’^ 
leidinų. Taip pat buvo pa
imtos rašomosios mašinėlės 
(lietuvių ir rusų k.), mag
netofonas ir net pinigai. Po 
kratos prasidėjusių tardy
mų metu esu laikomas di
deliu nusikaltėliu ir esu ver
čiamas išduoti kitus, kurie 
taip pat kaip ir aš kažkada 
tikėjo TSRS vyriausybės 
gera valia laikytis prisiimtų 
tarptautinių įsipareigojimų 
žmogaus teisių ir pagrindi
nių laisvių aferoje.

Lietuvoje ir beveik visoje 
Tarybų Sąjungoje plačiai 
paplitusi apeinanti cenzūrą 
ir primityviomis priemonė
mis dauginama spauda (va
dinamoji pogrindžio spau
da) oficialiojoje propagan
doje ir slaptose instrukci
jose yra laikoma antitary
bine ir šmeižikiška. Tų, ku
riems užkabinama tokia 
etiketė, laukia panašus susi
dorojimas kaip su tais, ku
rie juodžiausiais stalininės 
diktatūros metais būdavo 
pavadinami liaudies prie
šais. Kaip visa tai suderinti 
su dažnais TSRS valstybės 
vadovų ir tarybinės propa
gandos tvirtinimais, kad 
TSRS yra pati demokratiš
kiausia šalis pasaulyje? 
Kaip tada pavadinti tokias 
šalis, kurioms nors dar to
loka iki tikros demokrati
jos, tačiau jose į opozicines 
nuotaikas, kalbas, raštus ir 
leidinius žiūrima ne tik kaip 
į normalų, bet net kaip į 
teigiamą reiškinį ? Pagaliau, 
tokios opozicijos būtinumą 
patvirtina net dialektinis 
materializmas, kuris kaip 
filosofinė doktrina, yra pri
imtas komunistinės ideolo
gijos pagrindu. O juk vie
nas iš jo dėsnių teigia, kad 
vystymasis yra priešybių 
kova. Taigi, opozicija ir 
krašto valdymui nekenkia, 

o priešingai, ji padeda su
rasti tas optimaliausias val
dymo formas, kurioms pri
tartų visi tos šalies gyven
tojai. Opozicijos persekioji
mai tiktai parodo, kad kraš
to gyventojams uždrausta 
net galvoti apie TSRS val
dymo sistemos tobulinimą. 
Opozicijos Tarybų Sąjungo
je persekiojimai žemina pa
garbaus amžiaus valstybės 
vadovų autoritetą, kurie pa
sišovę viską spręsti patys, 
neatsižvelgiant į milijonų 
gyventojų nuotaikas, viltis, 
lūkesčius ir reikalavimus. 
Teigti, kad TSRS valdymo 
forma ir jos vadovų vykdo
ma užsienio ir vidaus politi
ka pasiekė aukščiausią to
bulybės viršūnę, tai tas 
pats, kaip paneigti dialekti
nį ir istorinį materializmą, 
pripažįstantį amžiną mate
rijos judėjimą ir nuolatiųį- 
vystymąsi žmonių visuome
nėje.

Kiekvieną dieną mums 
teigiama, kad Tarybų Są
jungoje visa valdžia pri
klauso liaudžiai O juk tą 
liaudį sudaro ne kokie nors 
besieliai beveidžiai, beva
liai ir negalvojantys indivi
dai, bet gyvi žmonės su 
individualiomis savybėmis, 
asmenybės. Tad kodėl jięms 
draudžiama turėti savo nuo
monę laisvai pareikšti žo
džiu?

Taigi, pribrendo laikas 
daiktus ir reiškinius pradė
ti vadinti jų tikraisiais var
dais. Tai, ką tarybinė pro
paganda vadina demokrati
ja, yra slogi diktatūra ir tol 
ji tokia pasiliks, kol TSRS 
vadovai nenustos ignoruoti 
savo pačių prisiimtus tarp
tautinius įsipareigojimus ir 
nepradės gerbti ir saugoti 
žmogaus teisių ir pagrindi
nių laisvių. Kuo greičiau tai 
bus padaryta, tuo greičiau 
TSRS taps demokratine ir 
visų gerbiama valstybe. 
Tuomet žymiai lengviau ir 
greičiau išsispręs ir visi ki
ti tarptautinės ir vidaus po
litikos klausimai, kurie 
Jums nuolatos kelia didelį 
rūpestį.

Prašau priimti ir dalykiš
kai apsvarstyti šį mano at
virą laišką (kitokios gali
mybės jį Jums įteikti aš ne
turiu), kurį parašiau pasi
naudodamas TSRS Konsti
tucijos garantuota teise pa
teikti valstybės organams 
pasiūlymus.

doc. Vyt. Skuodis 
žmogaus teisių gynimo 
Lietuvoje iniciatyvinės 
Helsinkio grupės narys

Vilnius,
1979 m. gruodžio 6 d.
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■ laiškai Dirvai
Dar iš kitos pusės...

jiRugpiūčio 14 d. DIRVOS 
(Nr. 32) Savaitinėje poli
tikos apžvalgoje cituojamas 
kolumnistas J. Reston: "De
mokratai kovoja ne prieš 
Reaganą, bet jo karikatū
rą . . .” Iš kitos pusės", 
pasisakydamas dėl mano 
straipsnio apie šen. Goldvva- 
terio knygą "Be jokių atsi
prašymu”, Vytautas Meš
kauskas (vm) vien keliom 
užuominom sukarikatūrina 
JAV konservatorių pasaulė
žvalgą — amerikonizmą, jos 
patriarchą šen. Goldvvaterį 
ir, "covvboy’iškų filmų, ro
domų jau po vidurnak
čio, ..pagalba tos pasau
lėžiūros paveldėtoją politi
nėje arenoje Ronald Rea
ganą.

Džiugu, kad V. M. bent 
nesišvaisto "ekstremistais”, 
kaip paprastai daro konser
vatizmo kritikai mūsų spau
doje. Pagirtina, kad nors ir 
ne svarstydamas ir neduo
damas atsakymų, jis užka
bina esminius klausimus, 
kurie prašosi atsakymų ir 
klaidingų prielaidų atitaisy
mų. Ne naujiena, kad JAV 
"liberalai" Reaganui nepri
pažįsta ilgametės visuome
ninės ir politinės veiklos bei 
jo patirties gubernatoriaus 
kėdėje, ir bando jį užšaldy
ti artisto vaidmenyje. Tas 
pat bandoma daryti ir su 
konservatorių pasaulėžval
ga. Kadangi JAV naciona
listai — amerikanistai siūlo 
sustabdyti pagalbą priešui, bėgėliai nuo komunizmo ne 
tą pagalbą nukreipiant 
draugams bei sąjunginin
kams, ši pasaulėžiūra pa- 
k r i kštijama "izoliacioniz- 
mu”. Ir Meškauskas nurašo 
antikomunistinę — stiprios 
Amerikos užsienio politiką 
kaip " 'amerikonišką’ izolia
ciją”, lyg Barry Goldvvater, 
Robert Welch, ar Ronald 
Reagan duotų tam bet kokio 
pagrindo. Yra priešingai.

Net DIRVOS straipsnyje 
citavau Golduaterį:

"Amerikos užsienio poli
tikos galutinis tikslas turi 
būti — padėti sukurti pa
saulį, kuriame būtų įmano
mai didžiausia galimybė 
laisvai su teisingumu, taika 
ir medžiaginiu gerbūviu.”

Ar tai izoliacionizmas ? V.
M. minėtas Robert Welch 
buvo mano pacituotas 1979 
m. rugsėjo mėn. Į LAISVĘ:

"Arba trečdalis žmonijos, 
dabar esančios komunizmo 
vergijoje, sutraukys savo 
grandines, arba mes patys 
po kurio laiko būsime jomis 
sukaustyti."

Kame čia "amerikoniška 
izoliacija”? Ar yra izoliacio
nizmas Reagano pareiški
me, kad Vietnamo gynimas 
nuo komunizmo buvęs kil
nus žygis?

Nors ir manant, kad V. 
M. šiame reikale klysta, ten
ka džiaugtis, kad šį "izolia- 
cionizmo" klausimą iškėlė

perdaug nepasikeis”. Ir gen. 
Walt nekalba apie 2000 me
tus:

"Mūsų padangėse nema
tome atskrendančių rakietų, 
kadangi Sovietų vadai tiki 
su kantrybe galį netrukus 
priversti mus pasiduoti. Ne
kalbu apie kurią nors datą 
tolimoje ateityje, bet apie 
vieną dieną ateinančių ke
turių ar penkerių metų lai
kotarpyje.”

šiedu nėra deja, vieninte
liai bandą įspėti ir nurodą 
būtinumą reikalus pakeisti. 
Atrodytų, toks įspėjimas 
tiktų ir mums, ypač Ameri
kos piliečiams. V. M. visai 
teisingai nurodo reikalą 
"žiūrėti ir iš lietuviško taš
ko”. Matomai įžiūrėjęs "izo
liaciją” dešiniuosiuose, ne
žiūrint visai ką kitą rodan
čių faktų, jis viliasi, jog 
"anų institucijų (C.F.R. — 
Council On Foreign Rela- 
tion ir Trilateral Commis
sion) propaguojamas sieki
mas ..." "... duoda dau
giau tėvynei vilties ..." Jo 
manymu tai atnešią .. ko
kios nors tvarkos pasaulyje, 
kuriame bus vietos vi
siems.”

Laimei jis vis tik pripa
žįsta, kad tas "siekimas” 
(iki šiol) "... labai nelai
mingas ir pilnas klaidų". 
Kad nelaimingas, gali paliu
dyti gausybė tautų — pra
dedant lietuviais, baigiant 
kambodiečiais ar afganista
niečiais. Tačiau dėl "klaidų” 
esama įvairių nuomonių. 
Pavyzdžiui, buvęs JAV Ka
ro Sekretorius James Fore- 
stall yra pastebėjęs, kad —

spaudoje, ištraukdamas 
iš pašnibždų politikavimo. 
Ypač teigiama tai, kad turi 
drąsos kelti viešumon mums 
esminį klausimą: "Kas duo
da daugiau tėvynei vil
ties? .." šis klausimas dau
gelio rūpestingai vengiamas 
kelti ar atsakyti. Belieka 
laukti, kad V. M. grįš prie 
šio klausimo su tam vertu 
rimtu panagrinėjimu ir aiš
kiu atsakymu, vietoje tik 
užgaunant jį ir paliekant 
kaboti ore.

Įtaigojimas, jog antiko- 
munistai bando "vaidinti 
covvboy’ų” pasaulio politiko
je nėra nauja mintis. Jau 
1964-jų metų rinkimuose 
Goldwater buvo tuomi pa
kaltintas. "šaudo nuo šlau
nies ...”, reiškia staigus 
neatsakingas. Tuomi buvo 
gąsdinami balsuotojai.

Ir Meškauskas baiminasi 
JAV dešiniųjų: "Ar tokiam 
pasaulyje JAV gali dar vai
dinti cowboy’ų ?" Patogiai 
nutylėjęs, jog ne ”cow- 
boy’ai" kalti, kad gyvename 
"tokiame pasaulyje", jis 
pranašauja", jei niekas per
daug nepasikeis”, Meksiko
je 2000 metais, girdi, gy
vens jau 131 milijonas žmo
nių, kai JAV vos 248 mil. 
Ji turėtų nuraminti kiti 
pranašai, kurie mano, kad 
netrukus bus daugiau mek
sikiečių suplūdusių į JAV, 
negu likusių Meksikoje. Ir 
jeigu niekas nepasikeis, pa- ‘ jei tai būtų klaidos, Statė 

Departamentas "bent kar
tą padarytų klaidą mūsų 
naudai".

Trilateral Commission yra 
tik pati naujausia C. F. R., 
šiuo atveju tarptautinė, at
žala. Tačiau C. F. R. domi
navo ir vėliau vykdė JAV 
užsienio politiką nuo pat 
Pirmojo Pasaulinio karo, 
kadangi šis privatus inter
nacionalistų klubas lig šiolei 
dominavo abiejų partijų pa
statytas vyriausybes. Sun
ku suvokti, ir todėl, reikia 
laukti V. M. mums paaiš
kins, kaip gali Lietuvai duo
ti bet kokios vilties auto
riai Jaltos, Potsdamo, Kali
ningrado srities, "paliaubų" 
Korėjoje, "garbingos tai
kos” Viename, "detentės”, 
Sonnenfeldo doktrinos, Ku
bos — Nikaraguos — Ira
no "demokratijon" įstūmi- 
mo, Afrikos "sudemokrati- 
nimo”, SALT, Helsinkio 
Akto, ir šimtų kitų politi
nių katastrofų sumanytojai 
ir vykdytojai. Yra daugiau, 
negu norinčiam pamatyti 
reikia, įrodymų, jog už viso 
to stovi C. F. R. pasaulė
žvalga. Todėl, kaip Meš
kauskas teisingai pastebėjo, 
šios grupės yra "Bražėno iš 
seno bijomos". Belieka ti
kėtis, jog V. M. savo skai
tytojus suklaidino savo ra
šiny sudarydamas įspūdį, 
kad jis minėtųjų "instituci
jų” politikai ir siekiams

tik iš Kubos ir Nikaraguos, 
bet ir iš Brazilijos, Argen
tinos, Čilės, Kanados, iš vi
sos Vakarų hemisferos, už- 
tvindys JAV. Tad neatro
dytų, jog mums tektų rū
pintis gyventojų nedatek- 
lium ... Rūpestis gal būtų 
— kas po to ? .. Dauge
lį neramina klausimas, 
kaip Kambodijos gyventojų 
skerdynių statistika atitik
tų panašiam atvejui Jung
tinėse Amerikos Valstybė
se. Gal apie tai pagalvojus 
daugeliui amerikiečių, kaip 
matome, ir ”cowboy’ų” bei 
jų "izoliacijos” nebebaisu. 
Jiems ne tiek svarbu, kas 
bus 2000-iais metais, kiek 
tai, kas gali būti, pavyz
džiui, 1984 metais.

Ne be pagrindo, matomai, 
Respublikonų Konvencijoje 
šen. Goldwater įspėjo tautą, 
kad Respublika esanti pa
vojuje, ir ši galinti net bū
ti "paskutinė Respublikonų 
Konvencija, ir už dviejų sa
vaičių paskutinė Demokra
tų Konvencija . . ." Trijų 
karų veteranas, JAV Mari
nų korpo atsargos genero
las, Lewis W. Walt savo 
1979 m. išleisoje knygoje 
"The Elieventh Hour” (Vie
nuoliktoji Valanda) jau įva
de įspėja apie liūdną JAV 
gynybos stovį ir dar liūd
nesnes galimas to pasėkas, 
jeigu, anot V. M., "niekas

pritaria bei į jas deda vil
tis Lietuvos laisvei. Ta
čiau "institucijų” terminas 
šiems privatiems klubams 
tetinka tik tokiu pat pagrin
du, kaip ir Mafijai. Jų įves
tos "tvarkos pasaulyje”, jei 
kas jau pamiršo Lietuvą, 
vėl tenka pakartoti, naujau
sieji pavyzdžiai yra Kam- 
bodija ir Afganistanas. To
kiame pasaulyje nebūtų vie
tos ne tiktai Lietuvos lais
vei, bet ir lietuvių tautai. 
Vargu ar būtų vietos ir Vy
tautui Meškauskui bei jo 
"Iš kitos pusės”: viskas bū
tų tik iš vienos pusės, kiek 
jos bebūtų likę.

Vilius Bražėnas

V. Meškausko P. S.:
Kaip matome, V. Bražė

nas toliau kovoja su C. F. 
R. ir Trilateraline Komisi
ja, teigdamas, kad jose su
sibūrę žmonės įtaigavo JAV 
užsienio politiką nuo Pirmo
jo Didžiojo Karo. Jei taip, 
jie dažnai keitė savo pažiū
ras. Juk po Pirmojo pasau
linio karo JAV atsisakė sto
ti į Tautų Sąjungą, o po 
Antrojo jie tapo 'inter
nacionalistais*. Įdomiausia, 
kad tuo metu kai Bražėnas 
siuntė savo šį rašinį Dirvai, 
N. Y. Times pasirodė straip

snis, kuriame įtariama, kad 
toji komisija yra nusivylusi 
savo nariu Carteriu ir yra 
pasiruošusi paremti... Rea
ganą. Ar ji ir po to yra di
džiausias V. Bražėno prie
šas? žiūrėk dar str.: "Rin
kimų retorika”.

PADĖKA DIRVAI IR 
A. JUODVALKIUI

Nuoširdžiai dėkoju Dir
vai už atspausdinimą pui
kaus Antano Juodvalkio 
straipsnio "Moksleiv i a m s 
grįžtant į mokyklas" ir mū
sų laiško "Mieli lietuviai tė
vai”, kurie tilpo Dirvos Nr. 
35 ir 34 1980 m. rugsėjo 
mėn. 4 d. ir rugpiūčio mėn. 
28 d.

Tai yra įrodymas, kad 
Dirva ir mes giliai supran
tame lietuviško švietimo 
reikalą, nes kada ištuštės 
lietuviškos mokyklos, tada 
nebus kas moka kalbėti, 
skaityti ir rašyti lietuviš
kai, tada apmirs visa lietu
viška visuomeninė veikla iš
eivijoje ir nebus kas skaito 
lietuviškos knygos ar laik
raščio.

Tad dar kartą dėkoju.
Vytautas Kutkus

JAV LB Krašto Valdybos 
Pirmininkas

‘A.ipber Hdidays”
1980 M. EKSKURSIJOS 

Į LIETUVĄ 
iš BOSTONO ir NEW YORKO
DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:

Spalio 8__$879.00 Gruodžio 26 — $779.00
KELIONĖS Į LIETUVĄ 1981 M. PRASIDEDA 

KOVO 25 D.
REGISTRACIJAS PRIIMAME DABAR. 
GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway 
P. O. Box 116,

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

TRANS-ATLANTIC TRĄVEL SERVICE, Ine., vi
daus ir užsienio agentūra, turinti daugiausia paty
rimo kelionių organizavime, jau nuo 1960 metų 
SĖKMINGAI ir RŪPESTINGAI išsiunčia visa eilę 
ekskursijų į LIETUVĄ ir į kitas pasaulio šalis.
Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIENĖ ir ALBINA RUDZIŪNIENĖ.

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

yra tik $40.00.
PRICE3 ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 

TO CHANGE3. REGISTERED TRAVEL AGENT jjfTAOHS

OPPORTUNITY FOR 
PHYSICIANS 

AND 

REGISTERED NURSES 
New 34 bed acute care hospital on the tampus of The University 
of the South i* looking ror the right persons to fili registered nursing 
and physicians positions on all shifts,
Located m the .scenie Tennessee Mountains the facility has a growing 
medical staff. lf offers the chance lo develop your own ideas and put 
them into action; financi^ly attractive; housing atrangement, and 
the chance to enjoy many tampus activities.

CALL OR SEND RESUME TO: 
ADMINLSTRATOR OR DIRECTOR OF NURSING 

EMERALD-HODGSON HOSPITAL 
University Avė., Sevanee, Tn. 37375.

Phone: 615-598-5691.
(33-3Š)
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fflKURYBA IR MOKSLAS!
B ronys Raila mėgsta dia

logus. štai 1970 m. išėjo jo 
stambi knyga: Dialogai su 
lietuviais. Vėlgi 1977 m. pa
sirodžiusiame veikale: Bas
tūno Maištas jis varo kietą 
dialogą su išeivija, o dabar 
Vaivos Rykštėje jis dialo- 
guoja su Maskvos statyti
niais Lietuvoje, išpūstais 
žandais pučiančiais komu
nistinės propagandos dūdas. 
Skaitant Railos knygą, rei
kia turėti galvoje, kad 
Krašto didžioji dauguma 
šiandien tyli užčiauptomis 
lūpomis, o jos vardu kalba 
"rinktiniai atstovai”, Mask
vos prisimetėliai. Tad Raila 
ir kalba per Radio Liberty, 
o dabar ir per savo knyga tai 
tylinčiai daugumai, aiškin
damas tikrąją padėtį, vėty
damas grūdus nuo pelų, žo
džiu, įleisdamas tiesos ir 
šviesos spindulį į tvankios 
maskvinės propagandos du
sinamą Kraštą.

