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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

BRAŽINSKUS 
TURKAI
DAR TEIS

ELTA Nr. 23 praneša, 
kad sovietų advokatui pada
vus apeliacijos skundą, Bra
žinskų byla bus dar svars
toma liepos 15 d.

Neoficialiai patirta, kad 
Bražinskai, nors nėra laiko
mi kalėjime, bet pasilieka 
policijos priežiūroje ir iš 
Turkijos jiems nebus leista 
išvykti kol nepasibaigs byla.

Sovietų advokatai moty
vavo, kad jiems negalėjo 
būti pritaikintas amnestijos 
įstatymas ir byla turi būti 
svarstoma.

Bražinskų gynėjai - turkų 
advokatai mano, kad Bra
žinskai nebus sovietams iš
duoti, bet galės būti nubaus
ti nedidelėmis bausmėmis.

ALT S-gos 
Valdyba 
posėdžiavo* ■

Š.m. birželio 8 dieną, iždi
ninko P. Mačiulaičio rezi
dencijoj, Union, N.J. įvyko 
ALTS-gos valdybos posėdis, 
kuriame buvo padaryta vie
nų metų veiklos apžvalga 
ir nustatytas planas sekan
tiems kadencijos metams.
Pirmininkė E. Čekienė sa

vo pranešime pažymėjo, kad 
jau lygiai metai praėjo nuo 
šios valdybos įsipareigojimų 
pradžios ir pasidžiaugė, kad 
visuose posėdžiuose, kurių 
buvo astuoni, dalyvavo visi 
valdybos nariai, nežiūrint il
gų distancijų kelio ir savo 
pareigas visi stengėsi gali
mai kruopščiau atlikti.

Pirmųjų metų bėgy Sąjun
gos valdyba atliko šiuos įsi
pareigojimus S-gos seimui:

Nutarta leisti tautininkų 
veiklos istoriją ‘Tautinės 
minties keliu’. Išdiskutuotas 
ir nustatytas tam leidiniui 
planas ir sudaryta redakci
nė kolegija. Tam tikslui 
pradėtos telkti lėšos ren
kant mecenatus, garbės 
prenumeratorius ir garbės 
rėmėjus.

Aplankyti aštuoni Sąjun
gos skyriai ir susipažinta su 
jų problemomis, išklausyti 
pageidavimai, kad jais re
miantis S-gos valdyba galė
tų toliau derinti savo veiklą. 
Pirmininkė dalyvavo St. 
Louis, Mo. skyriaus 15 metų 
minėjimo šventėje ir sekan
čią dieną skyriaus narių su
sirinkime, kuriame nariai 
aukščiau minėtam leidiniui 
pirmininkei įteikė 500 dole
rių.

S-gos valdybos iniciatyva 
surengtas Lietuvos prezi
dento A. Smetonos 100 m. 
gimimo ir 30 m. mirties su
kakčių minėjimas New Yor- 
ke.

Kartu su Korp! Neo- 
Lithuania išleistas kultūros 
ir politikos žurnalo ‘Naujo
ji Viltis’ šeštas numeris.

Palaikant kontaktus su 
skyriais išsiuntinėti šeši 
bendraraščiai.

S-gos vicepirmininkas J. 
Sirusas padarė pranešimą 
apie prez. A. Smetonos mi
nėjimo rengimą, kurio pir- aukščiau minėto leidinio or- 
mininku jis buvo organizaci- ganizavimas ir Sąjungos 
jų komiteto išrinktas. Iždi- dalyvavimas bendrinėse ins- 
ninkas P. Mačiulaitis patei- titucijose bei organizacijose.

Š.m. birželio mėn. 5 d. Washingtone JAV Senatorius G. Nelsonas iš Wisconsino 
valstijos priėmė lietuvių delegaciją ir prižadėjo remti Šen. Curtis rezoliuciją, 
reikalaujančią nepripažinti Baltijos kraštų inkorporavimo į Sovietų Sąjungą. Se
natorius labai domėjosi visais lietuvių reikalais, įskaitant ir tragišką Simo Kudirkos 
likimą, aukštus muitus už siuntinius į Lietuvą, varžymą humanitarinių teisių Lie
tuvoje bei neleidimą aplankyti giminių už Vilniaus ribų. Šis įtakingas senato
rius yra nuoširdus lietuvių draugas. Nuotraukoje iš kairės: Rasa Navickaitė, dr. 
Jonas Genys, šen. G. Nelsonas ir Virginija Gureckienė.

NIXONO BYLA
Kissingerio 'pasikarščiavimo’ šviesoje

“Jei jūs nenutilsite, paim
siu savo žaislus ir išeisiu iš 
jūsų kiemo” - taip galima 
būtų trumpai charakteri
zuoti Valstybės Sekreto
riaus Kissingerio pareiški
mą Salzburgo spaudos kon
ferencijoje. Toks Kissinge
rio ‘vaikiškas’ mostas daug 
ką nustebino ir patiekė mįs
lę: ar iš tikro Kissingeris, 
susinervavęs ‘pametė galvą’ 
ar jis taip padarė iš ... 
apskaičiavimo. Kad tą mįslę 
išspręsti mes turime grįžti 
prie visos bylos esmės.

Nixono administracijos 
pradžioje, kada Kissinge
ris dar nebuvo Valstybės 
Sekretorius, bet tik asme
niškas prezidento patarėjas, 
prasidėjo masinis valstybės 
paslapčių išdavinėjimas. Tai 
galėjo padaryti tik tas ar tie 
kurie turėjo prie jų priėji
mą, atseit paties Kissinge
rio štabo ar Valstybės De
partamento pareigūnai. Bet 
kaip juos suseksi? Sovieti- 
joje galima būtų juos tol 
kankinti iki kas nors paaiš
kėtų. Amerikoje reikėjo tik 
pasitenkinti įtariamųjų te
lefoninių pasikalbėjimų klau
simu. Tai ir buvo padaryta, 
kas, reikia atsiminti, tuo lai
ku buvo visai legalu. Klau
syti svetimų telefoninių pa
sikalbėjimų dar nereikėjo 
gauti teismo leidimo, užteko 
tik Teisingumo Sekretoriaus 
įsakymo. Kai apie tai buvo 
kalbėta senato užsienio rei
kalų komisijoje, svarstant 
Kissingerio paskyrimą Vals
tybės Sekretorium, Kissin
geris paneigė pats prašęs 
klausyti savo bendradarbių 
ir žurnalistų telefoninius pa
sikalbėjimus, bet tik davęs 
sąrašą žmonių, kurie turėjo 
priėjimą prie paslapčių. Rei
kia taip pat atsiminti, kad 
noras sustabdyti tą paslap- 

kė vienų metų iždo apyskai
tą.

Posėdyje buvo išdisku
tuotas sekančio S-gos seimo 
klausimas ir kiti planai, ku
rių didžiuoju rūpesčiu yra

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS ria milžiniška tautos dau
guma. Formaliai jis prašė 
senato užsienio reikalų ko
misijos persvarstyti jo pa-čių ‘ištekėjimą’ (leak) prive

dė ir prie specialaus saugu- ... 
mo ‘šaltkalvių’ (plumbers) 
vieneto sudarymo pačiuose 
Baltuosiuose Rmnuose. Jei 
tos pastangos būtų davusios 
kokių nors rezultatų, jos 
šiandien būtų laikomos tei
sėtomis ir kiekvienu atveju 
pateisinamomis.

Deja, jos konkrečių rezul
tatų nedavė. ‘Plumberiai’, 
pervesti Prezidento Perrin
kimo komiteto žiniai buvo 
sugauti, įsilaužę į demokra
tų partijos būstinę. Tai davė 
akstino pradėti tyrinėti visą 
administracijos veiklą ir su
griauti daugumos artimiau
sių Nixono bendradarbių 
karjeras. Kai kurie net pa
darė ‘biznį’ su specialiu 
prokuroru, prisipažindartii 
kaltais kuriame nors mažes
niame nusikaltime ir už tai 
gaudami labai švelnias baus
mes, bet kartu pažadėdami 
ir viską, ką žino papasakoti. 
Kitaip sakant daugiau ar 
mažiau padėti apkaltinti patį 
prezidentą.

Pagal tą patį metodą, 
Kissingeriui galima būtų 
primesti, kad jis, liudyda
mas po priesaika apie savo 
veiklą Senato Užsienio rei
kalų komisijai nepasakė tik
ros teisybės. Už panašų el
gesį buvęs Teisingumo Sek
retorius Kleindienst, pats 
prie fo prisipažinęs, buvo nu 
baustas mėnesiu kalėjimo ir 
100 dol. bauda lygtinai. Iš 
kongreso teisių komisijos, 
kuri svarsto reikalą iškelti 
prezidento nušalinimo bylą, 
pradėjo sklisti gandai, kad 
Kissingeris visdėlto buvo 
daugiau įveltas į savo bend
radarbių sekimą, negu jis 
viešai davė suprasti. Bet tai 
iš tikro buvo jo pareiga, 
nes kaip gi gali vesti sėk
mingą užsienio politiką, jei 
kiekviena tavo mintis ir pla
nuojamas ėjimas tuojau pat 
paskelbiamas spaudoje?

Kissingeriui tokio žaidimo 
pasidarė per daug. Jis parei
kalavo jį baigti, grąsinda- 
mas savo atsistatydinimu 
tuo metu, kai jo vedama- 
jai užsienio politikai prita-

Toks Kissingerio ‘pasi
karščiavimas’ iš impulso ar 
apskaičiavmo padeda prezi
dentui, nes kiekvienu atve
ju paryškina dabartinės po
litinės kovos procedūrą. Pa
gal teisinę tradiciją tardy
mo organai veikia tyliai. 
Jie surenka medžiagą vėles
niam apkaltinimui, kuris jau 
nagrinėjamas viešai. Mūsų 
atveju senato ir atstovų rū
mų komisijos, o taip pat ir 
specialaus prokuroro įstai
ga, tos taisyklės nesilaiko, 
bet tuojau pat spaudai per
duoda bet kokias inkrimi
nuojančias detales, kurios, 
rasit, kitaip atrodytų, jei bū
tų svarstomos visos bylos 
fone. Ilgainiui tai privedė 
prie to, kad dabar jau dau
guma amerikiečių reikalauja 
Nixono nušalinimo, kas be 
abejo negali nepaveikti ir 
būsimų jo bylos sprendėjų 
- senatorių nusistatymo. Sa
vaime aišku, kad tokia pro
cedūra kenkia ne tik Nixo- 
nui asmeniškai, bet ir visam 
kraštui. Kaip tokioje atmos
feroje gali atstovauti krašto 
interesus derantis su kitais 
kraštais? Kissingeriui tai 
jau darosi neįmanoma. Rei
kia tikėtis, kad jo ‘vaikiškas’ 
elgesys bus geras įspėjimas 
visiems nesielgti vaikiškai. 
Ar jis padės, jau kitas

SLA II apskrities suvažiavimo veikliausi dalyviai besirūpiną SLA seimo rei
kalais. Sėdi iš kairės: M. Sofensas, dr. A. Papochy, A. Chaplikas, R. Barkaitė, 
Lorraine Harris. Stovi: E. Strazdas, A. Tomkus, A. Baika, A. Andrulionis ir 
V. Močys.

SUSIVIENIMO SEIMUI BUSTUNE

Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje Seimas šių metų 
liepos 1 dieną pradedamas 
Bostone, Mass., - viešbuty
je Statler Hilton. Seimo 
pradžia: 10 vai. ryto. Tai 
dvimetis ir iš eilės 58- 
tas Seimas SLA visame - 
88-rių metų -- gyvenime. Be 
abejo, šis Seimas, kaip ir vi
si kiti buvę, yra svarbus or
ganizacinis įvykis, jis suju
dina pačią organizaciją - jos 
vidaus gyvenimą, jis nuaidi 
ir į visą lietuvių gyvenimą 
Amerikoje.

Šiame ateinančiame 58- 
tame Seime bus pagerbtas 
DR. JONAS ŠLIUPAS. Tai 
didysis Susivienijimo kūrė
jas, jį Teikia laikyti ir visos 
Amerikos lietuvijos tėvu. 
Jis gaivino lietuvius atsiri- 
bot nuo lenkų organizuotų 
iždų, kasų - gaivino suprati
mą nesibroliaut su jais pini
giniuose reikaluose. Jis gai
vino savo brolius ir seseris 
lietuvius mokslo Švieson, ve
dė keliu į tautinį susipra- 

SLA Prezidentas
Povilas P. Dargis

klausimas. Bet pagalvoti jis 
daug ką privers. Jei prezi
dentas, nepaisant viso jo ne
populiarumo ir tiesiog ne
apykantos spaudoje ir te
levizijoje, vis dėl to gali ves
ti sėkminga užsienio politi
ką, ką įrodo jo triumfali- 
nis sutikimas arabų kraštuo
se, gal jis gali būti dar nau
dingas ir kitur? Pirmoji 
kregždė jau pasirodė. News- 
week vidaus reikalų redak
torius Larry Martz sampro
tauja, kad jei Nixonas nuša
linimas neras reikalingos 
213 senato daugumos, jis 
gali pasirodyti Dievo dova
na Amerikai kovoje su inflia
cija. Mat, toji kova reikalau
ja griežtų priemonių, tokių 
nepopuliarių, kad nė vienas 
politikas jų nesiryš imtis. 
Nixonui populiarumas jau 
nesvarbus, jis gali žiūrėti 
kas kraštui naudinga.

Dr. J. 

timą, kėlė lietuvį būti ir vie
šai jaustis lygiaverčiu žmo
gum civilizuotam kitatau
čiui. Galop, jis mokė ir 
ragino kiekvieną lietuvį bū
ti kaip reikiant lietuviu.

Už aną prieš 90 metų sa
vo tautiečių gaivinimą žmo- 
niškan, garbingan gyveni- 
man dr. J. Šliupas turi pil
nus nuopelnus būti gaivina
mas dabar mūsų atminty
je, gaivinamas tikruoju jo 
paveikslu, prisimenamas 
tuo, kuo jis iš tikrųjų buvo 
o ne kam kaip pagal ūpą at
rodė iš dievažin kokių sume
timų.

Susivienijimo prezidentas 
P. Dargis ir visa Pildomo
ji Taryba labai gerai padarė 
skirdama aktą šiame SLA 
58-tame Seime, kuris vyksta 
Bostone. Niekam kitam, o 
vien dr. Šliupui tinka Bosto
nas, kuriame ir pats Susi
vienijimas po 17-kos savo 
pradinių, labai jau ir, sunkių 
metų įžengė laisvan savo 
tvarkymosi kelin. Pagaliau, 
Bostonas yra vieta, kurioje 
ir visos Amerikos laisvės gy
la prasidėjo atsisakymu nuo 
angliškos arbatos. Prieš per 
200 metų bostoniečiai suver
tė 342 dėžes arbatos į jūrą ... 
žuvims. Nuo čia ir prasidėjo 
kelias laisvėn. Šiame istori
niame fone dr. Šliupas yra 
apsuptas net tolima laisvės 

, aureole: sava ir Amerikos.
Tad 58-tame Seime matysi
me ir girdėsime Dr. Joną 
Šliupą, pavaizduotą Alenos 
Devenienės, atskrendančios 
iš Angelų miesto (Kalifor
nijos), iš toli - betgi ange
liškam ir uždaviniui.

Šio 58-to Seimo organiza
toriai vietoje -- Bostone inž. 
A. Chaplikas, dr. A. Kapocy, 
dr. A. Budreckis, A. Andriu
lionis, ir kiti atlieka kruopš
čiai visus ruošos darbus pri
imti jau dabar užsiregistra
vusius virš 120 delegatų. 
Neabejotinai bus nemažiau 
svečių iš toliau, nemažiau ir 
vietinių.

(Nukelta į 2 psl.)
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ŽAIBAS AMERIKOS TINKLINIO PIRMENYBĖSE laiškai Dirvai
Šių metų tinklinio sezo

nas pasibaigė JAV-bių tink
linio pirmenybėmis, kurios 
įvyko gegužės 15-18 Tenne- 
see universiteto didžiulėje 
sporto arenoje, Knoxville, 
Keturias dienas nuo 9 vai. 
ryto iki 11 vai. vakaro pen
kiose aikštėse rungtyniavo 
97-ios geriausios Amerikos 
tinklinio komandos vyrų 
senjorų, vyrų ir moterų gru
pėse.

PRIEŠ AMERIKOS 
ČEMPIONES

Keturioms Žaibo žaidė
joms šis pasirodymas Ame
rikos tinklinio pirmenybėse 
buvo pirmas, dėl to, gal būt, 
pirmasis setas prieš Stan- 
ford - Palo Alto, Califor- 
nia, buvo pilnas klaidų. Lai
mė, kad ši komanda buvo 
silpnoka. Žaibas jau buvo 
prispaustas prie sienos 
12:14, kai keturi stiprūs 
Aušros Babickienės servai 
laimėjo setą 16:14. Antraja
me sete mūsiškių žaidimas 
buvo daug labiau užtikrin
tas, ir vienu momentu rezul
tatas buvo net 13:3 Žaibo 
naudai. Įtampa, tačiau, buvo 
atleista truputį per daug, ir 
kalifornietės mūsų klaidų 
dėka rezultatą sušvelnino, 
bet laimėti nepajėgė. Rezul
tatas 15:10.

