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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

SALT II PASIRAŠYMAS
Paskatins ginklavimosi lenktynes Lv

Vytautas Meškauskas ’ ■ /■
Strateginių ginklų apriboji

mo sutarties, sutrumpintai va 
dinamos SALT, pasirašymas 
Vienoje buvo užantspauduo
tas protokole nenumatytais bu 
činiais tarp Carterio ir Brež
nevo. Tai buvo geros valios ir 
nuoširdumo žestas iš Carterio 
pusės, nors bučkis nevisada 
tai reiškia - atsiminkime tik Ju 
do bučinį Kristui. Žinoma, 
šiuo atveju tą žestą reikėtų ver
tinti pirma prasme, nes - ne
paisant sovietų propagandos 
teigimų - ne tik JAV, bet ir vi
suose Vakaruose taikos trokš
tama iš visos širdies. Ne tik 
dėl nenoro kovoti, bet gal dau 
giau dėl labai praktiškų sume
timų. Kaip teisingai pastebė
jo Carteris, kalbėdamas netru 
kus po pasirašymo susirinku
siam kongresui, atominiai 
ginklai ilgiau užtikrino taiką 
negu kas nors kitas. Juk tarp 
pirmojo pasaulinio karo pabai 
gos ir antrojo pradžios praėjo 
tik 21 metai, o štai jau prabė
go 34 metai be tiesioginės su- 
per-valstybių konfrontacijos. 
Tiesa, buvo didokų karų (Ko
rėjos, Vietnamo), tačiau ‘ne
formalių’, o per ‘įgaliotinius’ - 
be to kova pasireiškia kitokio
mis formomis: teroru, subver- 
sija, ūkiniu spaudimu - ir ap
lamai imant buvo susilaikyta 
nuo atominės energijos panau 
dojimo karui dėl to, kad sunai 
kinimai neatrodė jų verti ir to
kiu būdu abiem pusėm buvo 
reikalinga išliakyti tarpusavio 
teroro lygsvarą. Tam pasiekti 
ir buvo pradėtos SALT dery
bos, kurios gali būti tik pašne
kesiai (Strategic Arms Limi- 
ar sutartis (Strategic Arms Li- 
mitation Treaty). Dabarti
nis užfiksavimas tam tikrų 
skaičių taikomas ne pačiom 
bomboms - ar tiksliau sproga
lams (užtaisams), bet jų nuga
benimo į taikinius priemonėm 
- raketoms ar lėktuvams.

Brežnevui tas susitarimas 
buvo svarbus moraliai, pade
dąs Sovietijoje išplitusiam 
menkavertiškumo kompleksui 
nuraminti - Sovietų Sąjungai 
susitarimas užtikrina lygybę, 
jei ne persvarą. Praktiškai, 
abipusio teroro lygybė užtik
rina jo nepavartojimą. Vaiz
džiai tariant, jei abi pusės lai
kosi susiėmusios už rankų, jos 
kovoja kitomis kūno dalimis, 
pav. gali pradėti spardytis. 
Dėl savo totalinės valdymo sis
temos sovietai čia turi prana
šumo - niekas neišduos jų pla
nų, niekas neprotestuos dėl ne 
legalių priemonių panaudoji
mo savo naudai, kaip atsitin
ka šiame krašte. Bet ir palie
kant teroro, subversijos, kovos 
per ‘įgaliotinius (kubiečius, 
Rytų vokiečius) priemones 
nuošalyje, reikia atsiminti, 
kad sovietai turi ne tik konven 
cionalinių kariuomenės dalių 
persvarą, bet ir net vidutinės 
distancijos strateginių ginklų, 

kurie nebuvo paliesti SALT II 
susitarimo, persvarą. Sovietai 
turi, pavyzdžiui, nutaikytas į 
Europą 500 vidutinės distan
cijos (iki 4,000 km.) raketų 
SS-4 tipo, 100 - SS-5 tipo ir 
130 moderniškų SS-20 tipo, 
kuris jau turi tris sprogalus ir 
kurias lengvai galima pavers
ti, pridėjus dar vieną dalį, 
tarpkontinentalinėmis raketo
mis, pasiekiančiom Ameriką. 
Vakarai prieš tai gali pastaty
ti tik Pershing II raketą, kuri 
dar nepabaigė bandomosios 
stadijos. Trumpos distancijos 
(iki 1,000 km.) raketų sovietai 
turi 132, amerikiečiai 150 (78 
Lance tipo ir 72 Pershing I ti
po). Jų distancija leidžia pa
siekti taikinius tik sovietų sa
telitų kraštuose ar Lietuvoje, 
bet ne pačioje Sovietų Sąjun
goje. Atseit, nuo jų nukentės 
tik draugiški kraštai.

Be to, jei - nepaisant visų 
bučinių - nėra pasitikėjimo, 
noras išlikti gyvam vers ieškoti 
priemonių susitarimo suvaržy 
mams apeiti. Pats Carteris, 
norėdamas senato ratifikaci
jos, paprašė lėšų naujos MX ra 
ketos išvystymui, kuri būtų 
lengvai kilnojama iš vienos vie 
tos į kitą ir tokiu būdu sovie
tams būtų sunku į jas nutaiky
ti ir pirmu smūgiu sunaikinti. 
Pagaliau technika dar nepa
sakė savo paskutinio žodžio ir 
dėl galimybės pagauti bei su
naikinti priešo raketas prieš 
joms pasiekiant taikinį. Iš is
torijos žinome, kad apriboji
mas vienos rūšies ginklu, pap
rastai jau pasenusių - kaip di
dieji kovos laivai tarp abiejų 
pasaulinių karų, paprastai 
paskatina naujų ginklų ieško
jimą. Už tai ir strateginių 
ginklų ‘lygybė’ be abejo paska 
tins to paties. Jau dabar 
NATO kraštai sutarė padidin-

Inž. Antanas Mažeika, antram terminui perrinktas Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
pirmininku, po širdies operacijos jau pasveiko ir grįžęs namo tarėsi su valdybos nariais dėl Są
jungos veiklos išvystymo. Nuotraukoje ALT S-gos pirm. Antanas Mažeika su žmona seime 
suruoštų svarstybų metu klausosi J. Statkutės de Rosales ir V. Alanto pasisakymų.

A. Plaušinaičio nuotr.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE PILDOMOJI TARYBA
Iš kairės į dešinę: Etiphrozine Mikužis — iždininkė, Povilas P. Dargis — prezi
dentas, Genovaitė Meiliūnienė — sekretorė. Stovi: Aleksandras J. Chaplikas — 
viceprezidentas. Christine Austin ir Josephine Miller — iždo globėjos ir Danielius 

Degėsys, M. D. —■ daktaras kvotėjas.

Dalyvaukime SLA Seime
Susivienijimo Lietuvių 

Amerikoje Pildomosios Ta
rybos vardu maloniai kvie
čiame visus dalyvauti SLA 
60-jame seime. Iš JAV ir 
Kanados į seimą atvyksta 

ti savo išlaidas 3% ginklavi
mosi reikalams.

Vyr. NATO vadas gen. 
Haig - kuris sulaukęs vos 54 
metų pasitraukia į pensiją, 
kad galėtų aktyviai dalyvauti 
politikoje - pareiškė Die Welt 
korespondentui grafui Cay 
Brockdorf:

‘Be jokių rezervų teigiu - 
mūsų atbaidymas (strateginių 
ginklų lygybė) sekančiam de
šimtmetyje išnyks, jei tuojau 
pat nesigriebsime žygių gerin
ti sąjungos (NATO) atominius 
ginklus ... aš apleidžiu Euro- 

(Nukelta į 2 psl.)
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apie šimtas delegatų svars
tyti savo senos, svarbių 
darbų lietuvių išeivijai ir 
Lietuvai atlikusius, organi
zacijos ateities planus ir už
davinius. Istorikas, žurna
listas ir rašytojas Vytautas 
Širvydas, aušrininko J. O, 
Sirvydo sūnus, seime skai
tys paskaitą tema — Lietu
vių spaudos atgavimo 75- 
rių metų sukaktis, ši pa
skaita nagrinės lietuviškos 
spaudos svarbą tautiniam 
atgimimui ir todėl visų Cle
velando lietuvių turėtų bū
ti su dėmesiu išklausyta.

Seimo atidarymas. įvyks 
šeštadieni, birželio 30, 10 
vai. ryto Hollenden House 
viešbutyje. Seimo delega
tams ir svečiams sveikini
mo žodį tars SLA preziden
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tas Povilas Dargis ir Natio- 
nalities Service Center eg- 
zekutyvinė direktorė Lucre- 
tia Stoica. Tą pačią dieną 
(VI. 30), 7 vai. 30 min. va
kare Holleden House vieš
bučio balių salėje Įvyksta 
banketas, kuriame kalbą pa
sakys garbės svečias Ohio 
valstijos vicegubernatorius 
George V. Voinovich. Ban
keto muzikinę programą at
liks Clevelando vyrų okte
tas, vadovaujamas Ryto Ra- 
bicko. Labai maloniai kvie
čiame visus dalyvauti seimo 
atidaryme ir bankete.

Sekmadienį, liepos 1, SLA 
delegatams rengiamas va
karas Lietuvių namų salėje. 
Pradžia 7 vai. 30 min. vaka
re. Delegatams ir svečiams 
dainuos SLA nariai — so
listai Nora Brazi ui ienė ir 
Julius Kazėnas, palydimi 
pianistės Genovaitės Karso- 
kienės. Po koncerto bendra 
vakarienė. Ir šiame vakare 
maloniai kviečiame jus gau
siai dalyvauti.

Bilietai Į banketą kainuo
ja $15.00 asmeniui ir i De
legatų vakarą $7.50. Juos 
reikia iš anksto užsisakyti, 
paskambinus Kazei Vaiče- 
liūnienei (464-9513), Onai 
Jokūbaitienei (481-7161), 
Povilui Šukiui (382-4941) 
ar Norai Braziulienei (486- 
9944).

Tikimės jus visus pama
tyti SLA seime.

Juozas Stempužis
SLA Seimo Rengimo 

Komiteto
1 pirmininkas

Dr. Danielius Degėsys
SLA Pildomosios Tarybos 

atstovas
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SRVniTinĖ POLITIU^^

Europos parlamento rinkimų rezultatai: posūkis į dešine. - Rusų-kiniecių

---------------_ pasitarimai - Naujas galvosūkis VVashingtonui.----------------

Europos seimo rinkimai pri
traukė 110 milijonų rinkikų, 
kas būtų 61 % visų turinčių tei
sę balsuoti. Tai palyginant 
daug. JAV-bėse paskutiniuo
se prezidento rinkimuose bal
savo tik 51 %. Tiesa, kai kur - 
pav. Italijoje ir Belgijoje - bal
suoti yra prievolė, kurios ne
pildymas pirmoje šalyje ap
sunkina gauti valdišką tarny
bą, o antroje net baudžiamas 
piniginiai. Be to, Luxembur- 
ge rinkimai į Europos seimą 
sutapo su rinkimais į vietinį 
seimą.

Antra vertu, Europos seimo 
galia dar yra labai neaiški ir 
dėl to kai kas nerado reikalo iš 
viso balsuoti. Kaip jau buvo
me pranašavę šioje vietoje, iš 
rinkimų nugalėtojais išėjo nuo 
centro į dešinę linkusios gru
pės, tačiau joms susikalbėti 
savo tarpe nebus lengva. So
cialistai bus didžiausia frakci
ja Europarlamente su 112 at
stovų. Joje vyraus vokiečių so
cialdemokratai su trečdaliu 
visų vietų. Komunistų bloke 
daugiausia atstovų turės italai 
kuriuos paseks prancūzai. Ita
lų komunistai surinko beveik 
2% mažiau balsų negu per 
paskutinius Italijos rinkimus - 
viso labo jie gavo 29 Vi % visų 
italų balsų. Italijos socialistai, 
atsisakę nuo marksizmo, padi
dino savo balsų skaičių. Bū
dinga, kad jie išstatė kandida
tu ir pravedė į seimą Italijoje 
apsigyvenusi čekų disidentą 
Jiri Pelikan, tuo būdu parody
dami, kad Europa nesibaigia 
su Elbe.

Didesnio dėmesio sulaukė 
rinkimų rezultatai Prancūzi
joje ir Vokietijoje. Pirmam 
krašte gaulistų vadas Chirac 
buvo pasišovęs surinkti dau
giau balsų už prezidentą Gis
card d’Estaig ir tokiu būdu

SALT II...
(Atkelta iš 1 psl.) 

pą giliai susirūpinęs dėl Vaka
rų sugebėjimo atsakyti į iššūkį 
aiškiai ir galingai ... Už tat 
esu pasiryžęs ateityje kalbėti 
apie tas problemas - ir būtent 
taip stipriai, kaip tik pajėgsiu, 
ir taip ilgai, kol padarysiu kon 
struktyvų įnašą.’ (Illinoise jau 
susidarė komitetas Haigo kan
didatūrai į prezidentus kelti.)

Ir pats prezidentas Carteris 
savo kalboje pastebėjo, kad 
vadinamasis laisvas pasaulis 
(pramoningos šalys Vakarų 
Europoje ir Japonija) ūkiškai 
yra tris kartus galingesnės už 
Sovietiją su jos satelitais. Taip 
žiūrint didžiausias sovietų lai
mėjimas su SALT yra tai, kad 
jiems pasisekė išmanevruoti 
JAV iš savo sąjungininkų tar
po. Tiesa, oficialiai sąjungi
ninkai pritaria tiems pašne
kesiams, ypač jei jie veda į 
SALT III, kuriame turėtų bū
ti paliesta ir vadinama ‘pilko
ji zona’ - Europos ir Japonijos 
gynimas. Bet kaip tik tai, kal
bant su Haigu, reikalauja iki 
šiol neįprastų pasitarimų, soli
darumo ir ryžtingos bendros 
politikos. Tai būtina su SALT 
ar be jo.