Kaip Vaivos Rykštė pa
sirodė pavergto Krašto pa
dangėje?

1974 m. Raila buvo pa
kviestas kalbėti per Radio

KALBOS VARGAI
T. KLYGA

Kalbą nesužalotą išlaiky
ti lengva tam, kas nėra pra
radęs sveiko savos kalbos 
jausmo. Taip ją išlaikė ir 
dar vis turtino bei tobulino 
ilgus amžius tauta, gyven
dama savam krašte, nors, 
didžiūnams nutautus, ją 
mylėjo ir brangino tiktai 
skurdūs baudžiauninkai, be
moksliai artojai. Taigi kal
bos sveikumą puoselėti ga
lima ir be didelių mokslų 
ar gramatikos taisyklių ži
nojimo. Daug reiškia nuo
širdžiai išsiugdomas jautru
mas savai išraiškai. Taip ir 
nemokyti lietuviai svetimus 
skolinius labai tiksliai prisi
derindavo prie savos kalbos 
dėsnių. Pvz. Vladislovas — 
Vladas netiko, nes mūsų 
kalboj garsų junginio vi vi
sai nėra, jis žeidžia savos 
kalbos jausmą, todėl mū
siškam tarime visai teisin
gai virto — Bladas. Pana
šiai Anna tapo Ona, Chris- 
tus — Kristus, Joana — 
Jonė...

šįkart pastebėkim gana 
dažną pažeidimą kalbinio 
jausmo nusakant laiką, kai 
tariame: ateik pusė penkių; 
posėdį pradėsim pusę ant
ros; koncertas baigės pusę 
dvyliktos... Net išmanūs 
asmenys čia kažkodėl nepa
junta sužaloto sakinio, 
nors linksniai piestu šiau
šiasi! Argi tartume: ateik 
kambarys ?!.. Rimčiau pa
galvoję greit randam tik
rą išraišką — pavartojam 
prieveiksmį pusiau: ateik 
pusiau penktos; ėjom gulti 
pusiau dvyliktos ...

Rykštė supinta iš 100 sukrių mazgų
Nauja Bronio Railos knyga

Liberty okupuotai Lietuvai 
ir, kaip jis sakosi įžanginia
me žodyje, per penkerius 
metus, t. y. iki 1979 m. tų 
prakalbų susidariusi visa 
šimtinė. Tai yra išties gerai 
ne tik žurnalistiškai, bet ir 
literatūriškai apdirbtų kri
tinių, publicistinių gabalų, 
liečiančių šių dienų Lietu
vos gyvenimą politiniais, 
kultūriniais, ideologiniais ir 
kitais požiūriais. Svarbiau
sias; anot paties autoriaus, 
tų prakalbų tikslas esąs 
"atremti nesiliaujamus pro
pagandos srautus dusinti 
tautą dvasiškai” (8 psl.).

Toliau savo prakalboje 
autorius paaiškina, kad 
knygos pavadinimą pasisko
linęs iš V. Krėvės pasakos 
apie laumę Vaivą, kuri, nors 
ir būdama gera, bet, nebe- 
apsikentus niekinama ar 
pamirštama, kartais imda
vusi plakti rykšte. Taigi, 
Raila, apgniaužęs rykštę, 
supinta iš 100 sukrių maz
gų, atsivėdėdamas skalbia 
tautos išdavikus, šmeižikus, 
istorijos begėdiškus klasto
tojus, žodžiu, "nusipelnu- 
sius” Maskvos palaižūnus.

Medžiaga atremta į tikrovę

Pabrėžtina kad Railos 
knyga atremta į tvirtą tik
rovės pagrindą. Jis yra su
telkęs aibę medžiagos apie 
šių dienų pavergtos Lietu
vos kultūrinį, politinį ir vi
sokį kitokį gyvenimą, seka 
jos spaudą bei literatūrą ir 
informuojasi iš tėvynės 
Amerikon kartais atvyks
tančių veikėjų. Tad auto
riaus žodis dalykiškas, pa
grįstas ir įtikinantis, trum
pai tariant, Raila visada 
kalba ad rem. Itin liesda
mas literatūrą, — o apie ją 
jis daug kalba — autorius 
atsimena daugybę pavar-t 
džių savo kolegų, draugų ir 
bendrabarbių, su kuriais 
jam teko anais laikais susi
durti, artimai bendrauti ir 
b e n d radarbiauti. žodžiu, 
Vaivos Rykštė pamirkyta 
pavergtos Lietuvos gyveni-

I § R I R P T I

DIRVA
P. O. Bpx 03206
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu 10 doL ir prašau atsiųsti naujai išėjusią 
Bronio Railos knygą "VAIVOS RYKŠTĖ”.

Pavardė ir vardas ....

Adresas ....

Bronys Raila, kurio knyga 
"Vaivos rykštė” turi didelį pa
sisekimą skaitančioje visuome
nėje.

mo tirštoje medžiagoje, — 
autorius piešia aštraus ir 
įžvalgaus kritiko plunksna 
pavergtos tautos aprėpnią 
panoramą.

Apie pavartotos medžia
gos gausybę liudija kad ir 
tas faktas, jog vardų ir te
mų rodyklėje suminėta per 
puspenkto šimto pavardžių 
bei temų ir suregistruota 
imponuojantis skaičius Lie
tuvoje išeinančių žurnalų 
ir knygų.

Literatūra, Trečias Frontas

Kalbėdamas apie litera
tūrą, Raila prieš pastato 
laisvosios Lietuvos rašyto
jus sukomunistėjusiems ko
legoms. Sakysime, jis labai 
šiltai atsiliepia apie K. Bin
kį, kurį vadina savo moky
toju, palankiai mini B. 
Sruogą, Mykolaitį-Putiną, J. 
Savickį ir k, ir labai griež
tai pasisako prieš tautos 
išdavikus, pav., L. Girą, A. 
Venclovą, P. Cvirką, tačiau 
suminkštėja k a 1 b ėdamas 
apie S. Nerį ir daro išvadą,

i/yr. Alantas

nors ir vadindamas ją iš
davike, kad jos laisvės lai
kais parašyta poezija "gal 
būt išliks pastovus literatū
ros lobis ir pasigrožėjimas”. 
Bent jam tie jos eilėraščiai 
visados ir ligi šiandien tebe
patinką (241 psl.). Kitoje 
vietoje jis vėl pastebi, kad 
S. Neris "dėl savo talento” 
turbūt turėsianti mūsų lite
ratūroje "reikšmingą vie
tą”, (233 psl.). Nenoriu čia 
leistis į platesnes diskusi
jas, — gal pasisakysiu pla
čiau ta tema atskirai ir pla
čiau — tik šįkart man knie
ti Vaivos Rykštės autorių 
paklausti, ar jis siūlys tuos 
gražiuosius jos eilėraščius 
įtraukti ir į literatūros 
chrestomatiją, iš kurios mo
kyklinis jaunimas semtųsi 
tautinės dvasios? Juk, ro
dos, ir kitas išdavikas L. 
Gira parašė: Dul dul dūdele, 
graži mano margelė, kuri 
daug kam patinka ...

Raila daug rašo apie kai
riųjų, kaip jie pasivadino 
"aktyvistų” rašytojų žur
nalo Trečiojo Fronto atsira
dimą. Nežinau jo pasirody
mo smulkmenų, bet gerai 
atsimenu tos grupelės ”pa- 
sidemonstravimą” rašytojų 
susirinkime. Tai buvo 1931 
ar 1932 metais, kai vyko 
Lietuvos Rašytojų Draugi
jos steigiamasis susirinki
mas universiteto rūmuose. 
Tik posėdžiui prasidėjus, 
prie prezidiumo stalo priėjo 
jaunas, šaunus vyras, per
skaitė išsiėmęs iš kišenės, 
nežinau kaip pavadinti — 
manifestą, protestą ar tie
siog pareiškimą, — turinio 
nebeatsimenu, visi "protes
tantai” rūsčiais veidais ir 
trankiais žingsniais demon
stratyviai iš susirinkimo iš
ėjo. Nebeatsimenu pavar
džių, bet aiškiai prisimenu, 
kad būrelio priešakyje iš
žygiavo tas pats vaikinas, 
kuris perskaitė raštą, bū
tent Raila. Paskui jį iškiū
tino smulkiais žingsneliais 
S. Neris. Būrelis nebuvo di
delis : gal nesiekė nė 10 "ak
tyvistų”, kaip jie save va
dino.

Man ir, be abejo, ne tik 
man, bet ir kitiems susirin
kimo dalyviams ta demons
tracija paliko sunkų įspūdį, 
nes mes visi pajutome, kad 
nuo lietuvių rašytojų kūno, 
o kartu ir nuo visos tautos 
atplyšo atskala. Raila savo 
knygoje tvirtina, kad iš pra
džios Trečias Frontas buvęs 
literatūrinio pobūdžio žur
naliukas, tik vėliau pradė
jęs raudonuoti. Kai jis pa
stebėjęs žurnalą simpati
zuojant Maskvai, iš jo pa

sitraukęs. Trečias Frontas 
tautinei lietuvių literatūrai 
jokios įtakos nepadarė ir 
pėdsakų nepaliko. Be abejo 
dėl to ir Lietuvių Enciklope
dijoje tas leidinėlis nemini
mas. Jis tik pasitarnavo 
kompartijai, kuri iš jos pa
darė komunistinės literatū
ros ištaką Lietuvoje. Tad 
man ir kyla abejonių, ar yra 
prasmės apie tą leidinėlį 
tiek daug kalbėti?

Vienas už visus
Dar kartą pasitvirtino ta 

nuomonė, kad kartais pa
skiras tautietis gali daugiau 
padaryti Lietuvos bylai, 
kaip kokia didelė organiza
cija. Raila savo Vaivos 
rykšte skaudžiai kerta 
Kremliaus tarnaičiams. o tą 
rykštę mes visi tvirtai ap
gniaužę laikome savo ran
kose. Autorius kalba visų 
laisvojo pasaulio lietuvių 
vardu ir ne tik laisvojo pa
saulio, bet ir vardu visų tų 
tautiečių, kuriems Tėvynė
je užčiauptos lūpos. Vaivos 
rykštė skaitytina tremti
niams tautiečiams sinjo
rams, kurie gal daugiau ar 
mažiau dar atsimena anuos 
laikus, bet juk per tiek me
tų daug kas ten pasikeitė iš 
pagrindų, — sakysime, aš 
pats gyvenau Lietuvoje tais 
pačiais laikais, kaip ir Vai
vos Rykštės autorius, bet 
ir man jo knygoje daug kas 
naujo, — o itin ji skaityti
na jaunimui nieko arba be
veik nieko nežinančiam apie 
padėtį Lietuvoje. Railos 
knyga jaunimui bus neiš
semiamas informacijos šal
tinis susiorientuoti kas 
šiandien dedasi Krašte ir ne 
tik informacijos gausybė, 
bet ir tautinės sąmonės gi
lesnis supratimas bei ko
vingumo už tautos laisvę 
žadinimas.

Kaip autorius kalba
Siedamas literatūrinį ir 

žurnalistiną stilių, Raila 
nukelia skaitytoją į užkuli
sinę, sakyčiau, intymią ap
rašomų įvykių bei faktų at
mosferą. Jis savo dialogą 
veda tokia vaizdinga ir įtai
gia kalba, kad, rodos, lie
čiamus Kremliaus statyti
nius bei pataikūnus išri
kiuoja mūsų akivaizdoje 
dvasiškai ir morališkai nu
nuogintus. Tad vietomis 
skaitytojas pasijunta skai
tąs ne publicistikos, o bele
tristikos veikalą...

štai viena ištraukėlė, ro
danti kaip Railos Vaivos 
rykštė plaka. Jis rašo apie 
grįžusį Lietuvon rašytoją J. 
Mikuckį, kuris parašė savo 
atsiminimus, prisipažinda
mas šnipinėj ęs maskoliams 
dar būdamas Vakarų Vokie
tijoje. Raila kelia dėl to kai 
kurių abejonių ir rašo, kad 
”tai ne Mikuckio stilius” ir

(Nukelta į, 6 psl.)
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Rykštė supilta...
(Atkelta iš 5 psl.) 

kad tai esą ”NKVD ir KGB 
Ciceronų perlai” ir kerta ra
šytojui Baltušiui, kuris nu
sileidęs "į sutrų šulinio dug
ną”, parašė knygai įžangą, 
"tyčiodamasis iš lietuvių 
tautos siekimų” ir toliau 
Vaivos rykštės autorius 
taip rašo;

Visas Baltušio raši
nys gausiai išpuoštas 
Šlykščiausiu enkavedis- 
tiniu žodynu ir nuo ko
to lūžusioms hiperbo
lėm. Labiausiai jis vai
posi iš Lietuvos laisvės 
siekiančių išeivių. "Ne
sulaikysi upės bėgi
mo!”, šūkauja Baltu
šis, g a r a ntuodamas, 
kad Lietuvai jau am
žiams neištrūkti iš 
maskolinės Volgos glo
bos. (248 psl.).

Iš tos ištraukėlės galima 
maždaug susidaryti Įspūdį 
apie Railos stilių, toną ir 
apskritai apie visos knygos 
dvasią. Autorius dalykus 
vadina tikrais vardais nevy
niodamas į vatą. Svarbiau
sias jo patriotinių pastan
gų tikslas skelbti tiesą, nu
plauti nuo lietuvių tautos 
veido šmeižtą, melą, nieki
nimą, istorijos klastojimą, 
žodžiu, visą tą purvą, kuri 
maskolių klusnūs pataikū
nai štai jau keliosdešimt 
metų taip begėdiškai ir nu
sikalstamai drabsto pilno
mis rieškučiomis, pasisem
dami iš neišsenkamų pūvan
čios raudonosios propagan
dos aruodų...

Perskaitęs Railos knygą 
pagalvoji, kad prie paverg
to Nemuno Maskvos tarnai 
politikuoja, pardavinėja sa
vo tautos laisvę, šmeižia ir 
begėdiškai klastoja istoriją, 
keikia išeiviją, o prie Paci- 
fiko Vaivos Rykštės auto
rius polemizuoja, aiškina, 
demaskuoja tautos išdavi
kus, atitaisinėja melą, ir 
šmeižtus, žodžiu, kalba lais
vojo pasaulio išeivių ir pa
vergtos užčiauptam lūpom 
tautos vardu, — kalba vie
nas už visus! Ir jo balsas 
girdimas kur reikia!

Pastebėtina kad Radio 
Liberty vadovybė pakvietė 
Railą ir toliau kalbėti pa
vergtai Lietuvai. Linkima 
jam sėkmės ir tikimės susi
laukti kitos Vaivos Rykštės, 
kuri, neabejojame, bus prie
šams tokia pat skaudi, kaip 
ir pirmoji.

Estetiškas ir prasmingas 
dail. A. Kurausko sukom
ponuotas aplankąs.

Bronys Raila, Vaivos 
Rykštė, šimtas pra
kalbų į Lietuvą, 1975-
1979, 430 psl., Viltis,
1980. Aplanko dailinin
kas — A. Kurauskas. 
Tiražas 1,000 egz. Kai
na 10 dol.

Leidžiami Antano Salio rastai
Lietuvių Katalikų Mokslo 

Akademija Romoje pradėjo 
leisti profesoriaus Antano 
Salio raštus. Ir 1979 metų 
gale jau pasirodė I tomas.

Antanas Salys savo gau
sius Lituanistikos mokslo 
darbus paliko išdraikytus 
Nepriklausomos Lietuvos 
periodikoje, anglų bei vo
kiečių mokslo žurnaluose ar 
atskiruose leidiniuose bei 
rankraščiuose saVo stalčiuo
se.

Palyginti per ilgoką savo 
akademinio darbo amžių 
(41 metus) Antanas Salys 
kaip lituanistas mokslinin
kas dirbo pažymėtinai ne
palankiose sąlygose. Nepri
klausomoje Lietuvoje jam 
buvo lemta dirbti Kauno bei 
Vilniaus universitetuose tik 
dešimtį metų. Bolševikų ir 
vokiečių okupacijos sutruk
dė visus mokslo darbus. 
1944 m. pasitraukęs iš tėvy
nės, pora metų Salys dirbo 
vokiečių universitetuose, o 
1947 m., jam persikėlus į

K. Velyvis

Ameriką, Philadel p hi j o s 
Universitetas pakvietė Salį 
kaip profesorių dėstyti sla
vistiką. Tik kada nekada jis 
gaudavo progos skaityti 
vieną, kitą kursą ir lituanis
tikos. čia jis profesoriavo 
iki mirties, iki 1972 m.

Bolševikai nemėgo Nepr. 
Lietuvos lituanistų. Todėl 
nei Skardžiaus, nei Salio, nei 
Joniko darbų jie nepublika
vo. Tuo būdu naujosioms 
lituanistų kartoms okupuo
toje Lietuvoje nevisi anų 
mokslininkų darbai yra ži
nomi ar prieinami. Taigi vi
sus Salio darbus reikėjo su
rinkti, suredaguoti ir išleis
ti specifiniu leidiniu.

šito darbo ėmėsi Antano 
Salio kolega profesorius 
Petras Jonikas. Jis Salio 
raštus suredagavo į keturis 
tomus. 1. BENDRINĖ 
KALBA; 2. TIKRINIAI 
VARDAI; 3. ĮVAIRŪS

STRAIPSNIAI ir 4. LIE
TUVIŲ KALBOS TARMĖS.

Iš spaudos išėjo I tomas 
— Bendrinė Kalba, 
570 psl. Savo išore ir turi
niu gana patrauklus. Tomas 
gerai suredaguotas ir mo
derniškai išleistas. Pavar
tota įvairių šriftų bei ver
tinių svetimomis kalbomis 
tam ar kitam dalykui išaiš
kinti. Ir tomo gale įdėtos 
žodžių rodyklės.

šiame tome Salys nagri
nėja įvairiausius bendrinės 
kalbos klausimus bei jos 
problemas. Tie klausimai, 
tos problemos ir šiandie 
mums aktualios. Tai pagrin
diniai dalykai mūsų bendri-

nės kalbos raidoje, čia skai
tytojas susipažins su Salio
kuriamosios kalbos princi
pais. čia jis pajus gyvą Salį. 
Platus ir objektyvus moks
lininko žvilgsnis į kalbos 
reiškinius juntame visame 
tome. Jo meilė gimtajai kal
bai gimdo jo kantrybę ir 
principingumą aiškinant lie
tuvių kalbos žodžius, termi
nus, jų kilmę.

Tikime, neužilgo pasiro
dys profesoriaus Antano 
Salio Raštai Vakarų biblio
tekose. O svarbiausia, jie iš
sirikiuos Vilniaus Universi
tete prie K. Būgos ir J. 
Jablonskio Rinktinių Raštų, 
okupuotoje Lietuvoje išleis
tų, ir praturtins Lituanisti
kos lobyną.

NEPAaMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

GERIAUSIAS PUSMETINIS 
JUMS UŽ ŽEMIAUSIAS

KAINAS, KURIOS 
NESIKARTOS 

Kiekvienas sudėjimas garantuojamas 
gerai ir gražiai.

Visiems sudėjimams įskaitomas kirpimas ir 
stilizavimas.

Soft Velvet Perm
Gaukite vieną iš šių nuostabių sudėjimu kol jie 
yra prieinami už šią ekonomišką kainą. Plau- 
kiąs vingiuotas judesys, duodąs paramą ten. kur $14.95 
plaukų stilius reikalauja. Puikus sudėjimo... ne $25 
švelni ir natūrali išvaizda.

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

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

tik 
$16.95 
ne $30

tik
$21.95

Mes taip pat turime Pantene ir ”No Sėt” sušukavimą ir 
Co sudėjimą moterims ir ri/rams.

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

site patenkinti.
Tik $5.95

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

atrodysite ir jausitės visada geriausioj formoj.
$5.45

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

andrė duval
EAST

• 406 Euclid Avė.. 2d F. 781-3161
• Southgate, 589S Warrensville, 

663-6316
• Severam** Center.

382-2600. 382-2369
• Shoregat, laike Shore Blvd, 

MI-67M
• Mentur. 233-0113. n«xt tu Zayre 
e Opposite Eastgate. 140-3135

WEST
e Oppuoite South land. 