Pirmų rungtynių laimėji
mas žaibietėms pakėlė nuo
taiką, sustiprino pasitikėji
mą savimi, ir į antras rung
tynes prieš turnyro favoritą, 
Los Angeles Renegades, jos 
stojo drąsiai, su slapta vilti
mi nukauti geriausią Ameri
kos komandą. Deja, nepavy
ko. Pirmą setą mūsiškės dar 
laikėsi, bet žymiai pranašes
nis Renegades technikinis 
žaidimas joms davė pelny
tą pergalę 15:7, 15:3. Ši ko
manda, lengvai laimėjusi 
pirmą vietą, savo žaidimu 
priminė Vakarų Eurpos 
čempiones Olandijos Van 
Houten VCH komandą, kuri 
vienintelė užtikrintai nuga
lėjo mūsų rinktinę pernai 
vasarą Europoje.

Amerikos tinklinio pirme
nybės yra pravedamos dvie
jų minusų sistema, tad 
Žaibas, nukritęs į pralaimė
jusių lentelę, trečiame rate 
susitiko su Colorado Gold 
šešetuku iš Denverio. Čia 
žaibietės pasirodė visu savo 
pajėgumu ir lengvai laimėjo 
15:2, 15:6. Šį kartą gerai pa
sirodė Rita Čyvaitė ir Julija 
Staškūnaitė, pirmoji savo 
servais ir kirčiais, antroji 
stipriais smūgiais ir geru 
Jjlokavimu.

SLA Seimas • ••
(Atkelta iš 1 psl.)

Bostonas yra didelis lietu- 
vijos kultūrinis židinys, gy
vas ir patvarus kuriama 
savo gyvenimo tradicija -- 
subatvakariais, dailės paro
domis, koncertais ir t.t. 
Jame yra ir gražaus veiklio
jo jaunimo, besireiškiančio 
savitumu ir jaunatvės dva
sią nešančiu kasdienin gy
venimam Tokio jaunimo lau
kia ir 58-tas Susivienijimo 
Seimas, Susivienijimo, kurį 
kūrė ne kas kitas, o jauni 
žmonės, kurį ugdė taip pat 
jauni žmonės, kuris šian
dien galvoja perduoti visą 
savo sodybą ne kam kitam, o 
jaunimui, kuris vertas to 
vertingo palikimo. Tokiam 
jaunimui Seimo metu bus 
pakankamai pramoginių aki
mirkų - ne vien suaugusių
jų rūpesčiai, kasdienė ruti
na, ar ilgos kalbos.

Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje savo Seimuose, 
būdam o net garbingame 
88-rių metų amžiuje, yra 
jaunas. Jis nori tokiu būti il
gam, tad ir į Susivienijįmą 
vartai yra visada atdari 
jaunam. (ad)

R. BABICKAS
Sekančios rungtynės buvo 

dėl 9-os vietos. Priešininkės 
- Los Angeles Sunsetters. 
Šią komandą stebėjome 
ankstyvesniose rungtynėse. 
Buvo aišku, kad ji yra mūsų 
lygio ir gali būti nugalėta. 
Tačiau išėjo kitaip. Jau per 

Žaibo moterų tinklinio komandos treneris R. Babickas
su žaibietėm tinklininkėm: R. Čyvaitė, V. Žiedoniene, 
J. Staškūnaitė ir A. Babickiene. V. Bacevičiaus nuotr.

apšilimą buvo matyti, kad 
mūsiškėms nevyksta tinka
mai atlikti apšilimo pratimų. 
Pradėjus rungtynes, nesėk
mė tęsėsi toliau - kirtis į 
bloką, į tinklą, į užribį, blo
gas pakėlimas, nepaservavi- 
mas ir t.t. Pasekmė grei
tai kyla Sunsetters naudai, 
ir pirmas setas baigiasi 3:15. 
Antram setui keičiame sudė
tį ir žaidėjų pozicijas ir lai
mini 15:12. Trečiame sete, 
tačiau , mūsų žaidimas vėl 
sukiužo, ir rezultatu 4:15 
pasibaigė rungtynės ir tur
nyras. Žaibas liko 13-je 
vietoje.

ŽAIBAS - GERIAUSIAS 
AMERIKOS RYTUOSE

JAV-bėse tinkliny pirmam 
ja vakarų valstybės. Beveik 
kiekvienais metais bent pen
kios pirmos komandos yra 
yra Californijos ir Hawaii. 
Paskutiniu laiku skirtumas 
tarp rytų ir vakarų mažėja 
ir ypačiai sustiprėjo Texas, 
Illinois, Michigan ir Ohio. 
Visgi šiais metais rezulta
tai panašūs. Vyrų grupė
je 12-os pirmųjų komandų 
tarpe aštuonios iš Califor
nijos. Moterų grupėje pana
šiai - iš 12-os pirmųjų 
aštuonios iš Californijos, dvi 
iš Illinois ir po vieną iš 
Texas (ttečia) ir Hawaii.

Abi Ohio komandos -- Cle
velando Žaibas ir mūsų ilga
metės konkurentės Colum- 
bus Upstarts -- pasirodė 
geriausiai iš visų rytinių 
valstybių. Tik dvi komandos 
iš vidurio vakarų (abi iš 
Chicagos) pasiekė aukštes
nes vietas už mus. Dvi stip
rios komandos iš New Yor- 
ko -- Vanderbilt Y ir Staten 
Island Volleyball Club -- ne
pateko į 16-os stipriausių 
komandų tarpą. Kita žino
ma rytų komanda, Baltimo
re Bullets, su kuria Žaibas 
sezono metu turėjo tris susi
tikimus ir visus tris laimėjo, 
kažkodėl pirmenybėse ne
dalyvavo.

STATISTIKOS MĖGĖJAM

Žaibui ir Columbus pasi
taikė žaisti su beveik tom 
pačiom komandom, todėl iš 
statistikos galima matyti Žab 
bo pranašumą.

ŽAIBAS

Prieš
Stanford 16:14,15:10,2:0 
Colorado 15:2,15:6,2:0 
Reneg.(iv.) 7:15,3:15,0:2 
Šuns. 3:15,15:12,4:15, 1:2

Setai (%) 5:4 (1.250) 
Taškai (%) 93:104 (.894)

COLUMBUS

Prieš
Stanf 15:5,9:15,15:11, 2:1
Color 10:15,17:15,15:11,2:1 
Wilt’s(2v.) 0:15,3:15,0:2
UCSB(9v.) 10:15,5:15,0:2

Setai (%) 4:6 (.667)
Taškai (%) 99:132 (.750)

RITA IR NINA

Dažnai sportiniuose tur
nyruose išrenkami geriausi 
žaidėjai. Amerikos tinkli
nio pirmenybėse yra papro
tys, šalia geriausių šešių 
žaidėjų, išrinkti komandą 
iš šešių geriausių naujų, 
pirmą kartą šiose pirmeny
bėse dalyvaujančių, žaidė
jų - vad. “rookie team”. Į 
šią komandą buvo išrinkta 
Clevelando Žaibo Rita Čy
vaitė. Tai yra Ritos didelis 
laimėjimas pakeliui į gal dar 
didesnes aukštybes tinklinio 
pasaulyje. Didelė garbė ten
ka ir Žaibui bei visai mo
terų tinklinio komandai, ku
ri sugebėjo pakankamai to
li nueiti šiose pirmenybėse 
kad Ritos žaidimas galėtu 
būti atsakingų JAV tinklinio 
sąjungos pareigūnų paste
bėtas.

Cicero LSK Vėtra gali di
džiuotis savo puikia tinkli- 
ninke Nina Bernardzik. Ka
dangi Vėtros komanda neda
lyvauja Amerikos tinklinio 
aukščiausioje klasėje, Nina 
žaidžia Chicago Rebels ko
mandos pagrindiniame šeše
tuke, turėdama atsakingas 
kėlėjos-kirtėjos pareigas. 
Jos talentas buvo pastebė
tas, ir Nina buvo pakvies
ta į Amerikos Olimpinės 
Rinktinės kandidates. Jos š. 
m. birželio mėn. gale rink
sis į Houston, Texas, treni
ravimosi ir atrinkimo sto
vyklom Į šią stovyklą taip 
pat buvo pakviesta ir ruošia
si vykti ir Rita Čyvaitė. 
Šios dvi žaidėjos išsivystė į 
tikrai pajėgias tinklininkes, 
ir yra galimybė, kad netru
kus vieną ar kitą ar ir abi 
matysime JAV-bių Olimpi
nėje komandoje.

LIETUVIAI 
AMERIKIEČIŲ 
KOMANDOSE

Clevelando Žaibas, žaidęs 
Cleveland Lithuanian Athle- 
tic Club vardu, buvo vienin
telė etninė komanda, bet ke
liose grupėse buvo įsijungę 
keliose grupėse buvo įsijun
gusių europiečių - latvių, 
estų, ukrainiečių, čekų. Bu
vo ir keletas lietuvių.

Jau minėjome Eurpos iš
vykos dalyvę Niną Bernard
zik, kuri žaidė už Chicago 
Rebels. Rebels nužengė vie
nom runtynėm aukščiau už 
Žaibą ir su kitom trim ko
mandom pasidalino 9-ą vie
tą.
Kita Europos išvykos rink

tinės narė, Rita Yerkes, šio
se pirmenybėse atstovavo 
Chicago Spark komandai.

DAIL. POVILO PUIZINO PAVEIKSLU 

KLAUSIMU
Paskutiniuoju laiku spau

doje tilpo visa eilė straips
nių apie a.a. dail. Povilo 
Puzino kūrinius. Jųjų dau
gumas klaidingai informuo
ja lietuviškąją visuomenę. 
Tarp jų ypatingai klaidi
nantis yra p. D. Adomaičio 
straipsnis! “Dail. P. Puzino 
paveikslai”, tilpęs Dirvoje 
š.m. kovo 8 dieną.

Pakartotinai esu pastebė
jusi ir spaudoje, kad neturiu 
jokios intencijos dalyvauti 
Čiurlionio Galerijos ginče. 
Mano vienintelis rūpestis 
yra Povilo kūrinių likimas.

Savo straipsnyje p. Ado
maitis prasilenkia su tiesa 
tvirtindamas, kad “Ji (reiš
kia aš!) be abejo buvo at
siųsta ne kieno, kito, kaip 
kun. Borevičiaus ir jojo ad
vokato”. Į tai noriu atsaky
ti, kad pasitarimas buvo su
kviestas p. prof. M. Macke
vičiaus iniciatyva. Jis tuo 
nuoširdžiai norėjo padėti 

man nemalonioje situacijoje, 
kuri susidarė su Povilo kūri
niais. Į šį ruošiamą pasitari
mą ėjau nenoriai, nes jau 
viename ankstyvesniame pa
sitarime p. Kolba pasisakė 
įžeidžiančiai Povilo adresu 
ir tas privertė mane pasita
rimą ir p. Kolbos namus ap
leisti.

P. Adomaičio tvirtinimas, 
būk aš ‘terorizavau’ p. Kol
bą aiškiai prasilenkia su tie
sa. Juk aš tik priminiau p. 
Kolbai, kad Povilo paveiks
lai nėra toje vietoje, kur Po
vilas norėjo juos matyti, kur

Joms nelabai pavyko -- 
laimėjo tik vienas rungty
nes prieš St. Louis, pralai
mėjo dvi - prieš So. Bay, 
Calif., ir Brigham Yourig 
universitetą, Utah.

Lietuvių sportinėje veik
loje gerai žinomas Bronius 
Andriukaitis, šiuo metu, be 
abejonės, geriausias lietu
vis tinklininkas, žaidė už Mi- 
chiana komandą. Ši vyrų 
grupė žaidė labai gerai, po 
permainingos kovos trečia
me sete rezultatu 11:9 (pasi
baigė laikas) pralaimėjo 
prieš pernai metų čempio
nus Chuck’s Steak House 
(California) ir liko 7-je vie
toje.

Naujas veidas lietuvių 
tinklinio pasaulyje -- tai Vy
tas Katilius, žaidėjas ir ma- 
nadžeris Hollywood YMGA 
komandos. Jo komanda su 
trimis kitomis užėmė 9-ą vie
tą, tačiau iš visų YMCA ko
mandų pasirodė geriausiai 
ir išsikovojo YMCA čempio
nų titulą. Vytas Katilius, 
jaunas, pajėgus tinklininkas, 
darė gerą įspūdį. Būtų įdo
mu, jei jis kada nors su 
kitais losangeliečiais lietu
viais pasirodytų lietuvių žai
dynėse.

TIKROVĖ IR SVAJONĖS

Šiais metais Žaibo moterų 
tinklinio komanda dalyvavo 
12-je turnyrų (įskaitant ir 
Amerikos pirmenybes), iš 
kurių laimėjo aštuonis; dvie
juose paėmė trečią vietą. Iš 
viso žaidė 114 setų, laimėjo 
93, pralaimėjo 21. Bendrai 
imant, sezonas buvo neblo
gas.

Su šiek tiek daugiau tre
niruočių ir geresne draus
me Žaibas šiais metais galė
jo pasiekti kokią 7-ą vietą vi
soj Amerikoj. Potencialas 
komandoj^ buvo ryškus. 
Prisimenant praėjusią Euro
pos išvyką galima spėlioti, 
kad rinktinė būtų tai pasie
kus. Jeigu visos tinklininkes 
gyventų vienoj vietovėj ir 
dirbtų vienam sporto klube 
... gal ir aukščiau. 

katais, kad būtų galima grei
čiau išgauti tuos paveikslus 
iš New Yorko Public Admi- 
nistrator. P. Kolba, tiesa, ir- 
gi nuvyko į New Yorką vie
ną kartą - paimti paveiks
lus, nes jie buvo jau išgauti.

Šiuo atveju nenorėjau 
liesti piniginio, klausimo, bet 
kadangi p. Adomaitis savo 
straipsnyje apie tai rašo, tu
riu pasakyti, kad Povilo pa
veikslų atgavimo reikalui 
esu išleidusi daug pinigų, 
daugiau, nei p. Adomaitis 
savo straipsnyje mini. P. 
Kolba viename savo laiškų 
advokatams mano išleistus 
pinigus žadėjo grąžinti, bet 
jis to niekad nepadarė. Ten
ka šia proga pažymėti, kad 
p. Kolba be paveikslų per
ėmė ir daug gražių bei ver
tingų belgiškų rėmų priklau
siusių Povilui.

P. Adomaitis dažnai mini 
spaudoje ‘paveikslų pirkimo’ 
svarbą. Tikrovėje svarbiau
sias ir sunkiausias momen
tas visoje procedūroje buvo 
gauti Public Administrator 
ir Teismo sutikimą įsigyti 
tuos paveikslus Čiurlionio 
Galerijai. Ir tas buvo pasiek
ta dėka ypatingų pastangų 
Lietuvos Generalinio Konsu
lo p. Simučio, advokato Tar- 
rant ir mano pačios.

Pagaliau mano vieninte
lis rūpestis buvo, yra ir bus: 
Povilo kūrinių saugumas, 
tinkama jųjų apsauga ir kad 
tie kūriniai būtų prieinami 
plačiai visuomenei, kad ne-

New Yorko teismo sprendi
mu jie turėjo būti ir kur p. 
Kolba mane įtikinėjo juos 
laikysiąs, būtent Čiurlionio 
Galerijoje, 5620 South Cla
remont Avenue, Chicago, 
Illinois. Tik todėl iš savo as
meniško archyvo ir daviau 
p. Kolbai Povilo laimėtus 
medalius, kurie turėjo būti 
laikomi tose pačiose patalpo
se, kur turėjo būti ir Povilo 
paveikslai. O gal p. Adomai
tis vadina p. Kolbos ‘tero
rizavimu’ mano atvirą primi
nimą p. Kolbai apie jojo man 
padarytus pasižadėjimus, 
apie jojo taip greit užmirš
tas mano pastangas bei stam 
bią finansinę pagalbą pade
dant įsigyti Čiurlionio Gale
rijai Povilo paveikius? Ta 
pačia proga aš paaiškinau 
susirinkusiai grupei, kad 
Povilas savo testamentu vi
sus paveikslus ir visą savo 
turtą paliko man. Testamen
tas parašytas Povilo paties 
ranka ir jojo paties pasira
šytas, buvo pripažintas Kali
fornijoje, bet ne New Yorko 
steite. Pagaliau, pasitarime 
buvau vienintelė moteris, 
latvė. Kalbėjau lietuviškai 
10 vyrų grupei. Tokioje situ
acijoje vargiai būčiau galėju-. būtų užmirštas nei pats ku
si p. Kolbą ‘terorizuoti’.