The shape ot the Europarliament
Number of seats by party groups

Socialists
Christian 

Democrats Liberals Conservatives Communists
Progressive 
Democrats Others Totai

Britam 18 — — 60 — — 3 81
France 22 25 — 19 15 — 81
Germany 35 42 4 — — — — 81
Italy 13 30 5 — 24 — 9 81
Holland 9 10 4 — — — 2 25
Belgium 7 10 4 — — — 3 24
Denmark 3 — 3 3 1 1 5 16
Ireland 4 d — — — 5 2 15
luxembourg 1 3 2 — — — ' — 6

Totai 112 99 47 63 44 21 24 410
L bėra' totai on this lable ano on the chart below assumes that aii French G'Scardian lįst members will šit with Liberals Some 
rray šit with Chrishan Democ'ats

pasidaryti visų liberalų ir de
šiniųjų kandidatu į preziden
tus 1981 metais. Jo Rassem- 
blement pour la Republique 
surinko 16.3% balsų, tuo tar
pu prezidentą remianti grupė 
27.6 %. Vokietijoje į Europar
lamentą nekandidatavo po
puliarus kancleris H. Schmidt 
socialdemokratų sąraše pirma
vo buvęs kancleris Willy 
Schmidt. Gal dėl to socialde
mokratai surinko 1.8% mažiau 
balsų, negu per paskutinius 
tautinius rinkimus. Krikščio
nys demokratai surinko 49.2% 
o Bavarijos Krikščionys-Socia- 
lai net 62%, kas leistų many
ti, kad jų šansai grįžti per se
kančius rinkimus į Bonnos val
džią pagerėjo. Čia tačiau rei
kia atsiminti, kad į Europos 
seimą balsavo tik 65.9% visų 
V. Vokietijos piliečių, bet per 
paskutinius tautinius rinki
mus - 90 % . Į parlamento pir
mininkus kandidatais minima 
vokietis Brandt ir dabartinė 
Prancūzijos sveikatos ministe- 
rė Simone Veil, kuri turi dau
giau šansų, nes konservatyvai 
palaikys liberalinį kandidatą.

• ••

Prie ko prives prasidėję so- 
vietų-kiniečių pasitarimai? 
Londoniškis The Economist 
taip samprotauja:

Mao Cetungo laikais Kini
jos konfliktas su Sovietiją buvo 
ideologinio pobūdžio. Tiesa, 
kiniečių komunistai visad jau
tėsi nuskriausti komunistų ‘di- 
džiojo brolio’ jau nuo tada, kai 
sovietai neišpildė Lenino paža
do grąžinti caro atimtas teri
torijas, bet pats Mao Sovieti- 
joje įžiūrėjo komunizmo idea
lų išdavimą, paverčiant ją biu 
rokratine valstybe.

Rusų nekentimas, kurį Mao 
sukurstė prieš revizionizmą, 
yra dar ir šiandien stiprus, ta
čiau jo įpėdiniams nesiekiant 
revoliucinių tikslų, jis pasida
rė anachronizmu. Kinijos in
teresai reikalauja įtempimo 
sumažinimo pasienyje su Ru
sija. Toji siena tęsiasi per 
4,500 mylių ir yra sunkiai ap
ginama. Daugiausiai tačiau 
kiniečius paskatino pakeisti sa 
vo laikyseną jų Vietnamo in
vazija. Jei Kinijos generolai

tikėjosi galį laikyti po šachu ir 
Rusiją ir Vietnamą, jie aiškiai 
apsiriko. Derėdamiesi su ru
sais kiniečiai gali sumažinti 
dviejų frontų karo pavojų, o 
kartu sumažinti vietnamiečių 
pasitikėjimą rusais. Už tat ki
niečiai nustojo reikalauti, kad 
rusai pirmiausia pasitrauktų 
iš ginčijamų teritorijų, o rusai 
tą signalą tuojau suprato ir 
pasiūlė tartis.

Nei rusai, nei kiniečiai ne
gali per daug tikėtis. Rusai tu
rėjo netekti vilties, kad kinie
čiai juos pamiltų Mao pasi
traukus, o kiniečiai negali ti
kėtis atgauti prarastų teritori
jų, tačiau abu kraštai gali tu
rėti naudos iš susitarimo ati
traukti ir susilpninti kariuo
menes pasienyje, o be to lai
mėti ir iš abipusės prekybos, 
kuri jau pereitais metais padi
dėjo 37 % . Rusija gali sunau
doti kiniečių tekstilės gami
nius, kurių JAV ir iš viso Va
karai nenori įsileisti. Ji gali 
padėti išlaikyti tas įmones, ku 
rias Kinijoje pastatė draugys
tės laikais, kas Kinijai svarbu 
paaiškėjus, kad iš jos grandio
zinių planų pasidaryti moder
nia valstybe dar ilgai niekas 
neišeis. Kartu su Kinija ir Ru
sija laimės iš fakto, kad Ame
rika neteks savo 8 metus laiky
to monopolio turėti santykius 
su abiem komunistiniais mil
žinais. Rusija tačiau ir toliau 
liks didžiausia Kinijos proble
ma, ir dėl to ji tikrai nenorės 
atsisakyti naujai užmegstų 
santykių su Vakarais.

• ••

Pasmarkėjusios kovos Nica- 
ragua - tarp prezidento Samo- 
zos režimo ir marksistinių San 
donistų - kreipia dėmesį į visą 
Karibų jūros rajoną, labai 
svarbų JAV saugumui. New 
Republic skiltyse Tad Szulc 
teigia, kad Washingtonui ta 
sritis šiuo metu daugiau rūpi 
už kitas ir gegužės mėn. buvo 
sudaryta speciali tarpžinybi
nė agentūra - Caribbean Task

■ Iš kitos pusės
Gavau iš V. Rastenio pylos už bandymą rasti jo stai

gios meilės demokratijai šaknis (žiūr. Laiškai Dirvai), 
tačiau tai neatbaido nuo žvilgterėjimo iš kitos pusės. Ne 
dėlto, kad būčiau tam specialiai 'kvalifikuotas’, bet to
dėl, kad ”kita pusė” visdėlto egzistuoja ir provokuoja į 
ją žvilgterėti. Imkime, pavyzdžiui, kad ir dabar aktualią 
SALT II temą. Z. V. Rekašius rašė Akiračiuose:

.. Z’jeigu ALTą Vašingtono sluoksniuose jos bu
vęs pirm. K. Bobelis smarkiai sukompromitavo, 
pavertęs ją rinkimus pralaimėsiančios respublikonų 
partijos besąlyginiu rėmėju (?-vm), tai bendruo- 
meninkams šiuo pažiūriu stebėtinai pasisekė ... 
atsitiktinumo ar politinio įžvalumo dėka jie už
mezgė gerus santykius su prez. Carter grupe tada, 
kai dar nedaug kas jį laikė rimtu varžovu į JAV 
prezidentus.”

Iš kitos pusės žiūrint neatrodo, kad tai būtų lai
mingas atsitiktinumas, jau nekalbant apie politinį įžva- 
lumą. šiuo metu Carterio populiarumas yra taip kritęs, 
kad šiandien jį nugalėtų ne tik Kennedy, bet ir Reaganas. 
Carteris savo populiarumą nori pakelti SALT II sutar
ties pasirašymu, kurios nauda daug kas abejoja. ”Įžva- 
lumo ar atsitiktinumo” dėka daug tautiečių buvo pa
kviesti į Baltuosius Rūmus pusryčiams ar pranešimams, 
per kurios bandoma įrodyti tos sutarties naudingumą 
JAV-bėms. Baltieji Rūmai turbūt išeina iš apskaičiavimo, 
kad dauguma amerikiečių visai nesiorientuoja apie ką 
sukasi reikalas, bet 72' i nepasitiki rusais. Lietuvių tarpe 
tas nuošimtis turbūt sieks 99.9. Pakviestieji turėtų jaus
tis keblioje situacijoje. Iš vienos pusės jie turėtų jaustis 
pagerbti ir dėkingi, bet iš kitos jie dar nepaskelbė nė 
vieno argumento už tą sutartį, kuris jau nebūtų žinomas 
akylesniam spaudos skaitytojui, ir turi kalbėti prieš savo 
teisingą nujautimą. Ar visa tai nėra tik valstybės lėšų 
eikvojimas? Iš mokesčių mokėtojo pusės žiūrint. vni

Force - kuriai vadovauti pa
skirtas iš pensijos atšauktas bu 
vęs Valstybės Departamento 
pasekretorius Philip Habib. 
Akstino susirūpinimui davė 
perversmas mažoje Grenados 
respublikoje (vos 106,000 
gyventojų, kurių 30% neturi 
darbo). Ten įsigalėjo revoliu
cinis režimas, vadovaujamas 
tūlo Maurice Bishop, kuris pa
siprašė ir gavo Kubos pagal
bos. Panašus likimas gali iš
tikti ir kitas salelių respubli
kas (kai kurios iš jų iki šiol bu
vusios draugiškos JAV-bėms, 
pvz. Barbados), ypač turint 
galvoje, kad Kuba stiprina sa
vo karines jėgas ir iš sovietų 
gavo net du povandeninius 
laivus.

Jei Nicaragua’je įsigalės 
Sandinistai, panašus likimas 
gali ištikti ir EI Salvador su 
Hondūru. Costa Rica ir Pa
nama viešai remia Sandanis- 
tus, o Meksika - atsilankius jo
je Fidel C astro - nutraukė di
plomatinius santykius su Sa- 
mozos režimu ir spaudžia tą 
patį padaryti Washingtoną. 
Prie to reikia pridėti dar ir si
tuaciją Panamoje. JAV atsto
vų rūmai dar nepaskyrė lėšų, 
kurių prašė administracija Pa 

namo kanalo sutarties įgyven
dinimui, kurią po ilgų disku
sijų ratifikavo senatas. Taiga 
Ii privesti prie santykių su Pa
nama paaštrėjimo. Vienu žo
džiu, padėtis ten yra tokia- 
komplikuota, kad kasdien gali 
ma laukti naujų staigmenų.

Valstybės Sekretorius Ven- 
ce Amerikos Valstybių Organi 
zacijos posėdyje siūlė Nicara
gua’je sudaryti laikiną vyriau
sybę, kuri nuramintų išsilieps- 
nojusį pilietinį karą. Tas pa
siūlymas kitų Amerikos valsty 
bių, kurios bijo intervencijos 
precedento, buvo sutiktas be 
didesnio entuziazmo.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
J. Balbatas, Cleveland . .50.00 
N. Rastenis, Baltimore .. 2.00 
V. Leparskas, Eastlake .. 2.00
E. Jarašūnas,

Santa Monica ............ 25.00
V. Skridulaitis,

N. Zelandija ................ 5.00
J. Kapčius, Juno Beach .. 4 00 
V. Telyčėnaitė, Monroe .. 7.00
V. Kačinskas, Chicago .. 2.00
J. Savickas, Chicago .... 7.00
K. Keblis, Chicago......... 3.00
A. Jončys, Rochester .... 2.00
Pr. Baltuonis, La Šalie .. 2.00
V. Mackus, Chicago .... 7.00
V. Perminąs, Detroit .... 7.00
S. Lungys, Dearborn Hts. 2.00
T. Bukaveckas, Chicago .. 7.00
V. Čiurlionis, Cleveland .. 5.00
S. L. Mažintas, Chicago . .50.00 
M. Monkus, Chicago .... 2.00 
K. Statkus, Santa Monica 12.00 
A. Lauraitis,

Willow Springs............. 7.00
K. Dabulevičius, Chicago 10.00 
A. Šeštokas, Chicago .... 7.00 
Br. Scepanavičius,

Mississauga ................ 7.00
A. Iškauskas, Weston .... 5.00 
A. Braškys, Sudbury .... 7.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.
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JAUNIMAS MUSU VILTIS
Liepos mėnesyje Europoje 

rinksis IV-sis Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongresas. Jau 
pats faktas, kad išeivijoje gi
męs - ir daugumoje tik teore
tiškai pažįstąs tėvų kraštą - 
jaunimas sudaro pagrindą Jau 
nimo Kongrese, skatina dar 
labiau suaktyvinti veiklą jau 
39-rius metus besitęsiančios 
skriaudos pašalinimui.

Turbūt nėra geresnio laiko 
ieškoti naujų kelių, kaip vos 
tik užsidarius mokyklos du
rims! Mūsų džiaugsmui, ir vil
čiai, jaunimas renkasi pabūti 
lietuviškoje vienaamžių aplin
koje - pabendrauti, padisku
tuoti, pramatyti ir paplanuoti. 
Pažvelgti arčiau j save, į savo 
Įsipareigojimus: ribotis savo 
patogumu, ar prisiimti bend
ro indėlio atsakomybę.

Nė kieno kito balsas nesle
pia savyje tiek jėgos, entuziaz
mo, kiek jaunimo. Jaunimo - 
suburto aiškiame siekyje, są
moningai Įsijungusio į darbą.

Daugiau negu kada nors, 
šiandien esame reikalingi - ga 
lint laisvai kalbėti ir veikti - 
ryžto nesustoti prie uždarų du
rų ... ryžto nepasitenkinti tru
piniais ... ryžto kalbėti už ne
turinčius teisės pasisakyti ... 
ryžto kovoti už laisvę tėvų kraš
tui. Ir visa tai yra esmėje tai, 
ko jaunimas siekia kasdien - 
tik platesnėje apimtyje.

Iš kitos pusės - bendrumoje 
tikint į žmogaus ir tautos tei
sę - kova už Lietuvos laisvę 
yra tas pat, tiktai siauresnėje, 
konkrečioje apimtyje. Čia yra 
‘mūsų kiemas’, kuriame kiek
vieno mūsų pozityvi talka yra 
nepakeičiama, nežiūrint ko
kia forma ji pasireikštų.

Kada yra atvirai kalbama 
ir piktinamasi vyraujančiu te
roru daugelyje kraštu, ar gali
me mes užmerkti akis prieš ty
lų terorą vykdomą mūsų kraš
te? Ar nebūtume tada tylūs 
sąmokslininkai didžiosios nuos
kaudos, leisdami skriaudėjam 
‘teisėtai’ viešpatauti toliau?

Nei vienas mūsų nėra lais
vas nuo pareigos, nors kiekvie
no laisvas apsisprendimas pa
teisina ar žlugdo į jį dedamas 
viltis. Tautos ateitis didele da 
limi priklauso nuo jaunimo są
moningumo ir įsipareigojimo. 
Norėtųsi tikėti, kad IV PLJK 
dalyviai nepasirinks lengvo ir 
slidaus kompromisų kelio, o 
pasisakys už tiesų ir atvirą lais 
vės kraštui siekį, už nesaisto
mą pasisakymą ir teisę nega
linčių jų dalyvauti šiame kong 
rese.

Nelengva buvo eilė metų 
praradus nepriklausomybę, 
tėvynę ir namus. Tremtis-išei- 
vija formavo jaunuolių kelią, 
kurių vaikai šiandien jau jun

giasi į siekio tęstinumo eigą. 
Todėl suprantama, kodėl IV 
PLJK-so sėkmėje slypi ir viltis, 
ir nerimas, ir troškimas ... ne 
vien tik kraštą palikusių lie
tuvių.

Linkime, kad IV Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresas 
savo ateities planus užakcen
tuotų teisės ir taikos siekiu, 
kurio apimtyje galėtų būti gy
va laisva ir išdidi Lietuva.

(g)

IV PLJK ĮVYKIŲ 
KALENDORIUS

IV PLJK vyksta 1979 m. 
liepos mėn. 11-29 d.d.
Anglijoje ir Vakarų 

Vokietijoje.
IV PLJK atidarymas — 

liepos 11 d. 19 vai. kongre
so stovykloje, Anglijoje. 
Atidarymo paskaita: "Lie
tuvių jaunimo padėtis pa
saulyje”, dr. Rimantas Pet
rauskas, Kanada.