845-3404
o Opposite W«utgate. 

333-6646
e l'armatoon.

884-63M 
o Sheffield Center, 

latram 233-7211. 
El>ria 321-3712

”RIVERWOOD”, Daytona Beach, Port Orange City apy
linkėje, Floridoje, naują, gražiai išplanuota gyvenvietę apžiū
rėjusi lietuvių grupė, kurioje matome chicagiškių, iš Los An
geles, Deltonos ir kitur. Riverwood gyvenvietėje jau vyksta 
statybos. Statomi pavyzdiniai namai — modeliai, pagal kuriuos 
kiekvienas galės užsakyti sau namus. Šiame projekte 5 metų 
laikotarpyje numatoma pastatyti virš 400 rezidencinių namų, 
bei condominium. Šiuo metu kompanija geros kokybės namus 
parduoda gana prieinamomis kainomis. Čia planuojama ir taip 
vadinamas "Lithuanian Village”. Šia gražia, ramia vietove ver
tėtų domėtis ir lietuviams.

VIENUOLIKA
DIENU 

LIETUVOJE 
ELIONĖS I LIETUVĄDVI

IR LENKIJĄ BŪNANT 
LIETUVOJE 11 DIENŲ.

I Kelionė — rudenį: spalio 1-16.16 dienų 
kelionė, iš jų 11 dienų Lietuvoje, 2 Var
šuvoje ir 1 Frankfurte.......... $1,349.00

II Kelionė — žiemą: gruodžio 20 — sau
sio 4. 16 dienų kelionė, iš jų 11 
dienų Lietuvoje, 2 Varšuvoje ir 1 
Frankfurte ............................. $1,349.00

III Kelionė — vidury spalio: spalio 12-22.
11 dienų kelionė, iš jų 6 dienos 
Lietuvoje, Varšuvoje ir 1 Frank
furte .....................................$1,049.00

Keliaujama Lufthansa lėktuvais iš Bostono ir 
New Yorko. Kainos skrendant iš šių miestų. Pa
pigintos kainos galimos ir iš kitų miestų suderi
nant su šiais skridimais.

Vietų skaičius ribotas. Iš anksto rezervuojant 
yra garantija gauti vietą. Rezervacijos ir infor
macijos reikalais kreiptis:

BALTIC TOURS
8 WHITE OAK ROAD
NEWT0N, MA. 92168

(617) 969-1190

Daromi giminių iškvietimo dokumentai.
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SAULIŲ KULTŪRINIS SAVAITGALIS

Naujosios Anglijos šaulių 
rinktinės kultūrinį savait
galį ruošti Darbo Dienos sa
vaitgalyje, tapo tradicija, 
Šiais metais įvyko rugpiūčio 
30 ir rugsėjo 1 dienomis 
gražioje Tėvų Pranciškonų 
vasarvietėje, Kennebunk- 
port, Maine.

Gražų, saulėtą šeštadie
nio rytą renkasi šauliai pa
bendrauti ir pagyventi nors 
porą dienų šauliškoj dva
sioj. Užsiregistravo 56 as
menys. Malonu buvo, kad į 
rinktinės kvietimą dalyvau
ti atvyko net iš tolimos Flo
ridos A. Miliauskienė, I. Ra- 
činskienė, A. Grabauskas ir 
A. Verbyla. Iš Kanados at
vyko J. šiaučiulis, A. Mylė 
su žmona ir š. B. Kasperavi
čius su žmona. Iš New Yor
ko J. ir A. Pumpučiai, V. 
Butkys, Br. Bobelis ir VI. 
Vasikauskas.

Stovyklos viršininkas, 
rinktinės pirm. A. Zenkus, 
pasveikino visus atvykusius 
ir palinkėjo dabštaus ir nuo
taikingo savaitgalio.

Varžybinis šaudymas vy
ko po pietų, kuriam vado
vauja stovyklos komendan
tas P. Tyla. Vakare — su
sipažinimo vakaras, sesių 
paruošta kavutė.

Sekmadienį, rugsėjo 31 d. 
tuoj po pusryčių šaulių pa
šnekesys, kurį praveda J. 
Šiaučiulis. Papasakoja apie 
Kanados šaulių veiklą. Jau
nimo į savo eiles negali pri
traukti. Kalti esam patys, 
nes jaunimui neturim pro
gramos, o vadovaujančių 
vietų nenorim užleisti. Po 
pašnekesio, šauliai nuvyko 
į bažnyčią, šv. Mišias atna

šavo ir Tautos šventės pro
ga pritaikytą pamokslą pa
sakė rinktinės kapelionas 
Tėv. R. šakalys. Mišių metu 
giedojo sol. B. Povilavičius, 
vargonais grojo muz. J. Gai
delis.

3 vai. p. p. stovyklautojai 
susirinko į salę Tautos 
šventės minėjimui. Įnešus 
vėliavas, giedamas Tautos 
himnas ir Jono Vanagaičio 
kuopos šauliai V. Tumienė 
ir J. Gaidelis kviečiami iš
eiti į priekį, jiems įteikia-: 
mi apdovanojimai. V. Tu- 
mienei, šaulių žvaigždės 
Ordeną prisega Jono Vana
gaičio kuopos Garbės šau
lys J. Stašaitis. Išnešamos 
vėliavos ir pradedamas mi
nėjimas.

Stovyklos viršininkas A. 
Zenkus trumpai apibūdino 
šios šventės reikšmę ir kal
bėtoju pakvietė prieš porą 
metų į Ameriką pas tėvą at
vykusį, A. Grigalauską. Jis 
vaizdžiai apibūdino rusų 
vykdomą dvasinį genocidą 
okupuotoj Lietuvoj. Tautos 
rusinimas daugiausia vyk
domas jaunimo tarpe per 
mokyklas ir kariuomenę. Po 
turiningos ir vaizdžios pa
skaitos, sekė meninė dalis, 
kurią atliko sol. B. Povila
vičius, akompanuojant muz. 
J. Gaideliui.

Sekmadienio vakare įvy
ko laužas. Dalyvavo ne tik 
šauliai, bet ir svečiai šiuo 
metu vasaroją pas Tėvus 
Pranciškonus. Pirmoji laužo 
dalis skirta prisiminti žu
vusius partizanus ir Sibi
re kenčiančius tremtinius. 
Laužą pradėjo E. Gorodec-

kienė kviesdama buvusią 
Sibiro tremtinę E. Juciutę 
uždegti simbolinę žvakutę 
tremtiniams prisiminti. Už 
žuvusius partizanus žvaku
tę uždegė Vilniaus rinkti
nės pirm. J. šiaučiulis ir 
jautriai paskaitė ištraukas 
iš Sibiro tremtinių poezijos. 
Partizanų daina duetu pa
dainavo I. Račinskienė ir
E. Gorodeckienė. Visiems 
dalyviams dainuojant Leis
kit į Tėvynę, baigiama pir
moji laužo dalis. Pereinama 
prie linkmesnės programos. 
Savo kūrybos humoristinius 
kūrinius skaitė E. Juciūtė 
ir A. Maskeliūnienė. A. My
lė paskaito poezijos, o tar
puose galingai linksmai 
skambą pravedamos dainos. 
Dvi valandas trukęs laužas 
baigiamas tradicine "Lietu- 
va Brangi” ir sakoma iki 
pasimatymo sekančiais me
tais.

Pagaliau paskutinė sto
vyklos diena. Tuoj po pus
ryčių renkasi į salę užbai- 

. gimui. Stovyklos viršinin
kas dėkoja visiems savo 
darbu prisidėjusiems prie 
savaitgalio pasisekimo. Per
skaito gautus sveikinimus 
raštu šia proga. Sveikina 
Vytauto Didžiojo rinktinė, 
Maironio kuopa Sudbury, 
St. Butkaus kuopa Detroite, 
Dr. K. Pautienius, Sąjungos 
vicepirm. sveikatos reika
lams.

J. šiaučiulis kalba Vil
niaus rinktinės vardu, V. 
Butkys Simo Kudirkos kuo
pos vardu, A. Grabauskas 
— Romo Kalantos kuopos 
vardu ir A. Mylė — DLK 
Mindaugo kuopos vardu. Vi

si savo žodyje pabrėžia ne- 
pavargt, dirbt, būt vienin
giems. šaulys turi duoti, 
o nereikalauti. Ateinančiais 
metais visi žada vėl atvykti 
ir didesnį būrį šaulių atsi- 
vežti.

Pagaliau skelbiami šau
dymo varžybų laimėtojai. 
Vyrų grupėje I vietą laimė
jo J. Stašaitis, II E. Mar
tišius. Moterų: Br. Marti
šienė, II J. Šaulienė. Sto
vyklos viršininkas sveikina 
laimėtojus ir įteikia trofė- 
jas. šiuo stovykla uždaro
ma.

Visi renkasi vėliavų nu
leidimui. Giedamas Lietu
vos himnas. Pamažu, atro
do nenoromis vėliavos slen
ka žemyn. Kodėl taip greit 
prabėgo tos gražaus bendra

ATVYKĘ Į CHICAGĄ, BŪTINAI 
PASINAUDOKITE PROGA

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

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

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

vimo dienos. Bet tikimės vėl 
susirinksim kitais metais.

(eg)

TOOL & DIE MAKER
Are you loolcing for a better career 
opportunity > Do you likę a pleaeant 
work environment? Would you want 
to work in new plant ot an eetab- 
lished and growing compsr.y)
We at WABASH AUTOMOT1VE 
COMPONENTS IN FT. WORTH, 
TEXAS, have an opening for an ex- 
perienccd DIE MAKER. Ve need 
someone with 3 to 5 yeare esperience 
who can build die* from prints, im- 
prove our exi*tinę dies, and help 
resolve die problem* on production 
equipment.
We offer an excellent startine wage, 
Insurance, a profit-sharing retirement 
plan, a career opportunity and other 
benefit*. ALSO

RELOCATION 
REIMBURSEMENT 

APPLY CALL OR IVRITE TO: 

WABASH INC.
810 N. CASS ST.

WABASH. INDIANA 46992
219-563-3111

Equal Opportunity Employer

DR. DOVAS ZAUNIUS (29)

Vokietijos skundas prieš 
Lietuvą Ženevoje

Buvo nurodyta, kad 
Liepojaus ūkinės sferos jau kelis kartus krei
pęsi į vyriausybę Liepojaus-Romnų geležinke
lio linijos reikalus ir net gavusios atitinkamų 
pažadų, bet dabar šios viltys žuvusios”.

Liepojiečių perdėtas susirūpinimas dėl ge
ležinkelio, kuris neveiku dėl lenkų smurto prieš 
Lietuvą, galėjo sukelti pasitenkinimą ne tik 
Varšuvoje, bet ir Ženevoje, kur Tautų Sąjun
gos susisiekimo ir tranzito komisijos nariai 
uoliai svarstė, kaip privertus Lietuvos vyriau
sybę užmiršti ”želigovskiadą” ir leisti trauki
niams riedėti per "administracijos liniją”, sky
rusią nepriklausomą Lietuvą nuo okupuotosios 
Vilnijos.

Jau paminėjau užsienių reikalų ministro 
Zauniaus išsireiškimą, kad gerų santykių pa
laikymas su kaimyninėmis valstybėmis pri
klauso aukšto meno kategorijai. Jis pats betgi 
netrukus po to, kai iškilmingai atžymėtas net 
penkių sutarčių sudarymas su kaimynais lat
viais, gruodžio 9 d. pasirašė draugingumo su
tartį su — Afganistanu. Iš "Eltos” komunikato 
seka, kad sutarties pasirašyti į Kauną specia- 
liškai atvyko Afganistano ambasadorius Mask
voje. Komunikate dar pastebėta: ”12 valandą

Dr. Albertas Gerutis-

jis buvo priimtas audiencijoj pas Respublikos 
Prezidentą”.

Bet draugingumo sutartis su Afganistanu 
nebuvo vienintelė, kuri mus siejo su tolimomis 
valstybėmis. 1930 m. rugsėjo 17 d. pasiuntinys 
Jurgis Baltrušaitis pasirašė Maskvoje draugin
gumo sutartį su Turkijos ambasadorium. Tos 
sutarties pirmasis straipsnis deklaravo: "Lie
tuvos Respublikos ir Turkijos respublikos san
tykiuose viešpataus nelaužoma taika ir nuošir
dus bei amžinas draugingumas”.

O dar 1930 m. sausio 13 d. Baltrušaitis 
pasirašė Maskvoje tokią pat draugingumo su
tartį su Persija, kaip anais laikais vadintas da
bartinis. Iranas. Ir šios sutarties pirmasis 
straipsnis prasidėjo tokiais žodžiais: "Prade
dant nuo šios dienos ir nuolat bus tikras drau
gingumas ir pastovus geras susipratimas tarp 
Lietuvos Respublikos ir Persų Imperijos, taip 
pat ir tarp dviejų valstybių piliečių”.

"Tikras draugingumas ir pastovus geras 
susipratimas” iš tikrųjų vi< vo tiek su Af
ganistanu, tiek su Iranu, tiek su kitomis toli
momis šalimis per visą Lietuvos valstybės ne
priklausomybės laikotarpį.

1938 m. pradžioje Lietuvos Jaikraščiuose 

paskelbtas Mazanderan mieste gyvenusio lietu
vio gydytojo I. Krumsko laiškas, kuriame jis 
aprašė Irane įsikūrusių negausių lietuvių gy
venimą. Laiško autorius savo laišką pasiuntė 
ne tik nepriklausomos Lietuvos keliems laikraš
čiams, bet ir Vilniaus krašto lietuvių laikraš
čiui. Prieš pat Varšuvos ultimatumą Lietuvai 
lenkų įstaigos Vilniuje ypač piktai siautėjo 
prieš Vilnijos lietuvius ir jų organizacijas, 
ir spaudą. Vilniaus lietuviai kurį laiką tega
lėjo išleisti vienkartinius leidinius. Dr. Krums
ko laiškas atspausdintas 1938 m. sausio 13 d. 
tokiame vienkartiniame leidinyje, pavadintame 
"Mūsų Kelias”. Lenkų cenzūra laiško didžiąją 
dalį išbraukė, nes autorius paminėjo ir Vilniaus 
lietuvių vargus. "Mūsų Kelio” redakcija pava
dino Dr. Krumską "žymiu lietuviu”, o pats 
laiško autorius siuntė linkėjimus 1938 metais 
"Irano lietuvių vardu”. Laiškas raštyas 1937 
m. gruodžio 16 d.

Daug sunkiau buvo išlaikyti nesudrumstus 
santykius su kaimyninėmis valstybėmis. Tai 
Dr. Zaunius patyrė jau pirmaisiais savo mi- 
nisteriavimo metais, kai jam reikėjo gintis Tau
tų Sąjungos forume Ženevoje nuo vokiečių puo
limų. O lietuvių-lenkų santykių nebuvimas kone 
pastoviai figūravo ženeviškės institucijos dar
bų tvarkoje.

25. Vokietijos skundas prie etuvą Ženevoje
1930 metų vasarą V i jos spauda vėl

pradėjo kampaniją prieš .tuvos vyriausybę 
dėl tariamų prasilenkimų su Klaipėdos krašto 
autonomijos nuostatais.

(Bus daugiau)
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Bostono lietuviai
ĮDOMUS PARENGIMAS 

BOSTONE

Bostono skautija rengia 
"Antro Kaimo" iš Chicagos 
spektaklį Bostone š. m. spa
lio mėn. 18 d. 7:30 vai. va
kare Lietuvių Piliečių drau
gijos III-čio aukšto salėje, 
368 W. Broadway, South 
Boston.

Bilietus j parengimą iš 
anksto galima gauti: So. 
Bostone pas A. Andriulio- 
nį, telef. 268-5503; Quincy 
pas G. Čepą, tel. 472-4956; 
Miltone pas Ir. Veitienę, tel. 
698-1990; Brocktone pas L. 
Šukienę, tel. 583-2830; Cape 
Code pas č. Mickūną, tel. 
771-8594; Rhode Island pas 
S. Šatienę, telef. 884-9572; 
Connecticut pas D. Banevi
čienę, tel. 521-2375 ir Wor- 
cestery pas p. Palubecką.

Nepraleiskime retos pro
gos pamatyti įdomų spek
taklį. (kn)

DIDŽIOSIOS LIETUVOS 
ŠVENTĖ

Rugsėjo 7 d. Bostono lie
tuviai šventė Rugsėjo 8-ją 
— Tautos šventę. Minėji
mas pradėtas šv. Mišiomis 
lietuvių parapijos bažnyčio
je, 3 vai. p. p. Susirinkta 
į Lietuvių Piliečių Draugi
jos auditoriją, kur vyko mi
nėjimo akademinė dalis ir 
meninė programą.

čia minėjimą pradėjo LB 
Bostono apyl. pirm. Aloyzas 
Astravas. Jono Vanagaičio 
šaulių kuopos pirm. Povilas 
Tyla vadovavo vėliavų įne
šimui. Atsistojimo minute 
buvo pagerbtas savanoris- 
kūrėjas Kazys Merkis, ku
ris mirė prieš porą savaičių. 
Trumpu atidaromuoju žo
džiu pirm. Astravas pažy

ROLL FORM OPERATION 
SETUP/OPERATORS

HAWORTH, INC has an immediate openmg for 
a roll form setup/operator for our Douglas, 
Mich Dlant

The successful applicant will have a minimum of 
one year of specific experience m the operation 
and setup of roll form equipment

Demonstrated mechanical aptitude and the 
atMlity to cead blue-prints are required. A 
background demonstrating ability to ad|ust and 
operate to roll form machmery to meet very 
close tderances is necessary.

In return. HAWORTH offers both wages and 
fringe benefits which the applicant w«ll find 
attractive

INDUSTRIAL RELATIONS OFFICE

To apply, send a resume to. or complete 
application form at:

OFHCE INTEMO* SYSTEMS
545 East 32nd Straat HoHond. Ml 49425

(3U-3»)

mėjo, kad šioje dienoje yra 
dvi šventės: didžiosios Lie
tuvos praeities šventė ir 
Marijos gimimo šventė. Ta
da pakvietė Jūratę Dam
brauskaitę vadovauti minė
jimo programai. Kunigas 
Albertas Kontautas, šv. 
Petro parapijos klebonas, 
sukalbėjo maldą.

Prelegentas prof. Simas 
Sužiedėlis kalbėjo apie isto
rinę ir Vytauto Didžiojo lai
kų Lietuvą. Tautos šventės 
minėjimas pradėtas 1930 
metais, minint Vytauto Di
džiojo numatytą karūnaci
jos dieną. Tada Vytauto pa
veikslas keliavo per visą 
Lietuvą. Lietuvos universi
tetas Kaune buvo pavadin
tas Vytauto Didžiojo vardu, 
Klaipėdos gimnazija buvo 
pavadinta Vytauto Didžiojo 
vardu ir eilė kitų įstaigų 
gavo Vytauto Didžiojo var
dą. Tad šiais metais ir Tau
tos šventės yra auksinė su
kaktis. Kodėl tada buvo pa
sirinkta Tautos šventės mi
nėjimui Vytauto Didžiojo 
karūnacijos diena ? Galėjo- 
būti parinkta ir Mindaugą 
krikšto diena. Tačiau Vy
tautas Didysis buvo ta di
džioji Lietuvos asmenybė su 
kuria skaitėsi visas pasau
lis. Net ir Lietuvos krikštas 
buvo Vytauto nuopelnas, o 
ne kieno kito, kaip mūsų 
kaimynai lenkai nori pasi
savinti. Vytautas vedė ko
va už Lietuvą ir jos didybę 
bei savistovumą ne tik su 
Lietuvos priešais, bet ir vi
duje. Jis išplėtė Lietuvą nuo 
Baltijos iki Juodųjų jūrų. 
Jis bandė sutraukti ryšius 
su Jogailos lenkiška karūna. 
Tik visa nelaimė, kad Vy
tautas nepaliko savo įpėdi
nio, o tas ir vedė Lietuvą į

'ANTANAS RŪKŠTELĖ. Vytautas Didysis prie Juodosios 
jūros (aliejuš).

visokias negeroves ir nelai
mes.

