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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

TIKRINIMO PROBLEMA
Kelia abejonių dėl SALT sutarties

Vytautas Meškauskas

Prezidentas Carteris po Ve
lykų atostogų žada pradėti 
smarkią kampaniją už SALT 
II sutarties ratifikaciją, nors 
pati sutartis, rašant šias eilu
tes, dar nebuvo galutinai baig
ta. Ratifikacijai reikia % se
nato daugumos, kas reiškia, 
kad užtenka 34 senatorių prie
šiško pasisakymo jos nepatvir
tinimui. Anot senatoriaus J. 
Glenn (dem. Ohio) pareiški
mo per sekmadienio Face The 
Nation televizijos programą, 
apie 20 senatorių pasisakys 
prieš tą sutartį daugiau ar ma
žiau ideologiniais sumetimais
- bolševikais negalima pasiti
kėti, tačiau ir kitus senatorius, 
kurie būtų linkę pritarti tai su
tarčiai, neramina jos laikymo
si tikrinimo problemos. Mat, 
amerikiečiai bando savo stra
teginius ginklus iš vakarinio 
pakraščio i Pacifiko vandeny
ną. Apie tai iš anksto skelbia
ma ir paprastai sovietai turi 
savo keletą laivų, kurie rake
tos skridimą seka. Tuo tarpu 
sovietai tokius pat ginklus pa
leidžia savo pietryčių teritori
joje, į Siaurės Rytų Sibirą.

Iki Irano revoliucijos, tų 
ginklų bandymo ir paleidimo 
sritį buvo galima sekti elektro
niniais prietaisais iš Irano teri
torijos. Po revoliucijos Irane, 
tokios sekimo vietos liko tik 
Turkijoje, tačiau jas užstoja 
aukšti kalnai. Kitos valstybės
- kaip Pakistanas - tokių seki
mo postų nenori, ar norėtų - 
kaip komunistinė Kinija - 
gauti tuos sekimo įrankius, 
bet pati juos naudoti.

Aiškinama, kad galimi kiti 
sekimo būdai iš satelitų ar net 
lėktuvų, tačiau kol kas tikrini
mo procese yra spraga, o iki ji 
bus pašalinta - per kokius 3 ar 
5 metus - bus pasibaigęs ir da 
bartinio SALT II susitarimo 
terminas. Tada bus pradėta 
kalbėti apie SALT III. Salia 
tų abejojančių bus dar sutar
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ties priešininkų ir iš liberalių 
senatorių tarpo, kaip Hatfield 
(rep. Oreg.), Proxmire (dem. 
Wisc.) ir McGovern (dem. 
S.d). Jie priekaištauja susita
rimui, nes jis praktiškai nesu
mažina strateginių ginklų skai
čiaus, bet faktinai net padidi
na.

Tam tikros įtakos gali turėti 
ir nelaimingas atsistikimas Ha- 
rrisburgo atominėje jėgainėje, 
kuris paskatins visus tuos, ku
rie iš seno atominės energijos 
bijo ir kuriems patiko Carteris 
dėl savo pažado eiti prie atomi
nių ginklų visiško panaikini
mo.

Iš tikro Carteris pasiūlė so
vietams gerokai sumažinti ato 
minių ginklų skaičių, bet tie 
apie tai visai nenorėjo kalbėti. 
Jie sutinka kalbėti tik apie to
kią sutartį, ir net labai jos no
ri, kuri užtikrintų jų pranašu
mą. Anksčiau buvo manoma, 
kad praktiškai toks pranašu
mas neturi reikšmės, jei kita 
pusė turi pakankamai ginklų - 
kurių negalima būtų vienu 
ypu sunaikinti - užpuolikui pa
daryti nepakeliamų nuostolių. 
Kaip mes jau nurodėme perei
tame Nr., ta prielaida prade
dama abejoti. Iš viso, atsisa
kyti atominių ginklų šiuo lai
ku lygiai taip pat neįmanoma, 
kaip viduramžiais atsisakyti 
nuo parako. Niekam tada 
neatėjo į galvą pasiūlyti grįžti 
prie kovos tik kumštimis.

Už tat reikia tikėtis, kad 
prasidėjusios diskusijos nebus 
kitų temų - pav. nevykusios ko
vos su infliacija - užtemdytos. 
Juo labiau, kad amerikiečių 
masėse galima įžiūrėti tenden
cijas nesidomėti santykiais su 
užsieniais. Tik pažiūrėkime į 
masinių laikraščių pirmuosius 
puslapius - retai ten užtiksime 
visą pasaulį liečiančius klausi
mus. Reikia įsisamoninti, kad

(Nukelta į 2 psl.)

”Madona” (medžio raižinys).ALGIRDAS KURAUSKAS

Vlikas keliasi į Washingtonq
Naujoji Vyriausiojo Lietu

vos Išlaisvinimo Komiteto val
dyba paskelbė savo deklaraci
ją, kuria pasižadėjo su nauja 
energija ir pasiryžimu tęsti 
kovą už Lietuvos nepriklauso
mybę. Pasisakiusi, kad sieks 
visų lietuviškų veiksnių nuošir
daus sutarimo, vieningo ir ko
ordinuoto darbo, valdyba taip 
pat pripažįsta:

‘Nuomonių ir pažiūrų skir
tumus kaip individualią, bū
tiną ir sveikintiną kūrybos iš
raišką. Mes džiaugiamės ieš
kojimu naujų kelių, kol jie reiš
kiasi ir Sprendžiami viens ki
tam pagarbioje dvasioje ir ne
kenkia bendram nepriklauso
mybės Lietuvai atstatymo sie
kimui.’

Ilgoką, trijų puslapių dek
laraciją pasirašytą visų valdy

bos narių, perskaitė jos pirmi
ninkas dr. K. Bobelis spaudos 
konferencijoje, sušauktoje po 
Vliko valdybos ir tarybos po
sėdžių praeitą šeštadienį, ba
landžio 28 d. Jaunimo Cent
re, Chicagoje.

Vienas iš pirmųjų konkre
čių darbų bus Vliko valdybos 
būstinės perkėlimas iš New 
Yorko į Washingtoną, D.C. 
Tą apsisprendimą palengvino 
ir dabartinės būstinės New 
Yorke namų savininkų pasi
keitimas. Naujasi savininkas 
nori juos panaudoti kitam tiks 
lui.

Washingtone žadama smar
kiau įsijungti į artėjančios 
Madrido Konferencijos paruo
šiamuosius darbus, o taip pat 
sustiprinti Vliko atstovavimą 
kituose kraštuose.

Atsakydamas į paklausimus 
pirmininkas paaiškino, kad 
JAV administracija, besiderė
dama dėl nuteistų šiame kraš
te sovietų šnipų pakeitimo į So 
vietijoje kalinamus ir persekio 
jamus asmenis, nepalaikė kon 
takto nei su Vliku, nei su ki
tais mūsų veiksniais. Dėl to jis 
atitinkamoms įstaigoms jau 
pareiškė savo protestą ir ap
gailestavimą. (Šia proga ten
ka pastebėti, kad tame pačia
me Jaunimo Centre, kalina
mo Balio Gajausko žmona rin
ko parašus peticijai Sovietų 
ambasadoriui Dobrininui.)

Į Dirvos atstovo paklausimą 
kaip derinti dr. Jokūbo Stuko 
dalyvavimą Vliko valdyboje 
su skelbiama jo vadovaujama 
ekskursija į Lietuvą, dr. K. Bo 
belis atsakė, kad įsitraukęs į 
Vliko veiklą dr. J. Stukas n.uo 
to sumanymo atsisakė.

Į kitą paklausimą dėl dr. K. 
Bobelio (tada dar ALTo pir

mininko) telegramos šiame 
krašte viešinčiam komunisti
nės Kinijos vicepremjerui 
Deng, pirmininkas paaiškino, 
kad telegrama buvo pasveikin 
tas tik viešas Sovietų hegemo
nijos užmačių pasmerkimas. 
Toji telegrama neturinti nieko 
bendro su Taiwano statuso pa 
keitimu. Bendruomenė jau se 
niai palaikanti ryšius su kom. 
Kinijos atstovais, tačiau dėlto 
niekas nieko neprikišęs. (Iš tik 
ro Dirvoje jau kelis sykius tas 
klausimas buvo keliamas, ta
čiau - paprastai greiti reaguo
ti - Bendruomenės vadai į tai 
atsakė tik tyla.)

Spaudos konferencijoje ne
dalyvavo naujos valdybos na
riai - Armonienė ir Stukas, 
kurie po valdybos ir tarybos 
posėdžio tuojau išskrido namo. 
(Dr. J. Balys tą pačią dieną 
buvo operuotas Washingtone 
ir J. Daugėla visai neatvykęs.)

Konferencijoje pranešimą 
padarė ir Tautos Fondo direk
torius J. Giedraitis. Siame 
krašte įteisinta kaip nepelno 
institucija, Tautos Fondas - ar 
angliškai Lithuanian National 
Foundation, Ine. - siekia ma
terialiai paremti Lietuvos iš
vadavimo pastangas. Šiuo me
tu Fondas turi per 90,000 dol. 
kuriais padengiamos bėgamo
sios Vliko ir kitos informacijos 
išlaidos. Fondo pajamos susi
daro iš aukų ir, paskutiniuoju 
metu padaugėjusių, testamen 
tais užrašytų palikimų, ar jų 
dalies. Galvojama apie pasto
vaus kapitalo sudarymą būsi
mai Nepriklausomai Lietuvai, 
iš kurio tik palūkanų galima 
būtų finansuoti veiklą užsie
niuose. Aukotojai gauna mo
kestinį palengvinimą. x
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Turkijos situacija: Vakarai turėtų ja ginti ir be sutarties. - Sovietai 

stiprinasi Bulgarijoje. - Sovietijoje prarandama 15 milijonų darbo 

------------------------------- dienų... stovint eiluteje! --------------------------------

Po Irano pasitraukimo iš 
laisvojo pasaulio fronto, dides
nis dėmesys skiriamas Turki
jai, kuri - kaip matome iš že
mėlapio - yra strateginiai la
bai svarbioje vietoje. Nuo jos 
priklauso sovietų Viduržemio 
jūros eskadros lengvesnis ar 
sunkesnis aprūpinimas. Be to, 
jos vidujinė būklė toli gražu 
nėra stabili. Joje nemažą rolę 
gali suvaidinti Islamo atkuti
mas, joje galima laukti ir kur
dų mažumos didesnių nera
mumų. Toji tauta, kaip ži
nia, neturi savo valstybės, bet 
yra padalinta tarp Turkijos, 
Irako, Irano ir Sovietų Sąjun
gos. Chaosas Irane davė pro
gos kurdams pakelti galvą 
Irane, reikalaujant jei ne ne
priklausomybės, tai bent di
desnės autonomijos. Tas sąjū
dis gali persimesti ir į kaimy
nines valstybes, ypač jei tai su 
tiktų su sovietų užmačiomis 
tam rajonui. Be to ir pačių 
turkų tarpe yra nemažas nesu 
tikimas. Beveik kasdien kas 
nors miršta nuo kairiųjų ar de
šiniųjų teroristų revolverių šū
vių ar bombų. Blogiausia - 
Turkijos ūkinė būklė yra labai 
pašlijusi: infliacija siekia 
50% 4 metus ir 20% krašto 
gyventojų neturi darbo.

Formaliai Turkija yra NA
TO narys, tačiau pasiuntusi 
savo kriuomenę į Kiprą sukliu
dyti tos salos susijungimui su 
Graikija, Turkija susipyko su 
Graikija. Graikų ‘lobby’ Wa- 
shingtone pasirodė tokia galin
ga, kad JAV 3.5 metų buvo 
nutraukusi ginklų ir karo me
džiagos tiekimus. Dabar tie 
tiekimai atstatyti, tačiau tur
kai jau nebėra tokie geri ame
rikiečių sąjungininkai kaip 
anksčiau. Jie pagerino santy
kius su sovietais ir dairosi drau
giškumo turtingųjų Trečiojo 
pasaulio valstybių - kaip Libi
jos.

Oficialiai abi didžiosios Tur
kijos partijos - Respublikoniš
ka Liaudies Partija, kurios va
das Buelent Evecit yra dabar
tinis premjeras (tas sambūris 
maždaug atitinka socialdemo
kratams) ir opozicinė, kiek
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Vlikas keliasi...
(Atkelta iš 1 psl.) 

taikos negali nusipirkti nuo
laidomis, kad taikos išlaiky
mas reikalauja ypatingo bud
rumo ir stiprumo, kas papras
tai yra nepatrauklūs dalykai. 
Neužmirškime, kad tuo laiku, 
kai britų premjeras N. Cham- 
berlainas sutiko su Muenche
no susitarimu padalinti Čekos
lovakiją, jis buvo laikomas pro
tingu politiku ir nė viena vy
riausybė, reikalaujanti pasi
priešinimo Hitlerio užmačiom 
nebūtų tada gavusi savo par
lamentų pasitikėjimo! Už tat 
ir šiuo metu sunku rasti kurio
je nors Vakarų kraštų valdžio
je politiką, kuris pasisakytų 
prieš detentę, ar net SALT su
tartį iš principo. Pažiūros kei
čiasi, tačiau to proceso pagrei
tinimui reikėtų didelių pasi
keitimų.

daugiau konservatyvi Teisin
gumo Partija vadovaujama Su 
leiman Demirel - yra nusista- 
čiusios palikti NATO sąjungo
je. Kaip teigia Jeruzalem Post 
diplomatinis korespondentas 
David Landau, turkai fakti
nai neturi kitos išeities.

Turkams būtų labai sunku 
susitarti su sovietais dėl tų ka
ro laivų praleidimo per Dar
danelus, nes tie reikalautų ne 
tik perplaukimo teisės, bet ir 
bazių sąsiaurio apsaugojimui. 
Juk karo atveju NATO, nega
lėdama kontroliuoti tos susi
siekimo arterijos, bandytų 
nuo pirmos dienos ją bombar
davimu nutraukti. Tuo tarpu 
NATO planuose numatoma, 
kad turkai tik gintųsi nuo 
eventualaus sovietų puolimo. 
Tam reikalui Turkija turi pu
sės milijono vyrų armiją, kuri 
Korėjoje pasirodė nepaprastai 
narsi. Turkija turi ir savo 
lengvų ginklų pramonę, kuri 
jais aprūpina armiją. Iš Vaka
rų jai reikia tik sunkių ir dau
giau sudėtingų ginklų. Be to, 
jos siena su pačiais sovietais 
yra labai kalnuota ir duoda tie 
siog ideališkas pozicijas gintis. 
Tai leidžia jai permesti dides
nes jėgas į Europą, Bulgarijos 
pasienį. Turkai yra įsitikinę, 
kad jų strateginė pozicija yra 
labai svarbi ne tik JAV-bėms, 
bet taip pat Vokietijai bei 
Japonijai, kurių strateginiai 
interesai reikalauja neleisti so
vietų prasiveržimo per Darda
nelus.

Net gi tie turkai, kurie ma
no, kad Turkija galėtų pasi
traukti iš NATO, išeina iš prie 
laidos, kad Vakarai norom-ne 
norom turėtų ateiti Turkijai į

pagalbą. Mat, šiuo laiku tur
kai nesitiki, kad amerikiečiai 
ir NATO tuojau šoktų Turki
jai padėti - Vakarai pradėtų 
galvoti ir tartis. Tą patį jie pa. 
darytų ir Turkijai nepriklau
sant NATO - ir su tais pačiais 
rezultatais apsispręstų vis dėl 
to padėti. Jei taip - geriau tu
rėti laisvas rankas ...

Šiuo metu Turkija savo ka
riuomenei išleidžia 16% viso 
biudžeto, t.y. daugiau negu 
kiti NATO kraštai. Ji turi 
2,000 Korėjos karo meto tan
kų M-47, kurie iš dalies buvo 
modernizuoti pritaikant jiems 
dizelio motorus, apginkluo
jant naujomis kanuolėmis ir 
radaru. Jiems sk’ubiai reika
lingi moderniši lėktuvai. Bet 
net ir su pagerinimais Turki
jos armija laikytina atsilikusia 
ir nuo Sirijos bei Irako kariuo
menių, kurios gavo moderniš
kus sovietų ginklus, jau nekal
bant apie pačius sovietus ir 
bulgarus. Bet, kaip sakėme, 
jiems gali padėti geografinė 
padėtis išsilaikyti iki NATO 
padėtų konvencionaliniais gin
klais, ar ... prasidėtų atominis 
karas.

Didesnis Turkijos apginkla
vimas sukels nemažą graikų 
triukšmą, kurie nuo seno bijo 
turkų - o ir tie yra įsitikinę, 
kad graikai nori atplėšti dalį 
teritorijos.

Tačiau svarbiausi šios die
nos Turkijos rūpesčiai yra ūki
nio pobūdžio. Vakarai žada 
investuoti ten pusę bilijono do
lerių kapitalą, tačiau reikalau 
ja patikinimų, kad tie pinigai 
nebus tik infliacijos paskatų, o 
tai reiškia - turkai visų pirma 
turės susiveržti diržus, pasiten

parašė apie Leną Valaitytę (žiūr. balandžio 19 d. laiškus). 
Iki Šiol teko naudotis vokiškais šaltiniais, kurie iškelia 
tik tai, kas jų skaitytojams rūpi, štai pavyzdžiui to pa
ties Muencheno ABENDZEITUNG balandžio 7/8 d. lai
doje milžiniškom raidėm per keturias skiltis paskelbė:

Juwelen-Rauh:
Lena Valaitis 

als Zenne vor Gericht
Straipsnis, žinoma palydėtas didele dainininkės foto

grafija, prasideda dramatiškai: "Milijonai televizijos žiū
rovų matė kaltę Įrodantį daiktą: kraujo raudonumo ru
biną, apsuptą 13 brilijantų, kurį turėjo šlagerių daini
ninkė Lena Valaitis ZDF-Hitparade programoje". Sekan
tis sakinys tačiau nuramina: "Dainininkė tada dar neži
nojo, kad tas brangus žiedas buvo brutaliai atimtas Muen- 
chene." Po to seka ilgesnis aprašymas vieno Muencheno 
juvelyro apiplėšimo 1974 m. Vėliau to grobio du žiedus 
nupirkusi Lena Valaitytė, visiškai nežinodama (voellig 
ahnungslos) jų kilmės iš savo buvusio švogerio, kuris 
draugavo su tūla Ulmo senienų prekiautoja, praminta 
"rote Lilo”, o ta ir buvusi to apiplėšimo įkvėpėja. Vienu 
žodžiu istorija kasdieninė ir nebūtų radusi tokios vietos 
net bulvarinėje spaudoje, jei tų žiedų nebūtų nupirkusi 
Lena Valaitytė.

Tai kaina, kurią reikią mokėti už pagarsėjimą bet 
kurioje srityje. Tapdama ’public figure’ netenki privilegi
jos į privatų gyvenimą. O masėm daugiau rūpi tavo silp
nybės negu dorybės. Už tat anos ir keliamos siekiant pelno 
iš skaitytojų smalsumo. Paskutiniu laiku į tą biznį įsi
jungė ir jo iki šiol buvę objektai. Fordienė pati aprašė 
savo kovą su alkoholizmu. Šen. Ted Kennedy žmona pa
skelbė nežinanti, ar vyras vis dar ją myli ir pan. Prisi
pažinti prie silpnybių net atėjo į madą. Kaip ten būtų ... 
Ką šiandien žinotumėm apie Valaitytę, jei ne tie jos nuo
tykiai ? vm

kinti mažesniu, ir tik po to ti
kėtis geresnės ateities. Politiš
kai - ne labai viliojanti situa
cija ...

•••

Pakalbėjus apie Turkiją, 
įdomu prisiminti, kad jau se
nokai eina gandai, jog sovietai 
siunčia savo kariuomenę į Bul
gariją. Tai ‘spaudimas’ į Tur
kiją ir Jugoslaviją. Pati Bulga
rija skaitosi turinti vieną griež
čiausių komunistinių režimų. 
Skaičiuojama, kad politinių 
kalinių ten yra mažiausiai 
10,000 ir 1,300 laikomi Duno
jaus saloje prie Belene mieste
lio. Bet to, daug yra ištremtų 
iš savo gyvenviečių į kitas vie
toves. Bulgarijos režimas taip 
pat žudo į užsienius išvyku
sius savo disidentus. Nepai
sant to, nepasitenkinimas re
žimu vis daugiau auga.

•••

30 miliardų valandų sovie
tų piliečiai prastovi eilėse prie 
krautuvių, laukdami kokių re

čiau pasitaikančių prekių par
davimo - apskaičiavo Der Spie 
gel. Jei tas valandas paversti į 
40 valandų darbo savaitę, išei 
tų, kad 15 milijonų žmonių 
nieko kito neveikia, kaip tik 
stovi eilėse. Kaip konkretų pa 
vyzdį tas vokiečių žurnalas nu 
rodo baldų siuntos iš Jugoslavi
jos laukią prie Maskvos ‘Dom 
mebeli’ - baldų namų. Žmo
nės ten pradėjo rinktis kovo 10 
dieną, vienas sakėsi atėjęs jau 
kovo 7-tąją. Savaime aišku, 
kad juos laiks nuo laiko pava
davo koks draugas ar giminė, 
nes stovėti teko iki ... kovo 25 
dienos, kada buvo pradėta 
įsileisti po porą žmonių. Šie 
galėjo atiduoti atvirlaiškį su sa 
vo adresu, kurį parduotuvė 
jam per paštą grąžina su eilės 
numeriu. Pastarasis papras
tai yra toks didelis, kad neduo
da vilties kada nors ką iš tikro 
nusipirkti: kai 500-tasis iš ei
lės buvo įsileistas į parduotu
vę, jis gavo Nr. 800 - kas reiš
kia, kad trys šimtai numerių 
jau buvo išdalinti privilegijuo
tiems ...

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. J AN ŪSAITIS 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.
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KOKIĄ DOVANĄ NEŠIME TAU
"Madona” (medžio raižinys).ALGIRDAS KURAUSKAS

Kai gegužis - sklidinas berū- 
pesčiu noru skleistis, gyvent - 
sprogsta žiedais, gražiausioji 
šventė yra skiriama MOTINAI 
Motinai - gyvybės nešėjai.

Laiko tėkmėje ir besikei
čiančiame fone - tarp kylan
čių ir dingstančių herojų - Mo
tina išliko pastovi savo pasi
šventime ir principingume. Iš 
liko ji šeimoj, tautoje, pasau
lyje. Gi tuo tarpu jos kūdikis - 
josios lūkesčiu, nerimu, meile 
ir skausmu gimdytas - lyg me
teoras praskrieja tuo pačiu ke
liu, su privilegija palikt jai 
džiaugsmo dovaną. Džiaugs
mą, vienintelį tikrą atpildą 
Motinai, už nemigo naktis, be 
sąlyginį rūpestį ir meilę. * ♦ ♦

Tyli, sau nieko nereikalau
janti Motina, su švytinčiu vei
du sekanti ir skatinanti jo sėk
mę - nuo pirmųjų kūdikio žing 
snių, iki pat savo akių užmer
kimo.