IV PLJK stovykla — lie- 
poes 11-18 d.d. St. Mary’s 
College Strawberry Hill, 
Anglijoje. Dalyvauja 450 
jaunuolių.

IV PLJK atidarymo kon
certas — liepos 14 d., 14 vai. 
Queen Elizabeth Hali, Lon
done. Programų išpildo: 
Petras Odinis ir Ramin
ta Lampsatytė (Vokietija), 
moterų oktetas Volungė 
(Kanada), liaudies šokių ir 
muzikos ansamblis Ginta
ras (Kanada).

IV PLJK atidarymo šo
kiai — liepos 14 d., 19:30 
vai. Kensington Town Hali, 
Londone, Anglijoje.

IV PLJK iškilmingos ati
darymo Mišios — liepos 15 
d., 14 vai. Brompton Orato- 
ry, Londone, Anglijoje.

Kelionė į Europos žemy
nų — liepos 18 d. iš Londo
no Į Doverį traukiniu, o to
liau laivu per Lamanšo ka
nalą.

IV PLJK studijų dienos 
— liepos 19-27 d.d. Alten- 
berge, netoli Bonnos, Vak. 
Vokietijoje. šie kraštai 
siunčia savo atstovus: Ar
gentina, Australija, Brazi
lija, Didž. Britanija, JAV, 
Kanada, Kolumbija, Italija, 
Prancūzija, Švedija, Vene- 
zuela ir Vokietija. Paskai
tininkai: dr. K. Čeginskas 
(Vokietija), St. Lozoraitis, 
jr. (Italija), Rasa Lukoše- 
vičiūtė (Kanada), dr. Algis 
Norvilas (JAV), Tomas

Įteikė Jungtinėms Tautoms jaunimo peticiją
Lietuvių jaunimo petici

ja Jungtinėms Tautoms bu-

Venclova (JAV), Marytė 
Stankuvienė-Saulaitytė (Vo 
kieti ja).

IV PLJK ekskursijos po 
Europą — liepos 19-27 d.d.

IV PLJK uždarymas (I 
dalis) — liepos 27 d., 15 vai. 
Haus der Begegnung salė
je, Koenigsteine (prie 
Frankfurto). Platus prista
tymas IV PLJK nutarimų 
su diskusijom.

IV PLJK jaunų kūrėjų 
vakaras — programą išpil
do : Mirga Bankaity tė
(JAV), Beatriče Bacevičiū
tė (Brazilija), Violeta 
Maksvytytė (Australija), 
Regina Giniotienė (Kana
da), Karolina Masiulytė 
(Prane ūži ja), Veronika 
Krausaitė (Kanada), Jūra
tė Tautvilaitė (JAV), Kris
tina Grabnickaitė (JAV), 
Eglė Juodvalkytė (Vokie
tija), Vita Polikaitytė 
(JAV).

IV PLJK uždarymas (II 
dalis) —liepos 28 d. 11 vai. 
Haus der Begegnung salėje, 
Koenigsteine. Uždaromieji 
žodžiai: "Jaunimo Sąjunga 
po kongreso: padėtis ir atei
ties perspektyvos” (lietu
viškai) — Vincas Bartuse
vičius (Vokietija) "Lietu
vių jaunimas pasaulyje ir jo 
kongresai” (vokiškai) — 
Kęstutis Ivinskis (Vokieti
ja). Trumpas pristatymas 
kongreso nutarimų. Prista
tymas naujos PLJS valdy
bos bei paskelbimas sekan
čio kongreso vietos.

IV PLJK uždarymo kon
certas — liepos 28 d. 15 vai. 
Haus der Begegnung salėje, 
Koenigsteine. Programą iš
pildo : Ričardas Daunoras ir 
Raminta Lampsatytė (Vo
kietija), moterų oktetas 
Volungė (Kanada), Sodau- 
to — Bostono etnografinis 
ansamblis (JAV).

IV PLJK uždarymo šo
kiai — liepos 28 d., 20 vai. 
Restaurant im Palmengar- 
ten, Frankfurte, Vakarų 
Vokietijoje.

IV PLJK iškilmingos už
darymo Mišios — liepos 29 
d. 10:30 vai. Haus der Be
gegnung bažnyčioje, Koe
nigsteine, Vak. Vokietijoje.

IV PLJK meno paroda — 
liepos 27-29 d.d. Haus der 
Begegnung namuose, Koe
nigsteine, Vokietijoje. Da
lyvauja: Linas Kojelis
(JAV), Snaigė Šileikienė 
(Prancūzija), Rimantas Gu- 
muliauskas (Vokietija), Jū
ratė Lemkienė (Vokietija), 
Jean Christophe Mončys 
(Prancūzija), Romas Ky- 
nas (Vokietija), Romas ža
liukas (Vokietija), Marytė 
Barzdžiūtė (Arge ntina), 
Petras Ramanauskas (Vo
kietija), Elena Baronaitė 
(Venezuela), Sigita Kon- 
drataitė (Prancūzija) ir ki
ti. 

vo įteikta 1979 m. birželio 
15 d. New Yorke. šią 
150,000 parašų peticiją pri
ėmė JAV atstovas prie 
Jungtinių Tautų žmogaus 
Teisių Komisijos Edward 
Mezvinsky.

Lietuvių delegaciją suda
rė Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjungos atstovai Vio
leta Abariūtė (iš Detroito), 
Jūratė Krokytė-Stirbienė ir 
Rimantas Stirbys (iš Phila- 
delpia), Danutė Norvilaitė 
(iš New Yorko), ir Lietuvos 
Vyčių atstovas William A. 
Sidtis (iš New Yorko). Juos 
lydėjo Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės ir Koalicijos 
Gelbėti Petkų ir Gajauską 
atstovas kun. Kazimieras 
Pugevičius (iš New Yorko) 
ir JAV LB Visuomeninių 
Reikalų Tarybos pirmininkė 
Aušra Zerr (iš Philadelphi- 
jos)), kurios pastangomis 
lietuvių delegacija buvo pri
imta pas Edward Mezvins
ky.

Peticijoje prašoma, 'kad 
Sovietų okupuotuose Pabal
tijo kraštuose būtų grąžin
tos žmogaus, religinės bei 
tautinės teisės ir valstybinė 
nepriklausomybė. Peticijos 
tekstas buvo paruoštas ang
lų, vokiečių, ispanų ir portu
galų kalbomis. Jaunimo pe
ticijos parašai buvo surink
ti prieš kelis metus ir iki 
šiol buvo dėtos pastangos 
peticiją įteikti Jungtinėms 
Tautoms.

Peticijai parašai buvo 
renkami organizuotai Ang
lijoje, Argentinoje, Austra
lijoje, Brazilijoje, JAV, Ka
nadoje, Šveicarijoje, Vene- 
zueioje ir Vokietijoje. Pa
skirų parašų gauta iš pa
vergtos Lietuvos, Indijos 
Indonezijos, Malazijos, Šve
dijos, Urugvajaus ir kitur. 
Apskaičiuojama, kad iš sve
timtaučių surinkta 130,000 
parašų, kurie tuo pačiu bu
vo supažindinti su dabarti
ne Lietuvos padėtimi. JAV- 
se buvo surinkta 57.3 G vi
sų parašų — vien chicagie- 
tis Pranas Būdvytis surinko 
virš 35,000. Lietuviais ne
gausi Kolumbija surinko 
net 30.5 G visų parašų. Ten 
ypatingai pasidarbavo Jo
nas Kaseliūnas ir kun. M. 
Tamošiūnas.

Įteikiant peticiją, virš va
landos trukusiame pokalby-

zd—- ----------
Linkiu Susivienijimui Lietuvių 

Amerikoje sėkmingų šešiasdešimtojo 

seimo dienų!

Euphrosine Mikužis
SLA Iždininke

PRO O 
ŽIŪRONĄ

NEPAISYMAS aiškaus 
skirtumo ‘bendravimo’ ir 
‘bendradarbiavimo sąvo
kose, atrodo sąmoningomis 
pastangomis jas sulieti tik 
vandens drumstimui.

Bendradarbiavimo šali
ninkai sumaniai ir įtikinan 
čiai įrodinėja savo prana
šumą tiek politikos, tiek 
medicinos, tiek ir bendro 
išsilavinimo srityse. Ir čia 
pat įveda paaiškinimą, jog 
okupuotojas rusas, ir pa
vergtas lietuvis nėra tas 
pat (nors lietuvio ir oku
panto sąvokos iš tikro visai 
nėra maišomos!).

Net ir daleidžiant pra
našumo galimybę bendra
darbiavimo šalininkams, 
tai dar neduoda jiems tei
sės visus kitaip galvojan
čius vadinti ‘nesuprantan
čiais’, ‘naiviais’, netgi kal
tais visuomenės kiršinimu. 
Jei yra randamos naujos 
galimybės padėti savie
siems krašte, būtų geriau 
ramiai koncentruotis jų pil
nam išnaudojimui, neeik
vojant energijos kitų darbo 
ir pažiūrų nuvertinimui. 
O dėl visų kalbų - ne vien 
nuo žąsies vanduo nubė
ga ...

Gyvas tebėra liūdnas 
faktas, kad kraštas yra oku
puotas ir oficialus ryšys- 
bendras darbas gali būti 
palaikomas tik su okupan
to (ir ne taip jau labai nai
vaus!) sutikimu. Atsisako- : 
ma nuo to (ir tai nemaišy- ’ 
tina su bendravimu su 
tauta) norint pastoviai ryš- ! 
kinti esančią savo krašto 
padėtį ir siekiant laisvės 
Lietuvai, nors šiuo metu 
kai kam tai atrodytų ir 
nereali svaja.

Niekas neturi monopolio 
kovos būdui, ar priemo
nėms: kuo jos įvairesnė, 
tuo daugiau galimybių lai
mėjimui, kol esi tikras ku
riame vežime sėdi. Bet ir 
čia - RESPEKTAS ir DIS
KRETIŠKUMAS rašytina 
didžiosiomis raidėmis.

Ne iškaba svarbu - bet 
darbas.

Ego

je buvo priminta, kad bir
želio 15 d. lietuviams yra 
skaudžių prisiminimų die
na, nes prieš 39 metus So
vietai okupavo Lietuvą ir 
atėmę laisvę pradėjo tauti
nį genocidą ir trėmimus į 
Sibirą.
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Diplomatijos paraštėje (111) Vaclovas Sidzikauskas

PET
Kol lėšos leido PET kiek

vienais metais turėdavo pil
naties sesijas Europos Ta
rybos būstinėje Strasburge 
ar Paryžiuje. Europinės se
sijos vykdavo pavasari, jas 
suderinant su Europos Ta
rybos pavasari osesija. PET 
posėdžius asmeniškai svei
kindavo Europos Tarybos 
pirmininkai, įvairių valsty
bių ministeriai ir parlamen
tarai, jų tarpe suminėtini: 
Georgės Bidault, Prancūzi
jos min. pirmininkas ir už
sienių reikalų ministeris, 
min. Pierre Pflimlin, Kurt 
Georg Kiesinger, Vakarų 
Vokietijos parlamento už
sienių reikalų komisijos pir
mininkas, vėliau Bundes- 
kancleris, Belgijos senato 
pirmininkas, Olandijos par
lamento narys Goetbard ir 
Švedijos parlamento narys 
Karol Wistrand bei daugelis 
kitų.

Antrąją PET sesiją Stras
burge, kuri prasidėjo 1956 
m. balandžio 12 d. ir truko 
4 dienas, telegrama pasvei
kino Prancūzijos ministeris 
pirmininkas Georgės Bi
dault.

Toj sesijoj aš buvau pra
nešėjas sovietų kolonializ
mo klausimu. Daugiausia 
mano pastangų ir santykių 
dėka Europos Tarybos Pa
tariamasis Parla m e n t a s 
1960 m. rugsėjo 29 d. pri
ėmė šią rezoliuciją:

"RESOLUTION 189 1960 
on the situation i n the Bal- 
tic Statės on the tvventieth 
anniversary of their for- 
cible incorporation into the 
Soviet Union:

1. The Assembly;
2. On the twentieth an- 

versary of the occupation 
and forcible incorporation 
into the Soviet Union of the 
three European Statės of 
Estonia, Latvia and Lithua- 
nia;

3. Notės that this illegal 
annexation took place with- 
out any genuine reference 
to the vvishes of the people;

4. Expresses sympathy 
with the sufferings of the 
Baltic peoples and assures 
them that they are not for- 
gotten by their fellow Eu- 
ropeans;

5. Is confident that Com- 
munist oppression will not 
succeed in crushing their 
spirit and faith in freedom 
and democracy;

6. Notės that the inde- 
pendent existence of the 
Baltic Statės is štili recog- 
nized de jure by a great ma- 
jority of the Governments 
of the nations of the free 
world;

7. Urges member Govern
ments to support appropri- 
ate efforts of‘ the Baltic 
refugees to maintain their 
national culture, traditions 
and languages, in anticipa- 
tion of the time when E s-

veikla Europoje
tonia, Latvia and Lithuania 
will be able to play their 
part os fraee nations in our 
democratic international in- 
stitutions.”

Europinės PET sesijos 
susilaukdavo gražaus atgar
sio vietos ir tarptautinėj 
spaudoj. Buvo tai, sakyčiau, 
PET autoriteto ir reikšmės 
k u 1 m inacinis laikotarpis. 
Neveltui Valstybės Depar
tamente mums buvo sako
ma, kad PET turi poveikio 
tarptautinei politikai.

Europines sesijas sudary- 
darydavo visų 9 pavergtų
jų kraštų delegacijos po 6 
asmenis — delegacijų pir
mininkai atvykę iš JAV ir 5 
iš nuolatos gyvenančiųjų 
Europoje.

Europinių sesijų proga 
Strasburge susitikdavome 
su Vakarų Europos valsty
bių ministeriais, parlamen
tarais ir spauda. Ne be mū
sų įtakos Europos Tarybos 
Patariamasis parlamentas 
(Consultative Assembly) 
sudarė Europos Taryboje 
neatstovaujamų valstybių 
komisiją, kuri, mums esant 
Strasburge, pakvie s d a v o 
mus į savo posėdžius ir iš
klausydavo mūsų praneši
mus apie padėtį mūsų atsto
vaujamuose kraštuose.

Sesijoms pasibaigus, o 
kartais ir prieš jas, iš Ame
rikos atvykusieji delegacijų 
pirmininkai, dažnai pasi
skirstę grupėmis, lankyda- 
vomės Vakarų Europos sos
tinėse — Paryžiuje, Londo
ne, Bonnoje, Romoje, Stock- 
holme, Kopenhagoje, Ma
dride, Berne, Hagoj ir Briu
selyje.