P. Adomaičio tvirtinimas, 
kad aš pasitarime kalbė
jau “apie tokias smulkmenas 
iš teisme buvusios bylos”, 
nėra teisingas. Teisminė 
procedūra man buvo nežino
ma ir todėl aš apie ją nie
ko negalėjau pasitarime ir 
kalbėti. Pasitarimo dalyviai 
pakartotinai minėjo, kad jie 
‘turi čarterį’. Į tai atsakiau, 
kad mano vienintelis rūpes
tis yra, kad Povilo paveiks
lai būtų globojami tos insti
tucijos, kuriai jie buvo pa
skirti ir kad “ant čarterio 
paveikslų nepakabinsi”.

Apie p. Adomaičio minė
tus 17 paveikslų galiu pasa
kyti, kad jie priklauso man. 
Be to, ruošiant sutartį pati 
pasiūliau, kad dalis Povilo 
kūrinių tektų ir laisvai bei 
nepriklausomai Latvijai. P. 
Adomaitis nežino sutarties 
paruošimo aplinkybių ir 
todėl savo aprašymu daro 
klaidinantį įspūdį. Tiesa, 
žinau, kad latviai turi stip
rių kultūrinių organizacijų 
laisvame pasaulyje, bet ruo
šiant sutartį nežinojau, ar 
kuri nors iš jų turi tokias 
puikias sąlygas ir tokias 
saugias patalpas, kaip Jėzui
tų Jaunimo Centras su ja
me esančia meno galerija. 
Todėl aš rašte ir paminėjau 
čia esančią Čiurlionio Gale
riją.

Be to, raštas buvo paruoš
tas paskubomis ir kai advo
katė p. Mildred Morris jį 
perskaitė, pastebėjo, kad 
teisine prasme jis turėtų bū
ti tikslesnis. Apie šią aplin
kybę minėjau p. Kolbai. P. 
Kolba prašė manęs savo laiš
ke, kad paruoščiau naują 
projektą minėtam raštui. Tą 
projektą paruošiau ir įtei
kiau p. Kolbai, bet pats raš
tas naujojo projekto minti
mi taip ir nebuvo pataisy
tas. Šiuo reikalu pilnai infor
muotas yra Lietuvos Gene
ralinis Konsulas New Yor- 
ke p. Simutis ir advokatai 
p. Tarrant ir p. Morris.

Paskutinėje savo straips
nio dalyje p. Adomaitis mi
ni, kad Povilo paveikslai 
New Yorko miesto sandėly
je išbuvo 2 metus be meke
no globos. Taip, dveji metai 
praėjo, nes Čiurlionio Gale
rija neturėjo jokio Povilo pa
likimo dokumento, bet jojo 
paveikslai nebuvo užmiršti. 
Esu daug kartų keliavusi iš 
Kaliforinijos į New Yorką 
tartis su p. Simučiu ir advo-

rėjas nei jo kūryba. Gi visa 
tai bus pasiekta tada, kai 
bus įvykdyta Povilo valia ir 
New Yorko teismo sprendi
mas, padarytas 1969 m. ge
gužės 29 dieną, kad Povilo 
paveikslai būtų patalpinti 
Čiurlionio Galerijoje, 5620 
South Claremont Avenue, 
Chicago, Illinois.

Austrą Puzinienė-Currence

SHIPBUILDING
BOILERMAKERS 
ELECTRONICS 

MECHANICS 
FIRE CONTROL 

MECHANICS 
MACHINISTS 

MARINE MACHINISTS
SANDBLASTERS

Top Pay
Regular Pay Increases 
Liberal Fringe Benefits 
Federal Civil Service

Apply in person Monday 
through Thursday 8 a. m. to 

11:30 a. m., Philadelphia Navai 
Shipyard, Main Gate Bldg. 501, 

South end of Broad St.
or 

Telephone for appointment, 7:30 
a. m. to 4:30 p. m. (215) 755-4226

PHILADELPHIA 
NAVAL SHIPYARD
An Equal Opportunity Etnplover 

(47-48)

MAINTENANCE 
MECHANICS 

Experienced electrical and me- 
chanical plant maintenance. 
Steady work, day shift, overtime. 
Good starting pay. Apply in per
son. Mr. John Zanaiko.

THE UNIVERSAL 
STEEL CO.
6600 Grant Avė. 
Cleveland, Ohio

VERTICAL 
BORING 

M1LL
Many benefits, 20% night dif- 
ferentian, including air condi- 
tionned plant.

GENEROL TOOL 
CO.

LANDY LANE 
READING, OHIO 45215 

(47-53)
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UŽPLANUOTA KVAILYBĖ?
Visą sovietinę pramonę 

rikiuoja ‘piatiietkos’ planas. 
Pagal tą planą vieni darbą 
pradeda, kiti baigia. Mes, 
užsieniečiai, pripratę prie 
itin rūpestingo pramonės 
darbo koncentravimo, mato
me, kad sovietiniai planuo
tojai užmiršta ... geografi
ja

Pirma gero industrinio 
planavimo sąlyga -- viską 
turėti po ranka: medžiagą, 
energijos šaltinį, darbo ran
kas. Ant to pagrindo išaugo 
Amerikos ir Vokietijos in
dustrijos milžinai. Kitaip so
vietuose.

Prie Karnos upės, prie Vol 
gos intako, italai pastatė so
vietams didžiulį autotrans
porto gamybos kompleksą. 
Čia sovietai nusistatė ga
minti automobilius ir sunk
vežimius. Da^bo rankų pri
statymo sunkumų sovietuo
se nėra. Kur bus fabrikas, 
ten bus ir darbininkai. Juk 
ir į Antarktiką gabena dar
bininkus. Žmonės bėga iš ko
lūkių, kur darbo sąlygos blo
gos, kur jaunam žmogui nė
ra perspektyvų, į miestus, 
į fabrikus, į industrinę ga
mybą. Tuo tarpu šioj srity 
darbo rankų nestokoja. Ima, 
tačiau, stokoti darbo rankų 
kolūkiuose. Šią problemą 
sprendžia tikrai sovietiš
kai: mobilizuoja studentus 
ir tarnautojus ir siunčia į 
kolūkius dirbti...

Prie Karnos autotranspor
to industriją pastatę, sovie
tų planuotojai apsižiūrėjo, 
kad aplinkui, miškuose ir 
pelkėse, nėra pagelbinių fab
rikų, kur gaminamos au- 
toindustrijos detalės. Gre
ta autopramonės gamybinių 
centrų, Amerikoje dirba ma
žų mažiausiai keli tūkstan
čiai didesnių ar mažesnių 
dirbtuvių, gaminančių deta
les automilžinams. Sovieti
niai planuotojai įkišo milži
nišką gamybinį kompleksą į 
miškus ir Karnos pelkes, o 
pagelbinių mažų dirbtuvių 
ten nėra.

Todėl imta dairytis į nuo 
seniau esančias dirbtuves, 
kurios yra, kartais, labai to
li. Imta tokias perdirbinė
ti, taikinti, derinti. Rado 
auto kompresorių gamyklą 
... Panevėžyje. Panevėžys 
nuo Karnos už pusantro 
tūkstančio kilometrų. Bet 
reikia rasti išeitį. Todėl Pa
nevėžio gamyklą pritaiko Ka 
mos įmonės reikalams. Bet 
Lietuvos teritorijoje nėra iš
kasenų, nėra geležies rū
dos. Nėra atitinkamų liejyk
lų. Todėl rūdą kasinės ir ją 
metalu pavers kur nors ki
tur. IŠ ten į Panevėžį ga
bens žalią medžiagą. Tą me
džiagą apdirbs Panevėžyje. 
Iš čia auto kompresorius 
kraus į vagonus ir gabens 
prie Karnos. Propaganda 
skelbia, kad Panevėžys įžen
gia į sovietinės auto indust
rijos masyvą. Panevėžys pa
gamins per 300 tūkstančių 
auto kompresorių!

Tokios apimties pramo
nei, aišku, į Panevėžį gabens 
darbo rankas iš Pavolgio, 
iš Kaukazo, gal būt nuo Ka
rnos? Šis gyvasis importas 
patalkins suteikti Panevė
žiui sovietiškesnį pobūdį. 
Dar kitas toks projektas, ir 

Panevėžyje lietuviškai kal
bant nebeužgirsi...
Tad sovietizacijos prasme 

auto kompresorių gamyba 
Panevėžyje yra gudrus lie
tuvių tautinio genocido pla
nas.

‘Piatiietkos’ plane visai 
nesibaiminta, kad milžiniš
kos transporto išlaidos, ga
benant auto detales iš visos 
Sovietinės teritorijos į Ka
rnos auto gamybos komplek
są, pabrangins fabrikatą, 
atims tokiu būdu tą fabrika
tą iš perkamosios žmo
nių galios. Brangūs sunkve
žimiai slėgs savo kaina tuos 
kolūkius, kurie bus privers
ti juos pirkti. Pirkimo išlai
dos slėgs ir kolūkiečių už
darbius.

Visi šie momentai, atro
do, ‘piatiletkų’ planuotojams 
nė galvoj. Virš ekonominių 
planų, virš aritmetinių skai
čiavimų, yra svarbesnis 
planavimų uždavinys -- in
filtruoti nerusiškai kalban
čias periferijas, paversti 
jas nutautintais kraštais.

Praktiškam užsieniui to
kia sistema atrodo užplanuo
ta kvailybe. Sovietiniams 
gudruoliams tai yra pasiren
gimas kurti vientisą, rusiš
kai kalbančią visuomenę.

GELBĖJA 
TIKĖJIMĄ 
OK. LIETUVOJE

Religinė Šalpa rūpinasi 
palaikyti tikėjimą okupuoto
je Lietuvoj. Malda ir pa
maldomis pagal Maldos Ka
lendorių plačiai ir giliai at
jaučia tikinčiuosius mūsų 
žemėj. Gavėnią, birželio ir 
rugsėjo mėnesiais ypatingai 
užjaučiami persekiojamieji 
dėl Kristaus ir Tėvynės 
meilės. Visame laisvame pa
saulyje kyla nepaliaujamas 
šauksmas į Dangų: “Pa
guoski krauju ir ašaromis 
apšlakstytos žemės vaikus, 
paguoski tremtinius, pa
guoski ir mūsų širdis, pil
nas ilgesio, kančios ir var
go". Šiaurės ir Pietų Ameri
koje, Italijoje ir visoj Euro
poj, Australijoje ir Azijos 
krašte yra kalbamos mal
dos, aukojama Šv. Mišių Au
ka, organizuojamos Tikinčio
sios Lietuvos Dienos.

Meldžiasi netik lietuviai, 
bet su mumis maldauja 
teisybės pavergtiems tėvy
nainiams milijonai ir Dievą 
mylinčiųjų. Kai tik K.B. 
Krbnikų pranešimai pasie
kė krikščionišką pasaulį, 
tuoj susilaukta nuoširdaus 
užtarimo. Daugybė katali
kiškų laikraščių įdėjo pla
čius aprašymus, fotografijas 
rodančias žiauriai vykdomą 
pavergėjų persekiojimą 3 
milijonų katalikiškame kraš
te.

Didžiosiose Katedrose 
tūkstančiai renkasi pami
nėti nelaimėn patekusių Ka
talikų Bažnyčios dalį Lie
tuvoje. Milijonai asmeniškai 
meldžiasi už tikėjimo išgel
bėjimą. Tai yra labiausiai 
naudingas būdas - melsti 
Dangų pagalbos, o viešai 
skelbti neįtikėtiną 20 am
žiuje vykdomą -- tikėjimo

Gvatemala Lietuvos kainjynė
RIMAS DAIGONAS

Seka visa eilė “jeigu” prie
laidų. Jeigu prof. K. Pakš
tui būtų pavykę įtikinti išei
viją, kad "atsarginė Lietuva 
nėra utopija”. Jeigu Britų 
Hondūras būtų atidavęs 
teritorijos dalį lietuviškai 
išeivijai ir leidęs tvarkytis 
ir valdytis autonomiškai. 
Jeigu lietuviai, masiniu eg
zodu, būtų važiavę į Hondū
rą... Turėtumėm savotišką 
civilizacijos istorijoje migra
cinį unikumą. ‘‘Atsarginė 
Lietuva” būtų savotiška Pa- 
leistina, kurios kūrimasis 
būtų pagrįstas tautos noru 
per avantiūrą turėti nuosa
vus valsčius, mokyklas ir LB 
turėtų valdymo elementą, 
kurio dabar trūksta -- terito
riją.

Tad -- jeigu būtų įsikū
rusi Hondūre “Atsarginė 
Lietuva”, Gvatemala būtų 
mūsų kaimynė! Gvatemala 
yra gamtos grožio ir žmo
nių vargo kraštas. Turiu 
gerą pažįstamą. Jis gvate- 
malietis, įsipilietinęs mūsų 
šalyje. Jis rodo man spalvo
tas Gvatemalos vaizdų nuo
traukas. Sierra Madre kalnų 
suėjimas su vandenyno ban
gomis, Tolimano ugniakal- 
niai ties smaragdiniais eže
rais, Atitatlano viršūnės, 
mažieji pueblo, kur tauti
niais drabužiais pasipuošę 
žmonės mėgsta buriuotis...

Kodėl mano gvatemalietis 
negyvena savo gimtinėje?

- Ten pasakiškai gražu ir 
pasiutusiai neramu, - skam
ba atsakymas.

Su tuo tvirtinimu rei
kia sutikti. Nedidelis kraš- 

hiekinimą ir tikinčiųjų per
sekiojimą Marijos žemėj - 
Lietuvoj.

Jesus to the Communist 
World Ine. organizacija ir 
Religion in Communist Do- 
minated areas žurnalas la
bai gyvai užtaria lietuvių 
tikinčiųjų teises. Ten įde
dama K.B. Kronikoas ir visa 
nauja informacija. Ši organi
zacija, vad. pastoriaus ir bu
vusio kalinio Richard Wurm- 
brand veikia už tikėjimą 53- 
jose šalyse. Jie knygomis, 
filmais ir kitokiomis prie
monėmis viešai rodo perse
kiojimų sunkumus ir parodo 
pasauliui persekiotojus. Lie
tuvių tikintieji jų yra jaut
riai atžymimi. Be to, jie re
mia aukomis.

Kaip svarbus ir reikšmin
gas yra šis veikimas, rodo 
komunistų nuolatinis puoli
mas ir niekinimas anų pasi
aukojančių tikėjimo ir tikin
čiųjų gynėjų. Nepaisant pa
vergėjų galybės, jiems nepa
tinka atviras ir teisus nuro
dymas jų nepateisinamų ir 
suktų tikinčiųjų persekioji
mą.

Kadangi yra Šventieji Me
tai, todėl visi laisvojo pa
saulio lietuviai galėtų ypa
tingai plačiai ir organizuo
tai pravesti tikėjimo gelbė
jimo vajų. Marijos Gimimo 
šventė -- Šilinės, rugsėjo 8 d. 
turėtų būti visur ir vienin
gai švenčiama Tėvynės ir ti
kėjimo laisvės Dienos. Kiek 
viena lietuvių grupė rugsė
jo mėnesį turėtų pravesti 
Šv. Metų Maldos Dieną -- 
šventą kelionę ta brangia in
tencija. Lietuvos Vyčiai 
Philadelphijoje su savo Dva
sios Vadovu kun. K. Saka
lausku ir kitais dvasininkais 
rengiasi įvykdyti Šv. Metų 
pamaldžią kelionę, kurios 
tikslas asmeniškas dvasinis 
gėris, bet sykiu ir lietu
viams brangį intencija.

Kiekviena vyskupija pa
skelbė savo Šv. Metų planą. 
Mes lietuviai turime tuoj pa
skelbti savo. Gera proga -- 
pasinaudokim sau ir tikėji
mui gelbėti Lietuvoj.

LKRŠ R.V. 

tas su trimis milijonais gy
ventojų neturi politinio sta
bilumo. Buvęs Ispanijos ir 
Meksikos sudėtyje, 1839 me
tais pasiskelbė nepriklauso
mu. Bananų plantacijos ir 
mineralų kasyklos pateko į 
užsienio kapitalo kontrolę. 
1951 metais prezidentu ta
pęs komunistams palankus 
Šveicarijos žydų kilmės J. 
Arbenz Guzman (L. Enc. da
viniais) pradėjo talkinti vie
tos kompartijai. Iš Lenkijos 
atplaukė laivas su ginklais, 
reikalingais ginkluotam per
versmui. Opozicija atsakė į 
komunistinio perversmo 
grėsmę kontr-sukilimu. 1954 
metais Gvatemaloje vyko 
perversmo ir kontr-per- 
versmo batalijos, kas dabar, 
po poros dekadų, pakarto
ta Čilėje.

Pro forma Gvatemala tu
ri elekcinę sistemą. Bet žmo
nių apatija taip pat didelis 
reformų nebuvimo fakto
rius. Kovo 3 d. rinkimuo
se balsavo tiktai vienas iš 
keturių. Balsavo tiktai 25%! 
Į prezidentūrą veržėsi net 
keturi kandidatai, visi gene
rolai. Ant kortos buvo pre
zidento generolo Carlos Ara- 
na perrinkimas. Tarp var
žovų buvo generolas Efrain 
Rios Montt, kurį rėmė kraš
to krikščionys demokratai. 
Kada, rinkimų bėgyje, ėmė 
aiškėti generolo Rios per
svara, vyriausybė uždraudė 
skelbti rinkimų eigos rezul
tatus. Kitą dieną buvo 
paskelbta, kad rinkimus 
laimėjęs generolas Kjell 
Laugerud.