Motina, stebinančiai tvirta 
ir ryžtinga pavojaus kūdikiui 
metu - nepaperkamai budri jo 
gerbūvio kely.

Motina, dosnia ranka ir šir
dimi sauganti namų židinį, 
bet nesilenkianti pavėjui dėl 
patogumo ar gardesnės duo
nos kąsnio.

Motina - prie ratelio, bala
nos šviesoje, kartu su lino siūlu 
driekianti tautos istoriją, res- 
pektą žmogui ir teisę laisvei. 
Papildomai krintančių nuos
kaudų kaina užtrenkianti na
mų duris graždankai ... ♦ ♦ *

Laisvės Aukurui laimino 
Lietuvė Motina savąjį - ir sū
nų, ir vyrą, ir tėvą ... Akme
niniu veidu praėjo ji pro sū- 
naus-partizano lavoną turga
vietės aikštėje, nors širdimi ver
žėsi nors palytėti dar kartą vos 

gyventi pradėjusį sūnų ... Ir 
šiandien dar, kasdiene auka 
moka Motina už meilės puose
lėjimą Dievui, Tėvynei, Žmo
gui ... Už išlaikymą gyvos vil
ties Tėvynės laisvei.

* ♦ ♦

Kokią dovaną nešime Tau, 
Motina - neatskiriamai mūsų 
žemės Motinai?

Ar - pateisindami lino siūle 
įverptąją viltį - sudėsime Tau 
nevystančią puokštę darbų ir 
pastangų Tėvynės laisvės at
gavimui?

Ar mokėsime atsisakyti mo
dernios graždankos - mėginan 
čios užgniaužti lino verpstės 
dūzgesį - trumpalaikio malo
numo vilionėms?

Ar neiškeisime savo pirmgi- 
mio teisės į Alyvų Kalno pa
gundas? ... ♦ ♦ ♦

Būdami čia - laisvame kraš
te ir laisvėje - kokią dovaną at
nešime Tau, Motina - neatski
riamai mūsų žemės Motinai ..

Masaryko medalis 
neolituanams

Kauno dienraštis „Lietu
va” 1925 m. birželio 24 d. 
paskelbė tokią žinią:

T. G. Masaryko medalis 
”Neo-Lithuania” korporaci
jai. čekoslovakų respublikos 
prezidento T. G. Masaryko 
75 metų amžiaus jubiliejui 
atminti yra išmušti tam 
tikri medaliai. Vieną tokį 
medalį yra gavusi ir mūsų 
universiteto L. st. t. ”Neo- 
Lithuania” korporacija. (Iš
viso Lietuvoje yra gauti,. dies Respublikos ambasado- 
rodos, tik trys šitokie me- rius, su kuriuo Pabaltijo at- 
daliai). Pirmoje medalio stovai turėjo progą susipa- 

pusėje yra čėkoslovakų tau- žinti.

ŠIMTMETIS NUO
DR. JURGIO SAULIO GIMIMO

PRO O 
ŽIŪRONĄ

Gegužės 5 d. suėjo 100 
metų nuo dr. Jurgio Šaulio 
gimimo. "Varpo” redakto
rius paskutiniais spaudos 
draudimo metais, jubiliatas 
po studijų Berne, Šveicari
joje, įsijungė į Vilniaus lie
tuvių veiklą. Kilus pirma
jam pasauliniam karui, J. 
Šaulys pasiliko Vilniuje ir 
priklausė tai lietuvių veikė
jų grupei, kurios nariai sun
kiausiomis sąlygomis įsten
gė suorganizuoti Lietuvos 
Tarybą, paskelbusią 1918 
m. vasario 16 d. valstybės 
nepriklausomybę. Dr. šau
lys buvo vilniškės tarybos 
generalinis sekretorius, o 
vėliau išrinktas jos vicepir
mininku.

Sudarius pirmąją vyriau
sybę, dr. šaulys pradėjo 
dirbti diplomatinį darbą ir 
1918 m. lapkričio mėnesį 
paskirtas pirmuoju atstovu 
į Vokietiją nepaprasto pa
siuntinio ir įgalioto minist
ro titulų.

Išskyrus dviejų metų per
trauką 1923-1924 m., kai jis 
redagavo kelis laikraščius 
Klaipėdoje (''Klaipėdos ži
nios”, "Lietuvos Keleivis” 
ir "Memel-Zeitung”), šau
lys visą laiką dirbo diplo
matinį darbą, atstovauda
mas nepriklausomai Lietu
vos valstybei Vokietijoje, 
Šveicarijoje, Romoje prie 
italų vyriausybės ir prie 
šv. Sosto.

Antrasis pasaulinis karas 
dr. J. šaulį užklupo Varšu
voje, kur jis atstovavo Lie
tuvai. 1939 m. pabaigoje jis 
atvyko kaip diplomatinis at
stovas Šveicarijon. Sovietų 
grėsmės akivaizdoje to me- 

vado jubi- 
biustas su
President 

Republiky

tos vyriausiojo 
liato Masaryko 
parašu "Prvni 
Česloslovenske
Dr. T. G. Masaryk”, o ant
roje — medyje tupi knygų 
simbolis — pelėda ir yra pa
rašas : Svemu čestnemu čle- 
nu byvalemu storostovi — 
Akademicky spolek ve vid- 
ni svemu padesatleti”. ši
ta dovana ”Neo-Lithuania” 
gali labai didžiuotis. V. K.

DIPLOMATAI SVEČIUO
JASI VALSTYBĖS 
DEPARTAMENTE

š. m. balandžio 6 d. Vals
tybės sekretorius ir ponia 
Vance suruošė iškilmingą 
vakarienę Valstybės Depar
tamente diplomatinių misi
jų šefų ir jų žmonų garbei. 
Joje dalyvavo visų kraštų 
ambasadoriai ir Pabaltijo 
valstybių atstovai: dr. S. A. 
Bačkis, dr. A. Dinbergs ir 
E. Jaakson su žmonomis. 
Vakarienėje pirmą kartą 
dalyvavo ir Kinijos Liau

to vyriausybė paskyrė šau
lį diplomatinės tarnybos še
fo pavaduotoju. Kai sovie
tams okupavus Lietuvą, 
diplomatinės tarnybos še
fas, ministras Romoje S. 
Lozoraitis, negalėjo eiti sa
vo pareigų šaulys nuo 1940 
m. rudens per visą karą va
dovavo Lietuvos diplomati
nei tarnybai.

Eidamas septyniasdešim
tuosius gyvenimo metus, dr. 
Jurgis Šaulys netikėtai nuo 
širdies smūgio mirė 1948 
m. spalio 18 d. Lugano mies
te, pietų Šveicarijoje. Velio
nis palaidotas Castagnola 
(ties Lugano) San-Giorgio 
kapinėse. Jo karstas įmūry
tas į kapinių sieną. Marmu
rinės lentos įrašas byloja 
lietuvių ir italų kalbomis, 
kad čia palaidotas Lietuvos 
ministeris, pasirašęs Lietu
vos Nepriklausomybės Ak
tą. Velionis pareiškė norą, 
kad jo palaikai būtų nuvež
ti į Lietuvą, kai valstybė 
vėl atgaus laisvę.

Dr. A. Gerutis, Berne, 
kaip artimas sukaktuvinin
ko bendradarbis rašo apie 
šį iškilų nepriklausomos 
Lietuvos valstybės diplo
matą ilgėlesnę studiją. Ba
landžio 20 d. A. Gerutis iš
važiavo į Romą, kur pasi
naudojo archyvais, esan
čiais Lietuvos pasiuntinybė
je prie Vatikano. Dar prieš 
Lietuvos valstybės pripaži
nimą de jure šaulys vado
vavo pasiuntinybei Romoje 
(nuo 1921 m. sausio 31 d. 
iki 1923 m. gegužės 29 d.), 
kur buvo liudininkas, kaip 
fašistų partijos vadas Beni
to Mussolini perėmė val
džią. 1927 m. gegužės mėn. 
Šaulys vėl išvyko Romon, 
kur paskirtas nepaprastu 
pasiuntiniu ir įgaliotu mi
nistru prie Apaštališkojo 
Sosto. Tose pareigose jis iš
buvo iki 1931 m., — gana 
audringu laikotarpiu, kai 
dėl konkordato interpretaci
jos iškilo aštrus konfliktas 
tarp Lietuvos vyriausybės 
ir Vatikano. Konfliktas pa
aštrėjo iki tokio laipsnio, 
kad 1931 m. birželio mėnesį 
Šv. Sosto nuncijus arkivys
kupas Bartoloni turėjo iš
vykti iš Lietuvos.

''■o
T

ŠAULYS
+ 18. X. 1748

FIBMATAIIO DELL’ATTO 
P’INDIPENDENZA DĖL LA 

LITUAtlA

t
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LIETUVOS MINISTCBIS

HSIIAlp LIETUVOS 
IEPIIILAUSOMYBĖS
AKT|

MINISTRO Dl LITUAMU

Lietuvos ministerio ir Nepriklausomybės akto signataro 
dr. Jurgio Šaulio kapo paminklinis užrašas.
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jei 
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DETENTĖS pasėkoje 
JAV iškeitė du sulaikytus 
sovietų šnipus į ... penkis 
sovietų piliečius, kalina
mus už tikėjimą Helsinky
je pasirašyta, žmogaus tei
ses ginančia sutartimi. Pri 
statoma tai lyg progresas, 
laimėjimas santykiuose su 
Sovietija. Ar tai nėra pa
radoksas?

Kokiais principais 
grindžiamos sutartys, 
prasilenkimo su jomis 
kų laisvė yra galima
mainais į nusikaltusius vi
suotiniai priimtiems dės
niams?

Kas žino, kiek taip vadi
namų ‘politinių nusikaltė
lių’ slepia Gulago salynas 
ir dabar, po pasirašytos 
Helsinkio deklaracijos? 
Kas užtikrins jiems laisvę, 
jei - nepaisant turimų kon
krečių davinių - kelių žy
miųjų išleidimas mainais 
vadinamas laimėjimu?

Vliko reagavimas į tai 
yra sveikintinas tuo labiau 
kad pasižymėjusiųjų - ir 
neišleistų - tarpe yra ir lie
tuviai: Gajauskas, Petkus, 
Sadūnaitė ir kt.

Būtų gera, jei visa turi
ma medžiaga ir duomenys 
būtų pastoviai parengties 
stovyje, kad juos būtų gali
ma be laiko gaišaties pa
naudoti, kada tik pasitai
kytų proga ar galimybė. 
Lygiai taip pat svarbu, 
kad pastangos būtų koor
dinuotos, be - šiuo atžvil
giu žalingos - savitarpio 
kompeticijos.

Negaime laukti kol kas 
mūsų ieškos, ar atsiklaus. 
Savo tautos, brolių ir sesių 
dalia turime rūpintis pa
tys. Mūsuose yra pakan
kamai balsų ir svorio, kad 
būtume užgirsti. Tik laiks 
nuo laiko perkratykime 
savo sąžine, kad ‘smėlio 
grūdai batuose neužstotų 
kalno viršūnės’.

/

Ego

Iš pasiuntinio pareigų 
prie Vatikano dr. J. šaulys 
1931 m. rudenį buvo paskir
tas į Berlyną tokiu momen
tu, kai Vokietijos valdžia 
netrukus pateko į nacional
socialistų vado Adolfo Hit
lerio rankas. Tad Lietuvos 
pasiuntiniui vėl teko būti 
lemtingų įvykių dalyviu 
stebėtoju.

ir
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Diplomatijos paraštėje: (103) Vaclovas Sidzikauskas

Baltijos valstybių laisvės komitetas
Laisvės sutemų metais 

man rūpėjo įvykdyti tai, 
ko mes, dėl įvairių prie
žasčių, nebuvome pasiekę 
nepriklausomybės laikotar
pyje, būtent tarpusavyje 
glaudžiau sujungti visas 
tris Baltijos valstybes — 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. 
Gyvename didelių vienetų 
ir didelių skaičių gadynę, 
todėl sujungtos trijų Balti
jos valstybių pastangos, 
galvojau aš, bus paveikes
nės, ypač tarptautinėj plot
mėj, nei vienos Lietuvos 
vardu varoma akcija. Proga 
buvo 1941 m. birželio 13-21 
d.d. Sovietų įvykdytos oku
puotose Lietuvoje, Latvijo
je ir Estijoje masinių ne
kaltų žmonių deportacijų į 
Sibirą, masinių žudynių ir 
kalinimų metinės. Susitaręs 
su Latvijos ir Estijos Ko
mitetų prezidiumais tam 
reikalui sudariau ad hoc 
Baltijos Valstybių Laisvės 
Komitetą — Baltic Statės 
Freedom Committee. Pir
mas masinis trijų valstybių 
Laisvės Komiteto suorgani
zuotas mitingas įvyko 1952 
m. birželio 13 d., taigi se
kančią dieną po Williams- 
burgo Deklaracijos pasira- 
rašymo, New Yorko Town 
Hali salėje. Baigdamas savo 
to mitingo atidarymo kalbą 
aš perskaičiau Prezidento, 
mano vardu atsiųstą, šio 
turinio telegramą:

The White House
Washington

June 13, 1952 
Night Letter
Mr. Vaclovas Sidzikauskas 
President
Baltic Statės

Freedom Committee 
16 West Fifty-Eigt Street 
New York, New York

On the occasion of the 
twelfth anniversary of the 
lawless invasion of the Bal
tic Statės by the Soviet 
Union, I send you warm 
greetings. The Government 
and people of the United 
Statės feel an instinctive 
and profound sympathy for 
de enslaved people of Esto- 
nia, Latvia and Lithuania 
coupled with revulsion at 
the acts of the occupying 
power, whose forcible incor- 
poration of the Baltic 
Statės we have never re- 
Cognized. We pay tribute to 
the determined endeavors 
of the diplomatic and other 
representatives of Estonia, 
Latvia and Lithuania of be- 
half of their homelands. We 
shall not forget our Baltic 
friends. We extend through 
you to them, wherever they 
may be, our heartfelt hope 
that they may have the 
patience to live through the 
grinding tyranny now im- 
posed upon the to enjoy 
once again intependence
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and freedom within the 
community of free nations.

Harry S. Truman.

Protesto mitingo dalyviai 
prezidento Trumano tele
gramą išklausė stovėdami. 
Ta, tikrai pasisekusioji, 
bendroji lietuvių, estų ir 
latvių manifestacija paska
tino mus ir toliau eiti bal- 
tiečių vienybės keliu. To
kiam pat protesto mitingui 
sekančiais metais vadovavo 
Latvijos Laisvės Komiteto 
Pirmininkas, po jo Estijos. 
Mūsų kaimynus palaipsniui 
įjungiau į Grigore Gafencu 
suorganizuotą ir vadovautą 
Tuesday Panel — Antradie
nio Grupę, ir į visas kitas 
pastangas New Yorke ir 
Washingtone veikiantiems 
Vidurio ir Rytų Europos 
valstybių egzilams apsi
jungti.

* * $
Lietuvos Laisvės Komite

tui atsidarė naujos galimy
bės ir labai platus veiklos 
laukas, kai po daugelio pe
ripetijų New Yorke ir Wa- 
shingtone gyvenantieji vi
sų devynių sovietų paverg
tųjų Rytų ir Vidurio Euro
pos valstybių egzilai apsi
jungė ir sudarė bendrą ir, 
sakyčiau, paveikią organi
zaciją — Pavergtųjų Euro
pos Tautų Seimą — As- 
sembly of Captive Euro- 
pean Nations — Assamblee 
dės Nations Captives d’Eu- 
rope. Aš buvau vienas pa
grindinių to apsi jungimo 
pranokėjų, pašventęs tam, 
ypač Baltijos valstybėms 
labai svarbiam reikalui, 
daug energijos ir laiko.

Laiko tarpsnis tarp pir
mojo ir antrojo pasaulinio 
karų dažnai vadinamas Vi
durio ir Rytų Europos 
balkanizacijos laikotarpiu. 
JAV prezidento Wilsono pa
skelbtoji tautų laisvo apsi
sprendimo teisė, karą pra
laimėjusių Habsburgų, ir iš 
dalies Romanovų ir Hohen- 
zollernų imperijų, sugniuži
mas sudarė sąlygas vidurio 
ir1 rytų Europos tautoms 
nusikratyti svetimo jungo 
ir vieniems atkurti, kitiems 
sukurti, savas nepriklauso
mas valstybes, o dar ki
tiems sukurti, savas nepri
klausomas valstybes, o dar 
kitiems, taip kaip Rumuni
jai ir Serbijai apsijungti, 
pastarajai ir savo vardą pa
keitus į Jugoslaviją. Toji 
tautų emancipacija tačiau 
išryškino amžių būvyje su
sidariusius tarp išlaisvintų 
tautų priešingumus, feoda
lizmo ir dinastinių kombi
nacijų palikimus, o tų vals
tybių pakraščiuose anksčiau 
vykusi gyventojų migraci
ja, nutautėjimas ir gyven
tojų susimaišymas, sudarė 
padėtį, kai istorinės tautų 
sienos kirtosi su 1919 m. 
etnografiniu Vidurio ir Ry
tų Europos žemėlapiu. Kilo

rimti teritoriniai ginčai, net 
ir karai, kaip kad tarp Len
kijos ir Rusijos, tarp Len
kijos ir Lietuvos, nuolatinis 
erzelis tarp Mažosios An
tantės valstybių — Čekoslo
vakijos, Rumunijos ir Ju
goslavijos, — ir 1919 m. 
Trianono Taikos sutartimi 
gerokai apkarpytos, Veng
rijos; Madedonija pasidarė 
nesantaikos obuoliu tarp 
Bulgarijos, Jugoslavijos ir 
Graikijos, tuo tarpu kai pa
starosios dvi valstybės ne
slėpė savo kėslų į Albanijos 
žemes. Vidurio ir Rytų Eu
ropos valstybės, nuo seniau 
buvusios ir po pirmojo pa
saulinio karo atsikūrusios, 
apsitvėrė sunkiai peržian- 
giamomis muitų ir policinių

suvaržymų sienomis, stab
džiusiomis jų ekonominę ir 
kultūrinę pažangą, o jų 
bandymas regionaliniai ar
ba tarpusavėje apsijungti, 
kaip kad Mažoji Santarvė, 
Lenkijos — Rumunijos ir 
Lenkijos — Prancūzijos 
Alijansai bei nedrąsus 1934 
m. bandymas sudaryti Bal
tijos valstybių Antantę, su
dužo į 1939 m. rugsėjo mėn. 
1 d. politinę ir karinę realy
bę. Tokia padėtis buvo nau
dinga didiesiems imperialis
tinių valstybių kaimynams 
— Sovietų Rusijai ir Hitle
rio Vokietijai, susėmusioms 
Vidurio ir Rytų Europos 
valstybes vieną po kitos, 
dažnai be kiek didesnio, ar 
net be jokio, pasipriešinimo.

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
7^% — 6 metų su $1,000, minimum. 
7 >/2 % — 4 metų su $1,000, minimum. 
6%% — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6>/2% — 1 metų su $1,000, minimum.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus naują 
taupymo sąskaitą. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal 
pasirinkimą su stovu. Kitos dovanos duodamos sąskaiton įdė
jus atitinkama sumą.

SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY F-S.L.I.C

aftnt 
thony

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

Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., FrL, 9-5; Sat., 9-1; Cleaad Vai.

Juokas Gribauskas, vedėjas
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= PUIKIAUSIUS
I KAILIUS
I rasite tik pas vienintelį
I lietuvį kailininką
| Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ k

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

1 185 N. Wabash Avė.
I Chicago, DI. 60601
| Antrame aukšte.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
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KŪRYBA

BITĖS
Išeiname iš susirinkimo, 

ir mano kolega Jokūbas 
Šiaudinis čiumpa mane už 
švarko sagos:

— Taigi sakyk tu man, 
Vytai ?

— Ką?
— Argi nežinai? Svars

tėme — ir vistiek neaišku.
— Kas neaišku?
— Nežinome, kas mes 

esame — lietuviai ar ame
rikiečiai.

— Važiuojame pas Plato
ną ir išsiaiškinsime.

— Pas kokį Platoną?
— Pas profesorių Virgi

lijų Platoną. Labai malonus 
ir draugiškas žmogus.

— Pažįstu.
— Tai kaip?
— Galime važiuot.
Mudu sėdame į autobusą,

• Petras Klimas. Iš MA
NO ATSIMINIMŲ. Nuo 
vaikystės iki diplomatinės 
tarnybos, šiai ’Tš mano at
siminimų” knygai medžia
gą Petras Klimas pradėjo 
rinkti grįžęs iš Sibiro, kur 
iškalėjo 10 metų, rašo įvade 
jo sūnus Petras. Jie buvę 
parašyti 1960-1962 m. ir 
padėti saugoti Lietuvos 
TSR Mokslų Akademijos 
centrinėje bibliotekoje spe
cialiame skyriuje. Prieš ati
duodant saugoti, jie buvo 
perrašyti rašomąja mašinė
lė ir toks perrašyto teksto 
mikrofilmas sūnų Paryžiuje 
pasiekė tik prieš keletą me
tų. Knyga 416 psl. kietais 
viršeliais. Kaina 12 dol. Iš
leido Juozas Kapočius 1979 
m. Spaudė Lietuvių Enci
klopedijos spaustuvė Bos
tone.

• MINTIES SPARNAI. 
Clevelando šv. Kazimiero 
lituanistinės mokyklos mok
sleivių metraštis. 1978-1979. 
Redagavo: Vilija Baniony
tė, Sigutė Bankaitytė, Vili
ja Ramūnaitė, Linas Vyš
nioms, Lina žiedonytė. Re
daktoriams padėjo mkt. Vi
da Augulytė. Nuotraukos— 
mkt. Jono Vyšnionio, Vlado 
Bacevičiaus ir Lino Vyšnio
nio. Viršeliai — Linos žie- 
donytės ir Vilijos Ramūnai- 
tės. Piešinėliai Sigutės Ban- 
kaitytės, Vilijos Ramonai
tės ir Linos žiedonytės. 148 
psl. Kaina su persiuntimu 
$1.50. Užsisakyti pas mo
kyklos direktorę V. Auguly
tę, 17702 Crestland Rd., 
Cleveland, Ohio 44119.

l/acys Kavaliūnas

kuris po keliolikos minučių 
sustoja prie pat profeso
riaus Platono sodelio. Išlipę 
artėjam prie vartelių.

— Jesus Christ! — stai
ga sustoja Jokūbas ir iškė
lęs galvą žiūri per tvorą.

— Kas?
— Just look. Profesorius 

basas.
— Tyliau. Dar ko gero 

išgirs.
— Tai kas?
Profesorius, mus pama

tęs, sustoja, įsmeigia kas
tuvą į žemę, uždeda ant jo 
briaunos basą savo koją ir 
laukia.

— Profesoriau, — šūkte
liu iš tolo, —ar laukiate 
talkininkų ?

— Mielai, mielai. Komil- 
tonai atėjote kaip tik laiku. 
Matote, kokias velėnas ver
čiu?