Po prof. Sužiedėlio pa
skaitos, Jūratė Dambraus
kaitė iškvietė 4 abiturien
tus: Rastenytę, šležaitę, Si
monaitytę ir Kulbį, kurie 
praeitą pavasarį baigė Bos
tono lituanistinę mokyklą, o 
pirm. Astravas jiems vi
siems įteikė po knygą, V. 
Pietario istorinį romaną 
"Algimantas”.

Po keliolikos minučių per
traukos, buvo pakviesta Ra
munė Adomavičiūtė vado
vauti meninei programai. 
Brocktono ansamblio "Sū
kurys" kanklininkės: Aldo
na Lingertaitienė, Harriat 
Dilytė ir Regina Kulbytė, 
vadovaujant A. Lingertai- 
tienei, paskambino: Ko liū
di putinėli, Supinsiu dainu
žę ir šeinis. Po jų sekė 
Brocktono šv. Kazimiero 
parapijos choras, vedamas 
muziko Juliaus Gaidelio, ku
ris padainavo: Tremtinių 
malda, Kur bėga Šešupė, 
Anoj pusėj Nemunėlio, Ty
kus buvo vakarėlis, Augo 
putinas, Laikas namo ir Lie
tuviais esame mes gimę.

Dainoms nutylus, LB pir
mininkas Astravas trumpai 
pakalbėjo apie antrąją šios 
šventės dalį — mūsų para
pijas. Sutapimu, o gal spe
cialiai buvo parinkta ši Die
vo Motinos Marijos gimimo 
diena ir Tautos šventei.

Po visos programos buvo 
vaišės.

šis Didžiosios Lietuvos 
Tautos šventės minėjimas 
buvo gražiai suorganizuo
tas, su labai puikia progra
ma — puiki paskaita ir pui
ki meninė dalis taip gražiai 
atlikta. Taip pat reikia pa
sidžiaugti, kad įtraukiamas 
ir jaunimas. Jūratė Dam
brauskaitė, kuri yra akty
vi lietuviškoje veikloje, LB 
Bostono apyl. valdybos na
rė ir Ramunė Adomavičiū
tė, kurios gražia lietuvių 
kalba vedė joms skirtas mi

nėjimo dalis, žodis ir apie 
LB apyl. pirmininką Aloyzą 
Astravą. Jis nepersenai ap
sigyveno mūsų apylinkėje. 
Tačiau labai aktyviai ir 
nuoširdžiai įsijungė į lietu
višką veiklos gyvenimą. Ir 
šis gražus ir gražiai pra
ėjęs minėjimas daugumoje 
yra jo nuopelnas. Ir ne tik 
visuomeniniame gyvenime 
jis yra aktyvus ir parapi
jos gyvenime.

PRADĖJO MOKSLO 
METUS

Bostono lituanistinė mo
kykla, kurios direktorius 
yra jau daug metų rašyto
jas Antanas Gustaitis, mok
slo metus pradėjo rugsėjo 
13 d. 9 vai. ryto šv. Mišio
mis šv.Petro lietuvių para
pijos bažnyčioje.

Pamokos vyksta, kaip ir 
seniau, Gavin mokyklos pa
talpose.

Lietuviškas prieauglis 
yra, tačiau mokykloje mo
kinių skaičius mažėja. Kal
bos mokėjimas yra didelis 
turtas, o ypač gimtosios 
kalbos. Yra tėvų, kurie ir iš 
gana toli atveža savo vaikus 
į šią mokyklą, o yra ir gana 
arti gyvenančių, kurie ne
leidžia savo vaikų. Juk tai 
vaikų apiplėšimas. Tad mie
li tėveliai, neskriauskite sa
vo vaikų ir leiskite į šią mo
kyklą.

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED NURSES

3-11 AND 11-7 SHIFTS

To work & live in • small Con geniai 
Community & Hospital.

Immediate openings for full or part 
time. in chargė and staff position* 
in our apačiai care unit. Work in a 
modem unit with the lateat equip- 
ment and a staff that take* pride 
in giving close personai patient care. 
Benefits include health insurance, 
master medical, preacription*. dental, 
retirement fully paid by the hospital. 
■ccident and sickneas, matemity and 
life insurance. educational assistance 
and many other*. Enjoy small town 
living with the advantage of a large 
city and Michigan Statė University 
onfy a few mile* away. Contact the 
personnel office, CL1NTON MEMO- 
R1AL HOSPITAL. UOS So. Oakland, 
St. Johns, Michigan 48879. 1-517-224- 8881. E.Č.E. (38-38)

ELIZABETH

ELIZABETHAS RUOŠIASI 
TAUTOS ŠVENTEI

Kaip ir praeityje, taip ir 
šį rudenį Elizabetho ir apy
linkės lietuviai ruošiasi pa
minėti senąją Vytauto Di
džiojo laikų Tautos šventę. 
Šios šventės minėjimas čia 
yra pasidaręs jau pastovia 
tradicija, beveik ta pačia 
dvasia kaip ir per Vasario 
16. šios garbingos šventės 
rengėjas yra Tautinės Są
jungos Elizabetho skyrius.

Svarbesnius įvykius šven
čia šeimos, grupės, ir įvai. 
rios tautos. Tai atmintini 
įvykiai, primeną istorijos 
eigą, sukaktis ar drąsiuo
sius žmonių pasiaukojimus. 
Kada kalbama apie tautos 
šventę, tai tuo pačiu pabrė
žiama ir valstybingumo 
samprata. Rugsėjo Aštun
toji diena privalo mums pri
minti mūsų tautos ir vals
tybės savitumą bei suvere
numą. Anuo metu mūsų 
tautos istorijoje turėjo at
sitikti didelis įvykis. Tas 
įvykis tai buvo Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio pla
nas tapti Lietuvos kara
lium. Deja, šis planas nega
lėjo būti įvykdytas dėl mū
sų kaimynų lenkų pasalū
niškų to meto tikslų. Jie pa
sienyje užpuolė pasiunti
nius kurie nešė Vytauto ka
rūną ir karūnacijos užmo
jis nebeįvyko ... Taigi ta
sai planas buvo smurtu su
kliudytas.

Elizabetho skyrius, nors 
ir savo narių skaičiumi su
mažėjęs, tebėra dar judrus 
ir ryžtasi dabar, t. y. rug
sėjo 27 d., šv. Petro ir Pau
liaus salėje šią šventę tin
kamai paminėti. Jau yra su
planuota atitinkama pro
grama. Pritaikytą žodį pa
sakys žinomas iš New Yor
ko Bronius Bieliukas. Nu
matyta ir trumpa meninė 
programa, kurią atliks Aud
ronė Veblaitytė.

Programai p a s i baigus 
svečiai bus pavaišinti gar
džia šilta vakariene, o po jos 
seks linksma muzika ir šo
kiai grojant populiariam or
kestrui. Bilietai gaunami 
pas Vincą Misiūną, Julių 
Veblaitį, Joną Ramanauską, 
Petrą Luką ir Joną švedą. 
Rengėjai tikisi ir laukia, 
kad tautiečiai į šį minėjimą 
gausiai atsilankys tiek iš 
Elizabetho, tiek iš kitų apy
linkių. Taigi rugsėjo 27 d. 
visi keliai tesuveda mus į 
Tautos šventės minėjimą 
Elizabethe, kuris įvyks 7 
vai. vakaro. Iki pasimaty
mo! (jpv)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

For all shifts. Thru out Texas.
Other professional positions

available.
For information contact
BETH HERNANDEZ 

713-627-2700 
Aa Equal Opportunity Employer M/F 
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J | Spaudoje^ 
/pasidairiusį

VEIKĖJAI IR PINIGAI

Lietuviška veikla remiasi 
dviem pagrindiniais atra
mos taškais — veikėjais 
(visuomenės ir kultūros 
darbuotojais) ir lėšomis. Be 
abejo, ir vienu ir kitu at
veju abu taškai yra vieno
dai reikalingi, tačiau kuris 
iš jų pirminis ir pats svar
biausias, tegu kalba patys 
faktai ir sprendžia suinte
resuotieji asmenys, čia no
rime tik iškelti šios proble
mos svarbą.

Kai prieš trisdešimt me
tų kūrėme bendruomenę, 
dėjome pagrindus visoke
riopai lietuviškai veiklai 
Australijoje, ir be abejo 
panašiai buvo ir visur kitur, 
pinigų tai veiklai nebuvo, 
tačiau juo labiau buvo už
tenkamai idealistų, pasiau
kojančių rankų ir lietuvybei 
atsidavusių karštų širdžių. 
Tuo metu reikalui esant at
sirado ir reikiamų pinigų, 
ir laiko, ir jėgų.

Po trisdešimt metų reika
lai radikaliai apsivertė: anie 
karštieji veikėjai ir darbuo
tojai su amžiumi išseko ir 
pavargo, naujų neprisiau
ginta, kurie su tuo pačiu 
įnirtimu ir atsidavimu dirb
tų, ir jaučiasi akivaizdus 
veiklos atoslūgis. Bet gi at
sidarė nauja galimybė — 
visuomeninei ir kultūrinei 
lietuviškai veiklai gausiai 
pabiro pinigai. Pinigų už
tenka ne vien tik pramo
goms, per dešimtmečius 
sapnuotoms visokioms išvy
koms, bet jų pasigėrėtinai 
plaukia į visokius fondus, 
dažnai jų atsiranda ir ten, 
kur nebūtina.

Tačiau iš kitos pusės gau
sėjant lėšoms, daugiau negu 
proporcingai mažėja da^bo 
jėga, kaskart vis akivaiz

džiau stokojame visuome
nės darbuotojų, organizato
rių, veikėjų, kultūrininkų. 
Ne vien tik pas mus, bet ir 
visose kitose pasaulio lietu
vių bendruomenėse šitoji 
problema aiškiai prasikiša. 
Kadaise neturėjome pinigų, 
už tai veikla klestėte kles
tėjo, nes netrūko dirbančių
jų, idealistų, o kur reikėjo, 
ir pinigų atsirado.

Atrodo, šiandie pinigas 
užvaldė mūsų širdis ir užgo
žė mūsų turėtą tautinį idea
lizmą. Tie vargiai, iš pasku
tiniųjų jėgų tebeplušą lietu
vybės dirvonuose kultūri
ninkai ir visuomenininkai 
bei visokio plauko meninin
kai niekeno ir nepastebimi, 
bet žiūrėk, atsiranda vienas 
kitas, anksčiau niekam ne
girdėtas ir kyšteli kokią 
šimtinę kitą atseit lietuvy
bės ar X organizacijos rei
kalams, tuo iškyla kaip nau
jai sušvitusi žvaigždė, lietu
vybės ramstis ir toksai at
siduria visų prieky — kaip 
lengva laimėti pripažinimą, 
net savotišką heroizmą išsi
perkant doleriu. O tie vargo 
pelės darbuotojai labai daž
nai ir tyliai pasitraukia ati
davę visas savo jėgas ir ne
sulaukę ne tik deramos pa
garbos, bet ir užtarnautos 
padėkos. Gi iš jaunųjų pa
našaus kalibro idealistų vis 
dėlto beveik ir nepasimaišo, 
o jų laukia ir apvalių sumų 
premijos už lietuvišką veik
lą, siūloma visokeriopa ma
terialinė parama, tik ateiki
te ir prisidėkite. Jeigu prieš 
trisdešimt metų kas nors 
būtų pasiūlęs pinigus ar 
premijas už lietuvišką veik
lą, tai būtų palaikyta di
džiausiu užgavimu ir būtų 
iš tokio pasiūlymo tik pasi
šaipyta, tuo tarpu šiandie 
laikoma didele garbe tokias 
premijas skirti ir jas pri
imti.

žodžiu, reikalai apsiver
tė : tai trūko pinigų, nestigo 
darbininkų, kurie atliko di
delius darbus ir atstojo pi-

DIRVA________________________________

Australijos lietuviai
ANTANAS LAUKAITIS

LIETUVIAI AUSTRALŲ 
SPAUDOJE

Australijos katalikų laik
raštis ”The Catholic Lea- 
der”, išeinantis Brisbanėje, 
rugpiūčio 10 dienos laidą 
specialiai skyrė imigran
tams ir pabėgėliams nuo ko
munistinio teroro. Brisba- 
nės lietuviai paminėti plačiu 
straipsniu, jį paįvairinant 
didele nuotrauka, padaryta 
po lietuviškųjų pamaldų su 
jų kapelionu kun. dr. P. Ba- 
činsku. Ten rašoma, kad pir
mieji penki lietuviai į Bris- 
banę atvyko 1938 metais, 
kai 1941 metais atvyko dar 
30. Tačiau daugiausiai at
vyko po karo 1948-50 me
tais ir dabar šiame, šiau
rės, žiemos neturinčiame, 
Queenslando sostinės mies
te, gyvena 160 šeimų. Kun.

nigus, gi dabar pinigų yra, 
bet patys pinigai neatstoja 
darbininkų, kaip kad anks
čiau darbininkai atstojo pi
nigus. Padėtis be išeities. 
Pasirodo, gyvenime, ypač 
tokioje veikloje, kaip kad 
mūsų, pinigai yra stabdis, 
nes vis tebegalvojama, kad 
ko aš nepadarysiu, už mane 
padarys pinigai. O gaunasi 
paradoksas. Galvota, kad 
pinigas yra visagalis, bet iš 
tiesų ne viską už pinigus 
gausi ir ne visada išsipirk- 
si. Tą akivaizdžiai liudija 
mūsų lietuviškasis gyveni
mas išeivijoje. Už pinigus 
gali tiltą nutiesti, griovį iš
kasti, tačiau už juos nenu- 
samdysi veikėjų, kurie dirb
tų lietuvybei ir jai tiestų 
kelius į ateitį, čia ir yra 
mūsų ateities mįslė (vJt.)

Mūsų Pastogė Nr. 24, 
1980. 6. 23.

J. Tamulis buvo pirmasis 
lietuvių kapelionas, atvykęs 
iš Anglijos, 1948 metais iš
vykęs į Ameriką, šiuo metu 
nuolatinis kapelionas yra 
kun. dr. P. Bačinskas, ap
tarnaudamas ir visus šiau
rės Australijos lietuvius, 
kurie yra plačiai išsimėtę po 
įvairias farmas, miškus ir 
kitą šios valstijos pramonę.

Sydnėjaus didysis savait
raštis ”The Catholic Week- 
ly” gana plačiai aprašė apie 
lietuvį kunigą Virgilijų Jau
gei), Lietuvos kovotoją, ku
ris mirė Lietuvoje š. m. va
sario mėn. šiame aprašyme 
yra minima, kad jį laidojo 
tūkstančiai lietuvių jauni
mo ir virš 100 kunigų, at
vykusių iš visos Lietuvos.

MIRŲ ŽINOMIEJI 
LIETUVIAI

Vis daugiau ir vyresnio
sios kartos tautiečių iške
liauja Amžinybėn, palikda
mi nemažas spragas visame 
mūsų bendruomenės gyve
nime.

Rugpiūčio 2 dieną Albu- 
ry, netoli nuo Melbourno, po 
sunkios ligos ligoninėje mi
rė Steponas Valys. Gimęs 
1908 metais Kretingoje ir 
baigęs Vyt. Didž. gimnaziją, 
1933 metais baigė Karo Mo
kyklą, tarnavo ulonų pulke 
Alytuje, 1938 metais I-je 
Olimpiadoje, už jojimą su 
kliūtimis laimėjo sidabro 
medalį. Kariuomenėj, būda
mas kapitono laipsnyje, tar
navo iki kariuomenės likvi
davimosi. Po išbėgi mo į Vo
kietiją, Valių šeima išvyko 
į Australiją ir apsigyveno 
Albury mieste, kur jis tar
navo pieno perdirbimo ben
drovės įstaigoje, šiame 
mieste jis suorganizavo Lie
tuvių Bendruomenės Apy
linkę ir buvo ilgametis jos
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pirmininkas. Už lietuvišką 
veiklą jis 1974 metais buvo 
apdovanotas trijų Lietuvos 
prezidentų medaliu. Laido
tuvėse dalyvavo daug vieti
nių australų su pačiu miesto 
burmistru, kai lietuvius at
stovavo kone visi vietiniai 
tautiečiai ir nemaža dalis 
atvykusių draugų iš kitų 
miestų.

Rugpiūčio 4 dieną Svdnė- 
juje mirė Eugenijus Karpa
vičius. Gimęs 1906 metais 
Tiflisyje, kur jo tėvas gy
veno, 1920 metais su šeima 
grįžo į Lietuvą ir apsigyve
no Zarasuose. Baigęs pro
gimnaziją ir technikos mo
kyklos elektros ir autome- 
chanikos kursą, atitarnavęs 
Lietuvos kariuomenėje, jis 
įstojo į Policijos Mokyklą, 
kurią baigęs tarnavo Žemai
tijoje, iki Vilniaus atgavi
mo, kur jis buvo paskirtas 
sostinės rezervo technikos 
būrio vadu, kuriose išbuvo 
iki Lietuvos laisvės neteki
mo. Rusų laikais jam su 
šeima pavyko išsislapstyti 
nuo suėmimo ir karo aud
roms praūžus jis buvo Kė
dainių Policijos vado padė
jėjas ir vėliau Biržų Polici
jos vadas.

Dar Lietuvoje būdamas 
pamėgo fotografavimą, bu
vo "Policijos” ir "Trimito” 
bendradarbis, Vokietijoje 
"žiburių” ir kitų laikraščių, 
kai Australijoje buvo nuo
latinis mūsų spaudos foto 
bendradarbis, laimėdamas 
Amerikos "Lietuvių Dienų" 
foto konkursą. Daug jo nuo
traukų tilpo ir "Dirvoje”, 
bei kituose Amerikos laik
raščiuose, bei leidiniuose. 
Jis buvo policijos šaudymo 
rinktinės dalyvis 1938 me
tais Lietuvoje laimėdamas 
II-ją vietą.

Paskutiniam atsisveikini
mui į bažnyčią ir lietuvių 
kapines, susirinko per 200 
tautiečių. Prie Lietuvos vė
liava apdengto karsto, ra- 
movėnams nešant garbės 
sargybą,

R. SPALIS Novelė

Vieno gyvenimo iškarpa
(3)

— Ilgai rymojau ant stalo ir, jei būčiau 
kur karčiamoje su draugais, kaip juokais sa
koma, ašaras varvinčiau į stikliuką, (k jaunys
tės laimingieji metai švistelėjo tokia jėga, taip 
gyvai po tiek metų, kad vaikštau kaip padū
mavęs, visi darbai krenta iš rankų. Ir ten, kur 
radot mane prie lango, dūmojau apie tą patį. 
O gi mes sudarėme tokią neperskiriamą grupę. 
Turiu pabrėžti, kad nesuvedė mus kartu nuo
latinis troškulys. Oi ne. Troškulys tebuvo vie
nas nepagrindinis jungiąs akstinas. Iš tikrųjų 
suvedė sucementavo patirta skriauda. Pasaulis 
mūsų nesuprato, mus atstūmė, neleido mums 
pasireikšti, talentai puvo, ir tai ne dėl mūsų 
kaltės. Man dabar atrodo, kad mes tada Lietu
voje buvome pradininkai tų visų sąjūdžių, ku
rie tokie gausūs čia. Tik anais laikais neturėjo
me pasekėjų ir nebuvo korespondentų, rašan
čių apie mus. Taip ir likome nepastebėti, dar 
nebuvo atėjęs laikas, jaunimas neturėjo balso.

Taigi pačios jėgos, pats veržlumas, norėjosi ir 
su draugais paūžti ir išgerti ir kokį šaunų pokš
tą iškrėsti, bet tam reikėjo pinigų, tuo tarpu 
visur trūkumas.