Šios mažytės šalies tvar
kymąsi labai tamsiomis spal
vomis piešia “America”, ba
landžio 27 d. laidoje. JAV ir 
Kanados jėzuitų organas 
“America” rašo, kad politi
nės žudynės Gvatemaloje 
yra kasdieniškas reiškinys. 
Trys kulkosvaidininkai įsi- mu.

LIETUVOS ATSTOVUI ANGLIJOJE 
V. BALICKUI 70 METU

Lietuvos Atstovui Lon
done Vincui Balickui š.m. 
gegužės 11 d. sukako 70 
metų amžiaus.

Sukaktuvininkas gimė Vir 
balio miestelyje, baigė Vil
kaviškyje gimnaziją ir aukš
tąją prekybos mokyklą Vie
noje. Grįžęs į Lietuvą, dirbo 
Lietuvos Banke, Eltoje ir Už 
sienio reikalų ministerijoje, 
eidamas atsakingas, vado
vaujančias pareigas. 1938 
metais buvo paskirtas pre
kybos patarėju prie Lietu
vos Pasiuntinybės Londo
ne. Po karo, ministerio B.
K. Balučio sveikatai sušlu
bavus, V. Balickui teko ga
na didelė Lietuvos Atsto-
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Juozas Gribauskas, vedėjas

veržia į advokato raštinę 
ir susmaigsto jį kulkomis. 
Advokatas buvo režimo opo- 
zicininkas. Radijo komenta
torius, kuris buvo perdaug 
kritiškas režimui, rastas 
nušautas jo automobilyje. 
Iš Gvatemalos, vyriausy
bės dekretu, ištremti vie
nuolika kunigų užsieniečių. 
“Per metų metus”, tvirtina 
“America”, “žmogžudysčių 
skaičius pasiekė tūkstan
čius”.

Gal būt tai yra kores
pondento panaudota hiper
bolė? Tačiau visiškai aiš
ku, kad Gvatemala pilna 
vulkanų ir goegrafine ir so
cialinio gyvenimo prasme. 
Du veiksniai grumiasi pasa
kiškai gražios gamtos fone. 
Socialinių reformų stumek- 
liai ir archaiškos, demiko- 
lonialinės santvarkos sau
gotojai. Šioje idėjų ir inte
resų sankryžoje, be abejo, 
utopiškasis marksistinis im
portas kursto tradicini pi
lietinį karą. Tiems kurs
tymams labai jautrus dabar
tinis valdymo personalas, 
atsakydamas į tai slaptais 
teroro veiksmais.

25% gyventojų, kurie da
lyvavo rinkimuose rodo, kad 
režimas nėra žmonių pri
pažįstamas. Bet tas 25% 
skaičius gali taipogi rodyti 
gyventojų politinių sąvokų 
atrofiją, didelio neraštingu
mo aidą. Gvatemalos poli
tinė mįslė yra kelių sudė
tingų faktorių padarinys.

Atrodo, kad tiktai paspar 
tintas švietimas, energin
gas skatinimas žmonių moks 
lintis ir mokslinimosi prie
monių parūpinimas, yra 
tikras kelias vesti šį mažytį 
kraštą į ekonomiškai ir poli
tiškai pakenčiamesnę ateitį.

- Gvatemala patinka turis - 
tams, -- sako mano priete- 
lius gvatemalietis, -- bet gy
venti ten pasiutusiai nera- 

vybės darbų našta. Paga
liau, 1967 metų gale mi- 
nisteriui mirus, jis perėmė 
atstovybę Charge d'Affai- 
res titulu.

Šia proga paminėtina, kad 
1932 m. V. Balickas sukūrė 
šeimą, vesdamas Stefaniją 
Gervinaitę, kuri iki šiai 
dienai sumaniai talkininkau
ja jo diplomatiniame darbe. 
Jų šeimos atžalos -- sūnus 
ir dvi dukterys.

Apie savo darbą ir parei
gas V. Balickas šitaip pasi
sako:

“Pasiuntinybių mes turi
me vos keletą, o lietuviai 
vra paskleidę po visą pasau
lį. Londono Pasiuntinybė to

tarnautojai 
kiekvienam 
susikalbėti

dėl aptarnauja ne vien tik D. 
Britaniją, bet ir Australiją, 
N. Zelandiją, Vokietiją ir 
daugelio kitų kraštų lietu
vius. Atsiranda visokiau
sių reikalų. Tad tenka vesti 
gan didelį susirašinėjimą ir 
dažnai turiu labai pasitemp
ti, kad laiku visus reikalus 
atlikčiau. Betgi konsulari- 
niai reikalai sudaro tik 
mažesnę darbo pusę. Žymiai 
daugiau laiko tenka pašvęs
ti politiniams reikalams, o 
taip pat reikalams, susiju- 
siems su įvairiomis studijo
mis, liečiančiomis Baltijos 
valstybes, kurias pasiima 
paruošti rašytojai arba stu
dentai savo mokslo dar
bams. Kai kuriais klausi
mais jiems nepasiseka su
rasti literatūros, ir Pasiunti
nybei tenka jiems padėti”.

Į klausimą, koks yra Lie
tuvos atstovo diplomatinis 
statusas, V. Balickas pa
reiškė:

“Kaip žinote, Ministeriui 
Balučiui mirus, Britų vy
riausybė pripažino mane 
Charge d’Affaires titulu ir, 
kaipo toksai, aš figūruoju 
diplomatiniame sąraše. Už šį 
gražų žestą mes turime bū
ti Britų vyriausybei dėkin
gi, nes ji tuo parodo mums, 
lietuviams, didelį palanku
mą”.

NEW YORKO 
ŠAULIAI PAMINĖJO 

BIRŽELIO TRĖMIMUS

Š.m. birželio 9 d. Kultū
ros Židinyje newyorkiečiai 
šauliai paminėjo liūdnuo
sius birželio įvykius, į kurių 
minėjimą pagrindiniu kalbė
toju buvo pakviestas Jonas 
Kreivėnas, gyvasis tų bir
želio įvykių liudininkas ir 
buvęs vienas, iš pirmųjų 
aukų.

Jis, tas didžiai brangus ir 
gerbiamas svečias, papasa
kojo savo išgyvenimų ir kan
čių kelius pradedant tuo bai
siuoju birželiu, kuriam teko 
net neatsisveikinus su šeima 
ir artimaisiais žiauriai ir 
klastingai bolševikų pagrob
tam apleisti savo mylimą tė
vynę. Toliau perkėlė klausy
tojus į Rusijos tolimos šiau
rės vergų stovyklas, atvaiz
duodamas savo ir tūkstan
čių kitų lietuvių vargus ir 
baisią, žmogaus protu neap> 
rėpiamą jų mirtį. Išvadoj 
Jonas Kreivėnas pabrėžė, 
kad komunizmas nei po 
Stalino mirties nei vėliau 
nepralaisvėjo, bet labai 
daug išgudrėjo, savo takti
ką pakeitė. Klysta tas, kas 
kitaip galvoja, kas kitokią 
nuomonę ten apsilankęs su
sidaro.

Minėjimą atidarė ir vado
vavo Kumpikas. Invokaciją 
paskaitė kun. Mikalauskas, 
įvadinį žodį tarė Lietuvos 
generalinis konsulas A. Si
mutis, kuris Šaulių s-gos 
vardu prisegė medalius dr.
J. Kazickui ir A. Reventui 
už pasidarbavimą lietuvy
bei.

Dr. V. Paprocko pastan
gomis publika turėjo progos 
išgirsti premijuotą pačios 
autorės B. Pukelevičiūtės 
deklamuojamą eilėraštį ‘Pas 
kutinis birželis’ palydint pri
taikyta muzika ir kitų dekla
macijų.

V. Jankauskienė aktorės 
sugebėjimais paskaitė N. 
Mazalaitės legendą apie 
žuvusį už Lietuvos laisvę 
kareivį Joną ir L. Virbicko 
eilėraštį.

Po minėjimo kitoje salėje 
vyko kavutė. (kr)

WANTED AT ONCE
IST CLASS SKILLED

ALL AROUND MACHINISTS 
■Mušt have job shop expėrience & be 
able to sėt up Work from blue prints 
& elose lolerance.

For ail shiftB
To Relocate to Baton Rouge La.

If you are not accurate, faet & 
dependable, don’t waste your time or 
ours. $7.50 per hour. HospiCalizalion, 
steady work for qualified men. paid 
holidays vacation. Ask for Mr. Cop 
504-654-8261._________________ (40-46)
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FILATELIJOS KAMPELIS
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JAV išleido šiuos naujus 
pašto ženklus: 1. Gegužės 
14 d. - 10 c. pašto ženklą 
SKYL'AB misijai paminėti.

Skylab (arba skrajojanti 
laboratorija) į erdves buvo 
iššauta 1973 m. gegužės 14 
d. Vėliau su ja susijungė 
dviejų vyrų įgulos, iššau
tos į erdves net tris kar
tus. Paskutinioji astronau
tų dvejukė Skylabe išbuvo 
84 dienas, apskrisdama Že
mę 1213 kartų, tuo sumuš- 
dama visus ilgo skridimo re
kordus.

2. Birželio 6 d. - aštuoni 
10 centų pašto ženklai pa
minėti Pasaulinės Pašto Są
jungos (UPU) 100 metų su
kakčiai. Pašto ženkluose pa
rodyti įvairių žinomų daili
ninkų paveikslai, susiję su 
laiškų rašymu ar skaitymu. 
Visi ženklai sudėti 32 viene
tų lape.

3. Birželio 13 d. -- keturi 
10 centų pašto ženklai 
paminėti Amerikos brang
akmeniu apdirbimo pramo
nei. Pašto ženkluose paro
dyti: ametistas, rhodochro- 
sitas, turmalinas ir poli
ruoto medžio gabaliukai. 
Ženklai rombo formos ir paš
to ženklų lape sudėlioti ke- 
turblokiais.

***
AUSTRALIJA savo pa

prastųjų pašto ženklų seri
joje išleido 50 c. pašto ženk
lą su Dampier atvaizdu.

karininkas, jis vadovavo ve- 
nezueliečių karinėms jė
goms išsilaisvinimo iš ispanų 
kare (1810 -22). 1822 m. iš
kovotą Venezuelą jis prijun
gė prie Simono Bolivaro 
1819 m. sudarytos Didžio
sios Columbijos. Tačiau vė
liau su Bolivaru nebesuti
ko ir 1830 m. nuo jo atsisky
rė, sudarydamas atskirą Ve- 
nezuelos valstybę ir jai 
vadovavo kaip diktatorius 
iki 1846 m. Sekančiais me
tais prezidentu buvo išrink
tas Jose Tadeo. Paez nesu
tiko perleisti valdžios ir su
kilo, tačiau buvo nugalėtas 
ir laikomas kalėjime trejus 
metus. Nuo 1850 iki 1858 
m. gyveno JAV-ėse. Grįžęs 
1861 m. jis vėl bandė pada
ryti sukilimą, bet buvo nu
galėtas ir vėl grįžo į Ameri
ką, kur ir išgyveno savo li
kusį amžių.

***
V. VOKIETIJA (ir Ryti

nė) išleido pašto ženklus, ku
riais pagerbiamas didis vo
kiečių filosofas Emanuelis 
Kantas, jo pusantro šimto 
metų gimimo proga.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SKAUTŲ STOVYKLA

šiONiiy
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šiuo šūkiu pirmoji

William Dampier (1652- 
1715), anglų keliautojas, na
vigatorius ir nuotykių ieško
tojas, gimė Somersethshire. 
Jaunystėje dalyvavo įvai
riose ekspedicijose į šiau
rinės bei vidurinės Ameri
kos pakrantes, plaukė aplink 
Afriką į Indijos vandeny
ną ir Pacifiką. 1699 m. Ang
lijos vyriausybė pavedė jam 
ištirti vakarinės Australi
jos pakrantes. Tą kelionę jis 
atliko plaukdamas skersai 
Atlantą į Braziliją, o iš ten 
atgal pro Pietinę Afriką iki 
vakarinės Australijos kran
tų. Pirmą aptiktą salyną jis 
pavadino savo vardu (Dam
pier Islands). Vėliau plaukė į 
šiaurę ir aptiko Timoro sa
lą, Naująją Gvinėją, New 
Britain salą (kurią jis pava
dino Britanijos garbei) ir ap
linkines salas. 1703-07 m. jis 
padarė į Australiją savo ant
rą kelionę, o 1708-11 m. - 
trečiąją, kartu nubraižyda
mas navigacinius žemėla
pius. Iš savo nuotykingų 
kelionių parašė dvi kny
gas.

VENEZUELA išleido 30 
centimų pašto ženklą pa
gerbti generolui Jose Anto- 
nio Paez.

Immanuel Kant (1724 - 
1804) gimė Karaliaučiuje, 
Rytprūsiuose. Tame pat Ka
raliaučiuje jis lankė Col- 
legium Fredericianum, o vė
liau ir universitetą - filoso
fijos ir gamtos mokslus. Nuo 
1746 m. jis dirbo kaip na
mų mokytojas. 1755 m. 
apgynė disertaciją “De Ig- 
ni”, gavo filosofijos dakta
ro diplomą ir per sekančius 
15 metų Karaliaučiaus uni
versitete dėstė kaip privat
docentas. 1786 m. jis buvo 
pakeltas profesorium, o 1788 
m. ir universiteto dekanu. 
Nors jam buvo siūlomas 
darbas kituose universite
tuose, Kantas niekur neišvy
ko iš gimtojo Karaliaučiaus 
ir ten pasiliko iki savo mir
ties. Parašė keliolika labai 
svarbių veikalų filosofijos 
klausimais. -- Kaslink Kan
to kilmės, yra truputį neaiš
kumų. Viename savo laiš
ke vysk. Lindblomui jis sa
kėsi esąs škotų kilmės. Ta
čiau E. Mortensenas, tyrinė
jęs jo kilmę, priėjo išvadų, 
kad Kantas gali būti ir lietu
vių kilmės. Jo prosenelis 
turėjo karčiam ą Verdainė- 
je prie Šilutės. Jo senelis 
buvo balnius ir gyveno Klai
pėdoje ir apylinkėje. Jo 
tėvas, irgi balnius, gyveno 
Tilžėje, o vėliau Karaliau
čiuje. Yra žinoma, kad jo 
protėviai mokėjo lietuviš
kai. Bet ar mokėjo jis pats

Su 
bendra lietuvių, latvių, es
tų, lenkų, vengrų ir ukrai
niečių stovykla prie Lake- 
wood, N.J. pradedama š.m. 
birželio 29 d. Tų tautybių 
reprezentacinės skautų-čių 
skiltys, neturėdamos šiuo 
metu kitokių galimybių 
reikštis pasauliniame skau
tų judėjime, su didėjančiu 
nekantrumu laukia šios ma
žosios Jamboree “UNITY 
’74”, kur galės smagiai pa- 
stovyklauti, pabendrauti ir 
susipažinti su kitų tauty
bių skautiškais papročiais, 
dainomis, tautiniais šokiais, 
tradicijomis ir pan. Čia taip 
pat jaunimui paaiškės, jog 
ne jie vieni lanko šeštadie
nines mokyklas, priklauso 
skautų org-jai, sporto klu
bams bei kitokiai bendruo
meninei veiklai.

Po tautybių atstovų il
go ir intensyvaus organi
zacinio darbo, stovyklinis 
pasiruošimas yra jau visai 
prie pabaigos: išsiaiškinta, 
padaryti nutarimai, pasis- 
skirstyta darbais. Tikimasi, 
jog vadovų pastangas lydė
jęs nuoširdumas užtikrins 
stovyklos pasisekimą ir pa
liks gražų pavyzdį tolimes
niam bendradarbiavimui.

Lietuvių reprezentaciniai 
vienetai yra sudaryti iš New 
Yorko, Washingtono, Eliza- 
betho ir Philadelphijos.

Skaučių reprezentacinėje 
‘Vorai’ skiltyje dalyvauja: 
Rasa Bobelytė, Nida Bačkai- 
tytė, Vida Bendžiūtė, Aldo
na Bulotaitė, Jolita Gudai
tytė, Audronė Katinaitė, 
Alė Kvedaraitė, Debra Didž 
balytė, s. Gilanda Matonie- 
nė, Rasa Vilgalytė ir Audra 
Aleknaitė.

Skautų reprezentacinėje 
‘Sakalai’ skiltyje dalyvauja: 
Rytas Vilgalys, Lucius Straz 
dis, Tomas Lora, Algiman
tas Liobis, Vytas Rubonis, 
Algis Bražinskas, Andrius 
Danta, Vytas Surdėnas', 
Kęstutis Mašalaitis, ir s. Ka
zys Matonis.