— Tik, sakykite, ar ir 
mes turime nusiauti kojas?
— juokauju priėjęs arčiau.

— Ne, ne. Jums nereikia. 
Ir aš basas būnu tik dirb
damas savo darže ,kad tie
siogiai susiliesčiau su žeme. 
Sėskitės, — ir profesorius 
parodo ranka čia pat po žy
dinčiom vyšniom medinį 
suoliuką.

— Mes čia, profesoriau, 
atėjome labai rimtu reika
lu, — sėsdamasis pertrau
kia Jokūbas.

— Labai rimtu reikalu?
— pakelia akis profesorius.

— Atėjome išsiaiškinti, 
kas mes esame.

— Klausimas, kolegos, la
bai sunkus, žmogaus pro
blema amžina. Ir dar joks 
filosofas nepasakė, kas mes 
iš tikrųjų esame.

— I meanr profesoriau, ar 
mes lietuviai, ar amerikie
čiai? — lyg norėdamas iš-' 
sinerti iš savo švarko pasi- 
muisto Jokūbas.

— O, o! Dabar supran
tu. Kolegos suabejojote sa
vo tautybe.

— Visiškai nežinome, — 
trumpai sako Jokūbas.

— O kas buvo jūsų sene
liai, tėvai?

— Lietuviai.
— Lietuviai. Sakote, lie

tuviai. Na, tai sakykite, ko
legos, gas gi galite būti jūs, 
jei ne lietuviai?

— Bet, profesoriau, — 
pašoka Jokūbas, — mes gy
vename amerikoniškoje ap
linkoje ir esame veikiami 
amerikiečių kultūros. Ir ne
galime būti lietuviai.

— Taip, taip, — pritaria 
profesorius Platonas. — 
Gyvename amerikiečių kul
tūroje. Ir ji mus veikia. 
Sakyčiau, net labai veikia.

i — Taigi matote, kad mes 
negalime būti lietuviai, — 

I džiaugiasi Jokūbas. — To-
(Nukelta į 6 psl.)

Rochesterio ”Lazdyno” šokėjos, kurios gegužės 6 d. kartu su "Čiurlionio lietuvių liaudies 
muzikos instrumentų orkestru pasirodys Nazareth Arts Centre, Rochesteryje, mažoje tautinių 
šokių šventėje.

Tretieji pasakojimai iŠ lietuviško 
Skvireltau PO Rimtenis

Bemaž po dviejų metų pa
sirodė tretysis ir paskuti
nysis tomas Albino Bara
nausko trilogijos ’’Rudenys 
ir pavasariai”. (Pirmasis 
tomas išspausdintas 1975 
m. ir laimėjo Lietuvių Ra
šytojų draugijos premiją, 
antrasis pasirodė 1976 m.). 
Reikia manyti, kad autorius 
jau iš pat pradžios buvo nu
matęs viso veikalo planą, 
nors, berods, paskutinįjį te
berašė pirmąjį jau išspaus
dinus. Kartais tokie seriji
niai veikalai tęsiami kitus 
dar teberašant, kaip tat ma
tyti kai kuriais visuotinės 
literatūros atvejais, kai net 
skaitytojai pageidauja kū
rinio tąsos, kad dar ką dau
giau sužinotų apie pagrindi
nio herojaus tolimesnį liki
mą. Bet čia mūsų aptaria
mas kūrinys taip suregztas,. 
kad jo pabaiga susiliečia su 
pradžia ir tuo būdu trilogi
ją užbaigta. ”Autorius net 
mano, kad jo veikalas, kaip 
dauguma kitų knygų, išvis 
turėtų būti pradedamas 
skaityti nuo pabaigos: tada 
būtų daug lengviau supran
tama pradžia”, rašoma kny
gos aplanke.

Šioj dalyj rašytojas, pa
sivadinęs Martynu Makric- 
ku, primena, kad jo pažintis 
su Užplynių Pultinevičium 
prasidėjusi prieš visą pus
šimtį metų. Mokyklos ne
mėgęs ir tik poteriaudavęs, 
kad ji ”nakčia sudegtų”. Iš 
tikrųjų ta pažintis prasidė
jusi nuo Pultinevičienės, 
kuri po Kazachstano odisė
jos veikia Skvireltauno or
ganizacijose, bet apie tai 
nedaug tesužinom. Daugiau 
žinių randame apie jų sūnų 
Alfonsą, su kuriuo autoriui 
ir daugiau reikalų teko tu
rėti, bet su juo tikros drau
gystės niekad neturėta. Jis 
buvęs už Makricką prana

šesnis, nors neskaitęs nė 
vienos knygos ir ”nieko ne
nusimanęs apie literatūrą” 
(p. 80).

Ši trilogija tai tam tikra 
fikcija pridengti atsimini
mai, ne romanas, kaip vie
noj vietoj (p. 86) ir paties 
autoriaus teigiama. Tokie 
romantiniai intarpai, kaip 
autoriaus, Alfonso Pultine- 
vičiaus ir Zitos Rimkevičiū
tės ”meilės trikampis”, išei
na iš eilinių atsiminimų ri
bos ir priklauso grožinės li
teratūros sričiai.

Šioj paskutiniojoj trilogi
jos dalyj pasekame tolimes
nį Pultinevičiaus gvvenimo 
kelią, vėl pradedant nuo 
Lietuvos laikų, nuo jo planų 
steigti turbina sukamą ma
lūną ar durpių kasimo įmo
nę, iki tremtinio dienų sto
vyklose ir galutinio įsikūri
mo Amerikoj. Pultinevi
čiaus įstatymas į darbą bib
liotekoj primena ir paties 
autoriaus geriau pažintą 
darbo sritį.

Tai iš Lietuvos laukų li
kimo išmesto ūkininko isto
rija, kiek humoristiškai nu
spalvinta nors ir nehumo- 
ristiškose aplinkybėse. Dėl 
to kai kas šį veikalą linkęs 
skirti prie lengvo pasiskai
tymo knygų. Nors autorius 
ir nekūrė ryškesnių charak
terių ar sudėtingesnių situ
acijų intrigai išvystyti, vis 
dėlto jo kūrinio literatūriš- 
kumas neabejotinas. Jo pa
sakojimas sklandus, apra
šymai gana vaizdingi ir vie
tomis net detalūs. Tik gal 
pasigestum kai kurių apra
šomų dalių simetriškumo ar 
kiek didesnio įvykių eigos 
vientisumo, tuo būdu išven
giant didesnių digresijų nuo 
pagrinumės temos ir dera
mai išlaikant kompozicinį 
veikalo apmetimą. .

Teigiamu veikalo bruožu 

reikia laikyti lengvą ir san
tūrų humorą Išreikštą at
skirų sakinių intarpais ar 
net ir vienu kitu ištisu sky
rium (tokie šiame tome yra 
6 sk. apie dažus ir kelnes ir 
12 sk. apie gaidį, prarijusį 
raktą). šypsniu pasitiks 
skaitytojas tokius posakius, 
kaip ”žodis ”teisybė” turi 
reikšmės tik tada, kai jį iš
taria žmogus, kurio batai 
nėra išsižioję ir suraišioti 
virvelėmis” (p. 232), arba 
kai paskaitys tokį senesnių
jų ateivių skelbimą: "Rui
mas diel czysto Burdingie- 
riaus kur ne Pijokas” (p. 
331) ir kt.

Autorius pasižymi ne tiek 
žodingumu, kiek pamėgimu 
ne kartą gerai ”pakrauti” 
kokias savybes tiradiniu 
išskaičiavimu, -pvz.: ”Jei
mūsų tautinis lietuviškas 
charakteris su visais savo 
būdingaisiais bruožais, kaip 
antai širdingumu, jautru
mu, paprastumu, individua
lumu, ryžtmu, gera nuotai
ka, kuklumu, paslaugumu, 
atvirumu, lyriška dvasia, tei
singumu, pasišventimu, tau
rumu, ištverme, pasitikėji
mu, idealizmu, artimo mei
le, sumanumu, kantrumu, pa
siaukojimu, nuolan kurnu, 
savęs išsižadėjimu, darbš
tumu, sveiku protavimu, iš
tikimybe ir karšta tėvynės 
meile galėjo kada nors regi
mai įsikūnyti dviejuose 
žmonėse, tai tie žmonės va
dinosi Šulinskas ir šulins- 
kienė” (p. 257). Be abejo, 
tokia tiem žmonėm prikerg
ta ”litanija” dvelkia grei
čiau humoru apie "idealų 
lietuvį”, negu tikrove.

Knygoj pasitaiko ir re
tesnių žodžių, kurių skaity
tojas gal ir žodyne neras 
arba tokių tarmybių, kaip 
bertainis, prietelis, tenaitės, 

(Nukelta į 6 psl.)
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Bites....
(Atkelta iš 5 psl.) 

dėl mes čia ir atvykome. 
Norime išsiaiškinti...

— Palauk, kolega, — pa
kelia ranką profesorius ir 
žiūri j žydinčias vyšnias:
— Ar girdite?

—; Bitės.
— Bitės. O ką jos čia 

daro ?
— Dūzgia.
— Ar tik dūzgia?
— Ir medų neša.
— Ir medų ... Renka žie

dų sultis — nektarą. Ir jį 
renka iš įvairiausių medžių 
ir gėlių žiedų: obelų, slyvų, 
vyšnių — net ir iš piktžolių. 
Ir jį savo organizmu per
dirba — paverčia į medų. 
Ar ne?

— Taip.
— Gerai. Bet sakykite, 

kolegos, ar bitės, rinkdamos 
nektarą iš įvairiausių žie
dų, pakeičia savo prigimtį? 
Ar jos nustoja būti bitė
mis?

— Ne, — atsakome abu 
drauge.

— Taip, kolegos ir su kul
tūra. Mes esame svetimoje 
aplinkoje, ir mūsų asmeny
bė formuojasi ir turtėja žie
dais tos kultūros, kurioje 
gyvename. Iš jos imame tai, 
kas joje yra geriausia. Ir 
tai tampa integralia mūsų 
asmenybės dalimi. Tačiau 
mūsų prigimtis ir tai, kas 
joje yra esmingai lietuviš
ka, nepasikeičia.

— Tai, profesoriau, mes 
esame kaip bitės? — šyp
sausi, žiūrėdamas į mėly
nas jo akis.

— Kaip bitės, kaip bi
tės, — šviečiančiu veidu 
kartoja profesorius.

— Man dabar aišku. 
Ačiū, — atsistoju atsisvei
kinti ir eiti.

— O man visai neaišku,
— nepatenkintas Jokūbo 
balsas.

— Kas kolegai šiaudiniu! 
taip visai neaišku? — kiek 
pasviręs į Jokūbo pusę ir la
bai rimtai paklausia profe
sorius.

— Aš, profesoriau, neži
nau ...

— Ko, kolegą, nežinai?
— Nežinau, kas aš esu.
— Ir aš nežinau, — nei

giamai pakraipo galvą pro
fesorius Platonas ir atsike
lia nuo suoliuko.

O paskui, atvertęs saulė
je blizgančią velėną:

— II faut cultiver son 
jardin. — Visada reikia kul
tivuoti savo daržą. Kad ne
užeitų piktžolėmis. Tai Vol- 
taire’o gyvenimo išminties 
perlas.

— Bye-bye, profesoriau!
— šūktelia Jokūbas, per
rėkdamas bičių dūzgesį, ir 
mudu išeiname pro žydinčio 
sodo vartelius.

— Tai, matai ,ir tavo Pla
tonas nežino, kas aš esu, — 
ištiesia ranką atsisveikinti 
Jokūbas.

— Nežino, Jokūbai. Ma
čiau, kad nežino, — ir pasu
ku į kitą pusę.

■ laiškai Dirvai
BAIGĖ GIMNAZIJĄ

Dažnai girdime ir skaito
me apie baigusius aukštes
niąją mokslą (High School), 
kad ta ar tas baigė gimna
ziją. Tačiau čia Ameriko
je gimnazija (gymnasium) 
vadinama: 1. didelis kam
barys, naudojamas vidaus 
sportui ir aprūpintas gim
nastikos įrankiais; taip pat 
pastatas, turintis tinkamą 
erdvę ir priemones vidaus 
sportui, jungiamu su fizinio 
auklėjimo programa ir t.t.
2. aukštesnioji mokykla (a 
Secondary School) skirta 
parengti mokinius universi
tetui; spec.: Vokiečių aukš
tesnioji mokykla (German 
Secondary School)... (Web- 
sters Third New Inter. Dict. 
p. 1014).

Nepriklausomoje Lietu
voje aukštesniąsias mokyk
las, ruošiančias mokinius 
u n i v e rsitetui, vadinome 
gimnazijomis, kaip ir kai
mynai vokiečiai. Tačiau čia 
Amerikoje terminas gimna
zija turi visiškai kitą pras
mę. Todėl man rodos, kad 
būtų tiksliau apie baigu
sius aukštesniąją mokyklą 
(High School’ą) sakyti ir 
rašyti, kad baigė aukštes
niąją mokyklą, o ne gim
naziją.

J. Švoba 
Detroit

DĖL SPAUDOS 
DRAUDIMO

"Dirvos” 14 Nr. V. Meš
kauskas rašydamas apie 
spaudos draudimą, paminė
jo kad ”kai kur jis visai ne-

Tretieji 
pasakojimai  •••

(Atkelta iš 5 psl.) 
apsiavęs kelnėm (geriau: 
apsimovęs kelnėm, o apsia
vęs batais) ir kt. Autorius 
ne visur laikos ir bendri
nės rašybos nuostatų, dėl te 
rašo: profesijonalas (vt. 
profesionalas), grovis (vt. 
griovis), popieris (vt. po
pierius) , dažniausia (vt. 
dažniausiai), bando įpilie- 
tinti kokį anglišką žodį 
("stęksai”). Yra ir be rei
kalo sudėstytų skiriamųjų 
ženklų (kablelių), kai kur 
jų trūksta.

Vis dėlto skaitytojas šia 
trilogija pasigėrės ne tik 
kaip lengvo pasiskaitymo 
lektūra, bet ir kaip litera
tūriniu kūriniu, kurs, be to, 
duoda mums epochinio po
būdžio vaizdų iš netolimos 
praeities.

Albinas Baranauskas. 
Rudenys ir pavasariai 
arba Užplynių Pultine- 
vičius namie ir svetur. 
III dalis. Chicago, Lie
tuviškos knygos klu
bas, 1978. 389 p. Kaina 
$8.00. Viršelis dail. V. 
O. Virkau. 

buvo vykdomas pav. Rygos 
gubernijoje. Tokiu būdu lat
viams tik Latgali jo j e spau
da lotynų raidėmis buvo 
draudžiama”.

Tai yra netikslus pasaky
mas ir prieštaravimas. Ca
rų laikais Rygos gubernijos 
nebuvo. Vad. Pabaltės kraš
tą (Pribaltijskij kraj) su
darė trys gubernijos: Kur- 
land-skaja, Livland-skaja ir 
Estland-skaja (vokiški pa
vadinimai rusiškos galū
nės). Jų centrai buvo Mita- 
va, Ryga ir Revel. Apart 
gubernatorių jas valdė vad. 
Rygos general - gubernato
rius, panašiai kaip Vilniaus, 
Varšuvos, Kijevo gen. gub.

Spaudos draudimo laiku 
tik Latgali jo j buvo varto
jamas lotynų raštas, nes tą 
kraštą apie 100 metų valdė 
Lenkija ir jį sukatalikino. 
Protestantiškoje Latvijoje 
buvo vartojamas vokiečių 
gotiškas raštas kaip ir mū
sų Mažojoje Lietuvoje.

Taip pat netikslu tvirtin
ti, kad spaudos draudimas 
rėmėsi "žodiniu caro įsaky
mu”. Po antrojo Lenkijos 
sukilimo Vilniaus gen. gub. 
Muravjovas (Korikas) no
rėdamas atskirti lietuvius 
nuo lenkų, įvedė "graždan- 
ką” ir pradėjo drausti 
spausdinimą raštų lotynų 
raidėmis 1864 m., o jo įpė
dinis, surusėjęs austras 
gen. gub. Kaufmanas tą 
draudimą apformino, para
šęs 1865 m. vidaus reikalų 
ministeriui Valujevui spau
dos draudimo reikalu moty
vuotą raštą, kurį caras pa
tvirtino. Bet tai buvo tik 
administracinis potvarkis, 
neturėjęs įstatyminės ga
lios.

P. Lelis 
Toronto, Ont.

"KOMPIUTERIO” 
BENDROS NUOTAIKOS

Jurgis Gliaudą yra mūsų 
dabartinis derlingiau s i a s 
rašytojas. To jam niekas 
nepajėgs užginčyti. Nebeat
simenu, kiek ten, dešimtis 
ar šimtai kūrinių.

Nuostabiausia, tai jo ra
šybos stiliaus apimtis. Kur 
tik bepradėtume — ar nuo 
paprasto romano, felietono, 
poetiškos pakylos, dramos, 
ar kritikos straipsnių muzi
koje, ar šalto reportiškumo 
lyg patsai matęs Simo Ku
dirkos kančias. Jisai vis te- 
besireiškia nenuilstomai, ne
žiūrint savo amžiaus. Viso
keriopais skirtingais bū
dais, keisdamas aprėdą lyg 
Ponchiello, žaizdamas nuo
taikomis, temomis, kalbo
mis.

Staiga šitaip, mus čiabu
vius užgožė "netyčiomis”, 
nusimetęs dar į ką? Jam 
svetimą farso žanrą. Taip, 
taip, supratome. Mes irgi 
nė pėsti. Lopęs de las Ve- 
gas, Cervantes, Swift, Vol- 
taire. Beaumarchais, nu

rašydavo dažnai juokais ka
da reikėdavo ašarų.

Mackialienės vedamas te
atro sambūrys atidavė 
"Kompiuterio Santuokai" 
reikiamą pagarbą. Kai ku
rie žiūrovai, tarp juokų, pa
sakė: geriau gal buvo su

vaidinta, nei parašyta? Na, 
tegul šneka.

Tegul tik visi mes lietu
viai taip nenuilstamai te
bedirbtume.

C. G.
Santa Monica

I ASTUONIOLIKTASIS SIMO KAŠELIONIO 
NOVELĖS KONKURSAS

TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 
temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1979 metų 
birželio 15 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės 
Konkursas, P. O. Box 03206, Cleveland, Ohio 44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašo-* 
mi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant 
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su 
autoriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono nume
riu. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažy
mėta: nelaimėjus — neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui bus įteikta 600 dole-' 
rių premija. Konkurso skelbėjas turi teisę premi
juotąją novelę be papildomo atlyginimo spausdinti 
Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Ąuto- 
rius gali premijuotąją novelę spausdinti antruoju 
leidimu.

NEPREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų au
toriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui 
atskirai sutartomis sąlygomis.

JURY KOMISIJA paprasta balsų dauguma sprendžia, kas 
premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti. Jeigu 
komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė 
nepremijuotina, premija tais metais neskiriama ir 
perkeliama į ateinančius metus.

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.
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‘Arpber H©lidays”

2 — $829.00
16 — 839.00
7—-859.00

12 — 865.00

rugpiūčio 2 — 865.00 
rugsėjo 19 — 829.00 
rugsėjo 26 — 829.00 
spalio 10 — 829.00

1979 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

iš BOSTONO ir NEW YORKO
VIENOS SAVAITĖS: Maskva/Vilnius 

Balandžio 25 — $795.00 
gegužės 
gegužės 
birželio 
liepos

DVIEJŲ SAVAIČIŲ:
Birželio 20 — Leningradas

Maskva 2, Helsinkis 2
rugpiūčio 2 — Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Va

karų Europoje: Viena, Miunchenas, 
Koelnas, Briuselis............... $1399.00

rugpiūčio 8 — Leningradas 2, Vilnius 5, Ryga 2, 
Maskva 2, Helsinkis 2....... $1189.00

VISOS GRUPĖS aplankys Kauną ir Trakus, bus 
lydimos vadovų. Prie šių grupiu galima jungtis iš 
VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su 

papildomu mokesčių.
GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 

PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.
TRANS-ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE, INC.
393 West Broadway

P. O. Box 116, 
South Boston, Mass. 02127

Telefonas: (617) 268-8764
Trans-Atlantic Travel Service, Ine., vidaus ir užsie
nio agentūra, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI or
ganizuoja visą eilę ekskursijų į < LIETUVĄ ir į 

kitas pasaulio šalis.
Įstaigai "'vadovauja: 

ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.
PRICES ARE BASED ON DOUBI.E OCCUPANCY ANO ARE SUBJECT 

TO CHANGES AN/OR GOVERNMENT APPROVAL.
REGISTERED OHIO TRAVEL AGENT # TA 0324.

2, Vilnius 5, Ryga 2, 
$1189.00

MEMBER
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JIE TURĖJO MOTINĄ
Emilija Čekiene

Metų tėkmėje yra daug 
įvairių švenčių, linksmų, 
laimingų ir kartais tragiškų 
dienų, bet jei kas paklaustų, 
kurią iš tų švenčių laikytu
me iškilmingiausia, bran
giausia, tai vargu ar gautu
me greitą atsakymą. 0 pa
galvojus vieningai tektų at
sakyti, kad iš visų kilniau
sia yra MOTINOS diena, 
nes ji gyvybės pradas, o be 
gyvybės nėra žmogaus, nė
ra gyvenimo, be jos nebū
tų jokių kitų švenčių, ne
būtų žmogaus.

Yra tačiau nuomonių, jog 
tik mažiems vaikams moti
na taip reikalinga,, tik jų 
gyvenimui būtina ir nepa
keičiama. Kada vaikai įžen
gia į jaunuolių amžių, ją 
pradeda pamiršti, jausti, 
kad motina tik trukdo jų 
laisvę, o vėliau jaunuoliai 
vėl pajunta motinos prasmę 
jų gyvenimui, vėl prisimena 
tuos pirmuosius begalinės 
meilės ir švelnumo šiluma 
tartus motinos žodžius, ku
riuos primena našlaitės po
ezija:

■ Nėra dainos gražesnės už 
lopšinę,

Kurią dainavo supdama 
mama,

Nėra šalies gražesnės už 
tėvynę, 

Kurios per amžius var
das — LIETUVA.

Apie motiną yra sukurta 
didžiausių pasaulio poetų 
gražiausių žodžių, kurie iš
ryškina motinos dvasinę 
sielos būseną ir jos vietą 
gyvenime, bet jos tikrosios 
reikšmės dar neišryškino

MACHINIST
Mušt have exp. sėt up and oper
ate lathes, mills and bridgeports. 
Work from prints and sketches 
on new and repair work. Excel- 
lent fringe benefits. Apply in 
person:

EMPIRE DIE CASTING 
19800 Milės Avė.

Cleveland, Ohio 44128
An Equal Opportunity Employer

(13-22)

Wanted Journeymen
OR 

lst Class Skilled
MOLD MAKERS 

HORIZONTAL BORING 
MILL OPERATORS 
MOLD LEADERS 

RADIAL DRILL PRESS 
OPERATORS

DAY AND NIGHT SH1FTS. 
TOP WAGES AND BENEFITS. 