— Be jau pažįstamo jums Jono Tetervino, 
originalaus tinginio, grupei priklausė ir meni
ninkas Matas Teliuška. Gabus menininkas, o 
nepripažintas dėl anų metų lietuviškos politinės 
struktūros ir dėka bažnyčios, jos dvasinio, mo
ralinio auklėjimo. Iš po menininko Mato Te- 
liuškos talentingo teptuko gimdavo tik karčia- 
mos ir snukiai joje. O gi karčiama bažnyčiai 
buvo pragaro sinonimas. Meno mokyklos pro
fesorius, pamatęs jo pirmuosius kūrinius, atsi
gerėti negalėjo, visam kursui minėjo naują ge
nijų. Bet kai penktas ir dešimtas kūrinys spin
dėjo tais pačiais motyvais, susirūpinęs profe
sorius nutarė padėti genijui, nutarė praplėsti 
jo kūrybos skalę, išvesti į naujus horizontus. 
Permainai liepė sukurti šventuosius. Matas Te

liuška tinginys nebuvo. Kūrė, mirkė teptuką ir 
kai pagaliau baigęs nuvilko savo sunkaus dar
bo vaisių pas profesorių, tas kuriam laikui žado 
neteko. Teisybė, šventieji laikė kryžius ran
kose, bet, pasižiūrėjus į jų veidus, tikra švent
vagystė bylojo. Profesorius suprato, kad me
nininko Mato Teliuškos genialumas gan vien
pusiškas, kad tik antžmogis Freudas galėtų iš
balansuoti kraštutinumus, žinoma, kitoje vals
tybėje gal tai nebūtų buvusi kliūtis, gal meni
ninkas Tadas Teliuška milijonus rinktų, gal 
žmonės, jį pamatę, "viva” šauktų, bet tuo tar
pu mūsų valstybėje jis skurdo, blėso talentas, 
nes ir draugai karčiamininkai, kurių snukius 
jis tapė, kratėsi paveikslų, bijuodami parodyti 
savo artimiesiems, jau tokie šėtoniški snukiai 
gimdavo iš po menininko Mato Teliuškos tep
tuko. Jokia moteris, nepraradusi dar gėdos ir 
baimės, nelaikytų jų savo kambaryje. Na ir 
trečias narys buvau aš. Nemėgau prievartos, 
mylėjau laisvę ir dėl jos buvau išmestas iš 
antro kurso, nesumokėjęs mokesčio už moks
lą. Universiteto senatas reikalavo pirma išlai
kyti porą egzaminų, o aš jiems nuėjęs pasta
čiau sąlygą: pirmą duokit stipendiją, o paskui 
aš jums išlaikysiu ir f / porą egzaminų ir gal 
net daugiau pridėsiu. Jie tikėjo, kad juokauju, 
neįvertino mano laisvės pajutimo. Neprivertė 
laikyti egzaminų, išmetė.

(Bus daugiau)
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■ Detroito lietuviai
Antanas Grinius

Palm Beach apylinkėje
BALFO GEGUŽINĖ

PAMINĖTA TAUTOS 
ŠVENTĖ

R. Šležui už skaidres ir da
lyviams, kurių buvo apie 
porą šimtų. Minėjimas baig
tas visiems sugiedant Lie
tuvos himną.

mininkė buvo išvykus į Ka
nadą. Džiaugiasi ten aplan
kiusi sūnų Antaną ir marčią 
Reginą, kurie tuo metu su
silaukė pirmagimio sūnaus, 
kurį pakrikštijo vardu Lu
kas.

togų intensyviai kuria pa
veikslus sekančiai parodai, 
kuri įvyks š. m. spalio 3 d., 
penktadienį, Chicagoj, Čiur
lionio galerijoj, Jaunimo 
Centre kartu su dr. Jono 
šalnos šaknų skulptūromis.

f Dr. Jonas šalna ir jo 
žmona solistė Janina šalnie- 
nė, turėdami Juno Beach 
kondominiume butą, dažnai 
čia atvyksta atostogoms, 
dalyvauja šios apylinkės pa
rengimuose ir juos paremia 
savo aukomis.

Palm Beach Balfo sky
riaus valdyba ir šiais metais 
rengia gegužinę, kad sutel
kus lėšų suteikti pagalbą į 
vargą patekusiems lietu
viams. Rengėjai šį kartą 
pakeitė gegužinės vietą — 
nebereikės toli važiuoti vi
siems tiems, kurie bus at
vykę spalio 5 d., sekmadie
nį, 2 vai. p. p., į lietuviškas 
pamaldas šv. Povilo katali
kų bažnyčioje. Tuoj po šių 
pamaldų ten pat parapijos 
kieme, prie parapijos salės 
ir prasidės Balfo gegužinė. 
Jei pasitaikytų lietus, ge
gužinė įvyks gražioj, didžiu
lėj parapijos salėje. Bus pa
ruošti šilti lietuviški pie
tūs. Veiks baras ir laimės 
šulinys.

Valdyba nuoširdžiai pra
šo visus lietuvius su savo 
draugais ir kaimynais daly
vauti šioje gegužinėje.

Dabartiniu metu šio sky
riaus valdyba sudaro: pirm. 
Vitas Biliūnas, sekr. dr. 
Kortryna Giniotienė ir ižd. 
Stasys Slabokas.

Rugsėjo 7 d. Kultūros 
Centre buvo paminėta Lie
tuvos Tautos šventė rugsė
jo 8 d.

10:30 parapijos bažny
čioje klebonas kun. Vikto
ras Kriščiūnevičius atnaša
vo šv. mišias ir pasakė šven
tei pritaikintą pamokslą; 
iškėlė šios šventės svarbu
mą tautos ir bažnyčios at
žvilgiu. Kadangi šia švente 
yra pradedami ir mokslo 
metai, kun. V. Kriščiūnevi
čius gerą pamokslo dalį sky
rė jaunimui, ragindamas 
juos mylėti Lietuvą, mokin
tis lietuviškai skaityti, ra
šyti ir namuose tarp savęs 
ir su tėvais kalbėti tik lie
tuviškai, nes tik toks jau
nimas, kuris mokės lietu
viškai, galės dirbti Lietuvos 
labui. Mišiose dalyvavo or
ganizacijos su 10 vėliavų ir 
buvo pilnai pripildyta žmo
nių. Giedojimui vadovavo 
Pranas Zaranka.

Po mišių 12:15 didžiojoje 
salėje buvo pravestas minė
jimas, kurį atidarė ir pa
skaitininką pristatė LB De
troito apylinkės pirminin
kas N. Udrys. Paskaitinin
kas PLB vykd. vicepirmi
ninkas Vacys Kleiza kalbėjo 
apie šventę ir jos brangumą 
Lietuvai. Jis sakė: ”Kur 
tik mes esame atsidūrę, ten 
yra ir Lietuva”, ši šventė 
mums šiais metais yra 
brangi ir tuo, nes sueina 
550 metų nuo Vytauto Di
džiojo karunavimosi Lietu
vos karaliumi.

Savo paskaitoje ragino 
LB apylinkes bendradar
biauti su kitomis apylinkė
mis, įsūnyti ar įdukrinti 
Lietuvoje politinį kalinį ar 
kalinę, rašyti jiems laiškus, 
remti jų šeimas.

Paskaitininkui labai pa
tikęs bažnyčioje vartojamas 
Prano Zarankos parengtas 
giesminėlis. Jis sakė, kaip 
džiaugtųsi San Paulo Bra
zilijos lietuviai, jei jie sa
vo bažnyčioje tokį giesmi- 
nėlį turėtų! Dirbkime visi 
ką galime, nes 21 šimtme
čio lietuviai mus vertins pa
gal mūsų atliktus darbus.

Po paskaitos Romas Šle
žas iš Bostono skaidrėse pa
rodė Lietuvos vaizdus pava
dinimu "Pirmas grįžimas”. 
Technišku atžvilgiu skaid
rės parengtos ir perduotas 
gerai. Bet ką mes įdomaus 
ten matėme? žiema, snie
gas, daugiausia tuščios pa
talpos, lyg atrodo, kad tų 
žmonių jau nėra, o jei kur 
ir matėme juos, buvo nusi
minę ir tik vienas kitas dar 
buvo užtiktas su šypsena. 
Prie skaidrių buvo jungia
ma muzika ir dainos. Tikrai 
tai buvo parodyta liūdni 
Lietuvos vaizdai!

LB Detroito apylinkės 
pirmininkas N. Udrys pade- . 
kojo V. Kleizai už paskaitą, _ vis retėja, Jūrų šaulių ”švy- mi ir draugai.

MIRĖ LKK-SAVANORIS 
KAZYS ŠPAKAUSKAS

A. A. Kazys Špakauskas

Rugpiūčio 29 d. širdies 
smūgio ištiktas ligoninėje 
mirė Lietuvos Kariuomenės 
Kūrėjas Savanoris Kazys 
špakauskas. Velionis buvo 
gimęs 1900 m. sausio 12 d. 
Akmenėje, Mažeikių apskr. 
Į Lietuvos kariuomenę sa
vanoriu įstojo 1919 m. bū
damas 19 metų amžiaus. 
Tarnavo Kauno Komendan
tūroje ir buvo pasiekęs vir
šilos laipsnį. Jam teko da
lyvauti ir Klaipėdos krašto 
prie Lietuvos prijungimo 
sukilėlių eilėse.

Tarnaudamas Lietuvos 
kariuomenėje buvo apdova
notas Lietuvos Nepriklau
somybės 10 metų sukakties 
medaliu.

Bolševikams okupuojant 
Lietuvą pasitraukė į Vokie
tiją. Atvykęs į Ameriką ap
sigyveno Detroite ir iki pen
sijos dirbo General Motors 
Bendrovėje Išauklėjo ir iš
mokino dvi dukras — Aldo
ną ir Genovaitę. Rėmė lietu
višką veiklą ir priklausė 
beveik visoms lietuviškoms 
organizacijoms: savanorių, 
ramovėnų, jūrų šauilų, Lie
tuvių Bendruomenei, Lietu
vių Fondui, Balfui, Lietu
vių Namų Draugijai, Da
riaus-Girėno klubui, lietu
viškam kaimui, auksinio 
amžiaus grupei ir rėmė abi 
lietuviškas radijo valandė
les.

Vėlionio kūnas buvo pa
šarvotas Steponausko laido
tuvių namuose. Karsto dalį 
dengė Lietuvos vėliava ir 
stovėjo pastatytos Savano
rių kūrėjų ir jūrų šaulių 
"švyturio” kuopos vėliavos.
Rugsėjo 1 d. vakare kun. das, žodį tarė Stasys šimo- 
Viktoras Kriščiūnevičius su
kalbėjo rožinį. Po to vyko 
atsisveikinimas, kurį prave
dė Stasys šimoliūnas. At
sisveikino ir šeimai užuo
jautą pareiškė: Ramovė
nų, Balfo ir šeimos vardu 
Stasys šimoliūnas, Lietuvos 
KK savanorių vardu Kazys 
Daugvydas, kuris savo žo
dyje apgailestavo, kad diena 
po dienos, savanorių eilės

•Dailininkė Ringailė Zo
tovienė ir jos dukra Andrė- 
ja grįžo iš atostogų. Dail. 
Ringailė jau kelis savo kū
rybos gražius paveikslus 
yra paaukojus šios apylin
kės loterijoms, tuo labai 
gražiai parėmusi apylinkės 
veiklą, šiuo metu dail. Rin
gailė kūria naujus paveiks
lus savo kūrinių parodai, 
kuri įvyks š. m. spalio 3 ir 4 
.dienomis Kultūros židiny
je, Brooklyne. Parodą glo
boja Lietuvos Katalikų Mo- 
terų Federacija.

TRUMPOS LB PALM 
BEACH APYLINKĖS 

ŽINIOS

• Solistė Ona Blandytė- 
Jameikienė, nuolatinė šios 
LB Palm Beach apylinkės 
parengimų rėmėja, grįžo iš 
atostogų, kurias praleido 
Chicagoje belankydama sa
vo giminaičius ir draugus.

• Dailininkas Antanas 
Petrikonis, daug savo gra
žių paveikslų paaukojęs 
Lietuvių B e n d ruomenei, 
šiais metais be jokių atos-

tūrio” kuopos vardu Bro
nius Valiukėnas, LB ir LF 
vardu LB JAV Krašto val
dybos pirmininkas Vytau
tas Kutkus, Lietuvių namų 
draugijos ir Dariaus-Girėno 
klubo vardu Juozas Kinčius, 
Lietuviško kaimo ir LB ra
dijo valandėlės — Kazys 
Gogelis. Laike atsisveikini
mo prie karsto garbės sar
gybą nešė Jūsų šaulių "švy
turio” ir Stasio Butkaus 
kuopos šauliai — Klaipėdos 
krašto vaduotojai.

Rugsėjo 2 d. a. a. Kazys 
špakauskas po mišių Dievo 
Apvaizdos bažnyčioje buvo 
nulydėtas į amžiną poilsio 
vietą Holy Sepulchre kapi
nes. Kun. V. Kriščiūnevičiui 
atskaičius laidotuvių mal-

liūnas. Savo žodyje, kad Ka
zys špakauskas visą laiką 
svajojo grįžti j Nepriklau
somą Lietuvą, bet svajonės 
neišsipildė. Į jo kapą buvo 
įpilta iš Lietuvos, nuo Ge
dimino kalno, atvežtos že
mės žiupsnelis ir sugiedota 
Marija, Marija! Nuliūdime 
liko: žmona Genovaitė, duk
ros Aldona, Genovaitė su 
šeimomis, giminės, pažįsta-

• Bronius Oniunas, Al
fonsas Pilipavičius, Albinas 
Štaras ir Vytautas Mazo- 
liauskas šių metų pasižymė
ję žvejai — daugiausia yra 
sugavę žuvų.

• Jonas Jakubauskas, 
veiklus šios apylinkės narys 
ir Lietuvių kapų sekcijos 
pirmininkas, gavo iš okup. 
Lietuvos liūdnią žinią, kad 
ten mirė jo sesuo a. a. Sa
lomėja Matulaitienė.

• Veronika ir Bronius 
Aušrotai, veiklūs šios apy
linkės nariai, o Veronika 
dar ir Lietuvių fondo sek
cijos pirmininkė, grįžo iš 
atostogų.

• Jadvyga Jokūbai! ienė, 
Apolionija Pažėrienė ir Lina 
Slabokienė, veiklios apylin
kės narės, buvo išvykusios 
į Clevelandą, į Ados Jasine- 
vičiūtės ir Augustino Stun
gio sutuoktuves.

• Alfonsas Pilipavičius, 
LB apylinkės valdybos se
kretorius ir Albina Pilipa
vičienė, Lietuvos Dukterų 
Juno Beach skyriaus pirmi
ninkė ir apylinkės aktyvi 
narė, išvyko atostogų į Ka
nadą. Pirmininkės pareigas 
tuo metu eis skyriaus vice
pirm. Ringailė Zotovienė.

• Dr. Kotryna Giniotienė, 
apylinkės valdybos vicepir-

• LB Krašto valdyba ir 
švietimo taryba bendru ap
linkraščiu kreipiasi ir į šios 
apylinkės lietuvius tėvus, 
turinčius mokyklinio am
žiaus vaikus, ir prašo juos 
leisti į lituanistines mokyk
las, o kur nėra tokios mo
kyklos, juos mokyti litua
nistinių dalykų korespon
dentiniu būdu.

šioje apylinkėje nesant li
tuanistinės mokyklos, ko
respondentiniu būdu jau 
mokosi Loreta Gincaitė, Vi
das ir Aldis Jameikiai ir Tor 
mas Valotka.

Visi suinteresuoti šiuo 
reikalu prašomis kreiptis į 
šios apylinkės valdybą, kuri 
tuojau veltui parūpins va
dovėlius ir kitas šiam moks
lui priemones.

• LB Floridos apygarda 
šaukia š. na, lapkričio 6 d., 
St. Petersburge apygardos 
atstovų suvažiavimą. Prašo 
į suvažiavimą prisiųsti at
stovus. šios apylinkės val
dyba prašo jai pranešti, kas 
iš šios apylinkės narių su
tiktų būti tokiu atstovu.

• Dabartinę apylinkės 
valdybą sudaro: einąs pirm, 
p. Povilas Mikšys, vicepirm. 
dr. Kotryna Giniotienė, Ju
lija Staškūnaitė, Antanas 
šciuka, sekr. Alfonsas Pili
pavičius ir ižd. Linas Staš- 
kūnas.

P. Mikšys

MACHINIST-WELDER- 
MECHANIC

Needed person familiar with hydraulic 
shop procedures in repair & fabrica- 
tion. The salary- will be delermined 
by ezperience. We offer an ezcellent 
career opportunity with outstanding 
fringe benefits and growth possibi- 
lities. You will be ezpected to take 
product and application training aa 
it is available.

SEND HAND WR1TTEN RESUME TO: 

NIX SUPPLY
AN AMFAC COMPANY

P. O. BOX 94936 
OAKLAHOMA CITY. O AKLA. 73143 

EOE M/F
(33-39)

PHYSICAL THERAPIST
Position for new or experienced therapist Mušt be re- 
gistered or eligible for Michigan Licensure. Modern 244- 
bed acute general hospital located on the near southwest 
side of Detroit. Wellequipped departament Excellent 
benefits. Salary commensurate with experience.

Contact: Personnel Department

SOUTHWEST DETROIT 
HOSPITAL 

2401 20th Street 
Detroit, Michigan 48216

Phone: 313-961-7777
<37-43)
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Prie a.a. Marijonos Macijauskienės kapo...

A.A. Marijona Macijauskiene

KELI ŽODŽIAI MANO 
MYLIMAI MOTINAI 

MARIJONAI 
MACIJAUSKIENEI

Ilgas Tavo kelialis nuo 
1888 metų lapkričio 4-tos, 
kada Tu sukryštei kūdikio 
verksmu savams Jurgiui ir 
Barborai Keršuliams Vyto- 
galos kaimo pirkužėje, kuri 
stovėjo greta Stasio Girėno 
gimtojo namelio.

Judviejų vaikystė su Sta
siu buvo neišvengiamai kar
tu supinta jaunatviškų iš
daigų siūlais. Stasys buvo 
pokštiškai išdykęs bernio
kas nebuvo medžio ar stogo 
apylinkėje, į kurį jis nebūtų 
įkopęs, nebuvo tvoros ant 
kurios jis nebūtų pasivaikš
tinėjęs, o merginoms nepri- 
laikusioms "liežuvėlio” ir 
einančiom į bažnyčią negai
lestingai su kojom dulkyda- 
vo kelio smėlj, kad suteptų 
iš Prūsų perneštines šilko 
sukneles.

Tai ivo gyvenimas anais 
prie caro Nikalojaus lai
kais. Mokyklos nebuvo viso
je apylinkėje ir užteko ką 
pramoko prie motulės rate
lio — pažinti tik raides ir- 
paskaityti maldaknygę. Sta
sys Girėnas dar prieš 20- 
tuosius metus išvyko Ame
rikon kur begarsindamas 
Lietuvos vardą perskridęs 
Atlantą — užgeso Soldino 
giraitėje.

Tačiau, mamute, Dievo 
buvo lemta Tau atiduoti 
priesaiką žemaičių ūkinin
kui Vincentui Macijauskui 
gretimame Paupynio kaime 
esančiame toje pat Upynos 
parapijoje bei Skaudvilės 
valsčiuje. Priesaiką Tu są
žiningai tęsėjai, užauginda
ma 3 dukras ir vieną sūnų, 
— ir vėliau neapleisdama 
jo iki mirties, nežiūrint ko
kie sunkumai beslėgė oku
pacijų sunkmetyje.

Atsimenu kai mane palai
minusi išleidai į. karo neži
nios kelionę pati pasilikda
ma ašarų kuone nepaleisda
ma iš rankų švento rožan
čiaus kaip kelrodžio visuose 
savo gyvenimo kryžkeliuo- 
se. Aš iškeliavau ir nei aš 
nei bet kas kitas nesuskai
tė Tavo liejamų ašarų neži
nioje riedančių dienų gran
dinėje ant budelių rankų 
teroro laikmetyje grasinan

čių mirtimi maldaujančiai 
prašančios p a s i gailėjimo 
sau bei artimiesiems kaimy
nams, maldaujančios kad jų 
akys atsivertų j šviesą.

Pagaliau Tau išaušo lem
tingoji dieną ir 1962 metais 
rugpiūčio 2 dieną, kada Tu 
nusileidai St. Louis Missou- 
ri Lambert Airporte. Tu jau 
buvai 73 metų, tačiau akyse 
tebespindėjo ta pati meilė 
mums, tas pats ryžtas bei 
ta pati Dieviška viltis ve
danti tolyn į gyvenimą, gy
venimo keliu. Ir iš tikrųjų 
tu didžiai dėkojai Dievui už 
taip didžiai apdovanojimą 
savo gyvenimo pabaigoje, 
kur nėra baimės būti išgal
votai apkaltintam, kur nie
kas neatima paskutinio duo
nos trupinio iš Tavo rankų 
ir nevaro iš nuosavos pasto
gės į šaltį ar lietų.