Skautai-ės patys išsirinko 
skilčių vardus, vadovus ir 
pasiskirstė pareigom. Sto
vyklinį pasirengimą pra
dėjo jau balandžio mėrf. ir 
birželio 22 jį galutinai 
baigs. Jie vyksta su paruoš
ta vaizdine ir garsine pro-

grama lietuvių dienai - lie
pos 4 (programa bus perduo
ta stočių formoje), yra iš
mokę keletą tautinių šokių, 
paruošę programą laužui, 
tobulinasi rankdarbių de
monstracijai, vežasi pačių 
skautų padarytų tautodailės 
dirbinių bendrajai parodai, 
yra pilnai suplanavę vienos 
dienos stovyklos matinimą 
lietuviškais valgiais.

Visas šis imponuojančiai 
atrodantis pasiruošimas ne- 
dvejotinai yra skautininkų 
Gilandos ir Kazio Matonių 
nuopelnas. Jie su atsidavi
mu į šį darbą įsijungė nuo 
pačio pirmojo suvažiavimo 
(kur stovyklos rengimas bu
vo numatytas) ir nenuilsta
mai darbą tebetęsia.

Stovyklos viršininkas - 
Harry Tarmo, estas; Stov. 
komitetas (patarėjai) - kitų 
5 tautybių atstovai; Komen- 
dantas-adjutantas - ps. 
Rimas Žinąs, lietuvis; Laužų 
vad. padėjėja - v. sk. v. si. 
Rasa Lukoševičiūtė, lietuvė; 
Stovyklos parodos vedėja - 
v.s. Milda Kvedarienė, lie
tuvė; Papuošimai - įrengi
mai -- s. Vanda Aleknie
nė, lietuvė; Skaučių stov. 
viršininkė -- s. Gilanda Ma- 
tonienė, lietuvė; Skautų 
stov. viršininkas -- Alex 
Zwil, ukrainietis; programos 
v-jas -- s. Kazys Matonis, 
lietuvis.

Stovyklinio ženklelio pro
jektą paruošė ps. Addronė 
Bartytė, pagal Dalės 
džiūnaitės piešinį.

INFORMACIJA 
SVEČIAMS:

Bag-

Stovyklą bus galima lan
kyti šeštadienį, liepos 6 d. 
nuo 1:00 iki 10:30 v.v. 
Kitomis dienomis svečiai ne
pageidaujami. Apie atsilan
kymą pranešama iš anksto 
vienetų vadovams s. G. Ma- 
tonienei ir s. K. Matoniui, 
2 Jackson Circle, Ocean, 
N.J. 07712 tel.:201-922-1296.

šeštadienį, liepos 6 d. 3-4 
vai. p.p. bus svečiams spe
ciali programėlė: kiekvienos 
tautybės tautinis šokis ir 
daina. Nuo 4-5 priėmimas 
(arbatėlė svečiuojantiems 
skautininkams). Šest. vaka
re laužas -> tema “stovyk
los atspindis”.

Stovykla uždaroma liepos 
d.
Stovykla pasiekiama iš

7

Garden Statė Pky Exit 91 
(To Lakewood) važiuojant 
Rt 526 į vakarus (Lanes 
Mill r d.) apie 8 mylias iki 
Bennet Mills Rd. Šiuo trum
pas kelias iki Fish Rd., ant- 
kurio prasidės stovyklos ke
lio ženklai.

Stovyklos adresas: Camp 
Unity ’74 c/o Estonian Camp 
P.O. Box 443, Lakewood, tų amžiaus. 
N.J. 08701 (telef.: 201 
928-0566 arba 201 764- 
7544).

Dėl nakvynių galima tei
rautis: Holiday Inn -- Ma- 
dison Av. LKW 364-2020,- 
arba Lakewood Manor - 
1275 River Av. LKW-363- 
3433 arba Irena Court -- 
Madison Av. (Lake Dr. 
LKW - 363-3700.

A. Gudaitis

KVIESLYS ĄŽUOLO 

MOKYKLON
DALYVIAI: Visi skautai 

nuo 17 m. amžiaus, (išim
tinais atvejais nuo 16 m.) 
su tuntininko ar vietininko 
pritarimu. Dalyvius regis
truoja vietovės vadovas.

VIETA: ‘Romuvos’ stovy
klavietė, Ravencliff, Ont., 
Canada.

LAIKAS: Stovyklos pra
džia 1974 liepos 28 d. (sek
madienį) 9:00 vai. ryto. Sto
vykla uždaroma 1974 rugp. 
4 d. (sekmadienį) 10:00 vai. 
ryto.

REGISTRACIJA: turi bū
ti prisiųsta ne vėliau š.m. 
liepos 1 d. šiuo adresu: Čes
lovas Kiliulis -- 51 Torrey 
St., Dorchester, Mass. 
02124. Registracijos mokes
tis 10.00 dol. Stovyklos mo
kestis 35.00 dol. Viso: 45.00 
dol. Kitos informacijos bus 
persiųstos tiesioginiai Ąžuo
lo Mokyklos stovyklos daly
viams. Skubiems reikalams 
iškilus prašau skambinti 
tel.: 617-282-8797.

v.s. Česlovas Kiliulis
WANTED JOURNEYMEN 

IST CLAsT SKILLED 
ROLL MILL OPERATORS 

PRESS — BENDER 
SĖT UP & MAINTENANCE 

DIE MAKERS AND DIE 
LEADERS 

with molding experience 
necessary.

DAY & AFTERNOON SHIFT. 
Liberal Personnel Policies & Frinąe 

Benefils.
APPLY:

FOUR STAR CORP.
1800 WEST MAPLE 

TROY, MICH. 48084

LITUANISTINĖ 
SAVAITĖ JAUNIMUI

Šiaurės Amerikos Lietu
vių Jaunimo Lituanistinė 
Savaitė įvyks š.m. liepos 
mėn.13-22 dienomis, Beau- 
mont stovyklavietėje prie 
Clevelando.

Lituanistinėje Savaitėje 
yra kviečiamas dalyvauti 
jaunimas tarp 16 ir 30 me-

Anksčiau skelbtas reika
lavimas, kad norintieji Li
tuanistinėje Savaitėje daly
vauti turi parašyti temą yra 
panaikintas.

DĖSTYTOJAI IR 
PROGRAMA

Lietuvių kalba -- linksnių 
vartosena bei žodynas - St. 
Barzdukas; pagrindinė gra
matika ir sintaksė - Tėv. J. 
Vaišnys.

Literatūra - dr. R. Šilba
joris.

Lietuvos istorija -- Lietu
vos okupacinis laikotarpis -- 
dr. T. Remeikis; Lietuvos 
dabartinė padėtis -- dr. V. 
Stankus.

Visuomenės mokslas -- V. 
Kleiza.

Žurnalistika - A. Rukšė
nas.

Kiekvieną dieną bus še
šios pamokos. Kas antrą va
karą bus vakarinė progra
ma. Vakarais kai nėra pra
matytos vakarinės progra
mos, vyks laisvos diskusi
jos liečiančios įvairius opius 
jaunimo veiklos klausimus. 
Darbotvarkėje yra palieka
ma laiko laisvom studijom, 
poilsiui, pramogoms.

Šiaurės Amerikos Lietu
vių Jaunimo Lituanistinės 
Savaitės ruošimo mintis ki
lo iš pačio jaunimo. PLJS Ry 
šių Centras apsiėmė Litu
anistinę Savaitę suruošti. 
Ruošos pagrindiniai darbai 
yra atlikti. Tereikia tik da
lyvių. Kad Lituanistinė Sa
vaitė įvyktų, reikia joje tu
rėti bent 50 dalyvių. Turi
mas registracijų skaičius ne
pasiekia nei pusės.

Pasistenkime, ir vienai sa
vaitei sukurkime grynai lie
tuvišką aplinką. Padėkime 
vienas kitam pažinti lietu
vių tautos turtų pilną 
lobyną. Garantuojame, kad 
nenusivilsite. Važiuokime 
visi praleisti vieną savaitę, 
kartu, lietuviškoje aplinkoje.

PLJS Ryšių Centras

Jose Antonio Paez (1790- 
1873) gimė Acarigua. Kaip

(47-49)

- nežinoma. Tačiau, kad jis 
Lietuvą ir lietuvius nepap
rastai gerbė ir aukštino, ro
do ir jo parašyta įžanga Chr. 
G. Mielckės ‘Vokiečių - Lie-- 
tuvių Kalbos Žodynui’ 1800

ARKANSAS 
KRAFT CORPORATION 
Morrilton, Arkansas 72110 

Immediate Openings 
For Journeyman Mechanic 

In The Follovving Area: 
Instrumentation

$6.18 Per Hour 
Electrical 
$6.18 Per Hour 
Fitter & Welder 
$6.18 Per Hour

INŽINIERIŲ IŠVYKA
Amerikos Lietuvių inži

nierių ir architektų sąjun
gos Chicagos skyrius ruošia 
pavasarinę iškylą į Union 
Pier, Mich., Gintaro vasar
vietėje birželio 22 ir 23 die
nomis.

Skyriaus valdyba, kartu 
su Moterų pągelbiniu viene
tu ruošia jaunųjų talentų 
pasirodymą.

Valdyba kviečia visus na
rius su šeimomis šioje 
išvykoje gausiai dalyvauti, 
atsikviesti savo svečius ir 
maloniai praleisti pavasario 
savaitgalį gamtoje. Dėl išvy
kos informacijos ir regis
tracijos kreiptis pas J. Mar- 
tinkų, tel 776-3545 arba K. 
Burbą, tel. 246-1551.

Rate

MEDICAL SURGICAL 
NURSING INSTRUCTORS 

Tenching in a ^rowinu NLN accredit- 
ed associale de«ree Nursing pro«ram. 
Qua’.if icationM: Master’H degree in 
clinical specinlty Salary open Open- 
ings for Sept. 1974. Full 8c part time. 
Corttact: Dean of Instruction Cumber- 
land Counly Collcge P. O. Box 517, 
Vineland. N. J. 08360. Phone 609691- 
8600. Ext. 70. An eųual apportunily / 
affirmative Action employer. (46-48)

Rate
Pipe
Rate
Mechanic & Welder

Rate $6.18 Per Hour
This Is A Multicraft Paper Mill.

Paper Mill Experience Preferred Būt Not Essential. 
Excellent Company With Good Fringes. Steady Work.

CONTACT PERSONNEL OFFICE:
(501) 354-4521

An Equal Opportunity Employer

MAINTENANCE. Sup’t for 
large garilen apt complex, ex- 
perience with large centrai air 
conditioning & heating sys- 
tems. Ability to superviae & 
plan work schedule for 15 men. 
Apt plūs salary to $15,000, 
(215) FL 2-1224. (46-50)

RF.SIDENT SUPERINTENDENT pojd- 
tion available for husband & wife 
in the Wil!ow Grove area. both 
husband A wife mušt be vvillinR to 
assume the required duties. Hu»- 
band should have knowledge of 
general maintenance. Salary 8c 
apt. available for right couple. Cnll 
for appt. 215-659-8096. (46-48)



1974 m. birželio 19 d.

IMMANUĖLIS KANTAS
Immanuėlis Kantas gimė 

Karaliaučiuje 1724 balandžio 
22 d. Šiemet sueina 250 me
tų nuo šio pasaulinio garso 
filosofo gimimo dienos.

Immanuėlis Kantas iš tė
vo pusės buvo lietuvių kil
mės. Jo protėviai kilę iš 
Kantvainių (tarmiškai - 
Kantvonų) sodybos, Klaipė
dos apskrityje. Kantvainiai 
yra Žemaitijoje dažnai sutin
kama pavardė. Senuose vo
kiečių dokumentuose ši pa
vardė buvo rašoma įvairiai, 
dvz. Kantweynen, Kandt 
Waynen, Waynen Kandt ir 
kitaip. Iš šios Kantvainii) 
giminės kilo Immanuėlio pro 
senelis Richardas Kandt’as, 
turėjęs apie 1667 viešbutį 
Verdainėje, šalia Šilutės, 
Klaipėdos priemiestyje. Iš 
Klaipėdos jis vėliau persikė
lė Tilžėn. Anso sūnus Jo
nas Jurgis, kuris dar lietu
viškai kalbėti mokėjęs, apsi
gyveno kaip balnius Kara
liaučiuje, kur vedė vokie
taitę Anną Reginą Reute- 
rytę. Tai šioje mišrioje šei
moje ir gimė 1724 Imma- 
nuėlis Kantas, filosofas.

I. Kantas mokėsi Kara
liaučiaus Fridericianum ko-

MACHINE REPAIRMAN
With some tool'room or machine shop experience. This is 
an excellent opportunity to grow with an aggressive ex- 
panding company in Plymouth area.

Call: (313) 459-9500
Between 3-5 p. m.
For appointment

(45-47)

EXPERIENCED SHOE WORKERS 
NEEDED AT ONCE ALL DEPARTMENTS

Chicker Operators 
Stichers
(Top Stichers) 
(Barbour Trimmers) 
(Cut Out Stichers) 
(Fancy Stichers) 
(Vanpers)
Side Lasters 
Assemblers
Sole Layers

Ali Hourly Rates — No Piece Work 
Competitive Employee Benefits

THE JULIAN AND KOKENGE CO.
280 S. FRONT ST., COLUMBUS, OHIO 43215 

614-224-9164
, (46-48)

MILLWRIGHT

TRUCK REPAIRMAN—GAS and ELECTRIC 

WELDER—MAINTENANCE—GAS and ELECTRIC

Joumeyman Status requirea

Mušt be apprentice graduate or 
have 8 yrs. experience in radę.

CHEVROLET WARREN
Division of General Motors Corp.

23500 Mound Road,
Warren, Michigan

An equal opportunity employer
(47-48)

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
vuamo IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANU6AITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

(1724 - 1974)

Paminklas Imanueliui 
Kantui Karaliaučiuje, pasta
tytas jo miestiečiu lėšomis. 
Ar paminklas ir dabar tebe
stovi - nežinoma.
legijoje, universitete studi
javo matematiką, fiziką ir fi

$2.60 to $3.70

$2.90 to $3.40

$2.90 to $3.40
$2.60 to $3.10
$2.60 to $3.10

DIRVA

losofiją, 1755 įsigijo dakta
ro laipsnį ir pradėjo dėsty
ti universitete. 1770 tame 
pačiame Karaliaučiaus uni
versitete tapo ordinariniu 
profesorium. Kantas para
šė dešimt su viršum žymių 
filosofijos mokslo veikalų. 
Jis mirė 1804 vasario 12. 
Kantas liko nevedęs, gyveno 
asketiškai, bet mėgo pietau
ti su draugais, kurie vėliau 
paskelbė savo atsiminimus 
apie jį. Gyvenimą Kantas 
nugyveno iš Karaliaučiaus 
niekur neišvykęs.

Nors I. Kantas savo lie
tuviškos kilmės pats aikštėn 
nekėlė, bet manoma, kad ja
me nebuvo dar užgęsęs lie
tuviškas jausmas. Tatai jis 
išreiškė savo ‘Vieno bičiulio 
prierašu’ prie trijų jo drau
gų prakalbų 1800 Karaliau
čiuje išėjusiame Kristijono 
Gottlybo Mielcke’s lietuviš- 
kai-vokiškame ir vokiškai- 
lietuviškame žodyne, kuria
me Kantas pabrėžiamai pa
sisakė už lietuvių kalbos iš
laikymą tiek mokyklose, 
tiek bažnyčiose, sykiu iškel
damas teigiamus lietuvinin
kų būdo bruožus, o taip pat 
šitokio vertingo būdo tau
tos išlaikymo naudingumą 
valstybei bei lietuvių kalbos 
svarbą mokslui.

Kadangi Kantas stovi ei
lėje žmonių, kuriuos pasau
lis pripažįsta didžiausiais, 
tai jo žodžiai už lietuviš
ką kalbą ir lietuviu tauta 
tur kiekvienam lietuviui pa
raginimu būti, visur ir visa
dos už savo kalbą įstoti ir jos 
neišsižadėti” - rašė Ansas 
Bruožis 1920 Tilžėje.

Šiemet I. Kanto jubilie
jui atžymėti Vokietijoje iš
leidžiamas specialus 90 pfe
nigų pašto ženklas. I Kanto 
jubiliejų Vokietijoje ypatin
gai iškelia ir su pagrindu 
juo didžiuojasi jo artimiau
sieji tėvynainiai - tremtiniai 
vokiečiai rytprūsiečiai (Plg. 
“Das Ostpreussenblatt” Fol- 
ge 1, v.5. Januar 1974, 
p.ll). Šį straipsnį skaitant 
betgi nustebina nepagrįstas 
lietuvių užpuolimas bei 
mokslo rezultatų iškraipy
mas, kas vargiai suderina
ma su Kanto moralės ir 
taikos idealizmu!