FORMATIVE MOLD 
6580 Cotter 

Sterling Heights, Mich. 48078 
313-588-8170

(15-21)

ENGINEER STATIONARY
Our organization has an Immediate 

•opeHing for a stationary engineer with 
a 3rd clasš steam and a 2ncT class 
refrigeration license from the City of 
Detroit. This position offers a quali- 
fied candidate the opportunity for 
advancement. We offer a competitive 
wage rate and a coniprehensive, fui- 
ly paid fringe benefit program. In- 
terested applicants contact Ms. 
PATRICE NOVAK,

313-869-3600, Ext. 545.
METROPOLITAN HOSPITAL 

1800 Tuxedo
Detroit, Mich. 48206

Equal Opportunity Employer 
(15-21) 

joks poetas bei kūrėjas, nes 
ji gyvena ne vien savo vie
name asmenyje. Motinoje 
telpa visa šeima, visų šei
mos narių rūpesčiai, džiaug
smai ir kančios. Ji savyje 
slepia viso pasaulio laimę ir 
vargą, ant jos pečių krenta 
visos žmonijos likimo našta, 
nes ji pirmoji pradeda 
įkvėpti savo vaikams, būsi
miems pasaulio valdovams 
troškimą aukštesnių idealų. 
Motinos pareigos padaro iš 
jos heroję ir kankinę, kara
lienę savo vaikų tarpe ir ne
laimingą vargšę. Motina yra 
pasiaukojimų ir meilės vai
kams neišsenkama versmė. 
Jos meilė visur ta pati: di
dinguose rūmuose ir mažoj 
lūšnelėj, garbės viršūnėj ir 
nusivylime. Motinos širdis 
savo nuostabia intuicija jau 
nuo senovės laikų juto savo 
garbingą paskirtį ir parei
gas.

Tačiau motina negreit pa
saulyje buvo suprasta, įver
tinta ir bent vieną dieną 
metuose pradėta gerbti. O 
tenka labai apgailestauti, 
kad ir šiais aukštos kultū
ros ir civilizacijos laikais 
dar ne visos pasaulio tautos 
tinkamai vertina ir gerbia 
motina bei aplamai moterį.

Lietuvė motiną nepri
klausomoj tėvynėj buvo lai
mingesnė, bet okupacijos ją 
skriaudė tėvynėj ir išeivi
joj, ją tebeskriaudžia ir da
bar. Lietuvei motinai dar 
neužgęso Lietuvos priešų 
padarytos skriaudos, laiko 
dulkės neapnešė sielos žaiz
dų. Istorija niekuomet ne
pamirš Sibire nukankintų 
ar tebekenčiančių motinų, 
vaikų, tėvų, brolių ir seserų. 
Jų buvo tūkstančiai sovieti
nio okupanto ištremti, už
daryti vergų stovyklose, jų 
tūkstančiai mirė fiziniai ir 
dvasiniai nukankinti. Jie vi
si turėjo savo motiną, kuk
lią, beginklę, bet ryžtingos 
nepalaužiamos dvasios. Mo
tiną mylinčią, gyvenimo 
audrų išmėgintą, nuo kūdi
kystės lopšio ligi saulėly
džio mažus ir didelius vai
kus raminančią, naktimis 
budinčią. Motiną savo aki
mis matančią, kaip jos vai
kai žūsta kankinami už sa
vo tėvynės laisvę ir nepri
klausomybę.

Todėl motinos garbei 
skirtą gegužės mėnesio sek
madienį nuoširdžiai įvertin- 
kim ir atiduokim tinkamą 
pagarbą savo ir kiekvienai 
lietuvei motinai, kurios 
auklėtas jaunimas augo 
kartu su pavasariais atgi- 
jančia gamta, kartu su ber
žais ir liepomis, kuriais jis 
nusodino Lietuvos pakeles, 
apstatė kryžiais ir koplytė
lėmis. Kartu su poetu Vai
čiūnu paklauskim savęs:

Ar žinai, kas mums rauk
šlę nuo kaktos nuvaiko?

O gi motinos meilė... ir 
šypsena vaiko.

MOTINA

labodo man šis tuščias namas 
Ir ilgos rūsčios dienos - 
Nepalik manęs vieno , mama, 
Nepalik manęs vieno!... 
Nes kaip be ratelio sutemus! 
0 dieną, diena be staklių! 
Kas užriš, kas užriš tad, mama, 
Man skarelę ant kaklo?

J.

Kelkis, močiute,
Kelkis, senoji,
Seniai gaideliai gieda, 
šviesi aušrelė aušta.

Lietuvių liaudies daina

Lakštingalužėlė, 

Graži paukštužėlė, 
Taip ji gražiai giedojo, 
Močiutę budindama:

Aistis

0, Mylima motina, laime, širdin atsigręžus, 
Kaip žvaigždės vis spindi, tai tu amžinai ta pati! 
Tik tavo palaima gyvenimo vieškeliai gražūs, 
Tik tavo mums meilė, kaip jūra, gili ir plati!

Petras Vaičiūnas

Ten močiutė užlingavo 

Raudomis mane 
l krūtinę skausmą savo 
Liejo nežinia

Maironis

/

Paruošė Vladas Vijeikis

sutemos, 
Juoda rudens naktis. 
Per naktį alpo motinos 
Nerimstanti Širdis.

V. Mykolaitis ■ Putinas

Dirželiuos rožės nebežydi, 

0 liepos laužosi šakas. 
Motulė suimtus palydi, 
Dangun užlauždama rankas.

Balys Gaidžiūnas0 > močiut, motinėle, 
Močiute sengalvėle, 
Gana pailsai, gana nuvargai, 
Kol mane užauginai!

Dienelę ant akelių,
Naktelę ant rankelių,
Gana pailsai, gana nuvargai,
Kol mane užauginai

Lietuvių liaudies daina

Savo lūšnelę andai apleidau, 

Liko mamytė, ašaros liko... 
Saulė pakilus vėl nusileido, - 
Žemės kelionė sielai netiko.

J .Tysliava

Tai gera pas mamyte, 

Kaip po sparnu paukšteliams: 
Mylėdama augina, 
Daina užmigdo, kelia.

Viktoras Šimaitis
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Voldemaro grįžimas
Ar galėjo būti kitaip negu buvo?

Žiūrint į praeitį vienas iš 
įdomiausių klausimų būtų - ar 
buvo galima jos raidą bent 
kiek pakeisti?

Nuo pat nepriklausomybės 
pradžios buvo ginčyjamasi dėl 
mūsų užsienio politikos kryp
ties. Šeiminiais laikais tauti
ninkai, ypač Voldemaras ir 
Krėvė-Mickevičius, kritikavo 
krikdemų vyriausybes dėl jų 
tariamo prolenkiškumo. Dėl 
savo geografinės padėties Lie
tuva turėtų taikytis prie savo 
didžiųjų kaimynų Vokietijos 
ir Sovietijos interesų, eventua
liai būti tarp jų barjeru. 
Tai, žinoma, lengviau pasaky
ti, negu padaryti: faktinai 
Lietuva, iki Vilniaus sugrąži
nimo, neturėjo bendros sienos 
su Tarybų Sąjunga. Be to, tu
rint galvoje anų laikų bendrą 
situaciją, sunku prileisti, kad 
Lietuvos lauktų kitas likimas 
negu Lenkijos ar Latvijos.

Vienas žmogus kuris kitaip 
manė, buvo Augustinas Vol
demaras. Priešingu atveju juk 
sunku paaiškinti jo grįžimą į 
Lietuvą tuo metu, kai visoms 
su Lietuvos nepriklausomybe 
susijusioms asmenybėms reikė 
jo bėgti. Nesunku buvo tikė
tis, kad ir jį ištiks toks pat liki
mas, kaip ir kitų pasilikusių. 
Jis buvo tuojau suimtas.

Dabar, po 39 metų, Švytu
rys paskelbė dalį jo pareiški
mų sovietiniams tardytojams, 
kurių ‘publikaciją parengė, 
įžangą ir komentarus parašė’ 
kaž koks Juozas Baušys. Žino
ma, jie versti iš rusų kalbos ir 
pripažįstama, kad tie dabar 
paskelbti ‘užrašai’ iš 1940 m. 
liepos 26-29 dienų skirti ne 
vien sau: ‘A. Voldemaras su 
savo samprotavimais, minti
mis, išvadomis supažindinda
vo ir įvairias tarybines įstai
gas’.

Savaime aišku, jei sėdi ka
lėjime ir nori būti paleistas, tu 
ri rašyti taip, kad tave laikan
tiems įtiktum. Voldemaras 
čia nebuvo išimtis ir tai, ką jis 
prirašė, taip dažnai nesideri

na su žinomais faktais, kad jei 
kas teigtų, jog visa tai falsifi
katas - būtų sunku nesutikti. 
Bet prileiskime, kad tai iš 
tikro jo kūryba. Visų pirma, 
kodėl jis grįžo? Voldemaras, 
kuris mirė 1942 m gruodžio 16 
Ordženikidzės mieste Siaurės 
Kaukaze, teigia, kad 1940 m. 
nuvažiavęs į Vatikaną aiškin
tis dėl Vilniaus įtraukimo į 
Lietuvos bažnytinę provinciją, 
galvojęs plaukti laivu iš Itali
jos į Odesą ir toliau nuvykti į 
Maskvą pasitarti. Tačiau, lai
vų susisiekimą dėl karo veiks
mų nutraukus, jis nutaręs grįž 
ti į Lietuvą birželio 19d., nors 
užs. reik, ministerija jį tele
grama įspėjusi negrįžti, nes 
tai ... ‘padarytų Maskvai ne
palankų įspūdį!’.

Kad tą įspūdį pataisytų, su
imtas Voldemaras jautėsi turįs 
laisvas rankas atsiskaityti su 
Smetona, kuris tuo metus jau 
buvo Vokietijoje ir galėjo - pri 
leido Voldemaras - karui tarp 
Tarybų Sąjungos ir Vokietijos 
prasidėjus grįžti su bėglių ar
mija. Su tais pabėgusiais jis, 
Voldemaras, aišku negalėjo tu
rėti nieko bendro. Juk Smeto
na jį norėjęs nunuodyti pasi
kvietęs ministerių kabinetą 
pietų, ir net stovėjęs užpaka
lyje sąmokslo jį, Voldemarą, 
nužudyti sodelyje prie Kauno 
teatro (tas pasikėsinimas apra
šomas Lietuvoje išėjusioje 
knygoje ‘Limuzinas No. 4’, o 
išeivijoje buvo pasiginčyta dėl 
Naujienų Gudelio dalyvavimo 
jame). Kliūva ir diplomatams 
‘Lozoraitis - valdininkas be 
jokio politinio horizonto’, Kli
mas netiko politiniam darbui 
iki tokio laipsnio, kad apie pa
dėtį Prancūzijoje jį informa
vęs iš Maskvos atvažiavęs Balt
rušaitis, Lietuva nuo 1938 m. 
gale ar 1939 pradžioje pate
kusi į Lenkijos orbitą, o užs. 
politiką vedęs ne Urbšys, bet 
departamento direktorius Tu
rauskas (kuris tuo laiku nebu
vo Kaune), o ‘Sidzikauskas, la 
bai landaus charakterio, turė-

Spend an 
aftemoon at 
Keystone 
Rače Track.
*Only $1 admission to all levels 
*FREE Official Program 
*FREE General Parking

Come on out to Keystone Rače Track. With these coupons and 
$1 you get admission to all levels of Keystone's fully endosed race 
track. Free general parking. Free official program.

Post Time: 2 PM Daily & Sunday. For information or luncheoū 
reservations, call (215) 639-9000. No racing Thursday.

Directions: Located on Street Rd. (Rt. 132) betvveen I-95 & U.S. Rt. 1 
(Roosevelt Blvd.)

KEVSTCJFIE RRCE TRR CK
Pennsylvania Law admits persons 18 years of age.
Minors 10 to 17 admitted when accompanied by parent or guardian

Lietuviski turtai Marquette Parke
Nors dauguma Marąuette 

Parko lietuvių domisi liaudies 
menu, grožisi pamatę gintarą, 
medžio išdirbinius arba lietu
viškus audinius, mažai kas te
žino, kad pačioje šios kolonijos 
širdyje yra didžiulis tokių lie
tuviškų turtų rinkinys.

Rinkinys, arba tiksliau mu
ziejus, randasi seselių Kazi- 
mieriečių senojo vienuolyno 
pastato patalpose. Jis buvo 
pradėtas kun. Antano Staniu- 
kymo ir motinos Marijos Kau
paitės, pastačius pirmąją vie
nuolyno dalį 1911 metais. At
vykęs iš Lietuvos 1905 me
tais, kun. Staniukynas pašven
tė savo gyvenimą palaikyti ir 
ugdyti vienuolyną lietuviškoje 
dvasioje. Jis seseles mokino 
lietuvių kalbos ir dėjo pastan
gas supažindinti su Lietuvos is
torija. Tarpe jo dovanų joms, 
buvo didžiulis skaidrių kabine
tas, kuris ir dabar tebestovi 
viename iš keturių muziejaus 

jo daug ryšių Kaune’ ir 1.1, ir 
t.t.

Kam visa tai skelbiama da
bar? Tik tam, kad ‘demaskuo
ti’ užsienyje esančius, buvu
sius ar jau mirusius žymesnius 
asmenis? Nevisai. Voldema
ro - ar jo vardu rašytuose - ‘už
rašuose’ neproporcingai daug 
vietos skiriama Pabaltės sąjun 
gai su Latvija ir Estija, lyg to
ji būtų buvusi specialiai nu
kreipta prieš Tarybų Sąjungą. 
Suprask, kad dėl to toji ir tu
rėjusi imtis apsigynimo prie
monių? Dėl to Voldemarą 
pagiria tų ‘užrašų’ redakto
rius: ‘Jis gana blaiviai vertino 
ir to meto politinę situaciją. 
Tačiau kur A. Voldemaras bū 
tų valdžios vairą sukęs?’

Turint galvoje visas susida
riusias sąlygas, ypač hitlerinės 
Vokietijos susitarimą su stali
nine Rusija, sunku įsivaizduo
ti kokią kitą politiką. Kaltę 
norima primesti buvusiai Lie
tuvos vyriausybei, nes Mask
vai dabar, daugiau negu kada 
nors anksčiau, rūpi stabilizuo
ti susidariusią padėtį jos Vaka 
rų fronto užnugaryje ir tam 
prireikė net Voldemaro įnašo. 
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I This coupon and $1 admits one to Keystone I 
I Race Track on above dates only. No racing I
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kambarių. Dalis stiklinių 
skaidrių rodo žymiųjų Euro
pos miestų pastatus ir meną, 
dalis - religinius paveikslus, o 
kita dalis - Lietuvos istoriją. 
Jų tarpe yra įvairių kunigaikš
čių portretai ir istoriniai pa
veikslai.

Daugiausiai prie muziejaus 
praturtinimo prisidėjo motina 
Marija, vienuolyno steigėja. 
Net tris kartus lankydamasi 
Lietuvoje po I-jo Pasaulinio 
Karo, ji vis parveždavo įvai
riaspalvių audeklų, juostų ir 
medžio išdirbinių. Dauguma 
šių dovanų buvo Lietuvoje gy
venančių kazimieriečių rank
darbiai.

Įdomu buvo vienuolyne už
tikti žymiųjų lietuvių dailinin
kų tapybinius darabus. Didin
gai pakabinti K. Šimonio, A. 
Varno, A. Žmuidzinavičiaus,
K. Zoromskio, A. Galdiko, M. 
Sileikio ir J. Paukštienės pa
veikslai puošia muziejaus ir 
vienuolyno koridorių sienas. 
Taip pat įvertinti sės. M. Mer
cedes darbai.

Akys apraibsta įėjus į pa
grindinį Lietuviško Muziejaus 
kambarį. Spintose mirga tau
tiniai apvilktos lėlės, margu
čiai, turtingi medžio piausti- 
niai ir gintaro papuošalai. Vie
noje spintoje yra išstatyti lietu 
viški kryžiai, kurie nudrožti 
pagal A. Varno kryžių albu
mą. Siame kambaryje net ir 
spintos turi istorinės vertės. Su 
kaltos Vilniuje, jos buvo nau
dojamos 1939 metais Pasauli
nės Parodos lietuvių pavilijone 
Paryžiuje. Užėjus karui paro
da nebuvo grąžinta Lietuvon, 
bet eksponatai buvo išdalinti 
lietuvių institucijoms Ameri
koje. Vienuolynui atiteko 
ąžuolinės, eksponatams išstaty 
ti, spintos. Prie šito kambario 
praturtinimo yra taip pat 
žymiai prisidėjęs vyskupas V. 
Brizgys.

Netoli keturių muziejaus 
kambarių randasi ir penktas - 
lietuviškų knygų ir laikraščių 
biblioteka. Lentynų lentynos 
pripildytos vertingais tomais. 
Vieni iš caro okupuotos ir ne
priklausomos Lietuvos, kiti - 
spausdinti jau Amerikoje. 

Tarpe ypatingai vertingų 
knygų yra puikiai išsilaikiusi 
graždanka rašyta maldakny
gė ir kitos maldaknygės iš Ba
sanavičiaus laikų.

Laikas nuo laiko yra suruo- 
šiamos seselėms atskiros paro
dėlės. Dabartiniu metu yra iš 
dėta arti šimto senų lietuviškų 
laikraščių. Jų tarpe su ypatin 
gu pasididžiavimu paguldyta 
pats pirmasis AUSROS nume
ris (1883), XX AMŽIAUS nu
meris (1938) ir pirmutinis 
DRAUGO numeris (1909 
liepos 12).

Muziejaus ir bibliotekos 
milžiniškas užlaikymo darbas 
yra su pasišventimu atlieka
mas seselės M. Perpetuos. Jai 
aprodinėjant turtus matėsi, 
kad ji pažįsta kiekvieną daik
telį kuone ‘asmeniškai’, kad ji 
savo tautos menu, papročiais 
ir literatūra didžiuojasi. Da
bartinis sės. Perpetuos tikslas 
yra muziejų ir biblioteką ati
daryti viešumai. Sitam tikslui 
įvykdyti reikėtų įrengti bent 
porą naujų kambarių, kad iš
statyti visus tuos nepatalpin
tus turtus, kurie kol kas užra
kinti sandėlyje.

Be abejo, šitokį brangų lie
tuvišką turtą užlaikyti reika
linga priežiūros ir lėšų. Čia į 
talką ateina Marijos gimnazi
jos įkurtas lietuvaičių moks
leivių Rūtos Ratelis, kuris di
delę dalį savo lėšų aukoja Kazi
mieriečių vienuolyno muzie
jaus ir bibliotekos palaikymui. 
Todėl šiam lietuvaičiu būre
liui atitenka tam tikra pagar
ba.

Visiems lietuviams besido
mintiems lietuviška kultūra, o 
ypatingai studijuojantiems lie
tuviškąją etnologiją, muziejus 
ir biblioteka yra tikrai vertin
ga vieta apsilankyti. Čia yra 
įmanoma rasti įvairios medžia
gos studijoms.

Ramunė Tričytė

H O S T E S S
In Hotel dining room mature super- 
vising. Two meals. Exp. Full or part 

time.
Box T-8 Lithuanian Paper

1015 CHESNUT ST. 
(11-17) PHILA., PA. 19107

WANTED JOURNEYMEN 
OR 1ST CLASS SKILLED 

TOOL & DIE MAKERS
AND

HORIZONTAL BORING MILL 
OPERATOR & SĖT UP MEN 

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints &; close tolerance

Days or nights. Top area rates. 
Fringe benefits.

FACKLER TOOL CORP.
620 BRANDT ST. 

DAYTON. OHIO 45404 
513-223-5940

(13-22)

WANTED 
WELDERS 

Mušt be experienced in 
ARC, MIG, & TIG. 

Also 
EXPERIENCE SHEETMETAL 

LAYOUT/FITTERS
Mušt have at least 5 years experience 
FOR MISCELLANEOOS JOB SHOP 
FABRICAT1ON of SHEETMETAL & 

L1GHT STRUCTURAL & PLATE. 
Mušt be able to work with prints. 
Advancement, high hourly rate, over- 
time, excellent benefit package, steady 
work with variety. Apply in person: 

E. & W. SERVICES, INC. 
7876 ENTERPRISE DR.

MENTOR, OHIO 
216-951-1500 

(17-23)

COUPLE
For General Housework. Man for in- 
side work & wife for part-time. House 
available (rent free) for there own 
ęuarters. Some experience. Refs. re- 
quired.

Call 216-942-1242
(17-23)

0WNER OPERATOR
Wanted for permanent leasing. Lale 
model tandem tractor with sleeper. 
Mušt pass tractor reęuirements. Be 
25 years or older with at least 18 
months provable road experience. No 
conipetition from company tractors. 
Call BRO\VN TRANSPORT CORP.. 
Container Division, Norfolk, Va. Toli 
Free 1-800-446-8384. (17-26)
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■ Chicagos lietuviai
Antanas Juodvalkis

SUSITIKIMAS SU LB 
TARYBOS 

KANDIDATAIS
LB Vidurio Vakarų Apy

gardos valdyba š. m. balan
džio 20 d. Jaunimo Centro 
kavinėje, Chicagoje, suruo
šė visuomenės susitikimą 
su kandidatais j IX LB Ta
rybą.

Apygardos pirmininkas
K. Laukaitis atidarydamas 
vakaronę, supažindino su 
Lietuvių Charta, Tarybos 
narių pareigomis bei atsa
komybe, kvietė dalyvauti 
rinkimuose ir balsuoti už 
patinkamus kandidatus.

Rinkiminės komisijos 
pirm. Jonas Paštukas pra
nešė, kad Vidurio Vakarų 
apygarda yra suskirstyta Į 
tris rinkiminius rajonus. 
Kiekvienas rajonas turi sa
vo kandidatus ir tik už juos 
gali balsuoti.

Pirmam rajonui priklau
so Chicagos miesto ir arti
miausių apylinkių lietuviai. 
Tai pats didžiausias rajo
nas, kuriame reiks išrinkti 
16 Tarybos narių, šiame ra
jone yra 26 kandidatai, ku
rių 17 dalyvavo šioje vaka
ronėje.

Jurgis Janušaitis prane
šė, kad visiems kandida- 
tams buvo išsiuntinėjęs an
ketas, bet ne visi atsiliepė. 
Paskaitė būdingesnius at
sakymus ir paviršutiniškai 
klasifikavo kandidatus pa
gal amžių, profesijas, išsi
lavinimą, pasaulėžiūrą ir kt. 
Bendram vaizdui pateiktų 
žinių pakako, bet pilnom iš
vadom reikėtų labiau kon
kretizuoti. Priklausymas ki
toms organizacijoms nepil
nai išryškintas. Iš pasisaky
mų vyravo skautai ir atei
tininkai, tik vienas pasisa
kė priklausąs Fronto Bičiu
liams, o tuo tarpu matėsi 
prie kandidatų stalo sėdin
čių ir daugiau frontininkų.