Tačiau Kūrėjas paliko 
vieną nepakeičiamą įstaty
mą — tai yra džiaugsmą ir 
liūdesį. Kodėl ir kaip tai — 
Tu, mamute, to niekad ne
kritikavai. Viską priėmei iš 
Dievo rankų vienodai, čia 
atidavei šią liūdesio duoklę 
palydėdama savo vyriausią 
dukrelę Stasikę į Toronto 
lietuvių kapines tikėdamasi, 
jog Dievas ir Tave čia greit 
priglaus šalia jos. ”Dievo 
planai tik jam vienam žino
mi ...” — sakė kunigas prie 
Stasikės kapo. Ir Tau, ma
mule, paėmus ryšulėlį į ran
kas reikėjo keliauti bei ieš
koti naujo prieglobčio kada 
jau Tavo pečius slėgė 88 gy
venimo kryželiai nei jėgų 
kūne nei cento kišenėje. Tie
sa kelionpinigių įdėjo — se
nam, juk tiek ir tereikia, o 
be to, juk jau čia nei jokios 
giminės ir vistiek Tavo lū
pos meldė jiems Dievo pa
laimos ...

Ir iš tikrųjų Dievas lai
mino mus visus savo pla
nuose. Negaliu pamiršti kai 
vieną baisios šaltos žiemos 
vakarą aš galėjau auto ma
šinų būti sukapota į gaba
lus — Dievas pridengė savo 
ranka — ir nuo to karto Tu, 
mamule, tapai mano šven
tąją ...

Sunkiai, sunkiai mudvi 
artėjome prie Tavo kapelio 
kasdiena nustodamos vis 
daugiau ir daugiau jėgų — 
tačiau tik mudviem žinoti iš

NAUJA OPERA 'ČIČINSKAS'
Dainavos sukaktį švenčiant

Lietuvių Meno Ansamblis 
‘Dainava’, įsikūręs Hanau 
a/M Vokietijoje, o 1950 m. 
persikėlęs i JAV Chicaga, šiais 
metais švenčia 35 m. sukaktį. 
Per visą šį laiką ansamblis iš
skirtinai rūpinosi lietuvių kom
pozitorių kūrinių atlikimu ir 
naujos lietuviškos muzikinės 
kūrybos prieaugliu. Ansamb
lis yra atlikęs daugiau 300 kon
certų, pastataęs 13 muzikinių 
veikalų, 5 klasikines oratorijas 
4 lietuviškas kantatas. An
samblis dalyvavo visose jo vei
kimo metu JAV buvusiose lie
tuvių dainų ir šokių šventėse. 
Ansamblis yra išleidęs savojo 
choro atliktų kūrinių dvi plokš- 
plokšteles. Ansamblis viena 
ar kita forma kone kasmet da
lyvavo Vasario 16 akto minė
jimuose Chicagoje. Lygiai be
ne trisdešimt metų kasmet Ka 
ledų ir Velykų šventėse an
samblis giedojo Sv. Kryžiaus 
bažnyčioje. Beje, savo repeti
cijoms ansamblis naudojasi Sv 
Kryžiaus parapijos patalpo
mis ir šilta šios parapijos 
klebonų bei kunigų globa.

Šiais metais ansamblis ren
gia naujos operos Čičinskas 
pastatymą. Šios operos muzi
kos autorius yra dabartinis an 
samblio dirigentas Aloyzas Jur 
gutis. Libretas - Anatolijaus 
Kairio. Kiti pastatymo pagrin 
dinių sričių vadovai: dekora
torius - Jurgis Daugvila, ap
švietimo tvarkytojas - Česlovas 
Rukuiža, akompaniatorė - 
Živilė Modestienė, chormeis- 
terė - Rasa Soliūnaitė, režisie
riaus asistentė ir operos skelbi- 
mo-plakaro kūrėja - Vanda 
Aleknienė, kostiumų projek
tuotoja ir gamintoja - Monika 
Kripkausienė, jos pinnoji asis
tentė Mėta Cabalienė, baleto 
choreografas Jaunutis Puo
džiūnas. Viso pastatymo va
dovas - režisorius Petras Ma
želis .

ko mes sėmėme kantrybę 
bei stiprybę ir aprūpinta sa
kramentais kunigo Vytau
to Balčiūno — liepos mėne
sio 31 dieną 5 valandą 20 
minučių vakaro 1980 metais 
Tu užmigai mano rankose 
amžinuoju miegu. O koks 
gražus atrodė Tavo užmigęs 
veidas.

Padėjau Tave aukštame 
kalnely naujam grabely 
Belleville, Illinois katalikiš
kose kapinėse, kur akis už
merkę miega ir daugiau ta
vo žemės brolių čia gyveni
mo audros atblokštų bei pri
glaustų.

Ilsėkis, mamute, čia ir 
lauk dienos kol aš atlikusi 
Dievo skirtą užduotį būsiu 
vėl su Tavim. Aš tikiu Die
vu kaip Tu tikėjai ir toliau 
nešu Tavo šventą rožančių 
iš Lietuvos savo rankose. 
Paminklą satau Tau, mamu
le, kur mirusieji padeda gy
viesiems — tegu būna Tavo 
vardas — Lietuvių Fonde 
— gyvasis Tautos pamink
las Amerikoje.

Tavo jauniausia dukra
Agutė Tiškuvienė

Čičinsko premjera bus 1980 
metų lapkričio 8 d., antras 
spektaklis - lapkričio 9 d. Abu 
spektakliai Maria HS salėje, 
Chicagoje. Vėliau Čičinskas 
bus statomas Clevelande, To
ronte ir kitur.

Čičinsko operoje dalyvauja 
solistai: Margarita Momkie- 
nė, Roma Mastienė, Audronė 
Simonaitytė-Caižiūnienė, Ne
lė Paulauskaitė, Julija Ser- 
mukštytė-Burgess, Rimas Stri
maitis, Valentinas Liorentas. 
Vytautas Paulionis, Vytas Ra- 
dys, Julius Savrimas, Bronius 
Jančys. Dirigentas - pats au
torius Aloyzas Jurgutis.

Užsklandai - finansinė ope
ros dalis. Dainavos ansamblio 
valdybos skaičiavimu, kaip 
pirmininkas Aleksas Smilga 
pareiškė, Čičinsko pastatymo 
sąmata (išlaidos) sieksiančios 
per 36 tūkstančius dolerių! Ti
kimasi, kad abu spektakliai 
Chicagoje bus pilnoms klausy
tojų salėms, bet vistiek paja
mos toli dar nepadengs visų iš
laidų ... Todėl Dainava bel
džiasi į lietuvius, kurie galėtų 
paremti šias gražias ir daug 
darbo iš ansamblio reikalau
jančias pastangas savo auko
mis. Dainava esanti gavusi 
šiam reikalui iš Lietuvų Fon
do $2000. Per spaudos, radijo 
reporterių priėmimą, Irena ir 
dr. Leonas Kriaučeliūnai, Dai 
navos ilgamečiai globėjai, įtei 
kė paramos čekį $looo. Dai
nava reikalinga dar daug kitų 
lietuvių paramos. Ir ji to ver
ta, nes dirba dideliu atsidėji
mu ir nelengvą darbą.

(mv)

SVEČIAS Iš 
VENEZUELOS

Korp! Neo-Lithuania fi
listeris Mečys Baliutavičius, 
ilgus metus dirbęs atsako- 
mingą atskaitomybės darbą 
žymioje Venezuelos firmo
je, Valencijoje, dabar pasi
traukęs į užtarnautą pensi
ją, jau kelintas mėnesis va
žinėja ir lanko kolegas neo- 
lituanus šiaurės Amerikoje. 
Aplankęs kolegas Kanadoje 
jis sustojo pas savo brolį, 
mūsų išeivijos iškilųjį ak
torių, Julių Balutį, Ciceroje. 
Ta proga abu aplankė neo- 
lituaną Vytautą Račkauską 
Cicero, Dirvos atstovą. Pra
tęsė Dirvos prenumeratą ir 
paliko pensijos amžių sie
kiančiai Dirvai $67 auką, 
mat tiek metų jis, Mečys, 
pats sulaukė. Taigi už kiek
vieną savo amžiaus metą 
Dirvai po dolerį. Didelis dė
kui kolegai Mečiui. Ta pro
ga jis nusiskundė blogu paš
to patarnavimu ir teiravosi 
ar nebūtų galima gauti Dir
vą oro paštu. Mielai mokėtų 
pašto papildomas išlaidas.

Opportunity for Joumevman
TOOL & DIE MAKERS

With ■ heavy grinding ezperience. 
Mušt be able to sėt up work from 
blue printa & close tolerance. 
$15.00 per hour for quelified men. 
Steady work and all fringe benefita.

APPLY CALL OR IVRITE TO: 

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

213-532-6044

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
K. Giedraitis, Ypsilanti .. 7.00 
V. Židžiūnas, Centerville 5.00
D. Tamulionytė, Cleveland 2.00 
Susivienijimas Lietuvių

Amerikoje Centras ... .50.00 
Dr. D. Degėsys, Euclid .. 7.00 
Dievo Motinos

parapija Clevelande ..50.00 
V. Kamantas, Darien .... 2.00
B. Bernotas, Cleveland .. 2.00 
J. Kizlaitis, Long Beach 2.00 
Br. Aušrotas, Juno Beach 7.00 
J. Jasinevičius, Cleveland 25.00 
A. Burtavičius, Chicago .. 3.00 
Dr. V. Čepas, Elon College 3.00 
V. Ripskis, Evergreen Park 7.00
M. Baliutavičius,

Venezuela ................... 67.00
Br. Tiškus, Collinsville .. 65.00 
J. Naujokaitis, Cleveland 5.00 
Lietuvių Fronto Bičiulių

Centro Valdyba ......... 20.00
E. Žitkus, Beverly Shores 10.00
L. ir dr. E. Jarašūnai,

Santa Monica.............500.00
A. Deikis, Palm Beach .. 7.00 
V. Bačanskas, Baltimore 7.00 
Gr. Kenter, Danbury .... 7.00 
A. Indreika, Chicago .... 3.00 
V. Patašius, Australija .. 9.40
I. Anužis, Troy..................7.00
J. Sabanas, Chicago .... 7.00
G. Breichmanas, Dundas 2.00 
A. Juozaitis, Lakewood .. 7.00 
J. Adomaitis, La Šalie .... 7.00 
LB Palm Beach

apyl. valdyba................30.00
V. Šniolis, Palm Beach .. 2.00 
J. Saikus, Cleveland .... 7.00 
J. Raskauskas, Cleveland 7.00
H. Idzelis, Cleveland .... 2.00
M. Prakevich, Va Beach. 5.00 
LB Floridos Auksinio
Kranto apyl. valdyba ... .25.00 
P. Buksnis, Dearborn .... 2.00 
V. Matulionis, Cleveland 3.00 
A. Kukučionis,

Tinley Park ..................2.00
V. Žilinskas,

Treasure Island ...........2.00
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.

OPPORTUNITY FOR 
PHYSICAL THERAPIST 

We have a challenging career oppor
tunity for a licensed Physical Thera- 
pist to work wilh multi handicapped 
mentally retarded studentą in a 
school setting in the greater Cleve
land area 9 M motiths per year a* 
part of an interdisciplinary team. Ex- 
cellent salary and fringe benefits are 
available. Ali replies are kept confi- 
dential. Please contact CLYAHOGA 
COUNTY BOARD OF MENTAL RE- 
TARDAT1ON, 1050 Terminai Tovrer. 
Cleveland, Ohio 44113. 216-241-8230. 
Attn: Personnel, Equal Opportunity 
Employer, m/f/h. (32-39)

WANTED 
REGISTERED NURSES 

All services and rotating shift. Good 
starting salary & fringe benefits. 
Mušt be eiigible and licensed for 
Statė of Tezas.

Apply call or write to: 
DR. JESSE BROOKS 

BROOKS HOSPITAL INC. 
P. O. Box 272 

Atlanta, Tezas 75551 
214-796-2873 or 214-796-2244 

(32-38)

TUBING
UPSETTING4 

THREADING LINE 
Experionced Pereori 

* Wented 
Person wlth forging 
experlence wlll be 
consldered Lucratlve 
•etery plūs pertorm- 
ance bonuses. Mušt 
be wiMng to reiocate 
to Southweet area. 
Anyone wishlng to 
appiy contact

MIKE VOILES 
512-278-7111

EOEWF
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Gandas apie aukso suradimą 
Kalifornijoje petoas—a

■ Kanados lietuviai
J. Varanavičius

Iškilus aukso kainai iki 
pasakiškos aukštumos ir 
pasklydus gandui, kad Kali
fornijoje rasta aukso, dau
gelis susigundė vykti j Ka
liforniją ir čia išbandyti'sa
vo laimę.

Kalifornija aukso ieško
jimo karštligę jau nebe pir
mą kartą pergyvena. Vos 
tik 1846 m. atkariavus ją iš 
Meksikos ir paskelbus JAV 
teritorija, už poros metų ją 
užplūdo aukso ieškotojai, 
nes čia iš tikrųjų buvo ras
ta aukso.

Kalifornija būdama ne
paprasto dydžio valstija — 
apimanti net 403,000 kv. 
km. plotą, kurios dalį suda
ro Kordiljerų ir Siera Ne- 
vada kalnai, pasižymi Įvai
riais gamtos turtais, o taip 
pat ir auksu. Dėl švelnaus 
klimato čia atsikelia daug 
naujakurių, kurie išaugu
sioje pramonėje ir žemės 
ūkyje visada susiranda dar
bų, jau nežiūrint noro — 
greitai praturtėti suradus 
aukso.

Bet auksas nėra taip jau 
lengvai pasiekiamas, kuris 
yra pasislėpęs kalnuose: 
putnago (kvarco) gyslose ir 
kol prie jo prieisi reikia iš
lieti nemažai triūso ir pra
kaito. Kartais prasiveržęs iš 
kalno koks nors upokšnis 
savo dugne pažeria aukso 
dulkelių. Bet kol jas sugrai
bysi, tai lengviau nosimi 
pasiekti žvaigždes, negu 
aukso dulkeles sugaudyti.

Mark Twain, pagarsėjęs 
Amerikos rašytojas humo
ristinių romanų, keletą me
tų praleido Nevadoje beieš
kodamas aukso. Nusivylęs, 
kad jo pakankamai nerado 
savo nuotykius aprašė: The 
Celebrated Jumping Frog of 
Calaveras County, pajuok
damas aukso ieškotojus, 
kad upokšnyje atsirado dau
giau ieškotojų, negu varlių. 
Nežiūrint į tai, 1848 m. prie 
Colomos esančiame malū- 
ninko ūkyje upelio sąnašose 
buvo surasta nemažas kie
kis aukso. Apie jo atradimą 
greitai pasklydo garsas po 
visą kraštą suviliodamas 
ieškotojus, kurie penkerių 
metų (1848-1853) laikotar
pyje iškasė aukso už 256 
milijonų dol. vertės. Aukso 
atradimas labai daug prisi
dėjo prie visos Amerikos 
gerbūvio pakilimo: išaugo 
pramonė, prekyba, iškilo 
miestai pav. San Francisco 
jau 1875 peršoko 200,000 
gyventojų skaičių ir jame 
jau buvo 100 milijonie
rių, kas anais laikais bu
vo nepaprastas praturtėji
mo reiškinys.

Praėjus aukso karštligei- 
provincijos miesteliai suny
ko, nes gyventojai metėsi Į 
žemės ūkį, ir šiandien ke
liaujant puikiais Kaliforni

jos vieškeliais dažnai paste
bėsi vyliojančius skelbimus 
primenančius anuos laikus, 
kada Drytowne 1850 m. bu
vo 21 saliūnas vargiai su
gebėdamas aptarnauti ir 
numalšinti aukso ieškotojų 
troškulį...

Stiprėjant krašto ekono
minei padėčiai iškilo reika
las turėti pastovią valiutą 
ir 1873 m. buvo paskelbta, 
kad įvedama aukso valiuta. 
Bet į rinką buvo paleistas 
ne auksinis doleris, bet si
dabrinis ir popierinis, kuris 
išsilaikė iki 1900 m. perei
nant prie auksinio, nes san
dėliuose prįsirinko pakanka
mai aukso. 1933 m. Ameri
ka atsisakė nuo aukso mo
netų ir pats doleris buvo pa
grįstas tik 41% aukso, bet 
jis buvo tvirčiausias pini
gas pasaulinėje pinigų rin
koje iki galutinai jis buvo 
atpalaidotas nuo auksinio 
pagrindo.

Vis dėlto Kalifornija iš
laikė "auksinės” valstijos 
vardą iki mūsų dienų. Nese
nai didžiulė San Francisco 
aukso ieškojimo bendrovė - 
Homestake paskelbė, kad 
netoli Sacramento, Napr 
apskr., prie Berryessa eže
ro aptiko beveik žemės pa
viršiuje putnago gyslą tur
tinga auksu. Bet auksą ji 
surado pasikvietus geologus 
ir moderniškas technologi
nes priemones, šios bendro
vės aukso apyvarta 1979 m. 
siekė 297,000 troy uncijų 
(vieną troy uncija lygi 
31.1035 gr.). Remiantis pa
skelbtais apskaičiavimais 
nurodoma, kad aukso galėtų 
būti netoli vieno milijono 
troy uncijų, kurį pradės 
eksplotuoti tik 1984 m. Kad 
išgavus auksą iš kvarco uo
lų reikės jų sutriuškinti 
apie 6 milijonus tonų, nes jų 
auksingumas tesiekia tik 
0,17%.

Sužavėti aukso radimu 
vėl pradėjo plūsti į Kalifor
niją naujų laikų aukso ieš
kotojai, kurie susiduria su 
valdžios potvarkiais, nes be 
U. S. Bureau of Land man- 
agement leidimo nei neban
dyk pradėti kasti aukso. Už 
20 akrų nuomą reikia su
mokėti 40 dol., bet jei nau- 
dosies motorizuotomis prie
monėmis — 75 dol. Iškartą 
auksą privaloma registruoti 
įstaigoje, sumokėti federa- 
linius mokesčius ir t.t. Me
tinė JAV aukso produkcija 
sukasi apie vieną milijoną 
troy uncijų, tuo tarpu Pie
tų Afrikos siekia net 22,5 
mil. troy uncijų.

Auksu puošėsi ne tik 
Egipto faraonai, bet ir 
kiekvienas jaunavedys be
sistengdamas apvainikuoti 
vedybinio gyvenimo roman
tiką, kuris prieš eidamas 
pirkti vedybinio žiedo turė

tų prisiminti kad; gtyno 
aukso žymėjimui yra pri
imta praba — 100 arba 24 
karatai. Kadangi auksas 
yra minkštas metalas, tai 
jis lydomas arba maišomas 
su kitais, pvz. jeigu praba 
rodo — 14 karatų, kas reiš
kia, kad gryno aukso įmai
šyta 14 dalių į 10 dalių ki
to metalo, arba išreiškiant 
procentais — 58,5%. Pran
cūzijoje dažniausiai neler- 
džiama pardavinėti papuo
šalų ne turinčių 18 karatų, 
o Italijoje praba įprasta žy
mėti — 585 arba 750 skait
line, kas reikštų, kad auk
so grynumas matuojamas 
1000% ir 585 atitiktų — 
14 karatų, o 750 — karatų 
prabą.