Negaliu praleisti nepa
minėjęs mano pirmo apsi
lankymo Bonuos užsienių 
reikalų ministerijoj. Mane 
pamatęs ir atpažinęs minis
terijos vyriausias 'Mūrinin
kas”, kuris mano Berlyno 
laikais tas pareigas ėjo Wil- 
helmstrasėje (Vokiet i j o s 
užsienių reikalų ministeri
joj Berlyne), iš nustebimo 
ir džiaugsmo beveik puolė į 
isteriką. Teiravosi apie ma
no žmoną ir buvusius mano 
Berlyno kolegas, ypač Pran
cūzijos ambasadorių de 
Margerie, Italijos — grafą

Aldrovandi, Danijos minis- 
terį Zahle, Olandijos — gra
fą Limburg-Styrum, Turki
jos ambasadorių Kemalle- 
din Sami Pasha, taip pat 
kaip aš išgyvenau karą ir 
pokarinį laikotarpį. Jis man 
"atidarė visas Ausvvaerti- 
ges Amto duris", galėjau 
lankyti ką tik norėjau. Sa
vo nepaprasta laikysena 
mano atžvilgiu jis atkreipė 
žurnalistų dėmesį. Kitą die
ną visas tas nuotykis pasi
rodė, su mano atvaizdu, 
Bonnos spaudos skiltyse.

(Bus daugiau)

Wanted Journeyman
TOOL AND DIE MAKERS
Mušt have job shop experience. Be 
able to sėt up wcrk from blue prints 
6c Close tolerance. Up to $24,000 or 
more per year (incentive plan).

APPLY CALL OR WRITE TO:
NEW HOPE TOOL & 

FABRICATION
P. O. BOX 807 

FUQUAY V ARINA, N. C. 27526 
919-552-9181

(26-32)

MOLD MAKERS
TOOL MAKERS

We are upgranding our new tooliag 
facility and are in need cf aggres- 
sive conscientious craftsnien. We of
fer excellent benefits, insurance, pen
sion, 40-5 5 hours per w<-ek 6c year 
round security.

TOP HOURLY RATE UP 
TO S11.00 PER HOUR 
GRAMTHAN, INC.

1200 East Street 
Fairport Harbor, Ohio 44077 

216-357-5573
An Equal Opportunity F.moloyer 

(24-28)

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL IIEl.P 

to live and work in a Congenial 
Community

REGISTERED NURSES 
with supervisory experience 

FOR 3-1 I —- I 1-7 SHIFT

ALSO NEEDED

DIRECTOR OF NURSING
B. S. Degree preferably, with experi- 
ence. Good startinę salary wįth liberal 
personnel policies.. Apply calsoi write

BROOKS COUNTY HOSPITAL
QUIT?ACN, GA. 31643 

912-263-4171
(12 2r’>

OPPORTUNITY FOR

REGISTERED NURSES
To work and live in a Congenia) 
Community vvith Supervisory experi 
ence. For 3-11 — 11-7 Shift. Good 
starting salary and liberal personnel 

policies. Apply call or vvrite
CLINCH MEMORIAL 

HOSPITAL
815 CARSWELL ST. 

HOMERV1LLE, GA. 31634 
912-487-5331

(12-25>

Wanted lst Class Skilled
LATHE HANDS 
MILL HANDS

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance. And be 
experienced in form work. Frin.-e 
benefits & oveitime.

313-365-4260
(20-281

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 Vi % — 4 metų su $1,000, minimum. 
6 H % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6»/2% — 1 metu su $1,000, minimum.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus nauja 
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

alnt 
ttiony

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

Open Mon., 9-8; Tu«., Thura., Fru, 9-5; Sat., 9-1; CloMd

Juetaa Gribauskas, vedėjas

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

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

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

f
e

Mažeika & Evans
iŠ Laidotuvių Direktoriai
S 6845 SOUTH VVESTERN AVĖ.

S CHICAGO, ILL.
P Trys Moderniškos Koplyčios 
y Mašinoms Vieta į Tel. 737-8600 737-8601
£ 9837 SOUTH KEDZIE AVENUE

EVERGREEN PARK, ILL. 6U642
Tel. 422 2000

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas. RE 7-3332
Savininkai: J. J AN ŪSAITIS ir J. MAiEIKA

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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KETURAKIS - JUOZAS VILKUTAITIS
VĖL GRĮŽTA«

Stasys Barzdukas

Jau taip yra, kad mirtis, nu
traukdama žmogaus gyvybės 
siūlą, išjungia ji iš gy venimo ir 
pasuka užmiršties linkme. Ki
taip yra su rašytojais. Jie savo 
palikimu lieka gyvi ir po mir
ties. Šitaip į gyvenimą vėl

KALBOS VARGAI
T. KLYGA

Kirtis ir priegaidės — tai 
mūsų kalbos grožio, skam- 
buvo ir lankstumo savybės. 
Bet kirčiavimo taisyklės 
dar ne visais atvejais tvir
tai nustatytos, šen ten yra 
dar laisvo Įvairumo, t. y. ta
riama ne vienaip (pagal tar
mines arba istorinės slink
ties skirtybes. Iš viso mūsų 
bendrinė kalba dar nėra ga
lutinai nusistovėjusi, reikia 
daug ilgesnio laiko tokiam 
sudėtingam kultūros daly
kui išsilydyti. O dabar, ne
sant laisvos valstybės, kal
ba negali normaliai tvarky
tis ir tobulėti. Pavyzdžiui, 
prancūzai jau net nuo 14 
amžiaus turėjo žodynų ir 
gramatikų, bet dar 17 a. 
užvirė aštri šimtametė ko
va dėl bendrinės kalbos da
lykų, kol susitarta.

Tačiau yra mūsų kalboj 
dėsnių, kurie jau neabejo
tini. Tais atvejais klaidos 
neleistinos, šįkart paliesi m 
moterų vardus su galėnėm 
a. O vardai yra opus reika
las — tai ne šiaip sau žo
džiai, bet asmens tapatybės 
ir garbės garsiniai ženklai.

Toki vardai; Vida, Rasa, 
Rūta, Regina, Ona, Dalia, 
žiba, Rima, Jolita, Zuzana, 
Marija, Brigita — dažnas 
mūsų net nežino, kad 
čia vienaskaito vardininko 
linksnis turi būtinai, kirtį 
pačiam gale, t. y. ant a. Tai 
Sausiuro dėsnis, be jokių iš
imčių. Tik tvirtapradės 
priegaidės kirtis atsilaiko 
pri eš pa s k u t i n i a m s k i em e ny, 
jei vardo galūnė yra a, bū
tent rtaima, Vanda, Guoda, 
Jūra. Visai kas kita su var
dų galūne ė — kirtis išsi
laiko priešpaskutiniam skie- 
meny, todėl čia ir klaidos 
lengviau išvengiant, pvz. 
Dainė, Rasė, Teklė, Valė, 
Ramunė, Bitė, Skaistė . .. 
Taip tad Rasė ar Giedrė lyg 
lengviau tiksliai tariama, 
negu Rasa ar Giedra.

Kartą Marijos šventėj 
šiaip gražus pamokslas bu
vo žiauriai sugadintas, vis 
tariant kartotinai klaidin
gai Marijos vardą: vietoj 
vardininko vis šauksminin
ką, nes tuodu linksniu at
skiria vien skirtinga kirčio 
Vieta.

grįžta 1948 metų rugsėjo 11 
dieną miręs Keturakis - Juozas 
Vilkutaitis: šiais metais išeis 
knyga ‘Tikrasis Keturakis ir jo 
raštai’, išleidžiama jo vaikų. 
Vadinasi, savo tarpe vėl turė
sime mirusį, bet gyvą savo gy
venimu ir raštais autorių. Su 
velioniu teko susidurti ir man, 
tad dalinuos pluošteliu atsimi
nimų.

1930 mėtų sausio 1 dieną r 
buvau paskirtas lietuvių rai
bos ir literatūros mokytoju į 
Prienų ‘Žiburio’ gimnaziją. 
Prienai - nedidelis provincijos 
miestelis, bet turėjo daug gerų 
pusių. Jie netoli Kauno, be
veik jo priemiestis, viena va
landa kelionės lengva mašina 
arba autobusu. Visai čia pat 
Birštono kurortas. Pro šalį te
kantis Nemunas, aplinkui di
džiuliai pušynai. Taip pat 
Prienai reiškėsi ir gyvu lietu
višku gyvenimu. Tad į pasky
rimą mokytoju žiūrėjau kaip į 
tam tikrą laimėjimą ir juo bu
vau patenkintas. Paties mies
telio visuomenė buvo marga. 
Visų pirma iš jos išsiskyrė ke
turi ‘didieji’. Tai giliai Prie
nuose savo šaknis suleidę: ka
talikų parapijos klebonas pre
latas Jonas Valaitis, gydytojas 
dr. Juozas Brundza, gimnazi
jos direktorius kanauninkas Pe 
liksas Martišius ir notaras (bu
vęs teisėjas) Juozas Vilkutaitis. 
Toliau ėjo ‘mažesnieji - gimna 
zijos ir pradinių mokyklų mo
kytojai, teismo, pašto, polici
jos, savivaldybės ir kitų įstai
gų tarnautojai, vietos preky
bininkai bei pramonininkai, iš 
kurių ypač išsiskyrė Prienų 
alaus bravoro savininkas Sa- 
chovas.

Margi šios visuomenės atsto 
vai politinių, kultūrinių, įsiti
kinimų atžvilgiu, tačiau mo
kėjo pakilti, kaip kad sakoma, 
‘aukščiau partijų’, tad Prienų 
visuomenė buvo darni. Saky
sim, katalikas klebonas Valai
tis mokėjo gražiai sugyventi su 
tautininku dr. Brundza, taip 
pat bendrą kalbą su kitais mo
kėjo rasti gimnazijos direkto
rius Martišius ir tautininku lai 
komas notaras Vilkutaitis, for
maliai jokiai partijai niekados 
nepriklausęs.

Su pastaruoju mus, gimna
zijos mokytojus, daug kas jun
gė. Visų pirma gimnazijoje 
mokėsi visi jo vaikai, o jų buvo 
net šeši. Man pačiam teko bū
ti Leokadijos, Vytauto, Biru
tės ir Danutės mokytoju. Visi 
jie buvo geri ir rūpestingi mo
kiniai, todėl ir mūsų santykiai 
su visa Vilkutaičių šeima buvo 
geri. Joje ypač jaunesnieji mo 
kytojai - Ignas Saudargas, Juo 
zas Eidukevičius, Benediktas 
Bučinskas ir aš - lankydavo- 
mės ne tik oficialiomis švenčių 
vardinių, ar sukaktuvių pro
gomis, bet mėgdavome užsuk
ti ir be progų - pažaisti tinkli
nį, kroketą, ar šiaip pasisve
čiuoti šeštadienių vakarais. Po 
nia Vilkutaitienė mus visados 
mielai pavaišindavo, netrūko

čia mums šnektos, jautėmės 
kaip namie. Čia mezgėsi arti
mesnės mūsų pažintys ir su šei 
mos galva - Juozu Vilkutaičiu. 
Jo judėjimo laisvę varžė inva
lidumas (jam buvo amputuo
ta viena koja), bet į pašneke
sius jis mielai jungdavosi. 
sius jis mielai jungdavosi. Jis 
šiuo atžvilgiu nieku neišsisky
rė iš kitų gausios Vilkutaičių 
šeimos narių.

Nors buvo miestelio mastu 
aukštas pareigūnas, bet šios 
‘didybės’ nerodė, jos nepabrė
žė, ja nesididžiavo, tad ir mū
sų tarpusavio santykiai buvo 
šilti, paprasti, nuoširdūs. Vil
kutaitis savo gyvenimą tvarkė 
asketiškai tad ir buvo asketiš
kos išvaizdos žmogus: lieso vei
do ir liesos išvaizdos, natūra
lių judesių, laisvos laikysenos. 
Kiekvienam prieinamas, po
kalby reikiamą žodį randąs. 
Todėl palyginti su kitais Prie
nų ‘didžiaisiais’ jo šeimoj mes 
mėgome daugiausia lankytis.

Šiuo metu yra aktualus kont
roversinis Juozo Vilkutaičio- 
Keturakio autorystės klausi
mas. Okupuotoje Lietuvoje 
siekiama jam paneigti popu
liarios komedijos ‘Amerika pir
tyje’ autorystę. Anais laikais, 
taigi prieš penkiasdešimt me
tų, Prienuose ir apskritai Lie
tuvoje tokio klausimo nebuvo 
Visi tada Juozą Vilkutaitį lai- 
kėme ‘Amerika pirtyje’ auto
riumi. Jo paties ir jo šeimos gy 
venime tai buvo savaime su
prantamas ir aiškus dalykas. 
Juo abejoti niekam neleido ir 
ta aplinkybė, kad Juozas Vil
kutaitis buvo didžiai nuošir
dus, teisingas ir atviras žmo
gus. Dabar, žiūrint iš perspėk 
tyvos, sunku net prileisti, ko
kia prasmė būtų buvusi sveti
mą autorystę pasisavinti, juo 
labiau, kad abiejų brolių (Juo 
so ir Antano) tarpusavio san
tykiai nieku nebuvo drumsčia
mi.

Juozo Vilkutaičio dabarti
niai kritikai remiasi jo raštų ta
riamu nevienodu lygiu - ‘Ame 
rika pirtyje’ esanti geresnė už 
‘Šimtą margų’, bet ar nėra tas

pat ir su kitų autorių raštais? 
Ar visi jų raštai yra vienodo 
lygio? Todėl negali atsikratyti 
įspūdžio, kad Juozo Vilkutai- 
čio nuautorinimas vykdomas 
kitais, politiniais, ne literatū
riniais tikslais. Juk bolševikų 
okupavusių Lietuvą tikslas lik
viduoti krašto patriotus. Kai 
Vilkutaičio atveju jiems tai ne 
pavyko - jis pasitraukė į Vaka
rus, tai dabar jie nori jį sunai
kinti bent dvasiškai. Todėl jo 
vaikai atlieka reikšmingą dar
bą, autoritetingai ir dokumen
tuotai gindami savo a.a. Tėvo 
autorystės garbę. Man, Juozą 
Vilkutaitį geriau pažinusiam 
ir iš arčiau mačiusiam, taip 
pat didžiai malonu į šią auto
rystės bylą įsijungti bent pra
eities trumpu pluošteliu šiltų 
atsiminimų. Džiaugiuosi, 
kad Keturakio-Juozo Vilkutai
čio knyga ‘Dirvos’ spaustuvėje 
jau surinkta, atiduodama 
spausdinti ir prisidės prie jo 
autorystės gynimo ir atmini
mo atnaujinimo. Keturakis- 
Juozas Vilkutaitis vėl grįžta į 
kultūrinį mūsų gyvenimą.