Kandidatų amžius labai 
įvairuoja — nuo 23 iki 76 
metų. Pačių jaunųjų, 23-30 
metų grupėje yra 6 kand. (3 
mot. ir 4 vyrai), 30-40 me
tų grupėje nėra nė vieno 
kandidato, 41-50 metų — 4 
(visi vyrai), 51-60 metų — 
10 (visi vyrai), 61-70 me

Mažeika &Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVĖ. 
CHICAGO, ILL.
Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600 737-8601

9837 SOUTH KEDZIE AVENUE
EVERGREEN PARK, ILL. 60642
Tel. 422-2000

tų — 4 (visi vyrai) ir 71-80 
m. — 2 (1 vyras ir 1 mot.). 
Iš viso 26 kand. (4 mot. ir 
22 vyrai). Iš šios klasifika
cijos matome, kad mokykli
nio amžiaus vaikus turin
čios šeimos mažai domisi 
bendruomenine veikla ir ne
kandidatuoja į Tarybą. 30- 
50 m. amžiaus, pajėgiausių 
žmonių grupėje bėra tik 4 
kandidatai, kurių šeimose 
daugiausiai turėtų būti mo
kyklinio amžiaus vaikų.

Lituanistinio švietimo, 
politinės veiklos, veiksnių 
k o n s o lidacijos, piniginės 
rinkliavos ir jaunimo klau
simai dominavo šio vakaro 
pokalbiuose.

Jurgis Janušaitis suma
niai vedė pokalbius ir nelei
do išeiti iš kultūringų dis
kusijų lygio.

Jaunųjų grupė buvo ak
tyviausia ir pasiryžusi dirb
ti lietuvybės išlaikymo ir 
konsolidavimo darbą.

Pokalbiui užsitęsus, pa
skutinį žodį kandidatų var
du tarė — jaunųjų Rasa 
Šoliūnaitė, o vyresniųjų dr. 
Juozas Meškauskas.

Su kandidatais pabend- 
drauti susirinko gera šimti
nė bendruomenininkų ir ak
tyviai dalyvavo diskusijose. 
Ne vien dalyviai įvairavo 
savo pažiūromis, bet ir kan
didatai tuo pačiu reikalu 
turėjo skirtingas nuomo
nes.

Stokojo raštiškos informa
cijos apie kiekvienam rajo
nui priskirtas apylinkes ir 
kandidatus, žodinis prane
šimas neužsilieka atminty
je, ypač pavardės ar skai
čiai ir net Vid. Vakarų apy
gardos rinkiminės komisi
jos negaliu paskelbti, nes 
perskaitytos pavardės kai 
kurios iškrito iš atmin
ties. Informaciją davė Mar- 
quette Parko rinkiminė ko
misija ir Brighton Parko 
apylinkės valdyba. Ačiū 
jiems.

Linkėtina naujajai Tary
bai dar aktyviau įsijungti 
į lietuvybės išlaikymo ir 
Lietuvos laisvinimo darbą.

Visiems lietuviams lieka 
pareiga kandidatus paremti 
ir dalyvauti rinkimuose.

Lietuvių Fondo taryba ir valdyba posėdžiavusi 1979. III. 18. Iš k. sėdi: Povilas Kilius, 
dr. Antanas Razma, Milda Lenkauskienė, dr. Gediminas K. Balukas, dr. Kazys Ambrozaitis. 
stovi: Pranas Mažrimas, Petras Želvys, dr. Ferdinandas Kaunas, dr. Jonas Valaitis, Stasys Ba
ras, inž. Vytautas Kutkus, Jonas Kučėnas ir Kazys Barzdukas. Trūksta: inž. Vytauto Kaman- 
to, inž. Viktoro Naudžiaus, dr. Jono A. Račkausko, Povilo Sodeikos, dr. Vytauto Tauro, Jono 
Vaznelio, dr. Mindaugo Vyganto, Kleopo A. Girvilo, Antano Juodvalkio, Sauliaus Kuprio, 
agr. Antano Šantaro ir adv. Povilo Žumbakio.

Rašydami testamentus, neužmirškime Lietuvių Fondo, Įrašykime i testamentą numatytą 
sumą: "LITHUANIAN FOUNDATION, A NON - FOR - PROFIT, TAX *EXEMPT., ‘ 1LLINOIS 

CORPORATION, 2422 W. MARQUETTE ROAD, CHICAGO, ILLINOIS 60629”.
Lietuvių Fondas 1979. I. 1 d. turėjo: — pagrindinio kapitalo bruto — $1,524,741.66, pa

jamų — $763,384.31. Per Pelno Skirstymo Komisiją, remiantis protokolais, lietuviškiems reika
lams (švietimui, kultūrai, premijoms, stipendijoms ir moksliniams veikalams) paskirstyta — 
$550,051.35.

Visi "statykime Lietuvių Fondą, kad jis pasiektų 2 milijonus ir kasmet galėtų skirti lie
tuvybei daugiau kaip 150 tūkstančių dolerių.

Lietuvių Fondo metinis narių suvažiavimas ir vakaras Įvyks š. m. gegužės 5 d. Jaunimo 
Centre, Chicagoje. ' J. Kuprio nuotr.

Nuo mūsų pačių priklausys 
kokią Tarybą turėsime.

Nepaisykime priešiškų 
nusiteikimų, bet eikime prie 
urnų ir balsuokime už pa
tinkamus kandidatus.

A. GURECKAS — PLB 
RYŠININKAS 

WASHINGTONE
PLB valdyba ryšininku 

su Valstybės Departamentu 
ir Baltųjų Rūmų įstaigo
mis, vienbalsiai patvirtintas 
Algimantas Gureckas.

PLB valdybos ryšininku 
prie dr. L. Kriaučeliūno va
dovaujamos Kultūrinės Tal
kos komisijos, patvirtintas 
vykd. vicepirm. Vaclovas 
Kleiza.

II Pasaulio Lietuvių Die
nas ir PLB seimą nutarta 
ruošti 1983 metais. Vieta ir 
smulki data nenustatyta. 
R. Sakadolskis raštu pasiū
lė detalizuotą programą, 
kuriai svarstyti sudaryta 
valdybos narių komisija, į 
kurią įeina: V. Kleiza, R. 
Sakadolskis, M. šilkaitis, dr. 
A. Paulius, D. Kojelytė ir 
Z. žiupsnys.

Politinės komisijos suda
rymo reikalu pranešimą pa
darė pirm. V. Kamantas. 
Plačiau šios komisijos veik
lą studijuoti, sudaryta nau
ja komisija: V. Kamantas, 
R. Sakadolskis, M. šilkaitis 
ir S. Kuprys.

"Pasaulio Lietuvio” leidi
mo reikalus referavo red. 
R. Sakadolskis ir adm. D. 
Kojelytė. ”’P. L.” pavėluotą 
leidimą bandoma pasivyti ir 
tikimasi gegužės numerį iš
leisti laiku. Vėluojama ne 
vien dėl redakcijos, bet yra 
ir daugiau priežasčių. Adm.
D. Kojelytė pranešė, kad 
tikrinami adresai ir siunti
nėjami paraginimai užsimo
kėti atsilikusį prenum. mo
kestį. Turima gražių pavyz

džių, nes prie prenumeratos 
pridedama ir didesnės ar 
mažesnės aukos. ''Pasaulio 
Lietuvio” leidimas neša 
nuostolį ir PLB valdybai 
sudaro didelį rūpestį.

Dr. A. Paulius pranešė 
apie finansų telkimą IV 
PLJ kongresui. Paruošia
mieji darbai padaryti ir lau
kiama iš lietuvių visuome
nės dosnios paramos. Jauni
mas juda ir tikisi pasiekti 
užsibrėžtus tikslus.

Kongreso naudai ruošia
mi šie renginiai:

a) vakaronė, kuri įvyks 
š. m. gegužės 13 d. 5 vai. 
vak. Jaunimo Centro kavi
nėje ir

b) Lietuvių Diena — ge
gužinė š. m. liepos 1 d. Na
tional Grove and McCor- 
mick Woods, Chicagoje.

Iždininko M. šilkaičio 
pranešimu, aukos pamažu 
plaukia, bet reikėtų plates
nio įsibėgėjimo, nes laikas 
bėga, o rezultatai tik paste
bimi. Iki šiol surinkta 
13.5$ užsibrėžtos sumos. 
Loterijos bilietai platinami 
ir pasisekimas yra geras.

Visuomenė kviečiama dos
niai remti IV PLJ kon
greso užsimojimus ir ren
ginius. Svarbu, kad jauni
mas jaustų šiltą vyresniųjų 
pritarimą ir dosnią paramą.

Iš LIETUVIŲ FONDO 
VEIKLOS

Valdybos posėdis įvyko š. 
m. balandžio 23 d. 8 vai. 
vak. savoje būstinėje. Po
sėdyje dalyvavo pirm. dr. 
G. Balukas, dauguma val
dybos narių ir Tarybos 
pirm. dr. A. Razma. Tarp 
bėgamųjų L. Fondo reika
lų ,dr. G. Balukas painfor
mavo apie lietuvių delegaci
jos susitikimą su Illinois 
universiteto atsakingais pa
reigūnais, dėl lietuvių kal

bos kurso išlaikymo. Pokal
bis buvo dalykiškas ir kie
tas. Buvo gynamos pozici
jos, kad lietuvių kalbos kur
sas ir toliau liktų universi
teto dėstomų dalykų sąra
šuose .Dar ne vieną kartą 
teks tuo reikalu kalbėtis ir 
paremti finansiškai. Atsi
liepė 4 lietuviai, norintieji 
užimti pasitraukiančios dr. 
J. Rėklaitienės vietą. Tą rei
kalą spręs universiteto ad
ministracija.

Lietuvių Fondo leidinį 
galutinai aptarti, prie re
daktoriaus sudaryta komi
sija : redaktorius Apolina
ras Bagdonas (pirm.), dr. 
A. Razma, dr. G. Balukas, 
A. Baronas, K. Girvilas ir 
A. Juodvalkis.

K. Barzdukas pranešė, 
kad pasiruošimas artėjan
čiam suvažiavimui eina 
sklandžiai, pranešimai su 
apyskaitomis visiems na
riams išsiuntinėti ir laukia
ma gausaus dalyvavimo. 
Suvažiavimas įvyks š. m. 
gegužės 5 d. Jaunimo Cent
ro apatinėje salėje.

Renginių vadovė M. Re
inienė informavo, kad va
jaus vakarienė turi jau 20 
stalų ir tikisi, kad paskuti
niu metu dar padaugės. 
Gražų pavyzdį parodė Juo
zas Abramavičius iš Penn- 
sylvanijos, per seserį Ste
faniją Kerulienę, gyv. Chi
cagoje, atsiuntęs 800 dol. ir 
įamžinęs giminaičius, žuvu
sius komunistų teriojamoje 
tėvynėje, Sibiro tremtyje ir 
mirusius savo mirtimi ar 
esamus gyvus. Paminėjo ki
tą neeilinį įnašą, įamžinusį 
Juno Beach lietuvių įgytus 
kapus — Royal Palm Me- 
morial Gardens kapinėse. 
Jonas ir Albina Jakubaus- 
kiai įnešė 100 dol. ir įrašė 
Lietuvių kapų komitetą į

(Nukelta į 10 psl.)
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Lietuvių Fondą. Įgaliotinė 
V. Aušrotienė tikisi, kad ir 
kiti kapų sklypų savininkai 
paseks jų pavyzdžiu ir pa
didins Įnašą. Yra ir daugiau 
asmenų, kurie vakarienės 
vajaus proga didina Įnašus, 
nes už kiekvieną įneštą 100 
dol. gauna 1 bilietą nemo
kamai.

Vakarienėje programą iš
pildys solistai Margarita ir 
Vaclovas Momkai, akompa
nuojant muzikui Dariui La
pinskui.

MOTINŲ PAGERBIMAS
Korp! Neo - Lithuania, 

Chicagoje, motinų pagerbi
mą ruošia š. m. gegužės 6 
d. (sekmadienį), 2 vai. p. p. 
Lietuvių Tautinių Namų sa
lėje (6422 So. Kedzie Avė).

Programoje: pirmininkės 
žodis, paskaitėlė ir meninė 
dalis, kurią išpildys vyres
nieji ir atžalynas.

Visi korporantai su šei
momis, draugais ir pažįsta
mais kviečiami dalyvauti.

Po programos, pašneke
siai prie kavos.

Įėjimas laisvas ir aukos 
nebus renkamos.

PREMIJOS ĮTEIKIMAS
Dzūkų draugijos valdyba 

š. m. gegužės 19 d. 7:30 vai. 
vak. Jaunimo Centro didžio
joje salėje, rengia veiklos 
dešimtmečio minėjimą ir 
laimėtojui rašytojui Jur
giui Gliaudai premijos įtei
kimą.

Programoj: knygos ''Per
lojos Respublika” pristaty
mas ir premijos įteikimas. 
Meninę dalį išpildys solis
tai: Roma Mastienė ir Jo
nas Vaznelis bei aktorė Jū
ratė Jakštytė. Programą 
praves Ramutė Drūtytė, šo
kiams gros L. Bichnevičiaus 
orkestras. Visi kviečiami 
atsilankyti.

VILNIAUS 
UNIVERSITETO 400 
METŲ JUBILIEJUS

Vilniaus universitetui šie
met sueina 400 metų nuo jo 
įsteigimo, šią svarbią su
kaktį paminėti ryžtasi Lie
tuvių studentų tautininkų 
korporacijos Neo-Lithuania 
Chicagos padalinio valdyba, 
talkinama komisijos, kuriai 
pirmininkauja dr. Leonas 
Kriaučeliūnas.

Minėjimas įvyks š. m. ge
gužės 13 d. (sekmadienį), 
3 vai. p. p. Jaunimo Centro 
didžiojoje salėje. Programo
je numatyta: dr. V. Maciū
no ir dr. J. F. Cadzow pa
skaitos ir dailusis žodis — 
Izabelė žmuidzinienė. Dr. 
V. Maciūnas profesoriavo 
Vilniaus universitete, o dr. 
J. F. Cadzow, Kent Statė 
univ ers/ - to profesorius, 
praėjusiais metais lankėsi 
Vilniuje ir gerai pažįsta da
bartinį universiteto stovį.

I. žmuidzinienė paskai
tys prof. J. Puzino, prof. dr. 
B. Sruogos ir kitų raštų iš-

Kvieeiaa.1 viii lietavlal. Itji

LST Korp! Neo-Littiuania

Menino dalis -
Izabelė Žmuidzinienė

1979 m
gegužės m. 13 d. 3 vai. p.p

sekmadieni
Jaunimo centre rengiamas

VILNIAUS UNIVERSITETO

Kalbės: Dr. V. Maciūnas
buv. Vilniaus Universitetu profesurius ir

Dr. J. F. Cadzow
Kent Universitete profesurius

traukas apie Vilnių.
Organizacijų vadovybės 

prašomos atsiųsti savo vė
liavas, o visa lietuviškoji vi
suomenė kviečiama atsilan
kyti į šį minėjimą.

Įėjimas laisvas.
Po programos bendros 

vaišės.
Visi korporantai su šei

momis ir draugais prašomi 
atsilankyti.

LIETUVIŲ FOTO 
PARODA

Tradicinė aštuntoji Lie
tuvių fotografų darbų pa
roda rengiama š. m. lapkri
čio 2 iki 11 d. Jaunimo cent
re, Chicagoje. Kaip pernai 
taip ir šiemet ji vyks erd
vioje M. K. Čiurlionio gale
rijoje, kur daug gražesnės 
patalpos ir įdomesnė trijų 
salių apimtis pagerina paro
dos įspūdį, nes čia galima 
viską oriau ir iškilmingiau 
sutvarkyti, nesugrū d a n t 
nuotraukų ir kiekvienam 
dalyviui skiriant daugiau 
erdvės.

šiose kasmetinėse nuo
traukos menininkų parodo
se be profesionalų, dalyvau
ja ir besimokantys studen
tai, jaunimas ir šiaip mėgė
jai, kuriems artimas, gyva 
akimi regimas, natūralūs 
gamtos grožis ir kasdieninė 
žmoniška buitis.

Lietuvių foto archyvas iš 
anksto ragina ruoštis ir

4D0 METU
SUKAKTIES MINĖJIMAS

kviečia ne vien tik chicagie- 
čius, bet ir kitose kolonijose 
ar kraštuose gyvenančius 
lietuvius fotografus. Pernai 
parodoje dalyvavo ir premi
jas laimėjo Kanadoje ir net 
Australijoje gyven antys 
mūsų fotografai. Visa tai 
liudija mūsų fotografų nuo
širdų apsijungimą ir šios 
meno šakos populiarumą lie
tuviuose.

Pageidaujama, kad šie
metinėje rudens parodoje, 
kiek daugiau atsispindėtų 
specifinis lietuviškosios iš
eivijos veidas, kuriame me
nininkui apsčiai, yra ne vien 
tik dokumentinių, bet ir gi
liai psichologinių, estetinių 
ir tautinių bruožų.

Visais parodą liečiančiais 
reikalais, kreiptis šiuo ad
resu : Stasys Žilevičius, 
7149 So. Spaulding Avenue, 
Chicago, III. 60629, USA. 
Laukiame visų dalyvavimo.

KODĖL IR KAIP MES 
BĖGOME

Siekiant išryškinti oku
panto grėsmę ir palikti liu
dijimus apie sunkumus, ku
riuos lietuviai turėjo pakel
ti bėgdami nuo komunistų 
teroro, ruošiama spaudai 
knyga: „Kodėl ir kaip mes 
bėgome”. Kreiptasi į kelias
dešimt autorių, prašant pa
rašyti atsiminimus ta tema. 
Knygą paruoš kun. J. 
Prunskis. Išleis Vytauto Di

džiojo šaulių rinktinė. Jei 
kas turėtų nuotraukų iš bė
gimo laikų, prašomi atsiųs
ti kun. J. Prunskiui adresu: 
2606 W. 63rd Street, Chica
go, III. 60629.

• Chicagos Lietuvių Ta
ryba šaukia metinę darbo 
konferenciją, kuri įvyks š. 
m. gegužės mėn. 6 d. 2 vai. 
p. p. Chicagoje, Lietuvių 
šaulių Sąjungos Namuose, 
2417 W. 43rd St.

Lietuvių organizacijos ir 
visuomenė kviečiamos skait
lingai joje dalyvauti.

LAUNDRY 
DEPARTMENT

Hotel experienced worker preferred.
Good salary and benefits. Call Mrs. B. 

476-2250
Box T-8 Lithuanian Paper

1015 CHESNUT ST. 
(11-17) PHILA., PA. 19107

R E T I R E E
To handle variety store sales and 

ordering full or part time.
Box T-8 Lithuanian Paper

1015 CHESNUT ST. 
(11-17)________ PHILA., PA. 19107

RECEPTIONIST
To handle people. Telephone and rec

ord keeping sėt. Call Mrs.
GR 2-1606

Box T-8 Lithuanian Paper
1015 CHESNUT ST. 

(11-17) PHILA., PA. 19107

WAITRESS
To serve elderly banęuet style. Full 

time.

Box T-8 Lithuanian Paper
1015 CHESNUT ST.

(11-17)________ PHILA., PA. 19107

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
Dr. J. Pavilionis, Chicago 10.00 
V. Izbickas, Westwood 12.00
V. Kazlauskas,

Los Angeles ................  2.00
Dr. A. Martus,

Chesterland ................ 7.00
B. Bagdonas, Palos Hts. .. 7.00
V. Donis, Cicero............. 2.00
J. Račyla, So. Euclid .... 7.00 
A. Balsys, New York ... .10.00 
Dr. R. Sakalas,

Vero Beach ................  7.00
E. Hunger,

Ft. Lauderdale............. 17.00
X. Y., Cleveland............  5.00
J. Puskunigis, Cleveland 7.00 
V. Janulaitis,

Morton Grove ............. 12.00
F. Navickas, Cleveland .. 5.00
A. Bražėnas, Royal Oak 2.00 
O. Kremeris, Chicago .. 7.00 
Dr. S. Geštautas, Chicago 7.00 
S. Šimoliūnas, Detroit .. 7.00
A. Bartuškienė,

Willoughby Hill ......... 10.00
ALT S-gos East

Chicagos skyrius......... 50.00
A. Lagucki, Granada Hill 3.00 
Dr. A. Grushnys, Wichita 12.00 
A. Sederavičienė, Omaha 5.00
J. Gudėnas, Euclid......... 5.00
J. Paskųs, Pompano Beach 2.00 
E. Krištaponis,

San Angelo ................ 2.00
A. Alimas, Cicero .........10.00
N. Shutterly, Silver Spring 2.00
P. Adomaitis, Chicago .. 2.00
K. Žaromskis, Cleveland 5.00
V. Karalius, Baltimore .. 2.00
Dr. S. Andukas, Baltimore 2.00
E. Bakūnas, Baltimore .. 3.00
J. Šlapelis, Cleveland .... 2.00
J. Kregždė, Cincinnati .. 7.00
V. Girdvilis, N. Zelandija 4.81
J. Budrys, Strongsville .. 2.00
L. Petronis, Melvindale .. 7.00
B. Vaičaitis, Rexdale .... 7.00
M. B. Abromaitis, Toronto 7.00
A. Baltaragis, Cicero .... 7.00
A. Repšys, Bellwood .... 4.00
G. Stapulionis, Surfside .. 5.00 
JAV LB Vyr. Rinkimų

Komisija........................30.00
Dr. K. Pautienis,

Pompano Beach .........  5.00
J. Kriščiukaitis, Avon .... 2.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

TAUTOS FONDUI 
AUKOJO

$50.00 — A. L. Tautinė 
Sąjunga, East Chicago sky
rius.

$40.00 — J. Mikeliūnas, 
Ind.

$25.00 — M. B. Saulis, 
Ind.
$20.00 — Medžioto j ų-Meš- 
keriotojų Klubas, Ind.

$10.00 — A. P. Bingeliai, 
Ind.; A. K. Domarkai, Ind.; 
dr. D. Tamolionytė, Ohio; 
A. Tamulionis, Ohio; J. 
Bagdanskis, Wisc.

$5.00 — K. Valeika, Ind.; 
J. Pečiulis, Ind.; Vailionis, 
Ind.; M. Steikūnienė, Ind.; 
A. Urbaitis, Ind.; V. Aukš
tuolis, Ind.; F. Špokienė, 
Ind.

Visiems aukotojams dė
koja VLIKas ir Tautos Fon
das.

Experienced
WAREHOUSE HELP

STEADY RELIABLE WORKERS 
NEEDED.

East 45th & St. Clair Area
Call 216-431-3920 — Mr. Morris

(17-18)
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Pik. lt. Kazį Ališauską prisimenant
1918 m. gruodžio 29 d. 