Ar buvo lietuvių aukso 
ieškotojų? Reikėtų manyti, 
kad jų buvo, nes Kaliforni
ja nuo XIX a. lietuviams 
yra gerai pažįstama, kada 
prasidėjo didysis bėgimas 
iš tėvynės nuo caristinės 
Rusijos okupacijos sunku
mų, kurie plačiai pasklydo 
po š. Amerikos kontinentą. 
Dr. K. R. Jurgėla studijoje 
"Kalifornijos Auksas” mi
ni keletą suslavintų pavar
džių pvz. Julijoną Horainį 
ir kt. 1886 m. Vienybė Lie
tuvninkų korespondencijoje 
iš Sacramento rašo: ”Mes 
čia gyvename šeši, vienok 
norime prigulėti prie skait- 
liaus sūnų Gedimino. Mes 
nepasiduosime kitiems, nes 
norime būti pirmutiniais ir 
uždedam surišimą tarp sa
vęs po vardu draugystės 
Jadvyga, ba reikia žinoti, 
kad iš viso su didele bėda 
surinkome nuo 14 iki 60 
metų, visi esame broliais”, 
(žiūr. Lietuviai Amerikos 
Vakaruose 1979 nr. 12). 
Lietuviai atsidūrę Ramio
joj o vandenyno pakrantėse 
glaudėsi vien prie kito, nes 
jiems buvo nepažįstamos 
socialinės gyvenimo sąly
gos, kurdami savišalpos 
draugijas — kaip "Jadvy
ga”, lygiai tas pats ir San 
Francisco — pirmoji orga
nizacija atsirado SLA kuo
pa, vėliau Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros draugija, 
o po II pasaulinio karo, pa
triotiškai nusiteikę lietuviai 
susimetė į Balfo 109 skyr. 
Jiem silpstant ir atvykus 
iš Romos dr. kun. V. Paval- 
kiui, likučius jis sutelkė į 
LB San Francisco apylinkę.

ENGINEERS

CHIEF DIE CAST 
ENGINEER

EXPERIENCED IN ALL PHASES OF 
DIE CAST1NC. CONTACT R. K. C1BBS

GIBBS DIE CASTING 
ALUMINUM CORP. 

502-827-1801 
Henderson, KY. 42420

Equal Opportunity Employer M/F

KANADIEČIŲ SPAUDA 
APIE DISIDENTUS 

PABALTIJO KRAŠTUOSE

Peter Reddaway, Londo
no ekonomijos mokyklos 
profesorius ir Sovietų S-gos 
reikalų žinovas, š. m. lie
pos mėn. 30 d. "The Toronto 
Sun” dienraštyje paskelbė 
išsamų ir objektyvų straips
nį "Militant disseiĮt in Bal- 
tics”, kuriame laikraščio 
skaitytojus supažindino su 
disidentų veikla Sovietų 
okupuotuose Baltijos kraš- 
tuose, čia patiekiama mi
nėto straipsnio santrauka.

Olimpiniuose žaidimuose 
sustiprintos apsaugos prie
monės turi ryšio su atsira
dusiu stipriu nacionalizmo 
pagyvėjimu kai kuriose res
publikose, kuris iššaukė 
naują bangą suėmimų, areš
tų, nes sovietinė valdžia iš
sigando galimų tautinio po
būdžio demonstracijų. Na
cionalizmas ypatingai stip
rus Baltijos respublikose. 
Stipriausia organizuota tau
tinė grupė reiškiasi Lietu
voje, kuri užmezgė ryšius 
prieš trejetą metų su latvių 
ir estų nacionalistais. Tai 
disidentinis judėjimas, dėl 
kurio Kremlius labai jaudi
nasi.

Disidentų veikla Lietu
voje atsirado 1960 m. Pir
mieji išryškėjo katalikų 
veikėjai, reikalaujantieji di
desnių religinių teisių. Ne
trukus atsirado tautinės 
kultūros ir civilinių teisių 
reikalavimai, šiam tikslui 
buvo sudaryta Helsinkio 
grupė žmogaus teisėms gin
ti. Po poros metų pogrindžio 
organizacija Lietuvos Lais
vės Sąjunga kreipėsi į Jung
tinių Tautų specialų komi
tetą, prašydama pagalbos 
panaikinti sovietinį kolonia
lizmą. Pr. metų rugpiūčio 
mėn. 45 asmenų grupė pasi
rašė viešą reikalavimą at
statyti visų trijų Baltijos 
respublikų nepriklausomy
bę. Jie kreipėsi savo atsi
šaukimu į vakarų valstybes 
ir Jungtines Tautas, kurį 
pasirašė 38 lietuviai, 4 lat
viai ir 3 estai. Pareiškime 
nuodugniai išaiškintas rei
kalavimų pagrindas, parem
tas istoriniais ir juridiniais 
dokumentais, čia primena
ma 1920 m. taikos sutartis 
su Sovietų Rusija, kuri pri
pažino Pabaltijo respubli
kų nepriklausomybę visiems 
laikams. Tačiau minėta su
tartis buvo sulaužyta 1939 
m. Stalino-Hitlerio slaptu 
susitarimu, kurio pasėkoje 
buvo okupuoti šie kraštai 
sovietų kariuomenės. 1941 
m. paskelbta Atlanto char- 
ta, kurią patvirtino ir So
vietų S-gos vyriausybė, pri
pažino visoms okupuotoms 
valstybėms suverenumo tei
ses, atstatymą savos vy
riausybės, nepriklausomybę 
ir teritorijos neliečiamumą. 
Be to, nurodoma, kad gar

sioji Miuncheno 1938 m. su
tartis buvo panaikinta, o 
Stalino-Hitlerio paktas dar 
turi juridinę galią iki šių 
dienų. Atsišaukimas baigia
mas prašant užsienio vals
tybes nepripažinti minėto 
pakto, reikalauti išvesti so
vietinę kariuomenę iš Bal
tijos valstybių ir leisti šių 
kraštų gyventojams pa
tiems spręsti savo likimą.

šiais metais kita grupė 
paskelbė viešą laišką, ku
riame pasmerkia Afganis
tano akupaciją, prilyginda
ma panašumą ir naudojamą 
taktiką okupuojant Pabal
tijo kraštus 1940. Pasiųstas 
laiškas ir Tarptautiniam 
Olimpiniam Komitetui, pa
smerkiant vykdomus olim
pinius žaidimus Sovietų Są
jungoje, kuri brutalia jėga 
neleidžia tautoms laisvai 
apsispręsti.

Sunaikinti didėjantį na
cionalizmą, Kremlius pri
verstas elgtis atsargiai, nes 
lietuvių tautinis sąmonin
gumas turi gilias šaknis 
tautinėse ir katalikiškose 
tradicijose, panašiai kaip ir 
Lenkijoje. Jau praeities įvy
kiai parodė, kad represijos 
iššaukia demonstracijas ir 
atskirų asmenų viešą susi
deginimą, kaip tai įvyko 
1972 ir 1977 m. Policijos re
presijos tuojau visiems ži
nomos iš leidžiamų pogrin
džio leidinių, žmonių prie
šiškas nusistatymas ir po
grindžio spauda verčia KGB 
tarnus būti atsargiems. Ne
žiūrint, kad vyksta nuola
tinės kratos, apimančios 
šimtu vietovių ir tardymų 
paskutinių mėnesių laiko
tarpyje prieš olimpinius žai
dimus Maskvoje, tačiau 
areštuota tik 30 disidentų. Į 
šį skaičių įeina šeši areštuo
ti iš 45 pasirašiusių nepri
klausomybės atsišaukimą, 
būtent: ekonomistas Anta
nas Terleckas, psichiatris- 
tas Algirdas Statkevičius, 
abu lietuviai, ir estas orni- 
tologistas Mart Nikius, Vil
niaus universiteto geologis- 
tas Vytautas Skuodis, Tar
tu universiteto chemikas 
Jurik Kukk ir estas darbi
ninkas Otto Vool.

• Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės valdyba paskyrė 
1,000 dol. Brazilijoje leidžia
mo savaitraščio ”Mūsų Lie
tuva” leidėjams tėvams sa
leziečiams pagelbėti išsimo
kėti skolas už naują spaus
dinamąją mašiną. Pinigus 
leidėjams įteikė Brazilijos 
LB valdybos pirmininkas 
Jonas Tatarūnas.

• JAV Lietuvių Bendruo
menės Tarybos suvažiavi
mas įvyks 1980 m. spalio 25 
ir 26 dienomis Chicagoje, 
Sheraton-Midway Inn vieš
butyje. Suvažiavimą šaukia 
JAV LB Tarybos prezidiu
mas, kuriam pirmininkauja 
inž. Vytautas Izbickas.
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CLEVELANDO VYRIĮ OKTCTAS WINNIPEGE
š. m. rugpiūčio mėn. 9-17 

d. Clevelando vyrų oktetas, 
vad. R. Babicko, lankėsi Ka
nadoje, LB Winnipego apyl. 
J. Valaičio pakviestas daly
vauti ten vykusiame 35-ių 
tautinių grupių festivalyje, 
vadinamu Folklorama.

šis festivalis Winnipego 
mieste vyko ištisas 8 die
nas. Dalyvavusios Folklora- 
moje tautinės grupės turė
jo įruošiusios 37 pavilijo- 
nus. Lietuvių pavilijonas 
buvo įruoštas Winnipego 
lietuvių šv. Kazimiero pa
rapijos salėje, 432 Elgin 
Avė., kur oktetas kasdieną 
atlikdavo po 4-6 koncertus.

Be šių koncertų, oktetas 
dainavo vokiečių pavilijone 
ir Winnipego miesto aikš
tėje prie parlamento rūmų. 
Iš viso, oktetas festivalyje 
atliko 37 koncertus ir išdai
navo virš 70 įvairių lietu
viškų dainų.

Rugpiūčio mėn. 10 d. ir 
17 d., sekmadienį, 11 vai. 
lietuviškų mišių metu, įspū
dingai giedojo šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčioje.

Okteto veiklos laikotar
pyje tai rekordinis įvykis. 
Reikia stebėtis jų patvaru
mu! Po tokio skaičiaus at
liktų koncertų, nei vienas 
neprarado balso ir nenuvar- 
go. Nuo pirmo ligi paskuti
nio koncerto oktetas paver
gė klausytojų širdis. Po 
kiekvienos dainos susilauk
davo audringų plojimų. 
Koncertų klausėsi gausiai 
lankę lietuvių pavjlijoną 
Manitobos, Albertos ir Win- 
nipego miestų ir apylinkių 
lietuviai, miesto meras su 
ponia, meno tarybos atsto
vai, televizijos, radijo ir 
vietinių laikraščių žurnalis
tai ir daug atstovų bei sve
čių atvykusių iš kitų pavili- 
jonų.

Okteto vad. akompaniato
rius ir pranešėjas R. Babic
kas, dainininkai: V. žiedo- 
nis, R. Zylė, M. Aukštuolis, 
R. Butkus, G. Motiejūnas, 
A. Gylys ir M. Motiejūnas,

okteto narių ir iš ten būda
vo palaikomi ryšiai su kitų 
grupių pavilijonais.

Po kiekvieno koncerto, 
kųn. J. Bertašius, okteto 
narius ir svečius vaišinda
vo. Jo iniciatyva parapijos 
šventovėje, festivalio me
tu, kasdieną buvo atidaryta 
tautinio meno išdirbinių bei 
rankdarbių parodėlė. Tai 
nuoširdus žemaitis — ir ge
ras kunigas, čia minimų, 
festivalio organizatorių, šei
mų, globojusių oktetą, kun. 
J. Bertašiaus ir visų nuo
širdžių, visus juodus darbus 
dirbusių lietuvių pavilijone
asmenų dėka, okteto dainos 
skambėjo Winnipego mies
te per 7 dienas. Nuoširdžių 
Winnipego lietuvių drau
gystėje laikas prabėgo kaip 
sapnas. Oktetas liks visiems 
dėkingas. Mažai, negausin-

nedidelėje koncertų salėje 
daug prakaito išliejo, nes 
jiems dainavimui scena bu
vo įruošta netoli virtuvės. 
Už gražų dainavimą ir iš
tvermę jie visi verti pagar
bos. Geru pasiruošimu, pui-

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

Oktetas poilsiauja tarp dviejų koncertų.

Už CERTIFIKATUS MOKAME: 
744% — 6 metų su SI,000, minimum. 
7 ’/j % — 4 metų su $1,000, minimum. 
644% — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6*/i% — 1 metu su $1,000, minimum.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus naujų 
taupymo sąskaitą. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal 
pasirinkimą su stovu. Kitos dovano* duodamos sąskaitotf jdė- - 
jus atitinkama sumą.

SAVINGS INSURED UP TO MO.SM.SO BY F-S.LJ/'.

aini

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

Opea Moa., 9-8; T ims., Thura., Fru, 9-5; SaL, 9-1; Ctaaad Wa£.

Juetaa Gribaaakaa, vedėjas

kiu dainų išpildymu ir žavia 
laikysena scenoje, solistė I, 
Grigaliūnaitė buvo klausy
tojų mylima — oktetui pa
žiba.

šį lietuvių pavilijoną or-. 
ganizavo Winnipego akade
minis lietuvių jaunimas. 
Vadovas LB pirm. inž. J. 
Valaitis, buvo suorganiza
vęs jaunučių tautinių šokių 
grupę. Jam pačiam akor
deonu grojant, kiekvieno 
koncerto pradžioje, jaunu
čiai pašokdavo po kelis tau
tinius šokius, paįvairindavo 
programą ir duodavo okte
tui pailsėti. Jam talkino R. 
Balčiūnas ir V. Balčiūnaitė. 
Pavilijono šeimininkai sve
čiam priimti, atstovauti lie
tuvius kitų tautinių grupių 
pa vili jonuose ir vadovauti 
programoms buvo simpatin
gas lietuvių pavilijono "me
ras" M. Timmermanas ir 
Miss Lithuania L. Dauba
ras. Mielos, nuoširdžios 
Winnipego lietuvių šeimos: 
J. T. Timmerman’ų, Alf. 
Balčiūnų ir N. G. Stopan- 
Staponavičių, išvykos laike 
okteto nariams ir svečiam 
teikė nakvynę ir vaišino. 
Linksmas, simpatingas ir 
judrus Winnipego lietuvių 
šv. Kazimiero parapijos kle
bonas kun. J. Bertašius lei
do naudotis oktetui ir sve
čiams klebonijos patalpo
mis. Pertraukų laiku, kle
bonija būdavo pilna svečių,

Clevelando vyrų oktetas Winnipege, Kanadoje, su Vilniaus 
paviljono "meru” M. Timmermanu ir karalaite L. Daubaraite
pne sv.

gai Winnipego lietuvių ko
lonijai, sugebančiai kultūri
niai reikštis Folklorama 
festivaliuose, pagarba ir ge
ras pavyzdys žymiai gau
singesnėms lietuvių koloni
joms. (jc)

LOS ANGELES
KETURIOS SUKAKTYS

Saulėtą rugpiūčio trisde
šimtos dienos popietę pieti
nės Kalifornijos biržiečių ir 
kitų aukštaičių, žemaičių ir 
net suvalkiečių keliai vedė 
į La Mirada miestą, kur jų 
jau laukė žaliuojančiame 
sode dengti stalai ir vaišin
gi šeimininkai biržiečiai 
Bronė ir Feliksas Masaičiai, 
Pagal kvietimus, tą dieną 
ruošėsi atšvęsti "šimtą ir 
vieną progą". Keturios tų 
progų svarbiausios tai šei
mininkės vardinės, šeimi
ninko šešiasdešimt penktas 
gimtadienis bei išėjimas 
pensijon ir juodviejų ketu
riasdešimtoji vedybinė su
kaktis.

Oficialią šventės dalį su
maniai ir įdomiai pravedė il
gametis Masaičių draugas 
Vytautas Aleksandrūnas. 
Sukaktuvininkus sveikino, 
eilėmis ir proza, dešimt ar 

daugiau draugų ir gerbėjų, 
šeimininkas jautriame savo 
žodyje padėkojo sveikinto
jams, visiems dalyviams, 
taip pat Antanui ir Bronei 
Skiriams už sudarytą gali
mybę prieš lygiai trisde
šimt vienerius metus Masai- 
čių šeimai iš Vokietijos sto
vyklų atvykti Kaliforni- 
jon. Su giliu susijaudini
mu, jo paties žodžiais "pa
dėka brangiausiam pasauly
je žmogui", žmonai Bronei, 
už keturiasdešimt bendrai 
pragyventų metų.

Nuskambėjus Ilgiausių 
Metų ir Valio, valio, svečiai 
dar iki vėlaus vakaro šneku
čiavosi ir vaišinosi malonio
je šeimininkų globoje.

Darbščiam ir tolerantiš
kam buvusiams ALT S-gos 
Los Angeles skyriaus pir
mininkui Feliksui Masaičiui 
ir visuomet švelniai besi
šypsančiai jo Poniai širdin
gai linkime gerame ūpe ir 
žydinčioj sveikatoj džiaug
tis saulėtomis poilsio, o taip 
pat ir produktingomis or
ganizacinės veiklos dieno
mis. (rs)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

PHILADELPHIA
PIRMAS RUDENS 

KONCERTAS

Kas metai A.L.T. S-gos 
Philadelphijos skyrius su
ruošia pranašesnį parengi
mą. Taip ir šiais metais 
rugsėjo mėn. 27 d. (šeštad), 
ruošiamas koncertas, kuria
me programą atliks visų 
mėgiama, daugelį kolonijų 
aplankiusi smuikininkė Bri
gita Pumpolytė.

šį kartą ji pasirodys su 
jos vedamu styginiu kvar
tetu, kas padarys programą 
dar įvairesnę. Antruoju pro
gramos dalyvių bus labai 
gražiai pasirodęs Chicagoje, 
lietuvių operoje, baritonas 
Liudas Stukas. Taigi muzi
kos mėgėjai galės pasigėrė
ti muzika ne tik iš plokšte
lių.

Koncertas bus lyg užbai
gimas skyriaus trisdešimt
mečio paminėjimo.

Koncertas ruošiamas Lie
tuvių Namuose 2715 E. Al- 
legheny Avė. Pradžia 7 vai. 
vak. Įėjimas 6 dol. šeštadie
ninės mokyklos mokiniam 
— veltui. Pensininkams bus 
suteikiamos lengvatos. Po 
koncerto, šokiai, vaišės ir 
kt.

Laukiama gausiai atsi
lankant Į koncertą svečių iš 
artimesnių kolonijų.

Skyriaus Valdyba

CHEMICAL 
ENGINEER

BS degree with minimum 4 year* 
ezperience in process/project design 
in edible oil or chemical progrese/in- 
dustry. Instrumentation ezperience 
helpful. Salary commensurate wilh 
ezperience. Mowing ezpenses paid.

LEAD MECHANICAL 
ENGINEERING 

TECHNICIAN/DRAFTSMAN 
Ezcellent opportunity for ezperienced 
technician/draftsman with minimum 
3 years ezperience in commercial/in- 
dustrial HVAC design and layout. Sa
lary open. Mowing ezpenses paid.

PROCESS PIPING 
DRAFTSMAN

Minimum ezperience of 2 years in 
procese piping drafting. Salary com
mensurate wilh ezperience.

LEAD PROCESS 
PIPING DESIGN 

TECHNICIAN/DRAFTSMAN 
Minimum ezperience of 5 years in 
process piping design/drafting. Sa
lary open. Moving ezpenses paid.

ELLERS, FANNING, 
OAKLEY, CHESTER 

& RIKE, INC. 
700 Falls Building 

Memphis, Tennessee 38103 

901-526-7321
Equal Opportunity Employer

WANTED EXPERIENCED 
MACHINISTS 

OD * ID PREC1SION GRINDERS 
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance.

Also needed 
MANUFACTURING PLANNERS 

Steady work. overtime A fringe bene
fits. Send resume to:

EMCO
7424 Greenbush Avė. 

North Hollywood. Calif. 91605 
213-764-0901

(33-39)

OPPORTUNITY FOR JOURNEYMEN 
OR IST CLASS SK1LLED 

ALL AROUND MACHINISTS 
Houston, Tezas 

Progressive job sl.op. Ezcellent bene
fits and opportunitie* m a friendly 
atmosphere. Openings for machinisls 
and machine operatore on first and 
second shifts. Second shift works 4 
day week (48 hours equal 50 hour 
pay plūs night premium).
Apply or write to JOHN McDONALD 

or W1LBERT WILL1AMS 
THOMAS 1NSTRUMENT AND 

MACHINE COMPANY 
5615 * Mitchelldalle 

Houston, Tezas 77092 
(37-43)
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Šv. Kazimiero lit. mokyklos Clevelande mokiniai su tėvais pirmąją mokslo metų dieną 
dalyvavo pamaldose. V. Bacevičiaus nuotr.