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Šv. Kazimiero aukšt. lituanistinės mokyklos abiturientai — 
R. Kazlauskaitė, A. Miškinis ir M. Bankaitytė eina padėti gėlių 
puokštę prie paminklo žuvusiems dėl Lietuvos laisvės.

V. Bacevičiaus nuotr.

LITUANISTIKOS 
SEMINARAS

Šią vasarą Pasaulio lietu
vių jaunimo sąjungos Ryšių 
centras ruošia šeštąjį litu
anistikos seminarą rugpiū
čio 5-19 d.

Seminaro programa yra 
skirstoma į tris pagrindi
nes sritis: lietuvių kalbą, 
lietuvių literatūrą ir Lietu
vos istoriją. Dalyviai galės 
rinktis iš 10 kursų ir pri
valės imti mažiausiai ketu
ris — bent po vieną iš virš- 
minėtų sričių. Vakarais bus 
specialios paskaitos, disku
sijos ir kita programa, bet 
daugiausia laiko bus ski
riama individualioms studi
joms.

”Loyola of the Lakęs”, 
amerikiečių jėzuitų kunigų 
sodyboje seminaras įvyks 
keli kilometrai į pietus nuo 
Akrono miesto, Ohio valsti
joje, JAV vidurvakariuose. 
Vieta lengvai pasiekiama. 
Akro ne yra autobusu sto
tis; lėktuvai leidžiasi Ak- 
ron-Canton aerouoste. Tai 
nuošali vieta, toli nuo mies
to triukšmo, supama ūkių, 
paskendusi tarp neaukštų 
kalvų ir ežerų. Namai yra 
aprūpinti visais bendrabu
čio patogumais — maistu, 
patalyne, rankšluosčiais.

Seminarui registruojama- 
si paštu, užpildant specialią 
anketą ir ją pasiunčiant 
PLJS Ryšių centrui, drauge 
su negrąžinamu $15.00 re
gistracijos mokesčiu. Re- 
gistruojamasi ne mažiau 
kaip dviem savaitėm. Semi
naro mokestis yra $130.00, 
įskaitant registraciją. Kur
santai renkasi sekmadienį, 
rugpiūčio mėn. 5 d. ir skir
stosi sekmadienį, rugpiūčio 
mėn. 19 d.

Norintieji gauti įskaitas 
(undergraduate credit — 
Lithuanian culture & civili- 
zation) iš Kento valstybinio 
universiteto turi užmokėti 
atskirą, papildomą mokestį 
už tris arba šešias valandas. 
Įskaitos skaičiuojamos pa
gal ketvirčio (ne semestro 
ar trimestro) isistemą.

Dėl papildomų informaci
jų kreiptis į PLJS Ryšių 
Centrą 2422 W. Marųuette 
Rd., Chicago, III. 60629.
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LAIŠKAS 'DIRVAI' Š EUROPOS

Paukščių mėgėjas Austrijos -
Vengrijos pasienio stepėse

Petras Volunge

NEUSIEDLER EŽERAS - 
BURGENLANDO 

PUOŠMENA

Burgenland, Austrijos la
biausiai i pietus nusidriekusi 
provincija (oficialiai čia pro
vincijos vadinamos ‘Land’, 
‘Lander’), rubežiuojasi su Mas
kvai pakliautomis Vengrijos 
irCekoslovakijos satelitinėmis 
valstybėmis. Kai įvažiuoji į 
Austriją iš vakarų, atrodo, 
kad kalnams nebus galo. Tik
tai pravažiavus Tirolį su jo sos
tine Innsbrucku, krašto pavir

šius darosi kiek plokštesnis, 
nors kelių ar net keliolikos šim
tų metrų aukščio kalvos lydi 
keleivį iki pat Vienos. Į pietus 
nuo krašto sostinės prasideda 
didžioji lyguma, kuri nusitę
sia į Vengriją. Šiai lygumai 
vendrai yra davę vardą: ‘Pus- 
zta’. Burgenlando provincija 
sudaro vengriškų stepių tęsinį.

Būtų klaidinga manyti, kad 
puszta yra tarytum dykuma. 
Anaiptol. Tai derlinga lygu
ma, kurioje dera įvairios javų 
rūšys, didelius plotus užima 
kukurūzai bei saulėgrąžos, ga
nosi didžiulės gyvulių kaime
nės. Betgi austriškame Bur- 
genlande laubiausiai augina
mos vynuogės, iš kurių gami
namas puikus vynas.

Mane į Burgenlandą atvedė 
savita to krašto gamtą. Šios 

‘Arpber J-Įolidays”

1979 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVA

iš BOSTONO ir NEW YORKO
DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:

VIENOS SAVAITĖS: Maskva/Vilnius
Liepos 12 — $865.00
rugpiūčio 2 — $865.00 
rugsėjo 19 — $S29.00
DVIEJŲ SAVAIČIŲ:

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

gruodžio 19 — Leningradas 2, Vilnius 5, Ryga 2, 
Maskva 2, Helsinkis 2................. $1015.00

MEMBER

VISOS GRUPĖS aplankys Kauną ir Trakus, bus 
lydimos vadovu. 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 j LIETUVĄ ir i 

kitas pasaulio šalis.
Įstaigai vadovauja:

ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.
PRICES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 

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

provincijos puošmeną sudaro 
Neusiedler ežeras. Tai didžiu 
lis vandens telkinys, užiman
tis 174 kvadratinius kilomet
rus, o kartu su pakrantėmis 
nusidriekusiais nendrynais bei 
meldynais sudarantis net 300 
kv. km. Ežero ilgis siekia 35 
kilometrus, plačiausioje vieto
je krantai nutolę vienas nuo 
kito iki 14 kilometrų.

Nedaug Europos žemyne 
yra tokių ežerų kaip Neusied- 
lersee. Jau jo gylis yra nepap
rastas - tarp vieno ir pusantro 
metro. Nekartą vietiniai gy
ventojai yra ėję ląžybų, kad 
perbris ežerą neplaukdami - 
ir ląžybas visada laimėdavo. 
Kita ežero savybė yra ta, kad 
vanduo yra sūrus, nors toli gra
žu ne tokio laipsnio, kaip jūro
je. Kadaise visoje vengriškoje 
pusztoje tyvuliavo jūra. Ste
pėje dar ir šiandien aptinka
ma druskos ir kitokių minera
lų.

Tačiau Neusiedler ežeras 
yra pagarsėjęs dar vienu po
žiūriu: jo pakrantės apaugu
sios plačiomis nendrių bei mel 
dų juostomis.

Kai Burgenlande nėra nei 
didelių miestų, nei žymesnės 
pramonės, tai pati gamta išli
ko žymiai mažiau paveikta šių 
laikų civilizacijos neigiamų pa
darinių. Kai kurie būdingi 
kraštui plotai paskelbti gam-

rugsėjo 26 — $829.00 
spalio 10 — $829.00

jau nekalbant apie Helgolan- 
diją, Olandiją, Siaurės jūros ir 
Atlanto vandenyno pakrantes 
(Bretaniją) ir t.t.

Ir vis dėlto dar lieka paukš
čių rūšių, kurias pažįstu tik iš 
paveikslų ar iš iškamšų zoolo
gijos muziejuose.

Savaime nėra jau toks pa
prastas dalykas paukštį paste
bėti ir tiksliai nustatyti jo pa
dermę. Kaip jau minėjau, Eu 
ropoję priskaitoma apie 450 
paukščių rūšių. Bet dažniau
siai patinai skiriasi nuo pate
lių, tad objektų skaičius be
veik padvigubėja. Negana to. 
Jaunikliai ilgesnį laiką turi ki
tą apdarą, nekaip suaugę 
paukščiai. Kai kurios rūšys 
net kelis metus iš eilės kaita
lioja plunksnų spalvas, kol pa
siekia suaugusiųjų išvaizdą. 
Pagaliau ir suaugę paukščiai 
neretai atrodo skirtingai vadi
namame vestuviniame ir pap
rastame apdare, kai vasarą ar 
rudenį išsišeria. Taigi atsižvel
gus į visas galimas atmainas 
pirminis paukščių rūšių skai
čius (450) įvairiais metų lai
kotarpiais išvaizdos atžvilgiu 
keleriopai pašoksta.

Atsiranda ir kitų sunkumų 
paukščių rūšiai nustatyti. Yra 
lengviausia stebėti vandeni
nius paukščius. Jie mažiausia 
juda, tad per gerą žiūroną, 
ypač teleskopinio tipo, van
dens paviršiumi plaukiojantį 
ar benardantį paukštį nesun
ku atpažinti. Bet paukščiai 
yra gana judrūs, neramūs su
tvėrimai. Jeigu ir pastebėjai 
ant šakos tupintį paukštį, tai 
per arti prie jo neprieisi: jis 
tave anksčiau pamatys, negu 
tu jį - pakils ir nuskris. Žino
vas gali spręsti apie paukštį iš 
jo bendros išvaizdos (silueto),

tos apsaugos rezervatais. Jų 
aplankyti nūn kartu su grupe 
mėgėjų-ornitologų atsiradau 
Burgenlande ir sustojau kai
me, kuris vadinasi Podersdorf 
Neusiedler ežero pietinėje pa
krantėje, netoli Vengrijos sie
nos. Beje, ežero didžioji dalis 
įeina į Austrijos teritorijos ri
bas. Tik pats pietinis kampas 
priklauso Vengrijai.

Pati Burgenlando provinci
ja tik po pirmojo pasaulinio ka
ro buvo atskirta nuo Vengrijos 
ir atiteko Austrijai, kai suby
rėjo austrų-vengrų monarchi
ja. Pagal oficialinę statistiką 
iš 275,000 provincijos gyvento
jų beveik 88% yra vokiečių 
tautybės, 10% sudaro kroatai 
ir 2% vengrai.

Neusiedler ežero ypatumai
- seklumas ir druskingumas - 
sudaro palankias sąlygas flo
rai tarpti, o nendrėms ir mal- 
dais prižėlusios pakrantės lei
džia ten įsikurti ir veistis gau
siai gyvūnijai, ypač paukš
čiams. Mano kelionės tikslas 
kaip tik yra stebėti Neusiedler 
ežero ir Burgenlando lygumų
- pusztos plunksnuočius. Be
je, tai jau nebe pirma mano 
kelionė į Burgenlandą. Pirmą 
kartą čia lankiausi prieš 17 
metų.

Visame Europos žemyne 
aptinkama apie 450 paukščių 
rūšių. Bet nėra nei vieno 
paukščio, kuris būtų paplitęs 
visame kontinente. Kiekvie
nas paukštis pasirenka jam tin
kamiausią aplinką, savo bio
topą.. Būtų bergždžias daly
kas ieškoti Norvegijos fiorduo
se gyvenantį paukštį Vidurže
mio jūros pakrantėse. Nors, 
antra vertus, ne tik rudenį ir 
pavasarį, kai vyksta paukščių 
traukimas, bet ir šiaip metų 
būvyje ornitologui gali nusi
šypsoti laimė pastebėti retą, 
aplinkai visiškai nebūdingą 
egzempliorių. Pasitaiko, kad 
audros ar kitos išimtinos gam
tinės aplinkybės atbloškia 
paukštį net iš kito kontinento, 
pav., iš Amerikos.

Ornitologija mėgėjui yra 
tam tikras sportas, tad kiekvie
nas ornitologas stengiasi pa
siekti didžiausią stebėtų paukš
čių skaičių. Kaip kiekvienas 
sportininkas, taip ir ornitologi
jos mėgėjas gali įeiti ir į istori
ją’, jei jam pavyks pirmą kar
tą pastebėti nebūtingą bioto
pui paukščio rūšį ir jei jo ste
bėjimas bus pripažintas kom- 
petetingos instancijos, sakysi
me, šalies reprezentatyvinės 
ornitologijos draugijos. Noras 
pamatyti skirtingesnius paukš 
čius, negu tuos, kurie aptin
kami gyvenamame krašte, ska 
tina ornitologą mėgėją išsiruoš 
ti kartais net ir tolimoms kelio
nėms. Ir šių eilučių autorius 
yra aplankęs tokias Europoje 
pagarsėjusias gamtos apsau
gos sritis kaip Camargue Ro
nos upės žiotyse pietų Prancū
zijoje, jis yra buvojęs Coto Do- 
nana pietų Ispanijoje, nusi
danginęs iki Islandijos ir Lofo- 
tų salų šiaurės Norvegijoje, 
lankęsis Setlandų ir Orkney 
Didžiosios Britanijos šiaurėje, 

iš plunksnų derinių skrendant 
iš paties skrydžio, iš sparnų 
plasnojimo ir t.t. ir t.t. Bet rei
kia palankių sąlygų, kad galė
tum tiksliai, be klaidos, nusta
tyti, koks čia paukštis. Žiū
rint prieš saulę, paukštis atro
dys kitaip, negu paūksmėje. 
Užtenka, kad pakiltų kiek 
smarkesnis vėjas ir ežero pavir 
šius kiek subanguotų, tuomet 
ir geriausias žiūronas nedaug 
ką bepadės. Taigi, ir ornito
logui mėgėjui nelengva pasiek
ti ‘rekordą’ ir pasigirti dide
liais stebėtų paukščių skaičiais.

Ornitologai mėgsta kartoti 
savaime paradoksinį posakį: 
‘Ausimis galima daug matyti’. 
Tuo norima pasakyti, kad 
klausa gali padėti nustatyti 
paukščio giminę. Išgirsti be 
giedantį paukštį galima jau iš 
tolo, arba in pasislėpusį lapų 
tankmėje. Pagal ornitologines 
taisykles nėra būtina paukštį 
pamatyti, užtenka jį girdėti. 
O yra ir taip panašių paukščių 
jog tiktai iš balso galima tiks
liai nustatyti, koks paukštis 
štai laipioja medžio kamienu.

Vokiečių kalboje yra pos 
kis: ‘Er hat Vogei im Kopt’. 
To posakio vertimas skamba 
maždaug taip: ‘Jam ne viskas 
tvarkoj galvoje’. Ir vis dėlto 
ornitologų mėgėjų būriai kelia
si dar prieš aušrą, aunasi il
gais auliniais guminiais batais 
užsikrauna kuprinę, apsikars
to žiūronais ir traukia pajū
riais bei paežeriais, braido po 
balas, maklinėja paupiais, dū 
liną laukais, slankioja miškais 
kopia į kalnus ir - jaučiasi lai
mingi, galėdami stebėti tą pa
mėgtą sutvėrimą - paukštį.

(Bus daugiau)

Opportunity for Ist Class 
MACHINISTS 

N/C LATHE OR MILL
Mušt have. job shop experienc-i, and be able to sėt up work from blue 
prints close tolerance. Up to $9.70 per hour. 50 hour work week. 