Lietuviai I. Kanto sau ne- 
sisavina. Kantas pats savo 
tėvą manė škotų kilmės 
esant. Visiems gerai žino
ma, kad I. Kanto kūryba, jo 
visi filosofiniai veikalai pri-

Š.m. gegužės mėnesio 19 d., žymaus lietuvybės veikė
jo, dr. Stepo Beižio mirties metinių minėjime po akade
minės dalies Lietuvių Tautiniuose Namuose istorikas 
dr. J. Jakštas, Konstantinas Petrauskas ir visuomeninin
kas Jonas Karvelis prie vaišių stalo, dalosi dienos 
įspūdžiais. p. Molėtos nuotrauka

Nr. 47 — 5

Detroito LB Žiburio lituanistinės mokyklos mokslo mėty, užbaigimas įvyko 
birželio 9 d. nuotraukoje mokyklos vedėja Valentina Černiauskienė, mokytoja 
Vida Skiotytė su savo geriausiomis mokinėmis ir dešinėje LB Detroito apyl. pirm. 
Jonas Urbonas.

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
_ ANTANAS GRINIUS

ŽURNALISTŲ IŠVYKA
Detroito skyriaus žurna

listai birželio 9 d. vėl susi

klauso vokiečių dvasios isto
rijai ir vokiečių literatūrai. 
Bet I. Kanto dalinė lietuviš
koji kilmė yra mokslo išaiš
kinta, o jo pasisakymas už 
lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbos išlaikymą yra negin
čijamas. Todėl lietuviai turi 
labai specifinį pagrindą I. 
Kantą prisiminti ir taip pat 
juo didžiuotis.

Apie Kanto santykius su 
lietuvybe jau XIX amžiaus 
pabaigoje rašė Mažosios Lie
tuvos himno autorius Georg 
Sauerwein - Girėnas, o vė
liau visa eilė lietuvių veikė
jų ir mokslininkų, pvz. dr. 
Jonas Basanavičius, kun. 
Adomas Dambrauskas-Jakš
tas, kun. prof. Kuraitis, 
Antanas Smetona, ir jau 
tremtyje -- dr Viliamas, dr. 
Anysas, Martynas Naubu- 
ras ir daug kitų. Baltų kal
bų specialistas prof. Fraen- 
kel’is Hamburge pasisakė 
dėl Kanto pavardės lietuviš
kumo. Daugumas lietuvių 
publicistų, rašiusių apie 
Kantą, savo sprendimuose 
buvo santūrūs ir rėmėsi jau 
vokiečių mokslininkų pa
skelbtais faktais.

Vokietijos lietuviams, ku
rių bendruomenėje yra ne
mažas skaičius taip pat lietu- 
viškai-vokiškai mišrių šei
mų, Immanuėlio Kanto pri
siminimas turėtų būti itin 
brangus.

Dr. Povilas Rėklaitis 

metė į gražią S. ir A. Vasiu- 
lių vasarvietę-sodybą ir čia 
praleido sekmadienį. Popie
tėje dalyvavo virš 50 žmo
nių: žurnalistų, jų šeimos 
narių ir svečių

Varpo redaktorius Anta
nas Kučys skaitė paskai
tą “Kaštutinumai ir prin
cipai lietuvių visuomenė
je” iškeldamas daug gražių 
minčių. Jo pasakymas, kad 
čia pas mus išeivijoje tiek 
mene, tiek literatūroje trūks 
ta patriotizmo sukėlė abejo
nių. Paskaitą baigęs atsa
kinėjo į klausimus ir jų 
turėjo gana daug. Rašytojas 
ir žurnalistas Vytautas Alan 
tas išsireiškė, kad prelegen
tas iškėlė tiek daug minčių, 
kurias visas aprėbti yra sun
ku. Ir jis pacitavo šūkį "Me
nas dėl meno”. Tokios litera
tūros nėra, kad propaguo
tų patriotizmą. Taip pat 
klausėjų eilėse turėjome: 
Alfonsą Žiedą, Balį Gražulį, 
Karolį Balį, Vladą Selenį, 
Vladą Mingėlą, Praną Tarū- 
ta ir kt. Antanas Kučys vi
siems klausėjams atsakė ir 
su neaiškumais išsiaiškino. 
Popietės programą pravedė 
Skyriaus vicepirmininkas dr. 
Kazys Karvelis. Skyriaus 
pirmininkas Vladas Selenis 
padėkojo paskaitininkui ir 
visiems atsilankiusiems, o 
vasarvietės šeimininkei So
fijai Vasiulienei įteikė vė- 
liausįjį Antano Kučio re
daguotą Varpo numerį.

Po paskaitos turėjome 
bendrus pietus ir pasikalbė
jimus medžių pavėsyje.

**♦

SLA 200 kuopa birželio 
9 d. turėjo Onos ir Česio 
Šadeikų sodyboje išvyką ir 
atvyko netoli 60 svečių. At
vykusius pasitiko ir vaišino 
Bronė Sukauskienė ir Gab- 
rėlė Rimkūnienė. Trokš
tančius pagirdė Feliksas 
Blauzdys. Buvo išdalintos 
net šešios dovanos ir jas 
laimėjo: Richardas Kalvė
nas, Vladas Kazlauskas, Hi- 
rako Starks, V. Alkevičienė, 
A. Lukas ir O. Hankins.
Išvažiavime buvo pagerb

ta Balfo 76 skyriaus pirmi
ninkė Rožė Ražauskienė gi
mimo dienos proga ir Anta
nai ir Antaninos. Petraus
kas, Sukauskas, Balukas, 
Stonienė, ir Klimkunienė ir 
jiems sugiedota ilgiausių 
metų.

PAPUOŠĖ KAPUS

Jūrų šaulių ‘Švyturio’ kuo 
pos moterų sekcijos inicia
tyva kapų puošimo dieno
je gegužės 27 d. buvo aplan
kyti mirusiųjų brolių ir sesių 
šaulių kapai. Kuopos kape
lionas kun. Kazimieras Si
maitis sukalbėjo maldas, o 
šaulės A. Šukienė, V. Kulbo- 
kienė ir E. Lungienė šaulių 
kapus papuošė gėlėmis ir 
ant jų uždegė po žvakutę.

SLA 352 kuopa įvertinda
ma gerą Dirvos skiltyse ve
damą Detroito žinių infor
maciją iš savo surengtos bir

želio 2 d. ‘Pilėnų’ stovykla
vietėje gegužinės pelno pa
skyrė Dirvos naujų mašinų 
įsigijimui auką 10 dol. Dirva 
dėkoja už auką.

***
SLA 352 kuopos įvyku

siai birželio 2 d. ‘Pilė
nų’ stovyklavietėje geguži
nei dovanoms daiktus auko
jo: Birutė ir Petras Januš
kos, Vikt. ir Vacys Kriau
čiūnai, Elžbieta ir Aleksas 
Jodinskiai, Genė ir Antanas 
Norai, Jadvyga ir Aptanas 
Griniai, Bronius Burba, Ona 
Janavičienė ir likerių krau
tuvės ‘Rūta’ savininkai p.p.' 
Kirtikliai.

Dovanas laimėjo: Salomė
ja Grigaitienė, Vladė Šiur- 
kienė, Klemensas Urbšaitis, 
Danutė Petrauskienė, Mari
ja Želvienė, Onutė Selenie- 
nė iš Ann Arbor ir Algis 
Macionis.

Svečius aptarnavo ir ge
gužinėje dirbo: Jadvyga ir 
Juozas Černiauskai, Vikto
rija ir Vacys Kriaučiūnai, 
Birutė ir Petras Januškos, 
Elžbieta ir Aleksas Jodins
kiai, Petronėlė Juškienė, Ma 
rija Žilinskienė, Liuda Ma- 
cionienė, Genė Vilkienė ir 
jauniausios darbininkės Vy
tė šnapštytė ir Vilija Tely- 
čėnaitė ir jiems visiems ge
gužinės rengimo komitetas 
nuoširdžiai dėkoja.

JONINIŲ LAUŽAS
Jūrų šaulių ‘Švyturio’ 

kuopa birželio 22 d. Pilė
nų stovyklavietėje ruošia 
Joninių laužą. Bus pagerbti 
Jonai ir Jonės. Pradžia 5 v. 
v. ir tęsis iki vidurnakčio. 
Kuopos pirmininkas Romas 
Macinis ir valdyba kviečia 
ne tik šaulius, bet ir visus 
kitus lietuvius atvykti tą die 
ną į Pilėnus ir ten links
mai praleisti vakarą.

***
Praeitą savaitę LB dele

gacija lankė U.S. Kongres- 
manus ir Senatorius. Buvo 
priimti Michigan senato
riaus Robert Griffin ir kon- 
gresmanų William S. Bloom- 
field ir Robert Huber.

Audienciją parūpino Jo
nas Urbonas LB Detroito 
apylinkės pirmininkas su pa
galba Algio Zaparacko, kurį 
gubernatorius William G. 
Milliken yra paskyręs Tau
tybių Direktorium.

SIDABRINIS JUBILIEJUS
Kun. Viktoro Kriščiūne- 

vičiaus 25-rių metų kuni
gystės sukakčiai atžymėti 
birželio 30 d. 11 vai. 15 min. 
bus Padėkos 'Mišios šv. 
Petro bažnyčioje. Parapijos 
choras, papildytas suaugu
sių ir jaunimo balsais, iškil
mingų pamaldų metu giedos 
visas liturgines mišių dalis 
ir pritaikytas giesmes Jubi
liatui pagerbti ir religiniam 
išgyvenimui palaikyti.

2 vai. p.p. Dievo Apvaiz
dos parapijos salėje bus ban
ketas - vaišės su menine 
programa, kurią išpildys 16- 
kos narių motęrų choras tri
balsės harmonijos dainas, iš 
kurių dvi bus pritaikytos 
specialiai Jubiliatui. Viena 
iš jų bus atliekama vyrų 
solo balsui su moterų choro 
akompanimentu.
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Tai yra jums! Keturių gabalų 
padengimas asmeniui, ranka 
gamintų Imperial porceliano.
Tik atidarykite $25 taupymo 
sąskaitą Society banke! Arba 
pridekite $25 prie esamos 
sąskaitos banke!
Puikus porcelianas. Plonas bet patvarus: ranka ga
mintas, ranka dekoruotas ir abu piešiniai yra spe
cialiai paruošti W. M. Dalton.

Klasinis Whitney piešinys yra užbaigtas su švelniai 
pilku raštu lengvai akcentuotu platina.

Išdirbtas Sincerity piešinys yra užbaigtas platina ran
ka uždedant ant blizgančio balto permatomo porce
liano.

Dabar! Atidarykite Society Passbook Savings sąs
kaitą $25 ar daugiau... arba jeigu jūs jau turite 
Savings Bonus Passbook sąskaitą, pridėkite $25 prie 
toj Kiekvienu atveju jūs gausite nemokamai jūsų 
keturių gabalų padengimą asmeniui Whitney ar Sin
cerity piešiniu. Vienas nemokamas setas šeimynai.

Tęskite! Ir laikui bėgant papildykite savo porce
liano kolekciją. Kiekvieną kartą kai jūs padėsite $25 
į savo taupymo sąskaitą jūs galėsite nusipirkti kitą 
keturių gabalų padengimą asmeniui tik už $5.95. 
Jūs galite taip pat nusipirkti papildomai setui reika
lingus priedus už stebėtinai prieinamą kainą. Vėliau 
pakeitimui arba papildymui paskiri gabalai gali būti 
laisvai perkami tiesioginiai iš W. M. Dalton & Asso- 
ciates.

arba 2Vž iki 4 metų Certificates moka 6.5%, arba 1 iki 
2% metų Certificates moka 6% per metus. .. Jūs 
galite nusipirkti pilną 8 arba 12 vietų padengimą su 
visais priedais už dalį pagrindinės kainos! 55 gabalų 
8 vietų padengimas yra jūsų tik už $79.95! 95 gabalų 
12 vietų padengimas yra tik $124.95! Įnešant didesnę 
sumą — įgalins jus nusipirkti vieną iš, setų dar už 
žemesnę kainą.

Jeigu Savings Certificates iškeisti prieš terminą, 
Federal Regulations reikalauja, kad procentas būtų 
perskaičiuotas esamu reguliariu taupymo knygutes 
procentu atimant 90 dienų procentą.

Pradekit šiandien, rytoj, šeštadienį! 
Aplankykite Society įstaigas savo kaimynystėje ir 
apžiūrėkite išstatytą šį puikų porcelianą. Sustokite 
pirmadienį — ketvirtadienį nuo 9:30 iki 2:30, penk
tadienį nuo 9:30 iki 6:00 ir kiekvieną šeštadienio rytą 
nuo 9:30 iki 12:30. Tada pradėkite taupyti Society 
banke! Pradėkite gauti aukštesnį procentą! Pradėkite 
rinkti kolekciją ranka pagaminto porceliano!

Imperial porcelianas ... komplimentas oriam gyveni
mui ir keturių gabalų padengimas asmeniui yra jums 
nemokamai Society National banke!

The VVhitney Pattern

Aukštas procentas! Didesnis taupy
mas! Kada jūs investuojate $1000 Savings Certifi
cates sekančiai... 4 metų Certificates moka 7.25%.

BANK:f CLEVELAND
A SOCIETY CORPORATION BANK

MEMBER F.D.I.C. The Sincerity Pattern

VVATERBURIS MINĖJO 300 METU SUKAKTĮ
Waterbury, Connecticut 

valstijos miestas, buvo įkur
tas 1674 m. Naugatucko 
upės slėnyje, indėnų skystai 
apgyventoje teritorijoje. 
Pradžioje tik menkas kai
melis, amžiams slenkant 
išaugo į gana nemažą mies
tą, ir dabar skaito apie 
125.000 gyventojų. Palankių 
geogfrafinių sąlygų dėka, 
mieste pamažu įsisteigė trys 
didžiuliai vario apdirbimo 
fabrikai (nors vario kasyk
lų čia ir nėra): Chase, 
Scovill ir American Brass ir 
daugybė mažesnių fabrikė
lių. Miestas jau nuo seno 
žinomas kaip Brass City.

Jau nuo XIX amž. vidurio 
čia pradėjo atvykti ir įsikur
ti ir pirmieji lietuviai emi
grantai. Laikui bėgant jie 

čia įsisteigė savo parapiją 
šv. Juozapo vardu ir šio 
šimtmečio pradžioje, Brook- 
lyno miesto sekcijoje, pasi
statė gražią mūrinę bažny
čią ir mokyklą. Toje sekci
joje lietuviai daugiausia ir 
gyveno. Čia gyveno ir dau
guma lietuvių biznierių. Tu
rėjo nemaža žinomų lietu
vių veikėjų. Įsisteigė net du 
savišalpos klubus. Po šio 
karo atvyko didelis skai
čius naujųjų emigrantų ir 
kultūrinė bei politinė veikla 
labai pagyvėjo.

Nuo birželio 1 iki 9 d. 
Waterburis šventė savo 300 
metų ‘gimimo’ sukaktį. Mies 
tas buvo išpuoštas ir išrėdy
tas. Kiekvieną dieną vyko 
įvairūs kultūriniai pasiro
dymai, vaizduoją pirmųjų ko 

lonistų gyvenimą, jų vargus 
ir laimėjimus bei pergales 
iki Šių dienų. Miesto Matta- 
tuck muziejus buvo įrengęs 
puikią istorinę parodą.

Prie sukakties minėjimo 
įvairiais būdais prisidėjo ir 
lietuviai. Birželio 3 d. mies
to centrinėje aikštėje Green 
buvo suruošta įvairių tauty
bių kultūrinė paroda: kiek
viena tautybė išstatė savo 
parengtus maisto gaminius 
ant gražiai papuoštų stalų. 
Tautiniais rūbais apsirengu
sios moterys aiškino lanky
tojams apie lietuviškuosius 
renginius. Matyt, kad lietu
vių stalas turėjo didelį pa
sisekimą, nes rytinis Water- 
bury Republican ir popieti
nis Waterbury American 
dienraščiai įsidėjo gražias 

spalvotas nuotraukas, kur 
rodomi lietuvių stalai.

Birželio 9 d. vyko didžiu
lis, užbaigiamasis paradas, 
kaip korespondentai paste
bėjo, vienas didžiausių bet- 
kada buvusių Naujosios Ang 
lijos istorijoje. Paradas už
truko apie 4 vaJ. ir jame 
dalyvavo keliolika tūkstan
čių maršuotojų. Paraduoti 
atvyko ne tik aplinkiniai 
miestai ir miesteliai, bet net 
ir iš gana tolimų Connec
ticut valstijos vietovių. Sve
čių tarpe buvo Connecti
cut gubernatorius Meskill, 
senatorius, Rįbicoff, kongres 
Sarasin ir kiti.