Lietuvos vyriausybė kreipė
si j tautą: ”Lietuvos pilie
čiai ! šiandien visi išvydo
me laisvės rytojų švintant; 
Lietuvos nepriklausomybė 
neša visiems laisvę ir lai
mę; tad ginkime Nepriklau
somą Lietuvos valstybę! .. 
Nelaukdami toliau nei va
landos, kas myli Lietuvą, 
kas trokšta laisvės, kas pa
jėgia valdyti ginklą stoki
me į Lietuvos Krašto Ap
saugą ... užstokime prie
šams kelią, pakelkime žygį 
už mūsų Motiną Tėvynę, už 
Lietuvos valstybę.”

Gausiai atsiliepė Lietuvos 
jaunimas Į šį atsišaukimą. 
Stojo savanoriais į Lietuvos 
kariuomenės eiles ir grįžę 
iš karo kariai, ir mokslei
viai, ūkininkaičiai, darbi
ninkai. Jų tarpę buvo ir Ka
zys Ališauskas. Apleidęs 
Marijampolės gimnaz i j o s 
suolą, jis išvyko į besifor
muojantį 2-j į pėst. pulką 
Kaune. 1919 m. kovo 8 d. 
įstojo į Karo Mokyklą I-ją 
laidą. Liepos 6 d. baigęs 
Karo Mokyklą, grįžta į 2-j į 
pėst. pulką ir jo eilėse įsi
jungia į kovas su bolševi
kais Dauguvos fronte. Iš
stūmus bolševikus už Dau
guvos, seka karas su ber
montininkais, o vėliau ir su 
lenkais. K. Ališauskas daly
vauja visuose šiuose karuo
se ir reiškiasi kaip sumanus 
bei drąsus karininkas. Ap- 
donojamas Vyčio Kryžiaus 
ordenu.

Bet jau kare su bolševi
kais pradėjo reikštis, greta 
kario, ir kita jo asmens sa
vybė: jo domėjimasis įvy
kiais ir karinėmis operaci
jomis, vykusiomis ir už jo 
dalinio ribų t. y., turėju
sioms istorinę reikšmę.

Karams dėl nepriklauso
mybės pasibaigus ir kariuo
menei persitvarkius taikos 
meto būviui, Kazys Ališaus
kas toliau tobulinasi karo 
moksle — baigia Aukštuo
sius Karininkų Kursus, lek
toriau j a Karo Mokykloje, o 
atliekamu nuo tiesioginių 

MULTIPLE DRILL HEAD ASSEMBLERS 
BORING MILL OPERATORS 

GEAR SHAPERS 
JIG BORE OPERATORS 

RADIAL DRILL OPERATORS
Excellent pay rate. Excellent machines. Full benefits. DTA shop with 
steady overtime. Night shift positions. Mušt prove 8 years of ex- 
perience or Journeyman status.

NOW IS THE TIME TO JOIN THE #1 TEAM 
Please apply in person at:

f. jos. udupum
DRILL-WAY DIVISION 

2347 Pinewood Warren, Mich. 48091
(15-29)

MAINTENANCE
ALL AROUND PERSON WITH SOME KNOLEDE OF 

HYDRAULICS AND MECHAN1CAL PRESSES.
APPLY MONDAY THOUGH FRIDAY 9 AM TO 4 PM 

METAL SPECIALIST, INC.
26269 Grosbeck Hwy.
Warren, Mich. 48089

An Equal Opportunity Employer
• (17-19)

nm,,! ... ......................  į......

pareigų metu reiškiasi mū
sų karinėje spaudoje: Kar
de, Karyje, Karo Archyve, 
kur plačiai aprašo mūsų ka
riuomenės kovų epizodus ir 
jų dalyvių veiksmus.

Dalyvavimas karinėje 
spaudoje buvo tik jėgų ban
dymas. Kazys Ališauskas 
pasiryžo parašyti Lietuvos 
nepriklausomybės kovų is
toriją.

Vokiečių okupacijos me
tais jam buvo sudarytos są
lygos, kaip tarnautojui, pri
siglausti prie Karo muzie
jaus. čia jis pradėjo rinkti 
istorijai medžiagą: vartė 
karinius archyvus, kariuo
menės dalių įsakymus, spau
doje tilpusius straipsnius. 
Susidarė kelios dėžės me
džiagos. Deja, artėjant bol
ševikams, reikėjo trauktis 
į vakarus. Tegalėjo pasiim
ti tik mažą dalį tos medžia
gos ; visa kita liko Karo 
Muziejuje.

Atvykę į Chicagą, Kazys 
ir Marija Ališauskai, kaip 
ir visi kiti emigrantai, susi
rado darbą, kūrėsi, pradėjo 
leisti vaikus į mokyklą. Bet 
jau nuo 1952 m. Kazys įsi
jungė į Lietuvių Enciklope
dijos darbą kaip karinio 
skyriaus redaktorius. Visi 
karinės reikšmės įvykiai ir 
su jais surišti asmenys bu
vo prisiminti ir L. E. pami
nėti ilgesniais ar trumpes
niais straipsniais, pasirašy
tais K. Alš. Nežiūrint sun
kaus darbo fabrike ir L. E., 
Kazys Ališauskas plačiai 
bendradarbiavo ir išeivijos 
spaudoje, ypač minint kari
nės reikšmės sukaktis, ir 
vis tai poilsiui skirtu laiku.

Greta bendradarbiavimo
L. E. ir spaudoje, K. Ali
šauskas ir vėl pradėjo rink
ti ir ruošti medžiagą Lietu
vos nepriklausomybės kovų 
istorijai. Su leidėja, Lietu
vių Veteranu Sąjunga ”Ra- 
move”, buvo suplanuota, 
kad veikalas apims kovas su 
bolševikais ir bermontinin
kais. Kovas su lenkais ir 
Klaipėdos sukilimą, K. Ali
šausko parašytas I-sis to-

A.A. Pik. lt. Kazys Ališauskas

mas, apėmęs kovas su bolše
vikais ir bermontininkais, 
išėjo 1972 m. šį tomą per
žiūrėjo ir redagavo Pranas 
Čepėnas. Antrojo tomo, da
lina kovų su lenkais, me
džiagą K. Ališauskas perda
vė Antanui RukŠai. Kiek te
ko patirti šio tomo pirmoji 
dalis, Lietuvos santykiai su 
lenkais, A. Rukšos jau pa
ruošta spausdinimui. Tre
čiąjį tomą, Klaipėdos suki
limą, rašė Kazys Ališaus
kas ir buvo įpusėjęs. Deja, 
jo mirtis pertraukė šį dar
bą.

Medžiaginė padėtis Ali
šauskų šeimos nebuvo leng
va. Kol dirbo abu su žmona, 
šiaip taip vertėsi. Bet sun
kus darbas fabrike ir poil
sio stoka pakirto kario jė
gas, prasidėjo negalavimai, 
turėjo išeiti į pensiją. Chi
cagoje turėjo bankui įsko- 
lintą namelį. K. Ališauskas 
sakydavo: ”Kai gaunu pen
sijos čekį tai ir atiduodu 
bankui, žmona šeimą ir 
maitina ir rengia”. Jo dar
bo neparėmė ir mūsų fon
dai; jis neprašė, niekas jam 
ir nesiūlė.

Apie 1962 m. K. Ališaus
kas jau rimtai pradėjo sirg
ti: atsirado pūslės vėžys. 
Teko periodiškai gulti į li
goninę ir atlikti skausmin
gus prideginimus. Jį gydęs 
dr. Bobelis įspėdavo: ”Nuo 
pūslės tai gal nemirsi, bet 
saugok plaučius. Nerūkyk 1” 
Kazys nepaklausė. Pastarai
siais metais sukrikimai at
sirado ir gerklėje. Artimieji 
ir draugai graudeno: ”Ne- 
rūkyk!” ”Tai, kad nesira- 
šo”, atsakydavo. Ir toliau, 
ir rašė ir rūkė. Pagaliau, 
gerklėje išsivystė vėžys, o 
vėliau persimetė ir į plau
čius. Kazys Ališauskas mirė 
(1979 m. sausio 16 d.).

Kazys Ališauskas yra 
ryškus atstovas tos kartos, 
kuriai teko lemiama rolė, 
apginant Lietuvos nepri
klausomybę. Kol vyko ko
vos dėl nepriklausomybės, 
jis nuo pirmųjų dienų kovo
ja kariuomenės eilėse, kar

du; kovoms pasibaigus, — 
imasi plunksnos. Visur reiš
kiasi ypatingu pareigingu
mu, darbštumu, aukodamas 
savo sveikatą ir gerbūvį. 
Rašydamas Lietuvos Nepri
klausomybės Kovų Istoriją, 
jis tas kovas įamžino, pa
likdamas ir savo asmeniš
kus gilius pėdsakus ”kad 
žmogumi buvo”.

Kazys Germanas

FLORIDA

FLORIDOS ŠAULIŲ 
VEIKLA

Floridoje yra trys šaulių 
kuopos. Dvi šaulių kuopos 
veikia St. Petersburge. R. 
Kalantos šaulių kuopai va
dovauja dailininkas J. Juo
dis, o Palangos Jūrų šaulių 
kuopai vadovauja J. Kalpo
kas ir Pietinio Atlanto pa
kraščio šaulių kuopos pir
mininkas yra M. Vitkus.

ši pastaroji kuopa yra 
jauniausia ir apima šaulius 
nuo Juno Beach iki Miami. 
Parengimai šios kuopos da
romi Miami ir Pompano 
Beach. šauliai stengiasi ap
jungti lietuvius naujose ko
lonijose ir savo kultūrine 
šauliška veikla papildo kul
tūrinių parengimų esamas 
spragas. Pavyzdžiui, Pom
pano Beach kolonijoje šau
liai suruošė mediciniškų fil
mų demonstravimu su pa
skaitomis ir buvo suruoštas 
sausio mėn. Klaipėdos kraš
to sukilimo minėjimas. Iki 
šiam laikui, šitoje kolonijo
je nebuvo daromi tokie pa
rengimai.

Projektuojama, Floridos 
šaulius apjungti į šaulių 
rinktinę. Praktika parodė, 
kad esamos šaulių rinktinės, 
kitose lietuvių kolonijose, 
sustiprina šaulių veiklą, nes 
ką nepajėga padaryti viena 
šaulių kuopa, tai šauliai su
sijungę į vieną stambesnį 
junginį, kaip šaulių rinkti
nę, padaro platesnio masto 
parengimus ir pagyvina 
šaulišką veiklą.

Š. m. balandžio 5 d. LšST 

vicepirm. dr. A. Pautienis 
buvo nuvykęs į St. Peters- 
burgą ir painformavo abie
jų šaulių valdybas, apie rei
kalingumą ir naudą įsteigti 
šaulių rinktinę. Ta proga 
dr. K. Pautienis aplankė J. 
Tūbelienę (buvusio minis
tro pirm. Tūbelio žmoną) ir
C. Mošinskienę, kuri sulau
kė jau 102 metus. Taip pat 
daktaras kalbėjosi su dr. K. 
Bobeliu, prelatu Balkūnu ir 
su Alto skyriaus pirm, dai
lininku Rūkštele. (kp)

BOSTON
VILNIAUS UNIVERSI
TETO SUKAKTUVINĖ 

PARODA
Vilniaus Universiteto 400 

metų sukaktuvinė paroda 
rengiama Bostone š. m. ge
gužės mėn. 5 ir 6 dienomis. 
Paroda vyks Amerikos Lie
tuvių Piliečių klubo patal
pose, 368 W. Broadway, So. 
Bostone.

Parodoje bus išstatyti Br. 
Kviklio per daugelį metų 
surinkti ir iš Chicagos atga
benti eksponatai. Jie susi
deda iš šimtmetinių doku
mentų, nuotraukų, retų 
knygų liečiančių universi
teto praeitį ir dabartį. Pa
rodoje taip pat bus medžia
gos ir iš Vilniaus miesto is
torijos.

Parodą šeštadienį, gegu
žės mėn. 5 d. 7 vai. vakaro 
atidarys dr. Jurgis Gimbu
tas. Sekmadienį paroda bus 
atidaryta nuo 2 vai. iki 6 
vai. po pietų.

Chicagoje ši paroda pra
ėjo su dideliu pasisekimu. 
Nepraleiskime geros progos 
ją pamatyti Bostone. Paro
dą ruošia Lietuviškosios 
Skautybės Fondas. K. N.

PROTOTYPE MACHINIST
&

MOLD MAKER
to work in clean environment mak- 

ing one of a kind Prototype.
Special machines & njodels.

Mušt be able to work from prints, 
sketches and verbai instructions. 
Work in wood, metai, plastic and 
Urethane. Know!edge of operation of 
shop machinery necessary to work 
these materials, is a mUst. Progres
sive company-rewarding prospects to 
successful applicant.

Apply 7 a. m.-7 p. m.. Mon.-Sat. 
Sunday by appointment.

BLACKBIRD TOOL CO.
1320 ST. CLAIR HWY„ 

ST. CLAIR, MICH. 
313-329-7550

(16-20)

FITTERS OR FITTER 
WELDERS

lst and 2nd shifts, good hourly rate 
plūs overtime and fringes.

G&W INDUSTRIES, INC. 
1898 CARTER RD. 

CLEVELAND. OHIO 44113 
(12-19)

ACTIVITY DIRECTOR
Progressive Longterm care rehabilita- 
tion center. Needs patient coordina- 

tor, Reality orientation.

Box T-8 Lithuanian Paper
1015 CHESNUT ST. 

(H-17)_________ PHILA., PA. 19107

PBX
Experience only, Full and part time. 

555 Consele.

Box T-8 Lithuanian Paper
1015 CHESNUT ST. 

(11-17) PHILA., PA. 19107

HOUSE KEEPERS
For retirement center. Full time 

positions. Call Mrs. G. 
476-2250

Box T-8 Lithuanian Paper
1015 CHESNUT ST. 

(11-17 PHILA., PA. 19107



Nr. 18 — 12

A. A.

GENUTEI GASPARAITIENEI

mirus, jos vyrą KOSTĄ ir sūnų dr. ARŪNĄ 

giliam liūdesy nuoširdžiai užjaučiame ir da

linamės jų skausme.

A. K. Martus
ir

Ona Čiurlionienė

DOMICĖLEI PIKTURNIENEI

mirus, jos dukrai ALEKSANDRAI RAZGAI-

TIENEI ir jos šeimai reiškiame gilią užuo

jautą I
Irena ir Vacys
V i n c 1 o v a i

Emilija ir Balys
S t e p o n i a i

Mūsų mielai draugei

GENUTEI GASPARAITIENEI, 

į amžino poilsio vietą iškeliavus, jos vyrą 

KOSTĄ ir sūnų ARŪNĄ, giliai užjaučiame ir 

drauge liūdime

Regina ir Bronius 
S n a r s k i a i 

ir
Lili

A. A.

JUOZUI DAUTUI

Lietuvoje mirus, jo sūnui VLADUI ir šeimai 

reiškiame nuoširdžią užuojautą

E. V. Račkauskai

A. P. Petraičiai

B. V. Petkai

RINKIMŲ TVARKA

Rinkimai vykdomi apy
gardomis. Balsuojama už 
apygardoms nustatytą at
stovų skaičių. Balsavimai 
vyksta apylinkėse gegužės 
5-6 ir 12-13 dienomis.

Rinkimų rezultatus apy
linkės patiekia savo apygar
dos rinkimų komisijoms per 
5 dienas rinkimams pasibai
gus. Apygardų rinkimų ko
misijos suvestinius balsa
vimo duomenis patiekia vy
riausiai rinkimų komisijai 
ne vėliau kaip per dešimt 
dienų balsavimams pasibai
gus.

Kandidatų sąra
šas apygardomis:

BOSTONO APYGARDA 
(renkama 4 atstovai) — 
Mykolas Drunga, Vytautas 
Izbickas, Povilas Jančaus- 
kas, Česlovas Mickūnas, Jo
nas Mikalauskas, Antanas 
Mažiulis ir Romualdas Vež
tas.

CONNECTICUT APY
GARDA (renkama 5) — 
Alfonsas Dzikas, Jonas 
Kasputis, Albina Lipčienė, 
Mikas Pakštys, Arūnas Pa
liulis, Jonas Rikteraitis, 
Vaiva Vėbraitė - Gustienė, 
Petras Vileišis, Steponas 
Zabulis ir Eugenijus žiū- 
rys.

FLORIDOS APYGARDA 
(renkama 2) — Gražina Ja
sinskienė, Angelė Karnie- 
nė, Julija Staškūnaitė ir 
Zigmas Strazdas.

MICHIGAN APYGARDA 
(renkama 5) — Violeta 
Abariūtė, Gintė Damušytė, 
Vytautas Kutkus, Benedik
tas Kušlikis, Albertas Mi
siūnas, Jonas Urbonas ir 
Narimantas Udrys.

NEW YORKO APYGAR
DA (renkama 6) — Jonas 
Adomėnas, Kornelijus Buč
inys, Janina Gerdvilienė, 
Česlovas Janušas, Romas 
Kezys, Jonas Klivečka, Jo
nas Landsbergis, Jadvyga 
Lukošienė, Kęstutis Miklas, 
Danutė Mikulskytė, Kęstu
tis Nemickas, Juozas Paže- 
mėnas, Dalia Sakaitė, Vla
das Sidas, Vida šlapelytė, 
Aleksandras Vakselis, Apo
linaras Vebeliūnas, Jonas 
Vilgalys ir Petras Wytenus.

NEW JERSEY APY
GARDA (renkama 5) — 
Vladas Audėnas, Danguolė 
Didžbalienė, Ona Karašienė, 
Antanas Masionis, Antanas 
Pocius, Jokūbas Stukas ir 
Valentinas šernas.

OHIO APYGARDA (ren
kama 7) — Vytautas Bie
liauskas, Romualdas Bub- 
lys, Antanas Butkus, Au
gustinas Idzelis, Bronius 
Krokys, Raimundas Kudu
kis, Algis širvaitis, Vikto
ras Stankus ir Gintautas 
Taoras.

PIETRYČIŲ APYGAR
DA (renkama 3) — Rimas 
Česonis, Elena Bradūnaitė, 
Teresė Gečienė, Viktoras 
Nakas, Jonas Stikliorius, 
Rimantas Stirbys ir Aušra 
Zerr.

DIRVA

VAKARŲ APYGARDA 
(renkama 3) — Antanas 
Adomėnas, Rimantas Dab- 
šys, Asta Grakauskaitė, 
Juozas Kojelis, Jonas Pet
ronis, Rimas Polikaitis, Rū
ta Šakienė, Antanas Ski- 
rius, Vladas šimoliūnas ir 
Vytautas Vidugiris.

VIDURIO VAKARŲ 
APYGARDA (renkama 20) 
— Pirmas rajonas: Jonas 
Borevičius, Kostas Dočkus, 
Stasys Džiugas, Vytautas 
Germanas, Juozas Ivanaus
kas, Jonas Jasaitis, Modes
tas Jakaitis, Vytautas Jasi- 
nevičius, Bronius Juodelis, 
Ferdinandas Kaunas, Vili
ja Kerelytė, Leonas Kriau- 
čeliūnas, Vytautas Marke
vičius, Juozas Meškauskas, 
Antanas Razma, Viktoras
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JAV LB TARYBOS RINKIMŲ INFORMACIJOS
Rimšelis, Alicija Rūgytė, 
Emilija Sakadolskienė, Kęs
tutis Sušinskas, Dovas šau
lys, Adolfas Šležas, Vytau
tas šoliūnas, Rasa šoliūnai- 
tė, Jonas Vaznelis, Dionizas 
Varnaitis ir Jonas žadeikis; 
Antras rajonas: Zigmas 
Grybinas, Vytautas Janušo
nis, Rima Kažemėkaitvtė, 
Petras Laucis, Vytautas 
Paukštelis, Julius Valeika 
ir Birutė Vilutienė; Trečias 
rajonas: Stepas Ingaunis, 
Albinas Reškevičius ir Vik
torija Sakalienė.

Vyriauisoji rinkimų ko
misija maloniai kviečia vi
sus lietuvius aktyviai daly
vauti rinkimuose.

Vyriausioji Rinkimų 
Komisija

Mūsų miela jai

EUGENIJAI GASPARAITIENEI

mirus, jos vyrą KOSTĄ, sūnų dr. ARŪNĄ, 

seserį ALDONĄ INGAUNIENĘ su šeima ir 

kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 

kartu liūdime

Genovaitė ir Cezaris Modestai 

Lėlė ir Juozas žvyniai

Onutė Šiaudinienė

Živilė ir Algis Modestai

Regina ir Edas Modestai

------------------------ -----—

Brangiam vyrui ir tėveliui
A. A.

ANTANUI VADOPALUI 
mirus, žmoną LIDIJĄ, dukteris ALDONĄ 

MORKIS, IRENĄ BLIŪDŽIUS, sūnų PAU

LIŲ su šeimomis ir brolius JUOZĄ ir JONĄ 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime

sau

Zosė ir Antanas
R u k š o s

Irena ir Petras
Vėbros

Romana ir Allan
K a r 1 o v a i

Ilgamečiui žurnalo ”Karys” administratoriui 
A. f A.

LEONUI B I L E RIU I
mirus, žmonai ONAI, sūnums KĘSTUČIUI ir VLADUI 
su šeimomis reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime

LKVS „RAMOVĖ CLEVELANDO
SKYRIAUS VALDYBA IR NARIAI
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TOOL & DIE 
MAKERS

UNISTRUT CORPORATION HAS 
OPENINGS FOR TOOL & DIE 
MAKERS ON THE AFTERNOON & 
M1DNIGHT SHIFT. ADD1T1ONAL IN
FORMATION ON THESE OPENINGS 
CAN BE OBTAINED BY CALLING 
313-721-4040, EXT. 346 (New RATES 
HAVE RECENTLY BEEN ESTAB- 
LISHED DUE TO CONTRACT NEGO- 
T1ATIONS).

An Equal Opportunity Employer 
(14-18)'

INSPECTOR 
MACHINE SHOP

$7.74 to $8.09
Position requires the ability to make 
complex surface plate inspectiOns, in
dividual mušt be able to read blue- 
prints and ūse all types of measuring 
equipment. Liberal fringe benefit 
package and shift differential. Month- 
ly cost of living. Applicants should 
apply.

EMPLOYEE RELATIONS OFFICE
VAN DORN PLASTIC

MACHINERY CO.
11792 ALAMEDA DR. 

STRONGSVILLE, OHIO 44136 
216-238-8960. Ext. 236

Equal Opportunity Employer M/F 
(16-18)

IMMEDIATE OPENINGS 
MACHINISTS EXPERIENCED 

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE SĖT UP MEN 

F.xperience on conomatics, New 
Britian, or Acme Gridley. 

ALSO
GRINDER H4ND

Specialized grinding of form tools, 
and related cutting tools. Mušt be 
capable of working to close tolerance. 
Excellent wages & fringe benefits.

Overtime available.
WHARRAM 

MANUFACTURING CO. 
4301 WESTERN RD. 
FLINT, MICH. 48506 

313-743-5202
(13-22)

WANTED JOURNEYMEN

TOOL 
MAKERS

2nd shift position available. Mušt be 
experienced on Lathe, Milling Ma
chine, Bridgeport, and in making 
tools, dies, jigs and fixtures. Mušt 
have own precision measuring tools. 
EXCELLENT hourly rate and Com
pany paid fringe benefit program. Ap
ply or call Mon. thru Fri. 8 a. m. 
to 4 p. m. 216-943-5700.
PARKER-HANNIFIN CORP.