THIS IS A GROWING COMPANY. SOUTHMEST AREA.

KESTRAN, INC.
8181 Commerce Park Dr. 

Houston, Texas 77036 
713-771-5831

MACHINISTS
E1RST AND SECOND CLASS. HAVE OW.\ TOOLS, REAO BLUE 
PRINTS. POSITION OPEN ON ENGINI. LATHE & TURRET LATHE, 

VERTICAL & IIORIZONTAL MILLS.

• COMPETITIVE SALARY * MAJOR MEDICAL
• DISABILITY INSURANCE • LIPE INSURANCE
• COMPANY PAID HOSPITALIZATION-DENTAL PLAN

• PENSION PLAN

MG CECIL EQUIPMENT
6186 Norwalk Road
Medina, Ohio 44256

Equal Opoortunitv Employer
(23-32)

OPPORTUNITY FOR SKILLED HELP
TO WORK AND LIVE IN A SMALL CONGEN1AL COMMUNITY—

JOURNEYMEN OR IST CLASS 
MACHINISTS

Mušt be able to sėt up, work from blue prints & close tolerance
ALSO NEEDED

EXPERIENCED SHEET METAL 
FABRICATORS

FOR IST & 2ND SHIFTS.

Top wages and a eomplete benefit package.

4 hours from Ocean and 1 hour from Blue Ridge Mountains.

Apply call or write to: B. TAFFEC

WILLIS INDUSTRIES INC.
P. O. Box 335 

Conover, N. C. 28613 
704-464-5050
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Lietuviu Fondo veikla
ANTANAS JUODVALKIS

Lietuvių Fondas yra ga
na komplikuota organizaci
ja, turinti nuolat rūpintis 
sukaupto kapitalo geriausiu 
investavimu ir gauto pelno 
tikslingiausių paskirstymu.

Prieš atostoginis Tarybos 
posėdis įvyko š. m. birželio 
10 d. savoje būstinėje. Apie 
savo veiklą pranešimus pa
darė šios institucijos: Val
dybos — pirm. dr. G. Palu
kas, ižd. K. Barzdukas ir 
Kontrolės P. želvys, inves
tavimo komisijos pirm. Po
vilas Kilius, pelno skirsty
mo komisijos pirm. — dr. 
K. Ambrozaitis, Lietuvių 
Fondo leidinio redaktorius 
A. Bagdonas.

Tarybos posėdžiui pirmi
ninkavo Tarybos pirm. dr. 
A. Razma, o sekretoriavo 
dr. J. Račkauskas ir D. Ko- 
jelytė. Pirmininkaujantis 
pasidžiaugė gerai pavyku
siu ir darbingu metiniu na
rių suvažiavimu, gražiais 
spaudos atsiliepimais. Pa
stebėta, kad praėjusiame 
suvažiavime mažiau domė
tasi turimo kapitalo inves
tavimu, bet didesnis dėme
sys skirtas pelno paskirsty
mui. Spaudoje buvo nuosai
kios kritikos dėl pelno pa
skirstymo tikslingumo ir 
svarbumo. Pozityvūs siūly
mai bus priimami dėmesin 
ir, pagal galimybes, tenki
nami.

Dr. G. Balukas pranešė 
gerą žinią apie lietuvių kal
bos kurso Illinois universi
tete Circle Camp, Chicago- 
je, palikimą ir paskirtus 
kreditus. Laukiama patvir
tinant lektoriaus ir kviečia
me studentus, ypač lietu
vius, registruotis.

Vasaros darbams yra pri
imti trys studentai: Birutė 
Tamulynaitė, Dalia Aukš
tuolytė ir Jonas Kuprys. Jie 
pavaduos atostogaujančius 
tarnautojus, tvarkys archy
vą, nuotraukas ir aplamai 
susipažins su Fondo veikla.

Per 5 mėnesius pagr. ka
pitalas paaugo 45,300 dol. ir 
pasiekė 1,570,000 dol. Nuo 
metų - pradžios Įstojo 103 
nauji nariai ir dabar sudaro 
4,620 narių šeimą.

Investavimo komisijos 
pranešimą padarė pirm. Po
vilas Kilius. Plačiai apžvel

Lietuvių Tautinių Namų šeimininkas Br. Kasakaitis prie 
baro vaišina ALT S-gos seimo svečius. K. Pociaus nuotr.

gė bendrą krašto ekonominę 
padėtį ir Fondo padarytus 
investavimus. Krašto eko
nominė padėtis rodo pavar
gimo žymes ir pamažu-slen
ka į atoslūgį .recesiją). Ver
tybinių popierių rinka svy
ruoja ir turi tendencijos 
kristi. Dolerio vertė didė
jančiu tempu mažėja, o ad
ministracija nesiima veiks
mingesnių priemonių kriti
mui sulaikyti. Degalų trū
kumas iškėlė jo kainas ir 
iššaukė didelį gyventojų ne
pasitenkinimą. Amerikie
čiams benzinas yra lygiai 
svarbus, kaip kasdieninė 
duona. Vyriausybė nerodo 
reikiamo ryžto susidariusiai 
padėčiai spręsti. Ekonomi
nė ateitis yra neaiški. Esant 
tokiai padėčiai, geriausi in
vestavimai ir toliau lieka 
trumpalaikiai certifikatai 
su aukščiausiom palūka
nom.

Pelno skirstymo komisi
jos pranešimą padarė pirm, 
dr. K. Ambrozaitis. Komisi
ja šiais metais turėjo du po
sėdžius ir paskirstė 23,200 
dol. Gauta 42 prašymai 
107,380 dol. sumai.

Komisijos darbas sunkus 
ir nedėkingas, bet stengia
masi atlikti rūpestingai 
ir nešališkai. Pasirodžiusi 
spaudoje kritika nevisad 
yra apimanti visumą. Daž
niausiai rašantieji propa
guoja savas pažiūras, bet 
pamiršta ar nemato kitų 
reikalų ir prašymų. Ateity
je numatoma plačiau infor
muoti lietuvių visuomenę, 
kad visi matytų kam ir kur 
gautas Lietuvių Fondo pel
nas eina. Negalima apsieiti 
ir be tūkstantinių ”meda- 
lių”, kaip Al. Vaškelis ”Aki
račių” 4 Nr. priekaištauja.

Lietuvių Fondo leidinio 
redaktorius Ai). Bagdonas 
vis dar laukia naujų prenu
meratorių ir aukotojų. Na
rių sąrašas papildomas nau
jai įstojančiais ir, kol kiti 
straipsniai dar neparašyti, 
narių sąrašas bus tęsiamas 
ir toliau. Straipsnių auto
riai pasižadėjo savo įsipa
reigojimus atlikti ankstyvą 
rudenį, tuojau po vasaros 
atostogų. Įvertindami Lie
tuvių Fondo leidinį, čia pat 
posėdžio metu, po 250 dol.

Lietuvių Fondo tarybos ir valdybos nariai, dalyvavę 1979. VI. 10 posėdyje. Iš kairės sėdi: 
dr. Gediminas K. Balukas (valdybos pirm.), Daina Kojelytė, Marija Remienė, dr. Antanas 
Razma (tarybos pirm.). Stovi: Kazys Barzdukas, Apolinaras P. Bagdonas, Viktoras Naudžius, Po
vilas Kilius, Antanas Juodvalkis, Petras Želvys, Stasys Baras, Jonas Vaznelis, dr. Kazys Ambro
zaitis, Pranas Mažrimas, dr. Vytautas Tauras ir dr. Ferdinandas Kaunas. Jono Kuprio nuotr.

Rašydami testamentus, neužmirškime Lietuvių Fondo, įrašykime į testamentą 
numatytą sumą ir tikslų pavadinimą:

”LITHUANIAN FOUNDATION, A NON — FOR — PROFIT, TAX EXEMPT, 
ILLINOIS CORPORAT1ON, 2422 W. MARQUETTE ROAD, CHICAGO,
ILLINOIS 60629”.

1. Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1979. VI. 1 d.................................$1,570,060.00
2. Per 5 mėnesius paaugo .....................................................................................$ 45,318.00
3. Pelno Skirstymo komisija paskirstė .......................................................... $ 573,251.00

Visi statykime Lietuvių Fondą, kad jis pasiektų 2 milijonus ir kasmet galima 
būtų paskirstyti

150 tūkstančių dolerių.
LIETUVIŲ FONDAS

paaukojo ir tapo mecena
tais: dr. A. Razma, dr. G. 
Balukas, dr. K. Ambrozai
tis ir dr. F. Kaunas. Kad 
daugiau tokių būtų!

Renginių vadovė M. Re
inienė pranešė, kad metinio 
narių susirinkimo proga, 
Jaunimo Centro kavinėje 
įvykusi vajaus vakarienė 
buvo labai sėkminga ir Lie
tuvių Fondo kapitalas pa
augo 26,000 dol.

Rudeninis pokylis įvyks 
š. m. spalio 6 d. Marriot 
viešbučio puošnioje salėje. 
Bilietai jau dabar gaunami 
pas visus Tarybos ir Valdy
bos narius. Pokylio metu 
numatoma pagerbti pasižy
mėjusį lietuvį. Gros jungti
nis neolituanų (A. Modesto 
vad. ir Bichnevičiaus orkes
trai. Visi kviečiami iš anks
to rezervuoti stalus.

Po pranešimų buvo gyvos 
diskusijos investavimo, pel
no skirstymo, leidinio, va
jaus vakarienės ir kitais 
klausimais. Iškeltus klausi
mus ir pageidavimus atitin
kamos komisijos priėmė dė
mesin.

Įsteigta Elenos Ciplijaus- 
kienės vardo 1000 dol. kas
metinė stipendija, kuri bus 
skiriama aukštesnio laips
nio siekiančiam studentui. 
Diplominis darbas turėtų 
būti rašomas iš Lietuvos is
torijos. Šių metų stipendija 
paskirta Rasai Mažeikaitei, 
siekiančiai doktoratą.

Baigus posėdį, Tarybos 
narys Stasys Baras pasvei
kino šio mėnesio varduvi
ninkus — Antanus, Jonus, 
Petrus ir Povilus. Sugiedo
ta ilgiausių metų ir išlenkta 
po šampano taurę. Geroje 
nuotaikoje valandėlė paben
drauta ir pasikalbėta Fondo 

ir bendrais lietuvbės reika
lais

Poatostoginis Tarybos po
sėdis numatytas rugsėjo 9 
d. 11 vai. savoje būstinėje.

CHICAGOS 
NEOLITUANAMS

Šių metų pavasarinė iš
vyka į gamtą sujungiama 
su IV PLJ kongreso ruošia
ma Lietuvių Diena, kuri 
įvyks š. m. liepos 1 d. 12 
vai. National Grove ir Mc 
Cormick Woods Parke, 
esančiam North Riverside, 
III., į pietus nuo Cicero.

Programoje numatyta 
dainos, šokiai, sportas ir ki
ti įvairumai. Veiks užkandi
nės ir baras. Gros Neo-Li- 
thuania orkestras, vadovau
jamas A. Modesto.

Visi kviečiami atsilankyti 
ir sekmadienio popietę pra
leisti gamtoje.

PATIKSLINIMAS
A. Juodvalkio rašinyje 

apie ALT S-gos seimo ban
ketą iškrito pastraipa. So
listė Vanda Stankienė ne tik 
atliko meninę programą, bet 
taip pat svečius linksmino 
ir šokių metu, grojant Ą. 
Stelmoko orkestrui. Publika 
žavėjosi jos daina ir labai 
šiltai priėmė.

Ji atsisakė nuo užpelnyto 
honoraro ir paaukojo Są
jungos seimo išlaidoms ma
žinti. Rengėjai yra labai dė
kingi.

VYČIŲ GEGUŽINĖ 
CHICAGOJE

Liepos 4-tą Vyčių salėje 
ir sodelyje vyks Illinois-In- 
diana apygardos yyčių ge
gužinė. 12-tą valandą pie
tūs jau bus paruošti, bet 

bus galima juos valgyti iki 
vėlaus vakaro. Orkestras 
gros šokiams. Daug visokių 
linksmybių bus. Salė yra 
naujai išdekoruota, grindys 
blizga, sodelis yra sutvar
kytas ir gražus. Vyčiai nori 
kartu su Chicagos lietuviais 
atšvęsti Amerikos nepri
klausomybės šventę.

MENININKŲ 
DĖMESIUI

Illinois - Indiana apygar
dos vyčiai organizuoja 66- 
tąjį Lietuvos vyčių seimą 
Chicagoje. Rugpjūčio 16-tą 
Marųuette Parko parapijos 
salėje bus festivalis, kuria
me bus ir meno paroda. Vy
čiai kviečia lietuvius meni
ninkus dalyvauti toje šven
tėje su savo kūriniais. Į sei
mą suvažiuos vyčiai iš visos 
Amerikos, ne vienas norės 
įsigyti lietupvio menininko 
sukurtą paveikslą. Tuo rei
kalu reikia skambinti Alek
sandrui Mockui, 636-6864.

SPAUDOS STALAS 
SEIME

Lietuvos vyčių seime Chi
cagoje bus spaudos stalas. 
Ant jo bus išdėtos vyčių pa
rašytos knygos anglų ir lie
tuvių kalbomis. Bus galima 
jas ir pamatyti, ir įsigyti. 
Vyčiai, kurie yra parašę ko
kią knygą, į seimą atvažiuo
dami turi atsivežti jos bent 
keletą egzempliorių. Spau
dos stalą organizuoja Sa
bina Klatt, jai padeda Emi
lija Pakalniškienė.

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 
DIRVOS
PRENUMERATĄ



Nr. 26 — 8 DIRVA 1979 m. birželio 28 d.

■ laiškai Dirvai
KUR TA 

„METAMORFOZĖ”?
Pastebėjęs (Iš kitos pu

sės, Dirvoj, gegužės 24), 
jog „Rastenis aiškina, kad 
Bendruomenė yra visdėlto 
daugiausiai reprezentatyvi 
lietuviu atstovė, nes josios 
rinkimuose dalyvauja 7, 9, 
o gal ir 10 tūkstančiu”, v m 
nei iš šio nei iš to šūkte
lėjo: „Kokia metamorfozė!” 

Kieno metamorfozė (per
maina) ? Bendruomenės? 
Ar lietuviu? Ar rinkėjų 
skaičiaus? (Beje, aš esu tik 
konstatavęs Bendruomenės 
renkamos tarybos, ne Bend
ruomenės, didesni reprezen- 
tat.vvumą už Amerikos Lie
tuvių ar Vliko tarybų repre- 
zentatyvumą, ir to vm regis 
neginčija). Pasirodo, vm ta
riasi susidūręs su .. . Ras- 
tenio Metamorfoze!