Parade dalyvavo ir lie
tuviai, įruošę gražiai papuoš 
tą vežimą, rodantį lietuviš
ką sodybą. Vežimas važia
vo šūkiu: ‘Lithuanians in 
Waterbury since 1849’. Va

žiavo keliolika tautiniais rū
bais pasipuošusių vyrų ir 
moterų. Vežimas buvo pa
puoštas tautinėmis vėliavo
mis ir simboliais. Priešais 
važiavo keli automobiliai su 
žymesniais vietos lietuvių 
veikėjais. Paskui žygiavo 
parapinė šv. Juozapo mo
kykla kartu su klebonu 
kun. G. Vilčiausku. Dar to
liau, skautų junginyje, daly
vavo ir lietuvių skautų da
linys su savo vėliavomis.

Be lietuvių, dar dalyvavo 
lenkai, portugalai, prancū
zai, airiai; albanai, graikai 
ir portorikiečiai su savo ve
žimais, mokyklomis ir or
ganizacijomis. Bet kažko
kiais sumetimais nedaly
vavo italai, bene didžiausia 
iš visų vietos kolonija.

Bern.O-tas

PRESS BRAKE 
OPERATOR 

FOR POWER BRAKES. ABLE TO DO 
5ETUP.

SPOT WELDER
FOR 100 KVA MACHINE 

Able to do own aelup with minimum 
of supervision.

ALSO SPOT WELDER TRA1NEE.

MACHINISTS— 
GENERAL 

BENCH MECHANICS AND MACHINE 
SHOP TRAINEES.

Clean modern shop—Good rate*—Ex- 
cellent benefits—Plenly of overlime.

KELLETT CORP.
EASTON RD.

(Opposite Navai Air Station)
WILL0W GROVE, PA.

Call (215) OS 5-2930
An Equal Opportunity Employer 

(43-47)

MANUFACTURJNG 
Manufacturer of office machinery in 
Ovcrbrook area has immediate open- 
ing for individual with good mechan- 
ical ability to maintain apecial card 
manufacturing machinery. - Machine 
shop experience deairable. Good hour* 
ly wage plūs excel)ent company paid 
benefit program. Call 215*8/8*9600 & 
ask for Production Mgr. (45*49)
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atvykęs į

C

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

Birželio 
trėmimų 
minėjimas

Clevelande įvyko praėju
sį sekmadienį. 10 vai. 30 min 
šv, Mišias šv. Jurgio parapi
jos bažnyčioje atnašavo ir 
šiai dienai pritaikytą pa
mokslą pasakė kun. klebo
nas B. Ivanauskas. Laike 
Mišių giedojo Čiurlionio 
ansamblio mišrus choras. 
Dalyvavo organizacijų vėlia
vos su palyda. Baigiant pa
maldas, vargonams prita
riant, sugiedotas Tautos 
Himnas.

Išvežimų minėjimas 
vyko Naujosios parapijos sa
lėje. Minėjimą trumpu žo
džiu pradėjo ALT’os sky
riaus pirmininkas A. Rukšė
nas. Įnešus organizacijų vė
liavas, Bronius Kazėnas, 
akompanuojant G. Karsokie- 
nei, sugiedojo Amerikos ir 
Lietuvos himnus, pritariant 
visai salei. Clevelando mies
to burmistro R. Perk prokla
maciją perskaitė Clevelando 
viešųjų įmonių direktorius 
R. Kudukis. Trumpai kalbė
jo šios apylinkės miesto , 
tarybos atstovas S. Tren- 
ton.

Iš Sibiro tremties savo 
pergyvenimus papasakojo 
Jonas Kreivėnas. Baigus 
Kreivėnui kalbėti, publika 
jam padėkojo plojimais. Vi
si atsistojo.

Meninę dalį atliko mūsų 
menininkai. G. Karsokienė 
paskambino pianu, po vieną 
dainelę padainavo V. Jurge
lis, Nora Braziulienė ir 
Julius Kazėnas. Visiems 
akompanavo G. Karsokienė. 
Pabaigai visi keturi solis
tai - Nora Braziulienė, 
Genė Karsokienė, V. Jurge
lis ir Julius Kazėnas, akom
panuojant Broniui Kazėnui, 
padainavo - Užtrauksim 
naują giesmę broliai.

Programai besibaigiant, 
buvo iškviestas į sceną 
Jonas Kreivėnas ir Dr. V. 
Stankui tarus kelis žodžius, 
Kreivėnui buvo įteiktas ra
munių bukietas.

Pr. Karalius kvietė auko
ti Tautos Fondui.

Šio minėjimo naujovė, 
kad visas minėjimas tęsėsi 
tik apie pusantros valan
dos. Kai kas pasigedo kokios 
rezoliucijos. (m)

• JAV LB CLEVELAN
DO APYLINKĖS VALDY 
BA, besirūpindama sociali
niais lietuvių reikalais, pra
eitais metais, vadovaujant 
valdybos nariui Br. Gražu
liui, suorganizavo ligonių, 
senelių ir kitų nelaimėn pa
tekusių, lietuvių lankymą. 
Šiais metais kreipdama di
delio dėmesio socialiniams 
reikalams, išrinko šiam sky
riui vadovauti du valdybos 
narius: Vytautą Biliūną ir

DIRVA

TRADICINĖ GEGUŽINĖ
Kasmet rengiama ALT 

S-gos Clevelando skyriaus 
gegužinė šiais metais įvyks 
rugpiūčio 4 d., sekmadienį, 
1 vai. p. p. East Shore Club, 
prie ežero, East Park gat
vės gale.

Ten yra didelis pastatas, 
kuriame bus galima malo
niai 
gam

laiką praleisti ir blo- 
orui esant.

KUN. KAZIMIERAS

Nr. 47 — 7

Clevelando miesto meras Ralph J. Perk, 
savo sekretorės Audronės Šemetaitės sutuoktuves su 
M. Murtaugh, palinkėjo jai geriausio pasisekimo vedybi
niame gyvenime. Jaunuosius sutuokė šv. Jurgio parapijos 
klebonas kun. B. Ivanauskas. Vestuvinė puota įvyko 
Monakiki Country Club patalpose. V. Bacevičiaus nuotr,

Algį Rukšėną. Socialiniam 
skyriui aktyviai talkininkau
ja Pranas Mainelis -- sekre
torius ir Henrikas Idzelis 
-iždininkas.

Suprantant kad šis artimo 
meilės darbas reikalingas 
visų talkos bei materialinės 
aukos, prašo socialinio sky
riaus veiklą pagal išgales pa
remti.

Konkrečiai prie šio dar
bo galima prisidėti sutin
kant lankyti ligonius, sene
lius, kalinius, ar kitus į ne
laimę patekusius lietuvius, 
ar skiriant, nors ir mažiau
sią auką.

Siųsti aukas ar užsirašy
ti lankymui ligonių, senelių 
bei kitų lietuvių šiuo adre
su: Vyt. Biliūnas, 1030 Dille- 
wood Rd., Cleveland, Ohio 
44119, tel. 692-1690; Pr. Mai
nelis, 1030 Dillewood Rd., 
Cleveland, Ohio 44119, tel. 
692-1690; Hner. Idzelis, 1081 
E. 176 St., Cleveland, Ohio 
44119, tel. 481-5183.

BAIGĖ TEISĖS MOKSLUS

PUGEVIČIUS atvyksta iš 
Baltimorės į Clevelandą ir 
birželio 19 d., trečiadienį, 
Lietuvių Namuose 8 v.v. pri
statys naujai įsteigtą Lietu
vių Katalikų Tarnybą, ku
riai jis paskirtas vadovauti. 
Visi Clevelando lietuviai 
kviečiami šiame pranešime 
gausiai dalyvauti.

• ZIGMAS TARUTIS, 
Clevelando organizacijų 
veiklus narys, po operacijos 
sveiksta Hurron ligoninėje.

Marius Jakulis ir jo žmo
na Jūratė Pauliukonytė-Ja- 
kulienė, ši m. birželio 8 d. 
Clevelando valstybiniame 
universitete Marshall teisės 
kolegijoje baigė teisės mok
slus, gaudami daktaro diplo
mus.

Marius Jakulis tarnauja 
Cleveland Illuminating Co.

• Globė Parcel Service, 
Ine. Clevelando skyrius dėl 
atostogų nuo liepos 4 iki 23 
d. bus uždarytas.

PRODUCTION 
CONTROL 

Develop master planing for machine 
loading, scheduling and inventory 
control for a precision machined com- 
ponent manufacturer. New position 
with good growlh potential. Salary 
commensurate with abijity.
Send resume to:

Box V17 
Lithuanian Paper 

724 Jefferson Bldg. 
Philadelphia, P. 19107 

An Equal Opportunity Employer 
(45-47)

7 DIENOS
ČIKAGOJE...

(Atkelta iš 8 psl.)

medaliai, o vėliau 1000

WANTED IST CLASS 
TURRET LATHF. OPERATORS 

Mušt be able to aet up & onerate. 
work from blue prints and close 
tolerance. Have own tool»- Full time. 
1 st shift.
High hourly rate, bonus life & health, 
paid holidays. and Dension.

TRIO MACHINE fc MFG.
35622 Vine St.. WiVoughby. Ohio 

216-942-3520
(45-48)

• Dr. Viktoras Stankus 
atidarė dantų gydymo ka
binetą Jefferson Centre, 
Suite 130, 5001 Mayfield 
Rd., Lyndhurst, Ohio. Tel. 
381-3580.

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Reaft.y, 31715 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi j Z. Obe- 
lenj tel. 531-2211.

APPLICATION ARE BEING TAKEN 
FOR THE FOLLOWING PERMANENT 

OPENINGS:

ELECTRICIANS 
MlLLWRIGHTS 

MACHINE 
REPAIRMEN

Mušt have journeyman card. Com- 
petitive wages and extended benefit 

program.
APPLY IN PERSON AT THE 

PERSONNEL DEPART. 
MONDAY THRU FRIDAY 

9 AM to 4 PM 
MR. J. BAILEY

WHITMAN & BARNES
UNITED-GREENF1ELD.

DIVIS1ON OF TRW. INC. 
40600 Plymouth Rd. 
Plymouth, Mi. 48170

Equal Opportunity Employer 
(43-49)

tų 
tiražu ir karaliaus Mindaugo 
medalis. Lietuvos preziden
tų medaliai susilaukė dide
lio pasisekimo, tuo tarpu už 
karaliaus Mindaugo medalį 
dar neatgauti tie pinigai, ku
rie buvo investuoti. Kai bus 
parduota dar 170 medalių, 
už likusius jau eis grynas 
pelnas LF kason. Dabar pla
nuojama išleisti dar Vytauto 
Didžiojo medalį ir tuo meda
lių serija bus baigta. LF me
daliai tikrai yra atmintina 
dovana mokyklas baigusiam 
jaunimui, dovanoms į pa
vergtą kraštą ir kitomis 
progomis.

PRESS BRAKE OPERATOR 
Able to do own setup with minimum 
superviaion. Top rate for dependable 
man. Excellent benefits. Overtime 
available. Clean shop.

KELLETT CORP. 
Easton Rd.

(Opposite Navai Air Station)
* Willow Grove, Pa.

Call 215. OS 5-2910 j
An Equal Opportunity Employer 

(43-47)

An

MAINTENANCE-Expanding S.
Jersey trucking firm has per
manent openings for diesel 
mechanic (2nd shift), general 
mechanic. Call 609-692-7012 
for appt. Armellini Express 
Lines. Vineland, N. J. Egual 
oppty employer. (45-47)

HOUSE FOR SALE

MAINTENANCE MECHANIC
Main Line Jr. College seeking muture, 
all-around maintenance mechanic. 
Some knowledge of plumbing fle car- 
pestry required. For right person we 
offer a permanent poflition wilh 
fringe benefits and ideal vvorking 
conditions. Call 215 LA 5-4100, Ext. 
260. (45-47).

SUPER. For center city high 
rise condo. Steam absorption 
air cond. and low pressure 
steam fed heat. Only exp’d. 
personnel need apply. For in^_ 
terview call Mr. Sorrentino 
(215) LO 3-3456. (45-51)

• DR. PETRAS STUN- 
GYS, gyv. Massillon, Ohio • 
kur dirba vietos ligoninė
je buvo nominuotas į “Who’s 
Who’ 1974 in Ohio nuo Uni- 
ted Statės Public Relations 
Service Corporation. Jis- 
taip pat nominuotas Ameri- 
can Academy kaip pasiro
dantis įžymus žmogus savo 
specialybėj profesionalas, 
žmogaus tarnyboje. Apie jį 
šia proga plačiau parašė 
Massillon Independence ir 
Canton Repository laik
raščiai ir gavo sveikinimą 
iš kongresmano Ralph Regu
la.

• šį pavasarį Clevelande 
aukštesniąsias mokyklas 
baigė dar šios lietuvaitės: 
Beaumont aukšt. mokyklą 
Julija Nasvytytė ir Notre 
dame akademiją — Irena 
Bakūnaitė, Ilona čiuberky- 
tė, Magdalena Dautartaitė, 
Debora Klimaitė, Zita Kri- 
pavičiūtė, Marija Rasteny
tė, Rūta Skrinskaitė ir Lai
mutė Švarcaitė.

• Rožė Mickevičienė nuo 
nuo gegužės 23 d. yra ligo
ninėje, sveiksta, šiomis die
nomis grįžta namo.

- * j VI
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Vilija Nasvytytė baigė CoUinwood gimnaziją, patek
dama i dešimtuką geriausią mokinių. Jos tėveliai J. R. 
Nasvyčiai suruošė popietę savo dukrai. Atsilankė daug 
giminių ir draugų. Nuotraukoje: Vilija sėdi pakėlusi 
ranką kviesdama pasivėlavusius į grupę nusifotografuoti.

V. Bacevičiaus nuotrauka

• VYTAS A. KISIELIUS, 
Ernos ir dr. Alfonso Kisie
lių, Dayton, Ohio, sūnus, 
laimėjo National Merit 1000 
dol. stipendiją. Jis yra Leh- 
man aukšt. ok. mokinys, la
bai gerai mokęsis, aktyvus 
sportininkas. V. Kisielius 
yra vienas iš grupės stipen
dininkų, kurie parinkti iš 
tūkstančių aukštesniųjų mo
kyklų mokinių. Stipendijos 
yra negrąžinamos, jas teikia 
265 įvairios bendrovės ir 
fondai.

JONINIŲ GEGUŽINĖ

Šį sekmadienį, birželio 23 
d. nuo 1 vai. 30 min. p. p. 
East Shore Park Club patal
pose prie ežero ties East 
Park Drive gatve įvyksta 
PENSININKŲ KLUBO Jo
ninių gegužinė.

Bus pasveikinti ir apdo
vanoti visi varduvininkai 
pensininkai ir ne pensinin
kai.

Yra užtektiai vietos pa
sislėpti ir jaukiai praleisti 
popietę, jeigu būtų iv lietin
gas oras.

Pensininkai kviečia visus, 
visus — jaunus ir senus, 
pensininkus ir būsimus pen
sininkus.

19709 Mohican off East 
200 St. By owner 8 room 
colonial, two bath, air con- 
ditioning, drapes, garage, 
possible two family, good 
neighborhood, in 20,000. 
Call 481-5539 Saturday and 
Sunday, Monday through 
Friday after 4 p. m.

CLEVELANDO PARENGIMU 
KALENDORIUS _

• William J. Jakubs, jr., 
21 m. amžiaus, laidojimo di
rektorių Elenos ir, ’vVilliam 
Jakubs sūnus, baigė John 
Carroll universitetą gauda
mas bakalauro diplomą ir 
rudeni pradės Cincinnati 
universitete studijuoti lai
dojimų mokslus. Jo senelis 
Adolfas Jakubauskas 1925 
m. Clevelande atidarė pir
mąją lietuvių laidojimo 
įstaigą. Dabar jau antroji 
Jakubauskų karta dirba šio
je profesijoje.

• Ingrida Bublienė para
šė vaikams pirmosios komu
nijos vadovėlį, kurio leidimo 
mecenatas yra prel. Kara
lius, pradžiai spausdinimo 
išlaidoms davęs 1000 dol. 
Vadovėlis bus spausdina
mas amerikiečių spaustu
vėje.

BIRŽELIO 23 D. Pensininką 
klubo Joninės.

BIRŽELIO 30 D. Kar. Juoza
pavičiaus šaulių kuopos geguži
nė.

LIEPOS 14 D. L.V.S. Ramovė 
Clevelando skyriaus gegužinė. 
Lake Shore East Park Club.

RUCPIEČIO 4 D. ALT S-gos 
gegužinė.

RUGPIOČIO 17 D. Lietuvių Na
mų ir klubo atidarymo pirmosios 
metinės. Lietuvių klube ir apati
nėje salėje.

RUGSĖJO 2 D. Darbo Jvenrės 
dieną Lietuvių klubo gegužinė, 
Astrohurst Picnic Grounds,6990 
Dunham Rd. Walton Hills.

RUGSĖJO 7 D. BirutieČių pa
rengimas.

RUGSĖJO 14 D. Kun. Dzegorai- 
čio 35 metų kunigystės sukakties 
proga pagerbimas.

SPALIO 5 D. Šeštasis abiturien
tų pristatymo balius Liet. Namuo
se.