30240 LAKELAND BLVD. 
WICKLIFFE. OHIO 44902

Equal Opportunity Employer 
(18-19)

FIELD SERVICE ENGINEER
Newly located manufacturer in Ann 
Arbor is looking for field engineers. 
Minimum of 3 to 5 years experience 
desireable. Extensive traveling. Salary 
negotiable.

Contact:
PHOTON SOURCES INC. 

4651 PRATT RD.
ANN ARBOR. MICH. 48150 

313-973-0285
(18 27)

PROJECT ENGINEER
Newly located manufacturer in Ann 
Arbor is looking for project engineers. 
Minimum 3-5 year experience. Salary 
negotiable.

CONTACT:
PHOTON SOURCES INC.

4651 PRATT RD.
ANN ARBOR. MICH. 48150

313-973-0285
(18-27)

APPLICATION ENGINEER
Newly located manufacturer in Ann 
Arbor is looking for application en
gineers electro/mechanically oriented. 
Good hardware costing background. 
Systems architecture, documentation 
& defining of equipment. Minimum 
3-5 years experience desirable salary 
negotiable.

CONTACT:
PHOTON SOURCES INC.

4651 PRATT RD.
ANN ARBOR, MICH. 48150 

313-973-0285
(18-27)

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP 

to live and work in a Congenial 
Community

REGISTERED NURSES 
with supervisory experience 

FOR 3-1! — 11-7 SHIFT 
ALSO NEEDED

DIRECT0R OF NURSING
B. S. Degree preferably, with experi- 
ence. Good starting salary with liberal 
personnel policies., Apply call oi' write
BROOKS COUNTY HOSPITAL 

0UITMAN, G A. 31643* 
912-263-4171

(12-25)

■ Detroito lietuviai
Antanas Grinius

ALT S-GOS DETROITO 
SKYRIAUS 

SUSIRINKIAMAS
š. m. balandžio mėn. 22 

d. Lietuvių namuose Įvyko 
ALT S-gos Detroito sky
riaus narių metinis susirin
kimas. JĮ atidarė skyriaus 
pirm. J. Švoba, pasiūlė ir, 
susirinkimui pritarus, pa
kvietė pirmininku Albertą 
Misiūną ir sekretorium Ro
mą Macionį. Priėmus 12 da
lių susirinkimo darbotvar
kę, buvo prisiminti ir. pa
gerbti atsistojus tylos mi
nute mirusieji nariai: daug 
metų buvęs skyriaus iždi
ninku Jonas šostakas ir se
nas imigrantas, senas tau
tininkas ir skyriaus narys 
Juozas Tamošiūnas, kuris 
mirdamas tarp keletos kitų 
organizacijų savo testamen- 
tan įtraukė ir Tautinės są
jungos Detroito skyrių.

Apie metinę skyriaus vei
klą pranešė pirm. J. Švoba. 
Valdybos daug planuota, 
bet padaryta tik dvi vasa
ros metu išvykos, kurios da
vusios skyriui pelno. Todėl 
skyriaus kasa yra stiproka, 
ir tas Įgalina skyrių leistis 
ir į nepelningus kultūrinius 
bei politinius renginius. Na
rių skyrius turi virš 50. 
Daug skyriaus narių akty
viai reiškiasi kitose lietuvių 
o r g a nizacijose, užimdami 
vadovaujančias vietas. Re
vizijos komisijos aktą per
skaitė Vincas Tamošiūnas. 
Aktas užgiria tvarkingą ka
sos vedimą ir siūlo už tai 
iždininkui Juozui Leščins
kui išreikšti padėką. Valdy
bos ir revizijos komisijos 
pranešimai susirinkimo pa
tvirtinti.

Susirinkimui prašant, val
dyba pasiliko ta pati, tik 
prirenkant kandidatą Al
bertą Misiūną. Tuo būdu 
valdybon Įeina Albinas Bliū- 
džius, Jonas Gaižutis, Juo
zas Leščinskas, Romas Ma- 
cionis, Albertas Misiūnas, 
Stasys šimoliūnas, Jonas 
Švoba ir Antanas Vaitėnas. 
Revizijos komisijon išrink
ti Edvardas Milkauskas, 
Antanas Musteikis ir Vin
cas Tamošiūnas, šių metų 
veikloje numatyta surengti 
skyriaus gyvavimo 30 metų 
sukakties paminėjimą su 
koncertu, porą išvykų vasa
rą, rudeĮ politinę popietę ar 
kultūrinį parengimą. Tai 
planuoti ir vykdyti palikta 
valdybai.

Apie šiais metais Įvyk
siantį ALT S-gos Seimą 
pranešė pirm. J. Švoba. Sky
rius turi teisę skirti 3 atsto
vus. Seimui paremti susi
rinkimas paskyrė 100 dol. 
Įvyko gyvas pasikalbėjimas 
darbotvarkės skyriuj „Sky
riaus sugestijos ar pasiūly
mai Sąjungos Seimui”. Pa
liesta bendra S-gos C. Val
dybos, Tarybos veikla, nau
jos Valdybos rinkimai, nu
siskųsta, kad per mažai ski

riama laiko Seime Vilties 
draugijos reikalams aptar
ti. Pageidauta, kad S-gos 
Centro Valdyba būtų suda
roma daugiau Amerikos vi
duryje, kur yra didesni ir 
stipresni lietuvių ir tauti
ninkų centrai. Iškilo klausi
mas, ką veikia S-gos Tary
ba. Jei ji nieko neveikia, tai 
kam ji reikalinga. Pagei
dauta pasiūlyti, kad Centro 
Valdyba nors kartą savo 
kadencijoje susišauktų Ta
rybą aptarti S-gos opes
niems reikalams, veiklai ir 
bendros veiklos planavimui, 
šis pasikalbėjimas vyko 
skyriaus atstovų Seime 
orientacijai.

Susirinkimo gale paskir
ta po 10 dol. abiem radijo 
valandėlėms ir Dirvai. Su
sirinkimas buvo gausus, 
darbingas, aktyvus ir sklan
dus, baigtas Lietuvos him
nu. (j.š.)

LB DETROITO
APYLINKĖS VALDYBA

1979 m. balandžio 8 d. 
Dievo Apvaizdos parapijos 
salėje įvyko JAV LB De
troito apylinkės susirinki
mas, kuriame į apylinkės 
valdybą dviem metam buvo 
išrinkti: Irena Alantienė, 
Antanas Janušis, Danguolė 
Majauskaitė-Huston ir Na
rimantas Udrys, o vieniems 
metams — Liuda Rugienie- 
nė. Iš senosios valdybos dar 
vieneriems metams pasilie
ka: dr. Kęstutis Keblys, Vy
tautas Kutkus, dr. Vytau
tas Majauskas, Algis Ru
gienius ir Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos atstovė Violeta 
Abariūtė.

KANDIDATAI Į 
BENDRUOMENĖS 

TARYBĄ
Į JAV Lietuvių Bendruo

menės IX-tąją Tarybą Mi- 
chigano apygardoje yra iš
statyti šie kandidatai: Vio
leta Abariūtė, Gintė Darnu- 
šytė, Benius Kušlikis, Vy
tautas Kutkus, Albertas Mi
siūnas ir Narimantas Ud
rys. Tarybos rinkimai įvyks 
gegužės 5, 6, 12 ir 13 dieno
mis. Balsuoti bus galima 
prie visų trijų lietuviškų 
parapijų. Juose turi teisę ir 
tautinę pareigą dalyvauti 
visi virš 19 metų lietuviai.

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED NURSES

To work and live in a ' Congenial 
Community with Supervisory experi- 
ence. For 3-11 — 11-7 Shift. Good 
starting salary and liberal personnel 

policies. Apply call or write
CLINCH MEMORIAL 

HOSPITAL
815 CARSWELL ST. 

HOMERVILLE, GA. 31634 
912-487-5331

(12-21'

OPPORTUNITY FOR 
DIE CASTER SUPERVISOR 

(ALUM1NUM)
FOR SMALL SHOP.

Experience in supervising & main- 
taining producting on cold chamber 
machine (500 tons). Excellent living 
conditions, liberal personnel policies 
& fringe benefits. Apply call or write

EAGLE-MOTIVE 
INDUSTRIES, INC. 

P. O. BOX 2508 
FORT WORTH, TEXAS 76113 

817-338-0401
(17-26)

Pilėnų tunto tėvų komitetas balandžio 22 d. buvo apdo
vanotas Taut. stovyklos rėmėjo ženklais. Iš kairės: M. Puš- 
korienė, L. Nagevičienė, P. Biliūnas ir J. Gudėnas. Ženklus
Įteikia tunt. ps. R. Belzinskas.

CLEVELANDO SKAUTŲ 
ŠVENTĖ

Clevelando skautai šven
tė Šv. Jurgio šventę balan
džio 22 d. Ryte DMNP pa
rapijos bažnyčioje pamaldo
se. Po pamaldų Pilėnų tun
to skautai su tėvais, daly
vaujant skautėms ir mūsų 
skautų atstovams susirinko 
į Lietuvių Namus pusry
čiams.

Po pusryčių Pilėnų tunto 
skautai išsirikiavo oficialiai 
programai, kuriai vadovavo 
tuntininkas ps. Rem. Bel
zinskas. Įnešus vėliavą bu
vo perskaityti LSB vyriau
sio skautininko s. Vytauto 
Vidugirio ir tuntininko įsa
kymai. čia pat jaunieji 
Andrius Belzinskas, Linas 
Biliūnas, Linas Muliolis, 
Paulius Tallat-Kelpša ir 
Vincas Taraška davė vilkiu
kų įžodį. Gi skautai išlaikę 
į I-jį patyrimo laipsnį — 
Jonas Janavičius, Peteris 
Kampe, Vytautas Kavaliū
nas ir Jonas Muliolis davė 
prityrusio skauto įžodį. Vil
kiukams ir skautams išlai
kiusiems į II-jį patyrimo 
laipsnį tuntininkas įteikė 
ženklelius.

LSB vyriausias skauti
ninkas apdovanojo ps. Rimą 
Minkūną, ps. Eugenijų Ja
kulį ir ps. Gintautą Taorą 
Tėvynės Sūnaus žymenimis 
ir si. Algį Miškinį Vėliavos 
žymeniu, šiuos žymenis 
jiems įteikė tuntininkas ps. 
R. Belzinskas. (vk)f JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR 

PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS Į

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

St. Petersburg, Fla. tel. (813) 866-3263
DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI. j 

Dengiame stogus apartamentams, įmonėms, krautuvėms, j 
Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius.
MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio j

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 licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotoj a i. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnąvimą.

V. Bacevičiaus nuotr.

MOLD MAKERS 
DROOP AND REIN 

OPERATORS 
MOLD LEADERS 
DAY & N1GHTS SHIFTS.
TOP WAGES BENEFITS 

EXPERIENCED PEOPLE ONLY.
ASK FOR BOB WEDGE

FORMATIVE MOLD 
6580 Cotter 

Sterling Heights, Mich.
313-588-8170

(17-20)

Opportunity for ųualified 
TOOL REPAIR PERSON

TO WORK & LIVE IN CONGENIAL 
SMALL COMMUNITY.

Immediate opening mold maker or 
machinist who can repair injection 
molds. Large modern grovving plastics 
molding plant offers top pay for top 

person plūs excellent (ringes.
If interested apply, call or write: 

TO SUSAN BROWN
A. G. P. PLASTICS INC.

P. O. Box 250
150 Washington Avė. 

Peru, Ind. 46970 
317-473-5594 

____________________________(12-18).,.

SUPERVISOR
OPPORTUNITY FOR PERSON W1TH 
TECHNICAL EXPER1ENCE IN PLAS- 
T1C INJECTION MOLDING OPERA- 

TION.
Immediate openings available. Large 
modern growing plastics molding 
plant offers top pay for top person 

plūs excellent fringes.
If interested apply, call or write: 

TO SUSAN BROWN
A. G. P. PLASTICS INC.

P. 0. Box 250
150 Washington Avė. 

Peru, Ind. 46970 
317-473-5594

(12-18U

WANTED JOURNEYMEN 
or 1ST CLASS SKILLED 

MACHINISTS
BRIDGEPORT OPERATORS

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance.
Top pay, overtime, master medical 
Blue Cross insurance, & Dental ben
efits.

PEAK INDUSTRIES, INC. 
5320 OAKMAN BLVD. 

Between Mich. & Ford Rd.) 
DEARBORN, MICH. 48124 

313-846-8666
(14-20)
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CLEVELANDO LIETUVIŲ 
KATALIKŲ AUKOJUSIŲ 

RELIGINEI ŠALPAI 
SĄRAŠAS NR. 1

100 dol. — Juozas Rum
butis.

75 dol. — Korp. Giedra.
56 dol. — šv. Kazimiero 

Lituanistinės mokyklos mo
kiniai.

50 dol. — B. ir J. Tama
šauskai (Worcester, Mass.), 
John ir Lynn Mattrick (N. 
Grafton, Mass.), V. ir M. 
Valiai, A. ir R. Eidukaitis, 
Rev. B. Ivanauskas, P. Ta- 
mulionis.

40 dol. — dr. V. ir V. 
Gruzdžiai.

30 dol. — dr. V. ir A. 
Mauručiai, M. Iešmantienė, 
VI. Šniolis, A. Buknis, dr. 
J. Mačiulis, A. Styra.

25 dol. — dr. A. Baltru- 
kėnas, dr. V. ir A. Karob
liai, J. Krištolaitis, VI. ir G. 
Plečkaičiai, A. ir E. Garkai, 
dr. J. ir M. Kriaučiūnai, 
JAV Worcesterio Apylin
kės Valdyba, R. ir V. Švar
cai, J. A. Augustinavičiai, 
dr. N. G. Juškėnai, O. Klio- 
rytė, Knights of Lithuania 
Council 25.

20 dol. — V. Langė ir šei
ma, A. ir D. Kasulaičiai, M. 
Žitkus, A. Karklius, V. Z. 
Pliodzinskai, V. P. Kaman
tauskai (Norwood, Mass.), 
O. P. Banioniai, P. O. Skar
džiai, A. Mikalonienė, P. O. 
Žilinskai.

15 dol. — kun. K. žemai
tis, J. Naujokaitis, dr. St. 
Jankauskas, Z. S. Obeleniai, 
A. Butkus, dr. H. Brazaitis, 
V. I. Sniečkai, O. K. Raliai, 
M. Ig. Janavičiai, S. H. Idze- 
liai, K. Vaičeliūnienė, A. 
Balašaitienė, R. E. Šilgaliai.

12 dol. — A. Puškoriūtė, 
E. St. Alšėnai, VI. Gelažius 
(Florida), VI. Dautas, dr. 
J. ir I. Stankaičiai.

10 dol. — A. V. Palūnai, 
J. E. Stepai, R. Giedraitytė, 
O. B. Maželiai, A. E. Lūžai, 
V. Augulytė, dr. P. ir K. 
Stungiai, V. R. Klioriai, V. 
E. Rack-Raškauskai, D. V. 
Sirgėdai, I. A. Sušinskai, A. 
Ambrazienė, J. M. Švarcai, 
A. V. čepukaičiai, O. Mažei
ka, D. Tamulionytė, St. Pa- 
brinkis, A. F. Razgaičiai, 
Pr. Ambrazevičius, St. 
Barzdukas, V. Stimburienė, 
M. A. Smelstoriai, P. Kudu- 
kis, J. D. Staniškiai, J. O. 
Kalvaičiai, P. J. Klioriai, K. 
Bruožis, A. Tamulionis, L. 
S.-Keženiai, A. R. Minkū- 
nas, J. Stempužis, F. N.

Kaminskai, V. St. Gedgau
dai, A. R. Dauper, N. V. 
Andrušaičiai, R. A. Zorskai, 
kun. A. Goldikovskis, Vin- 
cent ir Zina Zigmont (Mill- 
bury, Mass.), X Y., dr. R. 
N. Kašubai, T. V. Degučiai, 
G. žemaitis, B. N. Gaidžiū- 
nai.

8 dol. — B. Smetonienė, 
J. Sumakaris.

6 dol. — S. S. Laniauskai, 
J. žygas, S. K. širvinskai.

5 dol. — A. Neimanienė, 
M. Barniškaitė, I. Jonaitie
nė, O. K. žygai, J. Macyaus- 
kas, V. Tamulis, I. Griga- 
liūnaitė, B. Tarutienė, P. J. 
Venciai, R. H. Tatarūnai, 
VI. Bačiulis, V. Bartuška, 
St. Mačys, A. T. Brazaičiai,
J. ir S. Orantai, J. Barniš- 
kis, K. J. Sniečkai, A. Nas- 
vytis, E. Gausys, D. St. Vai
čiūnai, K. ir E. Gaižučiai, 
E. Mekienė, P. Vaiginis, V. 
Geležiūnas, P. Nevulienė, A. 
Valaitis, VI. Matulionis, Al. 
Balas, A. Vedegys, O. A. 
Vašiai, M. Eidukevičius, J. 
Šiaučiūnas, D. N. Balčiūnai, 
U. K. Gaižučiai, S. M. Mels- 
bakai, Pr. Neimanas, A. 
Gargasas, A. O. Mikulskiai,
A. J. Aleksai, E. Vyšniaus
kienė, E. Unger (Florida), 
S. Rutkauskas, A. G. Kar- 
sokai, K. Šlapelienė, B. Mal- 
canienė, M. L. Baliai.

3 dol. — V. Steponavi
čius, J. Milas, A. Balasevi- 
Čius, J. žiaunis, J. Kaunas,
B. Kavalius, V. Gecevičius,
K. Kalvaitienė.
2 dol. — J. Kazėnas, A. 

Kazlas, M. Miskulin, M. 
Blynas, D. Gatautienė, C. 
Yarish, E. Stempužis, J. 
Miglinas, O. Geležiūnienė, 
A. Mikoliūnas, U. Grincie- 
nė, I. Belzinskas.

1 dol. — J. Velykis, Ben 
Savickas, P. Jurgutavičius, 
Jucaitis.

A. A. Kotrynos Kazlaus
kienės atminimui per p.p. 
Juškėnus, G. ir St. Matus ir 
J. Natkevičienę, L. K. Reli
ginei šalpai aukojo šie as
menys :

45 dol. — dr. Giedra J. 
Matas.

30 dol. — Natalija Rau- 
duvė, per Joanne Orozco 
bės.
J. Natkevičienės bendradar-

25 dol. — dr. Cornelio & 
dr. Teresita Deogracias, dr. 
Andrės & dr. Morado Sabio, 
dr. Nicholas & Mrs. Marion 
De Piero, Vacys ir Ona Ro- 
ciūnai, Ona Matusevičienė.

20 dol. — Domingo & Pa-

eita Garcia.
15 dol. — Romualdas & 

Elena Kašuba.
10 dol. — A. Puškoriūtė, 

Jorge & Maria Pla, Algis & 
Irena Gedris, Benjaminas 
Paulionis, Petras & Natali
ja Bielinis, Petras & Jadvy
ga Kliorys, Vincas & Liuda 
Apanis.

5 dol. — Mr. & Mrs. Jo- 
seph Polevoi, Mr. & Mrs. 
Marvin Gisser, Mrs. Marie 
Marik, Algis & Meilė Krv- 
geris.

Viso iki Velykų švenčių 
gauta aukų 2764 dol. 62 et. 
Už atsiųstas aukas nuošir
džiai dėkojame ir prašome 
dar neaukojusius siųsti sa
vo auką p. O. Žilinskienei 
1840 Caronia Drive, Lynd- 
hurst, Ohio 44124.

Religinės šalpos 
Komitetas

"PRAKEIKTAS 
RAŠTELIS”

Gegužės 12 d. 7 vai. va
karo, Dievo Motinos Nuola
tinės Pagalbos parapijos sa
lėje Clevelande, Chicagos 
šaulių teatras suvaidins 
2-jų veiksmų komediją 
"Prakeiktas raštelis”. Po 
vaidinimo užkandžiai ir R. 
Strimaičio muzika. Rengia 
Žalgirio šaulių kuopa, Romo 
Kalantos atminimui stato
mo paminklo išlaidoms pa
dengti.

Clevelando ir apylinkės 
lietuvius kuopos valdyba 
maloniai kviečia i vaidini-

MODERNŪS BUTAI 
PENSININKAMS

St. Clair Place, naujas 
daugiabutis 12 aukštų, Cle
velando miesto centre, sper 
cialiai architektų sukurtas 
patogus ir saugus senesnio 
amžiaus žmonėms ir invali-

mą atvykti ir tuo prisidėti 
prie gražaus ir kilnaus šau
lių darbo, nes Romas Ka
lanta paaukojo savo gyvybę 
ne už šaulių interesus, bet 
už visą lietuvių tautą.

"Prakeiktas raštelis”, 
Chicagoje ir kitose lietuvių 
kolonijose turėjo didelį pa
sisekimą, tad nepraleiski- 
me progos pamatyti. Bilie
tai po 5, 4 ir 3 dol.

WANTED AT ONCE
CUTTER

A good opportunity for Journeyman 
eloth cutter experienced in ūse of 
eleetrie knife. Piecevvork. Day shift. 
Benefits include medical and dental 
insurance and free parking

RICHMAN
1600 EAST 55TH STREET 
CLEVELAND, OHIO 44103 

216-431-0200, ext. 417
Eaual Opportunity Employer M/F 

(16-18)

dams, priima rezervacijas.
Pastatas yra St. Clair ir 

E. 14th St., judriame kvar
tale, iš kurio lengvai pasie
kiamos krautuvės, bažny
čia, biblioteka bei teatrai.

Apatiniame aukšte yra 
įrengti puikūs kamba
riai pobūviams ir priėmi
mams. Namas ištisą parą 
saugomas sargų, privačios 
užrakinamos pašto dėžutės, 
aliarmo saugikliai ir kiek
viename bute gaisro apsau
gos įrengimai.

Kiekvienas butas turi at
skirai kontroliuojamą šildy
mo ir šaldymo sistemą. Į 
nuomą įskaičiuojama vis
kas, išskyrus telefoną. Nuo
ma apskaičiuojama pagal 
pajamas. Pav. jei nuominin
kas gauna pensijos 300 dol., 
už butą moka nuomą tik 
25'/( arba 75 dol. per mėne
sį. Metinės pajamos neturi 
viršyti $10,450 vienam as
meniui, ar $11,950 porai.

Apžiūrėjimui ir papildo
moms informacijoms skam
binkite 439-3800. Jūs esate 
laukiami.