Neiškęsiu neužginčijęs 
viešai, Dirvos skaitytojų 
akyse, v m kompetentingu
mo spręsti apie mano ‘'me
tamorfozes”, kadangi jau 
sekančiu išsižiojimu jis pats 
pasirodė esąs labai prastai 
informuotas net apie ele
mentarius mano biografijos 
faktus, tai ką gi beminėt jo 
supratimą apie mano tų ar 
kitų pažiūrų kitimą (ar su
stingimą) per penketą pa
starųjų dešimtmečių ...

Sako: „Juk turbūt gra
žiausią savo gyvenimo laikU 
Rastenis praleido besidar
buodamas mūsų veiksniuo
se”. ..

Aš jaučiuos ir sprendžiu, 
kad gražiausias mano gy
venimo metas man yra kaip 
tik dabar, o veiksniuose — 
nesidarbuoju. Iš tikrųjų tai 
ir niekad nesu turėjęs pro
gos tikra to žodžio prasme 
darbuotis mūsų vadinamuo
siuose veiksniuose. Prieš 
25-29 metus esu buvęs A. 
L. Tautinės Sąjungos dele
guotas į A. L. Tarybą ir esu 
dalyvavęs bene trijuose jos 
metiniuose susirinkimuose. 
Bet, ypač J. Lapinsko pir
mininkavimo metu, paaiškė
jus, kad ALT S-gos valdy
ba nepajėgia savarankiškai 
apsispręsti netgi dėl labai 
paprastų A. L. Taryboje iš
kylančių klausimų, papra
šiau pirmininką mane nuo 
„darbavimosi tame veiksny
je” atpareigoti. O prieš apie 
10-13 metų buvau nuo L. T. 
Sąjūdžio (Vlike dalyvau
jančio tautininkų varianto) 
deleguotas dalyvauti bent 
keliuose Vliko tarybos po
sėdžiuose ir, regis, bent vie
name Vliko seime. Vėliau, 
kai LTS Vlike dalyvavimo 
reikalus faktiškai ėmė lemti 
ALT S-gos pirmininkas 
(tuo metu T. Blinstrubas), 
atskira LT Sąjūdžio „vado
vybė” tapo beprasmė ir pa
siprašiau mane iš jos irgi 
atpareigoti.

Kad Altą ir Vlikas nie
kad nebuvo platesnių masių 
rinkti, tai akivaizdus fak

’elementarius biografijos 
faktus’, jei jis iš karto bū
tų pasakęs, kad kai kurie 
Bendruomenės veikėjai jam 
atrodo kompetentingesni, 
apsukresni ir taktiškesni už 
visą ALTą ir VLIKą ne dėl 
to, kad kilo iš reprezentaty
vesnės sistemos, bet tik dėl 
B-nei palankaus atsitiktinu
mo. Bet vietoje to jis Įtai
gavo, kad jie geresni nes 
plačiau rinkti, kas ir sukėlė 
minti apie metamorfozę. Iš 
esmės kalbant klausimas 
sukasi apie tai. kas gali su 
didesniu autoritetu kalbėti 
pavergtos tautos vardu? 
Man atrodo, jog niekas ne
pasikeitė kas verstų many
ti, kad astuonių tūkstančių 
vietos gyventojų išrinktos 
tarybos ar valdybos balsas 
būtų reikšmingesnis už ad 
hoc tam reikalui sudaryto 
komiteto. To pasisekimas ar 
nepasisekimas priklausys 
ne nuo už ji balsavusių iš
eivijoje žmonių skaičiaus, 
bet tautos norų atspėjimo ir 
sugebėjimo prisidėti prie 
jos troškimų išsipildymo.

KIRILICA IR 
GRAŽDANKA

„Dirvos” Nr. 20 V. Meš
kauskas atsiliepė i mano 
laišką dėl "Spaudos draudi
mo” platesniu straipsniu, 
kuriame padėkojo man už 
gerus norus, bet pridėjo ir 
priekabėlę „mane betikslin- 
damas P. Lelis pridarė tiek 
klaidų, kad syki verta iš 
pagrindų išsiaiškinti”, čia 
žodis „tiek” nepasako ar 
daug tų klaidų ar mažai.

Perskaičius jo pridėtus 
Vėbros, V. Merkio ir A. Hil- 
ferdingo spaudos draudimo 
komentarus, niekur nerasi
me nurodymo kur mano pa
daryta „tiek” klaidų. Mano 
laiškas buvo rašytas tik dėl 
dviejų netikslumų: kad ca
ro laikais Rygos gubernija 
buvo ir kad spaudos draudi
mas rėmėsi tik žodiniu caro 
Įsakymu, kaip klaidingai ra
šė Meškauskas. Dabar jis, 
pasiremdamas nurodytų au
torių komentarais, pripažįs
ta, kad spaudos draudimas 
rėmėsi ne caro žodiniu Įsa
kymu-, bet gen. gub. Kauf- 
mano slaptu aplinkraščiu 
Nr. 96. Tie pa naudoti kitų 
autorių komentarai, minint 
šiais metais 75 metų spau
dos atgavimo sukakti, gali 
būti Įdomus „Dirvos” skai
tytojams, bet jie niekur ma
no laišku nebuvo liesti, tai

tas, kuris manęs niekad ne
jaudino, kadangi kitaip ir 
būti negalėjo. Bendruome
nė susikūrė sistemą gero
kai reprezentatyviau savo 
vadovybei sudaryti. Nėra 
garantijos, kad reprezenta
tyvesnė vadovybė automa
tiškai bus energingesnė, ga
besnė ir išmintingesnė. Bet 
neturi tokios garantijos nė 
oligarchiškai sukomplektuo
tos vadovybės. Platesnės 
masės rinkimais pasirėmu
si vadovybė bent gali di
džiuotis, remdamasi bene 
Churchilliui priskiriamu ka
lambūru: "Pati blogiausia 
valdymo sistema yra demo
kratija, bet geresnės už ją 
dar nesugalvojom”. ..

Prisipažįstu, kad — ypač 
keletą pastarųjų metų — 
JAV L. Bendruomenės va
dovybėje, pagal savo nuo
voką, matau keletą asmenų 
mūsiškei vadinamajai poli
tinei veiklai kompetentin
gesnių, apsukresnių ir tak- 
tiškesnių už visus mato
muosius Altos ir netgi ko
ne visus Vliko veikėjus. 
Bet gal taip yra tik dėl 
B-nei palankaus atsitiktinu
mo, o ne būtinai dėl to, kad 
ta vadovybė yra kilusi iš 
r e p r ezentaty vesnės siste
mos.

Dar daugiau: vm negir
dėjęs, kad Rastenis būtų 
protestavęs dėl demokratiš- 
kaf išrinkto seimo paleidimo 
(Lietuvoj, 1927 metais!), o 
dabar štai demokratišką re- 
prezentatyvumą giria ...

Jei čia ta „metamorfozė”, 
tai apie tai galėtų būti ne
maža Įdomių kalbų, bet 
tam gal reiks kokios kitos 
progos lukterti. O tuo tar
pu pakaks pastebėti, kad 
man irgi neteko girdėti, 
kad ir vm, tegu gimnazis
tas tebūdamas, dėl to sei- 
mo paleidimo, arba vėliau 
būdamas studentas dėl rin
kimų „amžino” atidėlioji
mo būtų kur nors girdimai 
paprotestavęs ...

V. Rastenis 
Woodhaven, N. Y.

vm ATSAKO
Labai atsiprašau, jei per

vertinau V. Rastenio nuo
pelnus veiksniuose. Dėl to 
jis pats turėtų bent iš da
lies jaustis kaltas. Mat skai
tydamas jo straipsnius apie 
VLIKą pagalvojau, kad jis 
viską žino iš savo patyrimo, 
bet ne kokių gandų. (Kažin 
kodėl jis nutyli savo veiklą 
Lietuvos Laisvės Komitete, 
kuris irgi nebuvo 'rink
tas’?).

Net iš to, ką jis dabar 
čia rašo, Rasteni reikia lai
kyti tautinės srovės žmogu
mi, kurį Lietuvoje neturėjo 
daug laimės su demokrati
ne technika. Net ir išeivi
joje jis negalėjo sutarti ir 
su demokratiniai išrinktais 
pirmininkais!

Būčiau tikrai palikęs jo 

ir negalėjau padaryti klai
dų.

V. Meškauskas visur nau
doja rusų rašto pavadinimą 
"kirilica” nors spaudos 
draudimo metų rusai buvo 
Įvedę Lietuvoje ne kirilica, 
o graždanką. Tikrumoje tai 
nėra tas pats. Kirilica buvo 
sudaryta iš didžiųjų grai
kiškų raidžių, o kurių rai
džių rusų kalbos garsams 
išreikšti truko, tai tokios 
raidės paimtos iš senovinio 
bažnytinio rusų rašto. Toji 
kirilica buvo caro Petro Di
džiojo 1707 m. reformuo
ta ir pavadinta graždanka. 
Caro laikų mokyklose teko 
mokintis rusų bažnytinio 
rašto, nes tikybos ir slavų 
bažnytinės kalbos vadovė
liai buvo atspausdinti ne 
graždanka, o kirilica-glago- 
lica. Visi kiti dalykai buvo 
dėstomi iš vadovėlių para
šytų graždanka. Po revoliu
cijos, sovietai ją šiek-tiek 
reformavo.

Čia pridedamas graždan
kos rašto pavyzdys — ru
siškos raidės lietuviški žo
džiai. Caro rusams nepavy
ko jo Įvesti Lietuvoje.

P. Lelis
Toronto, Ont.

LIETUVA SU LENKIJA, 
BET NE LENKIJA 
VALDĖ LATGALĄ 

200 METU
P. Lelis Dirvoje 1979. 5. 3 

Nr. 18 pataiso V. Meškaus
ką, rašiusį Dirvos Nr. 14, 
bet ir jis, kaip ir Meškaus
kas, suklysta rašydamas — 
aiškindamas, kad Latgali jo
je spauda buvo draudžia
ma, nes Latgalija buvo su- 
katalikinta, ten buvo varto
jamas lotynų raidynas, ka
dangi Latgalą apie 100 me
tų valdė Lenkija.

Taip ir lenkai ir rusai ir 
vokiečiai mūsų praeitį ap
rašinėdami iškreipdavo ir 
dabar iškreipia mūsų kraš
to vietovardžius, valdovų 
vardus, mūsų Lietuvą kuni
gaikštija vadino. Ir Mindau
gas ir Gediminas buvo ka
raliai, taigi ir Lietuvą ka
ralija. reikėjo vadinti. Lat
gali ją nuo 1561 m. valdė 
Lietuva, o nuo 1569 taip 
pat ir Lenkijos skiriami ad
ministratoriai. Lietuva su 
Lenkija valdė Latgalą 200 
metų.

Sveti m ta uči a i a praši ne
darni Lietuvą su faktais 
dažnai nesiskaito, jei tik 
tas jiems yra naudinga. Mes 
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kitų nei savęs neklaidinki
me.

A. Sirutis
Santa Conica, Cal.

V. MEŠKAUSKAS 
ATSAKO:

Skaitytojų laiškai yra la
bai naudingas ir sveikinti
nas dalykas. Tik šiuo atve
ju diskusijos per ilgai nu
sitęsė. Sunku Įsivaizduoti, 
jog kas nors perskaitęs 
aukščiau atspausdintus laiš
kus, pradėtų ieškoti senus 
Dirvos numerius, kad su
sektų tikrą tiesą. Už tat 
man atrodo, kad geru norų 
A. Siručio laiškas liks nesu
prastas. Peržiūrėjęs savo 
seną str. aš ten radau tik 
vieną vietą, kur minima 
Latgalija, būtent: „Tokiu 
būdu latviams tik Latgali- 
jo.ie spauda lotynų raidėmis 
buvo draudžiama”. Ir dabar 
nemanau, kad ta proga rei
kėjo išdėstyti visą to krašto 
istoriją.

Grįžtant prie P. Lėlio 
laiško turiu pastebėti, kad 
'kirilicos’ terminą visur var
toja V. Merkys ir toks buvo 
vartojamas rusų Įstaigų su
sirašinėjime spaudos drau
dimo reikalais, žinoma, aš 
turėjau rašyti, kad Kauf- 
mano spaudos draudimas 
„nebuvo vykdomas . . . Ry
gos gen. gubernijoje”, o ne 
„Rygos gubernijoje”. Ta
čiau tai ne esminis dalykas, 
nes tuo tik norėta pasakyti, 
kad gubernatoriaus Kauf- 
mano Įsakymas buvo priva
lomas tik jo gen. guberni
joje, o ne kaimyninėje Ry
gos. Savo pirmame laiške 
P. Lelis rašė, kad caras pa- 
tvittino Kaufmano Įsaky
mą, kas neatitinka tiesai.

Visa tai dabar nesvarbu, 
nes perskaitęs Vytauto 
Merkio knygą susidariau 
Įspūdi, ’kad ano meto lietu
vių inteligentijai mažai rū
pėjo kova už elementarines 
tautos teises’, kas vedė jau 
prie aktualaus klausimo: ar 
dabartinis iš sovietų malo
nės valdantis sluoksnis tik
rai išnaudoja visas galimy
bes tiems patiems reika
lams? Tai, o ne caro laikų 
gubernijų pavadinimai, bu
vo esminis klausimas.

FIELD SERVICE ENGINEF.R
Newlv located manufactv re r in Ana 
Arbor is looking for field enginee-s. 
Minimum of 3 to 5 years experience 
desireable. Ex‘.ensive traveling. Salary 
negotiable.

Contact:
PHOTON SOURCES IN’C.

4651 PRATT RD.
ANN ARBOR. M1CH. 48150 

313-973-0285
(IS 271

SCREW MACHTNE
We have openings for individuals to 
sėt up & opeiate auloniatic scrcw 
machines.

BROVVN & SHARPE & \VARNER 
SWASSEY 

Minimum 10 years experienęe. 
FULL TIME, DAYS & NIGIITS. 

Good company benefits. air condi- 
lioned plant. overtime.
Apply call or write to Vice Presidt-tt 

of Manufacturing

DETROIT FLUID PRODUCTS 
3001 Grant Avė. 