SPALIO 12 D. Dirvos balius 
Lietuvių Namų salėje.
SPALIO 26 D. BALFo sukaktu

vinis balius Liet. Namuose.
LAPKRIČIO 23 D. Lietuvos 

kariuomenės šventės minėji
mas. Rengia LVS Ramovė.

GRUODŽIO 8 D. 4 v.p.p. Lie
tuvių Namuose Vytauto Puško- 
riaus piano rečitalis. Rengia 
Ateities klubas.

1975 M.

BALANDŽIO 5 D. ALIAS ir Ohio 
Lietuvių Gydytojų Draugijos pava
sarinis balius Lietuvių Namuose.

BALANDŽIO 19 D. Grandinėlės 
šventinis vakaras-balius.

HOUSE FOR SALE
By owner: Cleveland, E. 

185 area. Newer 4'/j room 
bungalow 27,900. Call; 531- 
2706.

Zuperio, Avino/ 
"and lcan associadon * 

yra jūsų kaimynystėje ir teikia visus 
finansinius patarnavimus.

Automatinė, kompiuterizuota 
apskaičiavimų sistema.

★

Paskolos nekilnojamam turtui įsigyti, 
naujoms statyboms, priestatams ir 

remontui.
★

Už reguliarius taupymo indėlius 
mokama

Už terminuotus taupymo pažymėjimus 
mokama į^/z°/o — "p/z^o

TAUPYMO INDĖLIAI IR PAŽYMĖJIMAI 
APDRAUSTI IKI $26.000.

Išduodami kelionių čekiai, orderiai, priimami mokes
čių įmokėjimai, elektros, dujų ir telefono sąskaitos, 

parduodami JAV bonai.
★

Pasinaudokite jums arčiausiai esančios įstaigos 
pafarnavimu!

798 East 185 Street, Cleveland, 
6712 Superior Avenue, Cleveland, 
13515 Euclid Avenue, Cleveland, 
14406 Cedar Rd., University Hts.,

Ohio 
Ohio 
Ohio 
Ohio

<14119 
44103 
44112 
44121

★

DARBO VALANDOS
Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 9:30 iki 
4:00 • Penktadienį 9:30 iki 6:00 • šeštadienį 
9:30 iki 2:30 • Pirmadienį uždaryta. • Pagrin

dinė įstaiga E. 185 St. atidaryta iki 2:30.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

936 East 185th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

Della E. Jakubs ir sūnus William yra iicenzijuoti 
direktoriai . ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS |

ALT S-gos CHICAGOS SKYRIAUS
VEIKLA

Š.m. birželio 9 d. Lietuvių 
Tautiniuose Namuose įvyko 
ALTS-gos Chicagos sky
riaus narių susirinkimas, ku
riam pirmininkavo M. Šim
kus, sekretoriavo K. Pet
rauskas. Dalyvavo gausus 
skyriaus narių būrys. Po 
gražaus ir turiningo pirmi
ninko M. Šimkaus įvedamo
jo žodžio, dr. Vytautas Dar- 
gis, skaitė kruopščiai pa
ruoštą, įdomią politinio turi
nio, aktualijomis, medicini
niais terminais ir gražiu 
sveiku humoru atmieštą pa

Mielai motinai

VIKTORIJAI RIMAVIČIENEI

ok. Lietuvoje mirus, jos dukrai VAN

DAI ir žentui inž. VACLOVUI MAŽEI

KIAMS reiškiame nuoširdžią užuojautą

Elena ir Kazimieras
Pociai

Brangiai motinai,

VIKTORIJAI RIMAVIČIENEI

okupuotoje Lietuvoje mirus, liūdesyje 

likusius mielus prietelius, dukrą VAN

DĄ ir žentą VACLOVĄ MAŽEIKUS, 

dalindamiesi skausmu, reiškiame didžią 

užuojautą

Valerija ir Mečys šimkai
Placidą Balšaitis

skaitą. Klausytojai liko ja la
bai patenkinti ir dėkodami, 
ne tik gausiai, pakartotinai, 
plojo, bet ir pageidavo,'kad 
ji būtų ištisai paskelbta 
Dirvoje. Pirmininkaujantis 
ir pats prelegentas tam pro
jektui pritarė, bet prieš pa
teikiant spaudai jis žadėjo 
paskaitą kiek ‘moderuoti’.

Po paskaitos, tęsiant val
dybos pateiktos darbotvar
kės gvildenimą, be įvairių 
kitų organizacijos bėgamųjų 
reikalų, daug rimto rūpes
čio parodyta ruošiamai tau

tinės srovės istorijos kny
gai "Tautinės mintas keliu” 
medžiagos ir lėšų telkimo 
reikalu. Medžiagą paruošti 
sutiko: Juozas Jurevičius,
M. Valiukėnas, o T. Blins- 
trubas pažadėjo talkininkau
ti mielai atveriant jo turi
mus sąjungos bylų ir knygų 
archyvus. Todėl manoma, 
kad ALTS-gos valdybos nu
matytu terminu medžiaga 
bus paruošta ir pateikta re
dakcinei komisijai. Knygos 
leidimo fondan, ten pat susi
rinkime suaukota ir kiek lė
šų: įsirašė porą mecenatų, 
prenumeratorių.

Skyriaus valdybos pirmi
ninkas dėl kitų įsipareigoji
mų susirinkime nedalyvavo. 
Gražiai ir sėkmingai jį pava
davo vicepirmininkas Kazi
mieras Šimulis. Po oficialio
sios dalies buvo tradicinė 
kavutė su užkandžiais, ku
riuos skaniai paruošė ir pa
teikė ponios: E. Valiukėnie- 
nė, V. Lenkevičienė, S. Juš
kienė, A. Kremerienė ir kt., 
už ką pavaišintieji liko joms 
labai nuoširdžiai dėkingi.

(kp)

• Dirvos novelės konkur
sui gautos dar šios novelės: 
Dobilo — ”Kaip Arvis išėjo 
i žmones”, Bevardžio pra
šant neskelbti Dirvoj nove
lės pavadinimo, X. Y. — 
"Paslaptinga koplyčia”, Tre
jos Devynerios — "Paulinos 
namai”.

• VANDAMAŽEIKIENĖ 
Vilties draugijos valdybos 
vicepirmininko inž. Antano 
Mažeikos žmona, aktyvi vi
suomenininke, Los Angeles 
ALT skyriaus valdybos narė 
nuo birželio 2 d. guli 
Glendale Memorial ligoni
nėje, kur jai padaryta ope
racija. Linkime jai greičiau 
pasveikti.

• DR. VYTAUTAS SLA
VINSKAS, iš Monticello, N. 
Y. po širdies smūgio jau 
antrą kartą paguldytas į li
goninę.

• ALTS-GOS NEW YOR 
KO ( SKYRIAUS metinis 
narių susirinkimas įvyks bir
želio 22 d., šeštadienį, 6 v.v. 
Kultūros Židinyje. Ta proga 
bus parodyti filmai Lietuvos 
prezidento A. Smetonos at
vykimo ir buvimo Ameriko
je. Visi maloniai kviečiami 
atsilankyti.

• I LIETUVIŲ FRONTO 
BIČIULIŲ vyriausią tarybą 
išrinkti: dr. K. Ambrozai- 
tis, dr. Vyt. Majauskas, 
inž. Pil. Narutis, dr. Anta
nas Klimas, rašyt. Anat. Kai 
rys, inž. Ant. Sabalis, dr. Z. 
Brinkis, Juozas Mikonis ir 
dr. Č. Kuras.

• BATUNO penktasis me
tinis festivalis įvyks šešta
dienį, rugpiūčio 24 d. latvių 
bendruomenės sodyboje 
‘Priedaine’, Freehold, N.J.

• BIRŽELIO tragiškieji 
įvykiai New Yorke bus mini
mi birželio 23, sekmadienį, 
12:30 vai. popiet prie lietu
viško kryžiaus buv. New 
Yorko parodos sode (Garden 
of Meditation, Flushing Mea 
dow-Corona Park). Daly
vaus gubernatoriaus atsto
vas, New Yorko burmistro 
atstovas, latvių, estų ir lie
tuvių organizacijų vadovy
bės, karo veteranai. Petro 
C. Wytenus vadovaujamas 
lietuviško kryžiaus komite
tas kartu su Lietuvių Bend
ruomene ir Lietuvos vyčiais 
kviečia visus didžiojo New 
Yorko lietuvius šaime minė
jime gausiai dalyvauti. ■

• DR. J. BILĖNAS su 
žmona išvyko į Tokyo, Japo
niją, kur dalyvaus tarptau
tinėj šilumos mainų konfe
rencijoj. Taip pat lankysis 
Taiwan kiniečių nacionali
niame universitete, Hawa- 
juose ir Hong Kong.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

• DAUGUMAS Dirvos 
skaitytojų laukia maloniųjų 
atostogų ir turi sudarę pla
nus, kaip jas naudingiau 
bei smagiau praleisti. Tuo 
tarpu čia rašančiam atosto
gos jau prabėgo. Prasidėjo 
vėl tiesioginis darbas kasdie 
ninei duonai užsidirbti, o lais 
valaikio valandos lietuvių 
spaudai. Dvi savaites keliau
damas po Kanados lietuvių 
kolonijas, Toronte bei Mon- 
trealyje lankydamas įvairius 
lietuvių religinius, tautinius 
bei kultūrinius židinius, o 
taip pat ir šeimas, įsitikinau, 
kad ir tame šiaurės krašte 
Dirva yra populiari ir lietu
vių mielai skaitoma. Tik dėl 
netvarkos paštuose laikraš
tis Kanados lietuvius pasie
kia daug vėliau. Kai jaunos 
advokatės Laimos Švėgž- 
daitės namuose man parodė 
tik ką gautą Dirvą, laikraš
tis manęs nebedomino, nes 
tą numerį buvau skaitęs ly
giai prieš savaitę Chicago
je. Aplamai JAV ir Kana
dos paštas labai piauna tau
tinių mažumų spaudą, nes 
laikraščiai vėluoja net po dvi 
savaites. O kai skaitytojas 
gauna pasenusias žinias, ne
be taip noriai laikraštį pre
numeruoja. Ta pati bėda gu
la ir toroniškius Tėviškės 
Žiburius bei Montrealyje 
leidžiamą Nepriklausomą 
Lietuvą. Mes Chicagoje 
pykstam, kai Kanados lietu
vių laikraščius gauname tik 
po dviejų savaičių. Bet ne
geriau ir pačiam Toronte. 
Kai nuvykau į Torontą ir 
apsistojau giminaičių Niune- 
vų šeimoje, radau padėtus 
naujausius Tėviškės Žibu
rius. Puoliau juos skaityti. 
Beje... Tą numerį buvau jau 
skaitęs Chicagoje prieš pat 
išvykdamas į Kanadą. Šias 
žinias, daugeliui skaitytojų 
gal neįdomias, skelbiu, norė
damas padėti lietuviškų laik 
raščių administracijoms. Ge
rai žinau, kiek skundų jos 
gauna, kai laikraščio prista
tymas vėluoja. Bet taip yra 
su visais laikraščiais ne tik 
JAV, bet ir Kanadoje, kur 
pašto tarnyba dar lėtesnė. 
Atskirų atostoginių epizodų 
šioje skiltyje paskelbsiu 
kiek vėliau, kai vasaros karš 
čiuose Chicagoje visai sustos 
lietuvių visuomeninis bei 
kultūrinis gyvenimas, o skil
tį teks palaikyti gyvą.

• KALIFORNIJOJE gy
venančio dailininko J. Rim
šos parodą neseniai Čiur
lionio galerijoje Chicagoje 
buvo surengęs ‘Margutis’. 
Parodą, gyvą bei kūrybingą, 
aplankė daug žmonių, bet 
paveikslų, kažkodėl ‘nekan- 
do’. Parodą, dail. B. Bulo
taitei aptariant dail. J. Rim
šos kūrinius, nufilmavo kun. 
A. Kezvs. Netrukus dail. J.

Rimša, inž. V. ir Almos 
Adamkų kviečiamas, atvyks 
ta į Tabor farmą, kur, porą 
mėnesių ne tik ilsėsis, bet ir 
įsigilins į aplinką. Ten, Ta
bor farmoje, kun. A. Kezys 
vėl filmuos dailininką ir taip 
netrukus gims naujas daili
ninko J. Riinšos filmas, fi
nansuojamas Almos ir inž. 
Valdo Adamkų. Tai pasku
tinių mėnesių bėgyje bus 
antroji stambi Adamkų auka 
menininkams. Kaip žinome 
neseniai jie finansavo angliš
ko informacinio leidinio iš
leidimą apie prof. J. Žile
vičiaus Muzikologijos ar
chyvą. Tokie mecenatai kaip 
tik įgalina mūsų kultūrą 
bei meną augti ir klestėti. 
Panašiai kaip ir lietuviai la
kūnai, neseniai išvedę į sce
ną kūrybingą komp. D. La
pinsko spektaklį Atlanto nu
galėtojams Dariui ir Girė
nui prisiminti, ir visa eilė 
kitų.

• PIRMASIS poatostogi- 
nis susitikimas buvo su Lie
tuvių (arba milijoninio) Fon
do valdyba bei fondo talki
ninkais birželio 6 ir 11 d.d. 
Birželio 6 d. specialioje va
karienėje Šarkos restorane 
buvo pagerbti tie žmonės, 
kurie daugiausia darbavosi 
gegužės 4 d. Chicagoje įvy
kusio LF visuotino narių su
važiavimo proga surengta- 

. me bankete. Suvažiavimas, 
banketas ir pradėtas didžiu
lis vajus milijonui užbaigti 
per trumpą laiką atnešė apie 
17-18,000 dol. pagrindiniam 
fondo kapitalui. Iki milijono, 
rašant šią apžvalgą, betrū
ko tik aipe 70,000 dol. Nuo 
metų pradžios į fondą įplau-

Šiemetinė Lietuvių Fondo valdyba ir jos talkininkai. inVeQt^Vnę!.1 medalių išleidi- 
Iš kairės: Želvys, J. Mačėnas, A. Rėklaitis, Z. Pupienė, mą. 3000 tiražu buvo įšleis- 
dr. A. Razma, M. Remienė, sol. St. Baras, VI. Būtėnas, tas buv< Lietuvos preziden- 
S. Endrijonienė ir K. Girvilas. p Molėtos nuotrauka (Nukelta į 7 psl.)

VLADAS BUTĖNAS

Inž Valdas Adamkus, lietuvių meno mecenatas.

kė apie 34,000 dol., 4,000 dol. 
daugiau negu pernai šiuo 
metu. Tuos visus šių metų 
įnašus atnešė 124 nariai, 
jų tarpe 43 mirusieji buvo 
įamžinti atmintiniais įnašais, 
kurių procentai dar ilgus 
ilgus metus byrės į mūsų 
lituanistinio švietimo bei 
kultūrinių užmojų dirvonus. 
Už puikaus banketo, įvyku
sio po metinio LF narių su
važiavimo surengimą, ypač 
buvo dėkota M. Remienei, 
S. Endrijonienei, Z. Pupie- 
nei, J. Dočkienei, O. Venclo
vienei, J. Jačėnui ir sol. St. 
Barui, dabar tvarkančiam 
visų LF renginių menines 
programas ir aktyviai besi
darbuojančiam LF taryboje.

•LIETUVIŲ Fondo pelno 
skirstymo korfiisija buvo pa
skelbusi savo posėdį birže
lio 12 d. ir daugelis prašan
čiųjų gal tikėjosi, kad jų pra
šymai bus patenkinti. Bet 
šiuo metu ekonominiu atžvil
giu laikas yra gan sunkus. 
Akcijos visai kritusios ir jau
čiamas netikrumas. Todėl 
LF v-bos posėdyje birželio 
11 d. LF tarybos pirm. dr. 
J. Valaitis paskelbė, kad 
šiais metais pelnas bus 
skirstomas tik vieną kartą - 
metų pabaigoje. Tikimasi, 
kad tada ekonominiai sunku
mai JAV bus praėję ir bus 
galima paskirstyti žymiai 
didesnį pelną, negu tai bū
tų, jį skirstant šiuo metu. 
Aš buvau pirmasis, kurs 
Dirvoje paskelbė žinią, kad 
dr. Z. Ivinskio pradėtą Lie
tuvos istorijos rašymą, vi
siems laisvėje gyvenantiems 
lietuviams istorikams vie
ningai rekomenduojant, tęs 
prof. Davi Fainhauz. LF v- 
bos paskutiniame posėdyje 
paaiškėjo, kaip gausiai skai
tytojai skaito šią skiltį. Į LF 
būstinę pasipylė įvairūs laiš
kai: vieni jų autorium labai 
patenkinti, kiti, ypač vyres
nės kartos, ne. Bet lietuvių 
istorikų, LF tarybos bei val
dybos sprendimo jau niekas 
nebepakeis: istoriją rašys 
prof. D. Fainhauz, o V at.ika- 
nas mielai pažadėjo leisti 
naudotis visais didžiuliais 
archyvais. Lietuvių Fondas 
savo metu nemažai kapitalo 
(taip pat ir beprocentinę pa
skolą iš dr. Poškos) buvo
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