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ 
NUOŠIMTĮ

UŽ SANTAUPŲ<- PAŽYMĖJIMUS
Įnešus $1,000
12 mėnesiu

Įnešus $1,000
48 mėnesiams

įnešus $1,000
30 mėnesių

įnešus $1,000
72 mėnesiams

Pagal federalinės valdžios įsaką už santaupas, išimtas iš pažymė
jimo sąskaitos prieš nurodytą laiką, nemokamas nuošimtis už 90 dienų, 
o už likusį periodą ant išimtos sumos išmokamos tik reguliarus san
taupų knygutės nuošimtis (5*4%).

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖUž įnašus mokame

Įdedi kiek nori, išimi kada nori.Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvieną dieną ir išmokamas du kartus metuose.
JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 

GIMINES IR DRAUGUS IŠ 
LIETUVOS I AMERIKĄ

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

GROGER TRAVEL BUREAU
251 THE OLD ARCADE 

^ŽsW- TELEF. 621-6036
CLEVELAND, OHIO 44114

SANTAUPŲ SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI $40,000.
MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS 

PASKOLAS NAMU PIRKIMUI.

Superior /avinas
"and loan association *

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East 185th Street

481-8552
6712 Superior Avė. 13515 Euclid Avė. 14406 Cedar Avė.

431-2497 681-8100 381-4280
32800 Center Ridge Road

779-5915
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

• JAV LB Tarybos rin
kimų tvarka Clevelande yra 
sekanti: balsuojama gegu
žės 5, 6 ir 12, 13 dienomis, 
šeštadieniais tik DMNP pa
rapijos salėje nuo 12 vai. 
iki 2 vai. p. p. Sekmadie
niais abiejose lietuvių para- 
bijose tuoj po lietuviškų 
pamaldų, nuo 11 vai. iki 2 
vai. p. p.

Balsuoti galima ir paštu, 
pasinaudojant gautais vo
keliais.

• Akademikų skautų su
sirinkimas įvyks gtoužės 6 
d., sekmadienį, 5 vai. vak. 
pas Edą Klimą, 4893 So. 
Sedgewich, Lyndhurst, Oh. 
Tel. 381-9318. Kviečiami 
kandidatai, visi ASS nariai 
ir filisteriai. Programoje 
bus valdybos rinkimai, atei
ties planų svarstymas ir Al
gio Rukšėno paskaita "Lie
tuvių pogrindinės organiza
cijos rezistencijos laikotar
pyje”

• LB vakaronė su jauni
mo atstovais į PLJ Kongre
są įvyks gegužės 3 d. 7:30 
vai. vak. DMNP parapijos 
mažoje salėje.

• Poezijos pavasario 
šventėje š. m. gegužės 19 d. 
DMNP parapijos salėje, be 
vietinių poetų, dalyvaus iš 
Bostono poetas Stasys San
tvaras ir B. Gaidžiūnas ro
dys savo susuktą dokumen
tinį filmą apie lietuvius ra
šytojus pabėgėlių stovyk
lose.

• Barbora ir Jonas Ar- 
monai praeitą sekmadienį 
Clevelando Lietuvių Na
muose paminėjo savo vedy
binio gyvenimo 50 metų su
kaktį. Armonienė grįžusi iš 
Sibiro su inž. Algirdo Nas- 
vyčio pagalba parašė atsi
minimų knygą "Palik aša
ras Maskvoje”. Į sukaktuvi
nes vaišes atsilankė Cleve
lando meras Kucinich su 
žmona ir daug svečių.

• Vacys Kavaliūnas š. m. 
gegužės 10 d. 7:30 vai. vak.
LB vakaronėje DMNP pa
rapijos mažoje salėje kalbės 
tema: ”Svajonė ir tikrovė 
K. Barėno novelėse”.

♦ Ohio Lietuvių Gydyto
jų Draugijos metinis susi
rinkimas ir parengimas 
įvyks š. m. lapkričio 3 d. 
Lietuvių Namuose.

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

ELEKTROS tinklo ir namų 
įrengimo taisymai. Algis Bi
liūnas. Tel. 944-4942 (18-21)

Balandžio 21 d. Clevelande sukūrė lietuvišką šeimą Linas Vaitkus su Dalia Rydelyte. 
Nuotraukoje jaunieji su palyda prie DMNP parapijos bažnyčios. Iš kairės: G. Vaitkus, D. 
Strimaitytė, K. Vincent, M. Narbutaitis, S. Kazėnaitė, L. Zubkus, R. Rydelytė, jaunavedžiai 
Dalia ir Linas Vaitkai, K. Vaitkus, R. Troha, A. Lieponis, R. Troha, gėlių mergaitė H. Mace
vičiūtė, C. Bauman, J. Lieponis, R. Vaitkutė. J. Garlos nuotrauka.

Dalios ir Lino šventė
Gaivaud pavasario prie

globsty įvyko Dalios Ryde- 
lytės ir Lino Vaitkaus įspū
dingos vestuvės. Abu jau
nieji baigė aukštuosius 
mokslus bei yra veiklūs jau
nimo organizacijų nariai. 
Linas iš tolimo Washingto- 
no, bet Dalią susitiko Cleve
lande Lietuvių Studentų Są
jungos suvažiavime.

Balandžio 21 d. 2 vai. p. 
p. Dievo Motinos Nuolati
nės Pagalbos šventovėje į 
sutuoktuvių šv. Mišias ša
lia jaunųjų tėvelių rinkosi 
giminės, draugai bei pažįs
tami. čia susitiko seniai ne
simatę iš tolimos Kanados ir 
kitų tolimesnių šio krašto 
pažįstami bei artimi šių 
dviejų šeimų žmonės. Var
gonų ir trompetės garsams 
pasigirdus septynios paly
dos poros ir mažoji gėlių 
nešėja Heleina Macevičiūtė 
grakščiais žingsniais artėjo 
prie altoriaus. Jaunąją ly
dėjo jos tėvelis Edvardas 
Rydelis.

Šv. Mišias atnašavo kun. 
G. Kijauskas, S. J., kuriam 
asistavo kun. J. Kidykas, S. 
•J. ir kun. A. Goldikovskis.

Jaunųjų tėvai prie alto
riaus uždegė po žvakę sim
bolizuojančias šviesą bei 
gyvybę, šiom žvakėm jau- 
nieji vėliau uždegė trečią,

Dalios Dydelytės ir Lino Vaitkaus sutuoktuvės DMNP pa
rapijos bažnyčioje. Kairėje jaunojo tėvai Vaitkai, dešinėje jau
nosios tėvai Rydeliai. Apeigas atlieka kun. G. Kijauskas, S. J.

V. Bacevičiaus nuotr.

kuri reiškia šių dviejų žmo
nių sujungimą į vieną.

Laike iškilmingų šv. Mi
šių giedojo Clevelando Vyrų 
Oktetas vadovaujamas R. 
Babicko ir solistė Bronė Ka- 
zėnienė. Jų giesmės jungė 
visus bendrai maldai pra
šant Aukščiausiojo palai
mos jauniesiems. Vargonais 
grojo R. Kliorienė. Mišių 
maldas skaitė Jolanta Bliu- 
mentalytė. Trompete grojo 
Bud Kljun.

Šiom iškilmingom šv. Mi- 
šiom pasibaigus visi svei
kino naująją lietuvišką šei
mą ir pakilia nuotaika 
skirstėsi.

Vestuvinė puota vyko 
Celebrity Room salėje, kur 
susirinko apie 400 svečių. 
Puotai vadovavo Rūta Gied
raitytė. Jaunieji čia buvo 
sutikti savo tėvelių su drus
ka ir duona, pagal lietuviš
ką paprotį. Pradedant puo
tą jaunosios tėvelis Edvar
das Rydelis visus pasvei
kino išreikšdamas savo 
džiaugsmą šios dienos šven
te ir kvietė taip pat ir sve
čius šiuo džiaugsmu dalin
tis. Kun. G. Kijauskas, S. J. 
sukalbėjo invokaciją. Tuoj 
pasigirdo ir pirmieji šam
pano šūviai, prisipildė tau
rės ir pirmasis pabrolys 
Kęstutis Vaitkus kvietė vi

sus kelti taures už jaunuo
sius.

Vaišių vadovė anglų ir 
lietuvių kalba sklandžiai 
vadovavo šiam vakarui 
linksmai nuteikdama sve
čius gražiu sąmojum.

Prieš pristatant svečius 
pirmiausia visus supažindi
no su jaunųjų tėveliais, bū
tent clevelandiškiais Irena 
ir Edvardu Rydeliais ir su 
jaunojo tėveliais iš Wa- 
shingtono Marija ir Jonu 
Vaitkais. šalia jų pristatė 
gausu būrį svečių iš Wa- 
shingtono, svečius iš Chica
gos, Bostono, Los Angeles 
bei Kanados. Kanados pažy
mėtini svečiai jaunokos 
krikšto mama M. Kudirkie
nė iš Londono, Ont. ir krikš, 
to tėtis J. Luima. Lino 
krikšto tėveliai Stella ir J. 
Gincevičiai iš Chicagos.

Jaunųjų palyda: Rita Ry
delytė, Saulė Kazėnaitė, 
Rusnė Vaitkutė, Diana Stri
maitytė, Karen Vincent, 
Rosalie Troha ir Regina 
Troha. Pabroliai: Kęstutis 
Vaitkus, Linas Zubkus, Al
gis Lieponis, Carl Bauman, 
Marius Narbutaitis, Jonas 
Lieponis, Gundis Vaitkus.

Pamerges pristatė R. 
Giedraitytė, o pabrolius jau
nesnysis Lino brolis G. 
Vaitkus. Džiugu buvo susi
pažinti su tokiu gražiu lie
tuvišku jaunimu žengiančiu 

LANKYKITE LIETUVĄ 1979 METAIS

SPECIALI 15 DIENŲ KELIONĖ, ĮSKAITANT RO
MĄ. Vilniuje 5 naktys, Maskvoje 2 naktys, Romoje 

6 naktys.
LIEPOS 14-18 RUGPIŪČIO 15-29

1 savaitės kelionė asmeniui nuo $795.00
2 savaičių kelionė asmeniui nuo $1189.00

2 savaičių kelionė įskaitant Vokietiją asm. nuo $1399.00

VISOS KAINOS IŠ NEW YORKO, NUO BALANDŽIO 
IKI GRUODŽIO, PAGRINDAN IMANT KAMBARIUS 

DVIEM ASMENIM.

EUROPA TRAVEL SERVICE, INC.
911 EAST 185th STREET 

CLEVELAND. OHIO 44119 
(216) 692-1700

mokslo ir lietuvybės keliu.
Jaunieji taip pat gavo 

sveikinimų iš Lietuvos bei 
kitų Amerikos pakraščių. 
Gautas taip pat sveikinimas 
ir popiežiaus palaiminimas.

Padėkos žodį tarė jauna
sis Linas Vaitkus.

Toliau pirmieji valso gar
sai kvietė jaunuosius šokiui. 
Prie jų tuoj prisidėjo ir visa 
palyda bei jų tėveliai. Dalia 
buvusi ilgametė Grandinė
lės šokėja šį vakarą vėl įsi
jungė į nuotaikingą tautinį 
šokį Rezginėlę, kartu su 
Grandinėlės šokėjais, šiuo 
šokiu ypač žavėjosi svetim
taučiai, kurie pirmą kartą 
matė.

Grojant Strimaičio orkes
trui visa salė įsijungė į 
linksmą šokių sūkurį ir ge
roj nuotaikoj praleido šią 
Dalios ir Lino Vaitkų šven
tę. Jaunieji buvo išlydėti 
pagal lietuvišką paprotį su 
dainomis uždedant jaunajai 
moterystės simbolį nuome
tą.

Sutuoktuvių šv. Mišiom 
buvo atspausdintas leidinė
lis su sekančiu moto:

"Laikas yra ...
per lėtas tiems, kurie laukia, 
per greitas tiems, kurie bijo, 
per ilgas tiems, kurie

rūpinasi, 
bet tiems, kurie myli, laikas 

yra amžinybė.
H. V. D.

Tad telydi šią lietuvišką 
porą jų pasirinkta mintis 
per visas jų gyvenimo die
nas.

Ingrida Bublienė

• Patria prekybos na
muose 794 E. 185 St. Cleve
lande, galima įsigyti nau
jų maisto produktų bei do- 
vaninių reikmenų. Turime 
naujų knygų, plokštelių, lie
tuviškų sveikinimo kortelių 
ir eilę kitų prekių. Prašome 
atsilankyti. Tel.: 531-6720.

Lietuvių grožio salionas 
SILVER SHEAR — Hair 
Fashion, 687 East 185 St., 
Cleveland, Ohio 44119, tel/:
486-4240.



Iš Kanados baltų vakaro Parlamento Rūmuose Ottawoje. 
Iš kairės: Šv. Sosto ambasados patarėjas prel. D. Pasųuinelli, 
Latvijos konsulas dr. E. Upenieks, pronuncijus Angelo Palmas, 
Lietuvos gen. konsulas dr. J. Žmuidzinas, H. Žmuidzinienė ir 
Estijos gen. konsulas I. I. Heinsoo.

PRANEŠIMAS SLA 
KUOPŲ VALDYBOMS IR 

DELEGATAMS
Susivienijimo Lietuvių 

Amerikoje SEIMAS Įvyks
ta 1979 m. birželio-June 30 
dieną, šeštadienį Hollanden 
House, viešbutyje, East 6th 
St. ir Superior Avė., Cleve- 
land, Ohio.

Kuopos, kurios dar neiš
rinko delegatų, yra prašo
mos neatidėliojant delega
tus išrinkti ir jų mandatus 
prisiųsti SLA Centrui 307 
W. 30th St., New York, N.
Y. 10001.

Delegatai, kurie nori pa
piginta kaina gauti viešbu
tyje kambarius, turi užpil
dyti viešbučio prisiųstas 
Rezervacijoms korteles. Pa

Sėdi iš dešinės: v. s. inž. Eugenijus Vilkas, v. s. Lilė 
Milukienė, s. inž. Vytautas Vidugiris naujai išrinktas Liet. 
Skautų Brolijos vyriausiu skautininku, s. inž. dr. Stepas 
Matas, buv. LSS rinkimų komisijos pirm. v. s. inž. Valentinas 
Varnas ir s. dr. Giedrė Matienė. V. Kizlaičio nuotr.

tartina kambarius užsisa
kyti kuo greičiausiai, nes 
tuo laiku ,kada bus Susivie
nijimo Seimas viešbutyje 
vyksta ir kitų organizacijų 
suvažiavimai.

Jeigu rezervacijų korte
lių neturite ,galite kortelę 
iškirpti iš Tėvynės Rezer
vacijų skelbimo ir pasiųsti 
tiesiai viešbučiui.

Iki malonau pasimatymo 
Seime.

G. Meiliūnienė
SLA Sekretorė

NAUJA LIETUVIŲ 
SKAUTŲ VADOVYBĖ
Lietuvių Skautų Brolijos 

vyriausiu skautininku iš
rinktas s. Vytautas Vidugi
ris, gyv. Kalifornijoj.

Lietuvių Skaučių Seseri
jos vyriausia skautininke 
perrinkta buvusi vyr. sktn.
v. s. Irena Kerelienė, gyv. 
Chicagoje.

Lietuvių Skautų Sąjungos 
tarybos pirmininku išrink
tas v. s. Sigitas Miknaitis, 
gyvenantis Chicagoje.

• "Keleivis”, Bostone ei
nąs nuo 1905 m. savaitraš
tis, praneša, kad nuo š. m. 
gegužės 15 d. dėl finansinių 
sunkumų daugiau nebepasi
rodys, jo leidimas sustab
domas.

• Prof. Gediminas Galva, 
visuomenininkas ir žurna
listas, paskutiniu laiku ben
dradarbiavęs Drauge, pra
eitą savaitę mirė Chicagoje, 
sulaukęs 74 m. amž. Atsi
sveikinimas įvyko Vasaičio- 
Butkaus koplyčioje, vado
vaujant Aldonai Zailskaitei.

ALTOS "OFICIOZAS”
Spaudoje dar vis pasitai

ko klaidinančių pranešimų, 
siejančių Amerikos Lietu
vių Tarybą su dienraščiu 
"Naujienos", kurios skel
biamos esančios Altos ofi
ciozu. Altą praneša, kad tai 
neatitinka tikrenybei, ką 
paskutiniame Altos suvažia
vime pažymėjo ir pats "Nau
jienų" redaktorius. Altą sa
vo informacijas perteikia 
savame biuletenyje, kito 
oficiozo neturi, ir yra dė
kinga visiems lietuvių laik
raščiams ir radijo valandė
lėms, kurios Altos informa
ciją panaudoja.

REMTINAS DARBAS
Greitu laiku išeis Lietu

vių Katalikų Bažnyčios Kro
nikos 1 tomas ispanų kalba 
ir LKB Kronikos 1 tomas 
anglų kalba Chicagos Lo
jolos universiteto vardu. 
LKB Kronikos 5 tomas lie-

TELLER

W0RK NEAR HOME
EAST AND WEST SIDE OPENINGS

TELLER TRAINEES
PERMANENT PART-TIME

EXCELL.ENT SALARY
PA1D VACATIONS

PA1D HOL1DAYS 
FREE LIFE 1NSURANCE 

FREE CHECK1NG ACCOUNT
If you have good math aptitute, work 
vveli under pressure and have had 
some experience working vvith money 
in the past, we want to talk with you. 
Please apply in person PERSONNEL 

DEPT., 15th floor of our lower 
complex, at

CLEVELAND TRUST
900 Euclid Avenue 

Cleveland, Ohio 44115
An Equal Opportunity Employer M/F 

(18-22) 

tuvių kalba baigiamas reda
guoti.

LKB Kronikoms Leisti 
Sąjungos Valdyba kviečia 
visus lietuvius savo auko
mis paremti LKB Kronikos 
knygų leidimą, o dar neatsi
lyginusius už gautas kny
gas, prašo greičiau tai pa
daryti.

Paaukojusieji nors 5 dol. 
bus laikomi LKB Kroni
koms Leisti Sąjungos meti
niais nariais, 100 dol. — 
amžinais nariais ir 1000 

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS 
ŠEŠIOLIKTOJO SEIMO 

DARBOTVARKĖ
Vieta: Lietuvių Tautiniai Namai, 6422 So Kedzie 

Avė., Chicago, III. Tel. (312) 778-9878. 
šeštadienis, gegužės 26 d.
10:00-11:00 REGISTRACIJA.
11:00-12:30 IŠKILMINGAS POSĖDIS:

1. Seimo atidarymas — Seimo rengimo komisijos pirmininko 
Adolfo Švažo žodis, garbės prezidiumo sudarymas.

2. Himnai.
3. Invokacija.
4. ALT S-gos pirmininko pratartis — Antanas Mažeika.
5. Mirusiųjų Sąjungos narių pagerbimas — Bronius Dūda.
6. Sveikinimai — Jonas Mockus.
7. Paskaita ”Po 30 metų žvilgsnis į ateitį” — Aleksas 

Laikūnas.
8. Mano įspūdžiai — žurn. Jūratė Statkutė de Rosales.

12:30-1:30 PRIEŠPIEČIAI.
1:30-3:30 DARBO POSĖDIS.

1. Seimo prezidiumo sudarymas.
2. Darbotvarkės priėmimas.
3. Seimo komisijų sudarymas.
4. Sąjungos valdybos ir revizijos komisijos pranešimas.
5. Diskusijos dėl pranešimų.

3:30-5:30 Amerikos Lietuvių Spaudos ir Radijo Draugijos
” V I L T I S ” narių susirinkimas.

7:30 BANKETAS.

Sekmadienis, gegužės 27 d.
9:00 PAMALDOS.

10:00 DARBO POSĖDIS.
1. Lietuvių Tautinio Sąjūdžio pranešimas — Algis 

Sperauskas.
2. Pranešimas ALTos reikalais — Teodoras Blinstrubas ir 

P. Bučas.
3. Lietuvos Nepriklausomybės Fondo pranešimas — Emilija 

Čekienė.
4. Diskusijos dėl pranešimų.

12:30-1:00 PRIEŠPIEČIAI.
1:00-2:00 DARBO POSĖDIS.

1. Skyrių atstovų ir apygardos atstovo pranešimas.
2. Diskusijos dėl pranešimų.

2:00-3:30 SVARSTYBOS: "IŠEIVIJOS KRAITIS LIE
TUVAI”. Dalyvauja: rašytojas Vytautas Alantas, žurn. 
Jūratė Statkutė de Rosales, moderatorius Jonas Jurkūnas.

PERTRAUKA 30 MINUČIŲ.

4:00-7:00
1. Mandatų komisijos pranešimas.
2. Nominacijų komisijos pranešimas.
3. Sąjungos pirmininko ir valdybos narių rinkimai.
4. Nutarimų komisijos pranešimas.
6. Seimo uždarymas.

REZEVUOKITE ALT Sgos SEIMUI 
KAMBARIUS JAU DABAR!!!

dol. — mecenatais. Už visus 
aukotojus kasdien yra lai
komos šv. Mišios.

Aukotojams išduodami 
kvitai ir jų aukos yra atlei
džiamos nuo federalinių mo
kesčių. Paaukojusieji ne 
mažiau kaip 100 dol. bus 
įrašomi leidžiamose knygo
se.

Aukas siųsti ir čekius ra
šyti šiuo vardu ir adresu: 
LKB Kronikoms Leisti Są
junga, 6825 So. Talman 
Avė., Chicago, III. 60629.

ALT S-GOS LOS ANGELES SKYRIUS

š. m. gegužės mėn. 12 ir 13 d.
LIETUVIŲ TAUTINIUOSE NAMUOSE

ruošia

MARIJOS g
S TUBELYTĖS-KUHLMANN

MENO KŪRINIŲ PARODĄ. J
I Parodos atidarymas šeštadienį, gegužės mėn. 12 d. į 
T 6-tą vai. vak. j

į Po to kavutė. Įėjimas laisvas. I

W A N T E D
TOOL AND DIE MAKERS 

DIE REPAIR 
TOOLROOM MACHINIST 
Permanent, full time, benefits.

Apply in person 
UNIVERSAL METAL 

PRODUCTS 
29980 LAKELAND BLVD. 
WICKLIFFE, OHIO 44902

An Eaual Opportunity Employer 
(18-24)

EXPERIENCED
SĖT UPS PERSONS

Plastic injection molding. Union Shop. 
Ali benefits. Excellent hourly rate, 
and overtime.
Send resume to:

R EF L E X
P. O. BOX 70v8

WINDSOR, ONT., CANADA N9C 3Y8 
(18-22)

7353 SOUTH CICERO AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60629

• PHONE 312/581-5300
ROOM RESERVATION

ROOM S Į IPLEASE PRINT)

ARRIVAL DATE

NAME
LAŠT FIRST

□ NUMBER OF NIGHTS □ 6 PM □ 4 PM □ GUARANTEED

□ 1 ROOM, 1 BED RESERVED BY

□ 1 ROOM, 2 BEDS FIRM

□ 2 ROOMS, 1 BED ADDRESS

□ 2 ROOMS, 2 BEDS

□ 2 ROOMS. 1 & 2 BEDS CITY STATĖ

PHONF

RFOIIFST DATE CLERK

National Lithuanian Society COMMENTS-.

of America, Ine. ADVANCE PAYMENT
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