TURNER REALTY
501 EAST 185 ST. EUCLID, OHIO 44119

PHONE: 486-2530

RITA MATAS
ĮSTAIGOS

ADMINISTRATORĖ

PILNATEISĖ NEKILNOJAMOJO TURTO
ĮVERTINTOJA.

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

VYTAS MATAS — 
teisiais patarėjas

Esame registruoti pilnateisiais nariais trijose skirtingose Multiple List- 
ing įstaigose:

CAMLS — Cuyahoga County (Cleveland & Suburbs)
LCMLS — Lake County 
RMLS — United Statės.

Todėl galima triskart plačiau skelbti Jūsų parduodamą nekilnojamąjį 
turtą. Tuo reikalu kreipkitės į bet kurį mūsų bendradarbių arba jeigu jums rei
kia namų įvertintojo mokesčių ar kitokiems reikalams, kreipkitė į Ritą Ma- 
tienę. pilnateisę namų įvertintoją.

501 EAST 185 ST.
---------- EUCLID, OHIO 4411
■ PHONE:

LB CLEVELANDO 
APYLINKĖS VAKARONĖ

Pirmoji naujųjų veiklos 
metų LB vakaronė rengia
ma rugsėjo 18 d., ketvirta
dienį, 7:30 v. v. Dievo Mo
tinos Nuolatinės Pagalbos 
mažojoje salėje. Ji bus vyk
doma jaunimo s varsty bų 
forma. Tema: ”Ką man da
vė lituanistinė mokykla”. 
Svarstybas praves Nijolė 
Lenkauskaitė.

Visi mielai laukiami.
JAV LB Clevelando 

Apyl. Valdyba

Šv. Jurgio parapijos klebonas kun. Balys Ivanauskas šven
tina arkyv. Jurgio Matulaičio paminklinę lentą per vykusius 
Šiluvos atlaidus. Lentą sukūrė dail. Birutė Vilkutaitytė-Gedvi- 
lienė, o fundatoriai — Aušra ir Ritas Babickai.

J. Garlos nuotr.

STRUCTURAL DETAILERS
Minimum 5 year* ezperience in *truc- 
tural detailing with a working know- 
ledge o f joiats, deck and rebar. Phone 
814-459-2715 or send resume to:

ERIE STEEL PRODUCTS 
2420 WEST 15TH ST.

ERIE, PA. 165OS 
Attention: MR. J. HASKINS 

. (33-30)

n MOKAME AUKŠČIAUSIĄ 
NUOŠIMTĮ

UŽ SANTAUPŲ
C|/0/ įnešus $100 
0/2/0 12 mėnesių

PAŽYMĖJIMUS
C3/0/ *ne^us $100
v /O 30 mėnesių

CLEVELANDO
_ PARENGIMAI _

• RUGSĖJO 21 D. 12 vai. 
Lietuvos Steigiamojo Seimo 60 
metų sukakties minėjimas Šv. 
Jurgio parapijos salėj. Rengia 
ALTo Clevelando skyrius.

• RUGSĖJO 27 D. Dirvos 65 
metų jubiliejinis balius.

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

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

• SPALIO 26 D. 12 vaL 
ALTo skyriaus organizacijų 
metinis visuotinis susirinkimas 
Šv. Jurgio parapijos salėj.

• LAPKRIČIO 1-2D. kon
certas, meno paroda ir sociali
niais klausimais simpoziumas. 
Rengia LB.

• LAPKRIČIO 9 D. Dievo 
Motinos parapijos, kultūrinė 
popietė.

• LAPKRIČIO 15 D. 7 vai.

Pensininkai — reikalinga 
vyras su žmona prižiūrėti 2 
namus ir sodą — daržą, Flo
ridoje prie jūros. Už tą dar
bą gausite 3 kambarių su 
virtuve namą. Kreiptis į 
Dirvos redakciją.

• GEGUŽĖS 10 D. — Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos rengiamas Motinos die
nos minėjimas.

• GEGUŽĖS 31 D. — Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos mokslo metų pabaigi
mas.

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

įnešus $100 
■48 mėnesiams

73/0/ įnešus $100 
*/4'0 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 BUDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Už įnašus mokame

5W
Nuošimtis apskaičiuojamas kiekviena diena ir išmokamas

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

vakare, L. K. V. S. "Ramovė” '• 
' Clevelando skyrius rengia ka
riuomenės šventės minėjimą, 
Lietuvių namuose, viršutinėje 
salėją,

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

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

• GRUODŽIO 21 D. — Šv.
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos rengiama Kalėdų eglu
tė.

• KOVO 7 D. Kent Statė
• Universiteto liet, programai 

paremti vakaras. Rengia LB 
apyL ir apyg. valdybos.

• BALANDŽIO 26 D. — Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos mokinių pirmoji Komu
nija.

OPPORTUNITY FOR 

REGISTERED NURSES 
ALL SHIFTS 

To work čc live in a atgali congenial 
hospital & community. Arp you tired 
of those terrible minters.
Why not consider the Semi Sun Beit. 
The Anadarko Municipal Hospital is 
seeking Severai qualified Registered 
Nurses for immediate employment. 
Salary negotiable, liberal fringes, re- 
tirement plan. lf you are interested.

APPLY CALL OR WR1TES TO: 
ADMINISTRATOR 

ANADARKO 
MUNICIPAL HOSPITAL 

H1GHWAY 62 EAST 
ANADARKO. OK. 73OO5 

________ (29-38)’

OPPORTUNITY FOR 
MEDICAL TECHNOLOCIST 

CLA. MT (ASCP). Lab Technologist 
or equivalent, immediate openmg, 
•mali town hospital located 35 mi. 
No. of Macon, and approzimately 70 
miles South of Atlanta.
Salary comensurate with ezperience 
and ability. Liberal personnel poli
cies & fringe benefits Apply calfor 
write to: Administrator

JASPER MEMORIAL HOSPITAL 
898 College St.

Monticello. Ga. 31064 
404-468-6411

(31-33)

PASKOLAS NAMŲ PIRKIMUI.

/uperior Aivino/
■and lcan association

MAIN OFFICE
798 East 185U1 Sireet

ATIDARYTA 4EATADIEN1A1S. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

481-8008*
32800 Center Ridge Road 13515 Euclid Avė. 

779-5915 681-8100
14406 Cedar Avė.

381-4280

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

936 East l65th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

Della E. J ak ubą ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnąvimą.
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

STEIGIAMOJO SEIMO 
MINĖJIMAS 

CLEVELANDE

Lietuvos Steigiamojo Sei
mo 60 m. sukakties minėji
mas įvyks sekmadienį, š. m. 
rugsėjo mėn. 21 d. šv. Jur
gio lietuvių parapijos pa
talpose.

10:30 vai. šv. Mišios už 
mirusius Seimo narius bei 
žuvusius už Lietuvos laisvę. 
12 vai. minėjimas parapijos 
salėje. Kalbą pasakys mūsų 
žymus visu omenininkas, 
ALT ir VLIK veikėjas bei 
buvęs LKDS Centro Komi-
teto pirm. Algirdas Kasu- 
laitis. Organizacijos yra 
prašomos dalyvauti su vė
liavomis Mišiose ir minė
jime. Clevelando lietuvių vi
suomenė kviečiama skaitlin
gai atsilankyti.

ALT Clevelando 
Skyr. Valdyba

Į DIRVOS SUKAKTUVINĮ 
BALIŲ ATVYKSTA

Inž. Antanas Mažeika, 
Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos pirmininkas, 
atskrenda iš Los Angeles.

Marija Rudienė, Balfo 
pirmininkės, atskrenda iš 
Chicagos.

Inž. Vytautas Kutkus, 
JAV LB Krašto Valdybos 
pirmininkas, ir Ponia at
vyksta iš Detroito.

Vytautas Abraitis, buvęs 
ALT S-gos pirmininkas, ir 
Ponia atskrenda iš Floridos.

Inž. Jonas Jurkūnas, Ka
zimieras Pocius, Vilties 
draugijos vicepirmininkai, 
žurnalistas Mečys Valiukė
nas ir dar keli asmenys, at
vyksta iš Chicagos.

KUR APSISTOTI 
ATVYKSTANTIEMS 

Į BALIŲ

Dirvos 65 metų sukaktu
vinis balius įvyks rugsėjo 
27 d. Lietuvių Namuose, 877 
East 185th St., Clevelande 
(telef. 531-2131).

Dirva rekomenduoja sve
čiams, atvykstantiems iš 
tolimesnių vietų, apsistoti

VISI KVIEČIAMI I PIRMĄJĮ RUDENS

KONCERTĄ 
1980 m. rugsėjo 20 d., šeštadieni, 

7:30 vai. vak.
DIEVO MOTINOS NUOLATINĖS 
PAGALBOS PARAPIJOS SALĖJE.
Programoje: Linda Ruzgaitė su popu

liarios muzikos dainom ir gitara. Kavutė ir 
šokiai.

Rengia MOTERŲ SĄJUNGOS 36 KUOPA

Visi maloniai kviečiami dalyvauti

DIRVOS 65 METLĮ 
SUKAKTUVINIAME BALIUJE

V

1980 m. rugsėjo 27 d. 7 vai. vak. Lietuvių Namų salėje, Clevelande. 
MENINĖJE PROGRAMOJE VISŲ MĖGIAMA DAINININKĖ

Vanda Stonkienė
Šilta vakarienė, gėrimai. Šokiams gros Ąžuolo Stelmoko orkestras iš Chicagos. 
Vietos prašome rezervooti pas: K. Karolį tel. 229-2419, Gr. Plečkaitienę - 531-3474, 
D. Ramonienę - 481-6562 ar Dirvoje - 431-6344. Kama asmeniui $ 17.50

Dirvos koncerte rugsėjo 27 d. dainuos Vanda Stankienė ir 
jai akordeonu pritars Ąžuolas Stelmokas, kuris su savo orkestru 
taip pat gros šokiams.

arčiausiai esančiame vieš
butyje: Holiday Inn, 28500 
Euclid Avė., Wikliffe, Ohio 
44092, tel. (216) 585-2750. 
Kambarių kainos nuo 38 iki 
44 dol. Viešbutis lengvai 
pasiekiamas važiuojant 71 
— 90 greitkeliu iki Euclid 
Avė. išėjimo.

• Aleksas Lai kūnas, Vil
ties draugijos valdybos vi
cepirmininkas, Dirvos 65 
metų sukakties proga sure
dagavo specialų leidinėlį 
apie Dirvą, kuris jau baigia
mas spausdinti ir sukaktu
viniame baliuje bus galima 
įsigyti.

• Dail. Vytautas Petras 
Lepeška, 32 m. amž., Cleve
lande gyvenančių Lepeškų 
sūnus, praeitą savaitę žuvo 
skrisdamas lėktuvu iš Flo
ridos į Bahamas. Lėktuvas 
su visais keleiviais nukrito 
į vandenyną ir visi pasken
do. Dirva Lepeškams reiš
kia užuojautą.

• Lilija čeplickienė, Ro
ma Tatarūnienė ir Gražina 
Plečkaitienė, pasipuošusios 
tautiniais rūbais dalyvavo 
praeitą savaitę gub. Rea- 
gano sutikime Clevelande.

• Skautininkių dėmesiui! 
Skautininkių ir vyr. sk. ži- 
diniečių suvažiavimas įvyks 
rugsėjo 27-28 dienomis Cle
velande. Registracijos mo
kestį (10 dol.), pavardę, 
laipsnį ir adresą siunčia se
sei S. Gedgaudienei, 2216

f Coventry Road, Cleveland, 
Ohio 44118, telef. (216) 

' 321-4751 iki rugsėjo 15 d.
Suvažiavimo pilnas mokes
tis 60 dol.

PERKANT IR PAR- 
DUODAN^ Namus prašo
me kreiptis T KIPRUS 
REALTY, 31715 Vine SU 
Willowick, Ohio 44094. TeL 
943-0910.

PR. GAILIAUS DAILĖS 
PARODA

Clevelando Skautijos Aka
demikai skautai ruošia Pra
no Gailiaus meno parodą 
Dievo Motinos parapijos sa
lėje spalio 18-19 dienomis.

Open Sunday 1-4

18003 Neff Rd. Near Our 
Lady of P. Help. 4 bed- 
rooms, dining room, recrea- 
tion room, carpeting, two -|- 
1/2 car garage. Make offer.

17601 Harland Rd. Large 
3 bedrooms single, dining 
room, big living room, sun 
porch, 2t/» garage. Make of
fer.

958 East 178 St. off Not- 
tingham Rd. Ranch, split 
level 3 bedrooms, build in, 
air condition, sprincler, 2 
car garage. Make offer.

GEORGE KNAUS 
Realtor

481-9300
819 East 185 St.

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINĖS IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS I AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletype 
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinia apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036 
CLEVELAND, OHIO 4^114

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

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

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

dedame po stogu kablius kontroliavimui ledo užsikimšimo.

KARTINS ir KUNARS KAULINS Lakew«ed. Ohio

• Danieliaus Gendriko or
kestras susidedantis iš 4 as
menų yra veikiantis. Suin
teresuojantys asmenys pra
šome skambinti telefonu: 
531-9478. Kaina $250.00 va
karui.

• Lietuvių baisbolo ko
manda prie žaibo klubo bai
gė 1980 m. sezoną, laimė
jusi 25 žaidimus, pralei
džiant tik 1 žaidimą. Lai
mėjo pirmą vietą JCC Cent
rai Division čempijonatą. 
Komandai priklauso sekan
tys žaidėjai: Todd Madjar, 
Al. Nagevičius, Marius ča- 
pas, Kęstas Petraitis, Al. 
Zylė, Jeff Paremica, W. Ja- 
cobs, Al Widmar, Gytis Mo
tiejūnas, Davė Ostraske, 
John Morris, Algis Mainelis 
ir Staniškis, jr.

NATIONWIDE 
INSURANCE 
N«t>onw<O« O" you' ■«*•

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

Romualdas Giedraitis —
R. Spalis, rašytojas, litera
tūros kritikas, mokytojas, 
mirė 1980 m. gegužės 14 d. 
Vokietijoje. Vykdant jo tes
tamentinę valią, jo kūnas 
buvo sudegintas, o pelenų 
urna atsiųsta į Chicagą ir 
1980 m. rugsjo 20 d. bus 
padėta Chicagos lietuvių 

Korp! Neo-Lithuania steigėjui — filis

teriui

DR. SIMUI VIRKUČIUI

mirus, jo žmonai STASEI ir artimiesiems 

reiškia nuoširdžią užuojautą

Korp! Neo-Lithuania
New Yorko Valdyba 

ir Filisteriai

Brangiam vyrui

A. A.

DR. JURGIUI BALČIŪNUI 

mirus, jo žmonai dantų gydytojai BRONEI 

BALČIŪNIENEI reiškiame gilią užuojautą

Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugijos Moterų Pagelbinis

Vienetas

riaus narei
A. A.

jos vyrui PETRUI su šeima gilią užuojautą

reiškia ir kartu liūdi

ONAI DAVIDONIENEI,

ALT S-gos Philadelphijos 
Skyriaus Valdyba 

ir nariai

Mirus ALT S-gos Philadelphijos sky

A. A.

ALEI SKLĖRIENEI 
mirus, jos dukroms ALDONAI ir JŪRATEI 
su šeimomis nuoširdžią užuojautą reiškia

Egidijus ir Julia 
Nida, Marija ir Kazimieras 

Marcinkevičiai
Daiva ir Daniel 

Kinnavy
ir

Antanas Blažys

tautinėse kapinėse, tokia 
tvarka:

• 9 vai. ryto šv. M. Ma
rijos Gim. bažn. pamaldos 
už Velionio Romualdo vėlę. 
Pamaldų metu solo giedos 
Audronė Simonaitytė-Gai- 
žiūnienė, vargonnuos Anta
nas Kalvaitis,

• Po pamaldų atsisveiki
nimo valandėlė Liet, tauti-

niuose namuose,
• Iš čia urnos nuvežimas 

Į Lietuvių tautines kapines. 
Laidotuvėmis rūpinasi 

Velionio žmona mokytoja 
Angelė Giedraitienė. Jai tal
kina Korp! Neo-Lithuania. 
Maloniai kviečiami laidotu
vėse dalyvauti visi Velionio 
Romualdo draugai, jo raš
tijos skaitytojai, kolegos 
rašytojai, skautai, neolitua- 
nai, kurių gretose jis dirbo.

Korp! Neo-Lithuania 
vyr. valdyba

JONAS PAPLĖNAS 
(1906. VIII. 4-1960.IX. 12) 
tautinės srovės darbininkas, 
visuomenininkas, plunksnos 
žmogus, Dirvos redakcinės 
kolegijos narys, prisimena
mas 20 m. nuo jo mirties 
suėjus. Dr. J. Paplėno di- 
zertacinio darbo ”Die Lohn- 
politic in Litauen” atspau
das Bronės Paplėnienės pa
stangomis padėtas suinte
resuotiems naudotis Ame
rikos Lietuvių Kultūros Ar
chyve (ALKA), P. O. Box 
608, Putnam, Ct. 06260.

• Margučio koncertas 
įvyks š. m. rugsėjo 28 d., 
sekmadienį, 4 vai. p. p. Chi
cagoje Jaunimo Centro di
džioje salėje.

Programą atliks mūsų žy- 
moji solistė Nerija Linkevi
čiūtė ir naujai kylanti 
žvaigžde Vytautas Paulio- 
nis iš Kanados.

Bilietai gaunami Margu
čio įstaigoje ir Vaznelio 
prekyboje.

• Balzeko lietuvių kultū
ros muziejuje vyks retų 
knygų paroda. Knygos apie 
Lietuvos ir kaimyninių 
kraštų istoriją, graždankos, 
papuošti Biblijų rankraš
čiai ir kt. knygos siekia net 
16 amžių. Parodos atidary
me sekmadienį, rugsėjo 21 
d. kalbės Susan Predergast 
Schoelwer, Chicagos viešo
sios bibliotekos specialių 
rinkinių globėja. Paroda 
tęsis iki lapkričio 15 d.

PAŽADĖJO PARAMĄ

Rugsėjo 13 d. Chicagoje 
susitiko lietuvių atstovai su 
senatoriumi Charles Percy.

Lietuvius atstovavo LB 
atstovai dr. Kazys ir Mari
ja Ambrozaičiai, LF valdy
bą ir tarybą dr. G. Balukas 
ir dr. A. Razma, PLB pirm. 
V. Kamantas ir Lietuvių 
Resp. Federaciją pirm. A. 
Milunas, kurio rūpesčiu šis 

susitikimas įvyko.
Buvo kalbėtasi Laisvės 

Radijo lietuvių skyriaus pa
likimu Europoje ir dėl bylos 
panaikinimo, kuri iškelta 
Washingtone prie sovietų 
ambasados d e m onstravu- 
siems 18 lietuviams.

Šen. Percy pažadėjo lietu
vių prašymą paremti.

• Petras Paprockas, 
ič&rp! Neo-Lithuania filis
teris New Yorke, sunkiai 
serga ir guli ligoninėje.

A. A.

SAULIUI ZAUNIUI
staiga mirus, gilią užuojautą reiškia jo mo

tinai JONUŠKAITEI-ZAUNIENEI-LESKAI-

TTENEI, sūneliui DOVUI, seseriai GIEDREI

ir visiems artimiesiems

Irena ir Eugenijus 
Manomaičiai

Boston, Mass.

"Mūsų Sparnų” Lietuvių Evangelikų Re

formatų Redakcinės komisijos nariui

INŽ. JOKŪBUI KREGŽDEI 
mirus, jo žmonai VIKTORIJAI, dukrai JO

NEI ŠERNIENEI su šeima ir M. S. Redakci

nei Komisijai reiškiame gilią užuojautą

• Prano Čepėno Naujųjų 
laikų Lietuvos istorijos ant
rasis tomas — lietuvių tau
tos praeitis ir nepriklauso
mos Lietuvos valstybės at
kūrimas 1914-1923 metais 
— jau spausdinamas. Kny
ga apie 700 psl., kietais vir
šeliais dabar užsisakiusiems 
kainuoja $20.00, vėliau bus 
pardavinėjima po $25.00.

Užsisakyti leidėjo adre
su: J. Urbelis, 1649 North 
Broadway, Melrose Park, 
III. 60160.

Birutė Paprockienė
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