Bellwood, 111. 60104 
312-547-0500

An Equal Opportunity Employer 
M/F/H

(25-31)
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BOSTONO AUKST. LITUANISTINEI
MOKYKLAI 30 METO

C

šiemet Bostono aukštes
nioji lituanistinė mokykla 
sulaukė jau 30 metų am
žiaus. Ji buvo Įkurta 1949 
m. rugsėjo 17 d. šv. Petro 
parapinės mokyklos patal
pose So. Bostone ir ilgą lai
ką tomis patalpomis naudo
josi, remiama prel. Pr. Vir- 
mauskio, o vėliau naujojo 
kultūringo klebono kun. An
tano Baltrušūno. Tarpe pir
mųjų šios mokyklos steigė
jų buvo Juozas Audėnas, 
Romualdas Budreika, Dau
mantas čibas, dr. Jurgis 
Gimbutas, dr. Marija Gim
butienė, Juozas Kapočius, 
Stasys Lūšys, Irena Mano- 
maitienė, Kazimieras Moc
kus, Povilas žičkus, Alek
sandras Ivaška, Antanas 
Matjoška. Pirmasis jos di
rektorius — Vladas Kulbo
kas, o vėliau jai vadovavo 
Kazimieras Mockus, Justi
nas Vaičaitis, Ona Girniu- 
vienė, Antanas Mažiulis ir 
paskutiniuosius 19 metų ra
šytojas Antanas Gustaitis.

Per tą 30 metų pakaito
mis joje darbavosi tikrai 
daug mokytojų, kai kurie jų 
net ilgiau kaip po dešimt
metį. Pagerbiant šių tautie
čių nepaprastai reikšmingą 
Įnašą lituanistiniam švieti
mui, šia proga galima pri
siminti, kad ir tokį jų są
rašą :

Janina Ambraziejienė, 
Bernardas Brazdžionis, Al
gis Brazdžionis, Dalia Bar- 
mutė, Nijolė Baškytė, Pet
ras Bliumas, Vilija Čepaitė, 
L. Čepienė, Aldona Dabrilie- 
nė, Aldona Dabrilaitė, My
kolas Drunga, Sofija Du- 
rickienė, D. Bivienė, L. 
Herbstaitė, Julius Gaidelis, 
Ona Girniuvienė, Mirga Gir- 
niuvienė, Antanas Gustai
tis, Dzidas Giedraitis, Jero
nimas ir Henrikas Kačins
kai, Petras Kaminskas, 
Giedrė Karosaitė, Vida 
Kleinienė, kun. Jonas Kli
mas, kun. Antanas Baltru- 
šūnas, Juozas Kuncaitis, Li
dija Jasinskienė, Paulina 
Kalvaitienė, J. Lapšienė, St. 
Lizdenienė, Algis Makaitis,

Regina Makaitienė, Skirma 
Makaitytė, A. Mickūnienė, 
T. Naginionis, Antanas Sau- 
laitis, Liuda Senutienė, Vy
tenis Senuta, Gintas Simo
naitis, Reda Simonaitiėnė, 
Renata špakevičienė, Dalia 
Vakauzaitė, M. Tamošiūnie
nė, Izidorius Vasyliūnas, B. 
Vasyliūnienė, Irena Veitie- 
nė, Zita Zarankaitė, D. Pau- 
tienienė, Lilija Kulbienė, 
Zita Krukonienė.

Įkūrimo metais Bostono 
lit. mokykloje tebuvo tik 25 
mokiniai, kurių skaičius 
1957-58 mokslo metais pa
siekė net 182. Vėliau, nau
jiesiems išeiviams iš Bosto
no išvažinėjant Į kitus mies
tus ir dėl "patriotinio atos- 
slūgio", mokinių skaičius 
ėmė palengva mažėti, kurį 
laiką jų vidurkis dar buvo 
apie 125, o šiais sukaktuvi
niais metais iš viso teliko 
tik 79.

Dabar Bostono lituanis
tinėje mokykloje LB švie
timo tarybos užbrėžta pro
grama nuo vaikų darželio 
iki paskutinės gimnazijos 
klasės išeinama per 12 me
tų. Mokykla naudojasi pui
kiomis amerikiečių mokyk
los patalpomis, kurias su 
šviesa ir šilima nemokamai 
duoda Bostono mokyklų ko
mitetas. Taigi materialinės 
sąlygos žymiai pagerėjo, 
bet, deja, mokinių skaičius 
dėl pačių lietuvių kaltės su
mažėjo.

Šiemet jubiliejiniai moks
lo metai buvo baigti birže
lio 3 d. Mokyklą baigė 10 
jaunuolių: Danutė Auštrai
tė, Lelia Banevičiūtė, Cyn
thia Hodges, Ramūnas Ivaš
ka, Antanas Kulbis, Daiva 
Matulaitytė, Ondinė Lizde
nytė, Vilija Rastenytė, Bri
gita špakevičiūtė ir Pau
lius Vaškelis.

Iš j ii visais "labai gerai" 
pažymiais baigė Brigita 
špakevičiūtė, Juliaus ir Re
natos špakevičių dukra. Jai 
teko buv. šios mokyklos mo
kytojos Reginos Makarie
nės savo mirusio vyro, taip 
pat šios mokyklos buv. mo-

Bostono aukšt. lituanistinės mokyklos šių metų abiturientai. Iš kairės: Ondinė Lizdenytė,
Lelia Banevičiūtė, Cynthia Hodges, Brigita Špakevičiūtė, Ramūnas Ivaška, Vilija Raste
nytė, 
tąitis.

Danutė Auštraitė Antanas Kulbis, Daiva Matulaitytė, mokyklos direktorius Antanas Gus- 
Trūksta Pauliaus Vaškelio. Romo Šležo nuotr.

kytojo, kap. Algio Makaicio 
atminimui įsteigta geriau
siam abiturientui premija 
60 dolerių ir mokyklos rė
mėjo Petro Navazelskio pa
skirtas ant kaklo pakabina
mas auksinis Gedimino stul
pų ženklelis. Ta proga P. 
Navazelskis mokyklai dar 
paaukojo 110 dolerių. Be to, 
visi abiturientai ir visų sky
rių ir klasių geriausieji mo
kiniai buvo apdovanoti kny
gomis, kurioms nupirkti 100 
dol. paaukojo So. Bostono 
lietuvių piliečių draugija, o 
abiturientų tėvų surengta
me pobūvyje buvo nepa
mirštas ir mokyklos direk
torius Antanas Gustaitis.

Gaila, kad, džiaugiantis 
naująja abiturientų laida, 
gerais mokytojais ir veikliu 
Tėvų komitetu, vis tiek ten
ka nusiskųsti ne tik moki
nių mažėjimu, bet ir jų lie
žuvio "anglėjimu”. Dėl to 
jau teko Įsteigti ir lietuviš
kai visai nemokantiems 
klasę. Tai ženklas, kad ir 
mūsų šeimos nesulaikomai 
amerikonėja, ir to proceso 
neįmanoma sustabdyti jo
kiais organizacijų vadų ap
linkraščiais ar spaudos "pa
graudenimais". Tam reika
linga gyvosios lietuvių vi
suomenės betarpiško mora
linio spaudimo Į tėvus, ku- 

viešai raudodami dėl

Lietuvos laisvės praradimo, 
namie tarpe savęs ir su sa
vo vaikais kalba tik angliš
kai, net gerai tos kalbos ne
mokėdami ... (k)

FIRST CLAS DIE MAKER
GOOD BENEFITS. QUEENS l.OCA- 
TION. SALARY OPEN. CALL (212) 
898-8300. Ask for JOE. (25-30)

MULTIPLE DRILL HEAD ASSEMBLERS 
BORING MILL OPERATORS 

GEAR SHAPERS 
JIG BORE OPERATORS 

RADIAL DRILL OPERATORS
Excellent pay rate. Excellenl inachines. F- ’ benefits. DTA s-l.op with. 
steady overtime. Night shift posit’"- ivlust prove 8 years of ex- 
perience or Journeyman stalus.

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

F. JOS. COMPANY
DRILLAVAY DIVISION 

23247 Pinewood Warren, Mich. 48091
(15-29)

r
NURSES

Serve the develnpmentally disabled 
in the lai gest private 

JCAH-accredited facility 
of its kind in the U.S.

Warm Christian atmosphere!
A leader in the field for 75 years.

OPENINGS FOR:

SUPERVISOR
AND

STAFF NURSES 
RN'S & LPN'S

• Regular merit increases.
• Excellent benefits, induding paid 

pension plan.
• New Pay Rates Effective July 1, 1979
• On-going inservice training.
• Medical director on staff.

Place To Work!

Bostono aukšt. lituanistinės mokyklos diplomų

Call Pertonnel Managor COLLECT 
for more information

414-261-3050, Exf. 391 or 235

A Good

įteikimo aktas. Iš kairės: Lelia Bane
vičiūtė, Vilija Rastenytė, Cynthia Hodges, Daiva Matulaitytė, mokyklos dir. Antanas Gustaitis, 
Ramūnas Ivaška, Ondinė Lizdenytė, Brigita Špakevičiūtė, Antanas Kulbis, Danutė Auštraitė. 
Nėra Pauliaus Vaškelio, kuris tuo metu dalyvavo amerikiečių mokyklos baigimo iškilmėse.

Algio Ziko nuotr.

T

Belhesda
LUTHERAN HOME

WATERTOWN,WI 53094
"An Equal Opportunity Employer"

No Fuel Shortoge Kere Plenty Of Gos 
Locaied in th» heart of Wisconsin's Scenic 

Morains countryside.
Cultural and recreational opportunities uiithin 

e ašy driving distance.
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REIŠKIME MŪSŲ KOVOS STRATEGIJA
Viliaus Bražėno kal

bos, pasakytos š. m. 
birželio 17 d. Clevelan
de, Baisiojo Birželio 
minėjime, santrauka.

Baisiojo Birželio sukaktį 
minėdami neturime pasiten
kinti vien jo aukų apraudo
jimu. Privalome pasisemti 
naujo ryžto atsiteisti už ju 
ašaras ir kraują ir dirbti 
siekiant pasaulio, kuriame 
nebebūtų vietos masiniams 
trėmimams, Rainių kanki
nimams, Červenės skerdy
nėms ir kitoms Raudono 
barbarizmo apraiškoms.

To siekiant reikia šaltai 
ir atidžiai pažvelgti Į save, 
į pasaulinę aplinką, į pa
vergtą tautą, Į jos draugus 
ir priešus. Pagal tai turėtu
me Įvertinti savą praeities 
veiklą ir jos tikslumą da
bartyje ir pagal tai užsi
brėžti kelią bei pasirinkti 
žingsnius rytdienai ir toli
mesnei ateičiai.

Vesdami kova už tautos 
išlikimą, atmeskime mitus 
ir apie savąją tautą. Ven
kime jos nedavertinimo, ly
giai kaip ir perdėto aukšti
nimo. Daug žalos yra pada
rė įsikalbėjimas, jog "kiek
vienas lietuvis yra mūsų 
brolis, kiekviena lietuvė — 
sesė". Kad tai nebūtinai 
tiesa jau seniai patyrė lietu
vio peilio smūgiais nužudy
tas karalius Mindaugas ir 
lietuvio rankomis pasmaug
tas kunigaikštis Kęstutis. 
Moderniojoje Lietuvos isto
rijoje • motinos bėgo nuo 
Raudonojo maskolių tarny
bon nuėjusių sūnų, šiuo 
keistu "broliškumo" mitu 
remiantis kai kas iškrenta 
iš Lietuvos laisvinimo veik
los ar net bando ją visai su
stabdyti. Mums net bando
ma įtaigoti, jog Kremlius, 
kurs brutaliai rusina Lietu
vos jaunimą Lietuvoje ir 
Sibire, būk tai sielojasi lie
tuvybės išlaikymu išeivijo
je.

Priešas siekia mūsų ty
los, tuomi įrodydamas savo 
silpną vietą. Jie dreba prieš 
tiesos žodį ir raidę.

Pirmiausia reikia apsi
spręsti už kovą. Už visuoti
ną, neatlaidžią kovą. Už pil
ną laisvę tautai, už visiška 
nepriklausomybę valstybei. 
Nepamirština, jog nuo to
kios kovos mus sulaikyti 
stengiasi ne tik okupantas, 
bet ir jo galingieji rėmė
jai Čia. Mums švelniai įtai
gojama atsisakyti kovos, 
nutylėti tiesą, nukreipti 
veiklą kitur. Bandoma už
čiaupti mūsų burnas nieko 
neįpareigojančiais paliaup- 
sinimais ir pareiškimais 
apie laisvę bei žmogaus tei
ses, kurie prieštarauja pa
reiškėjų veiksmams.

JAV vyriausybė kalba 
apie kovą su infliacija, ne
turi ar nenori skirti lėšų 
vidaus saugumui užtikrin
ti, subversijai sustabdyti, 
Sovietų šnipams bei agen
tams sekti, tačiau skiria mi-

Vilius Bražėnas

Ii,jonus dolerių "medžioklei" 
nukaršti bebaigiančių "na
cių koloborantų". žinoma, 
tik tam, kad komunizmo au
kos — etninės grupės ne
trukdytų detentinės laisvo
jo pasaulio išdavystės, kad 
"neterštų” savais dokumen
tuotais kaltinimais detentės 
partnerio — sovietų dikta
torių vardo . . . Jeigu tie na
cių medžiotojai ir rastų vie- 
ną-kitą žydų žudiką, jie tik
riausiai paliktų jį tūnoti, 
kad galėtų ir toliau tęsti 
medžioklę ir šmeižti bei pul
dinėti antikomunistines et
nines grupes.

Jau turėjome pamatyti, 
kad puolėjai neboja faktų 
ir nesuminkŠtėja nuo įrody
mų, kad nepriklausomoje 
Lietuvoje mažumos klestė
jo, kad daug lietuvių žuvo 
nuo nacių teroro drauge su 
tais, kuriuos jie bandė gel
bėti. Ir nenuostabu: juk už 
viso to stovi sovietinė 
šmeižtų mašina. Tad mūsų 
strategija, ypač prisime
nant Baisiojo Birželio tero
ro aukas, turėtų būti puoli
mas.

Nurnbergo teisme buvo 
pasmerktas ir nubaustas tik 
vienas iš Hitlerio-Stalino 
partnerių, tik vienas II-jo 
Pasaulinio Karo sukėlimo 
kaltininkas. Reikalaukime 
Nurnbergo teismo teisingo 
užbaigimo. Kadangi to var
gu ar sulauksime iš didžių
jų valstybių vyriausybių, 
imkimės iniciatyvos patys. 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse, Pennsylvanįjoj, yra 
miestas NUREMBERG. Ne
rasime geresnės vietos su
šaukti visų komunizmo pa
vergtųjų tautų atstovų su
važiavimą antrajam Nurn
bergo tribunolui sudaryti ir 
patraukti teisman ne tik 
Lietuvos, Amerikos ir viso 
pasaulio priešą komunizmą, 
bet ir jo koloborantus, rė
mėjus čia, Vakaruose. Nes 
ir ant jų rankų yra komu
nizmo aukų kraujas. Tad 
Šiandien, minėdami Baisųjį 
Birželį, pareiškime aiškiai 
ir balsiai, kaip tikrai lais
vi žmonės gali pareikšti: 
MES KALTINAME!

Nesileiskime atkalbami, 
atgrasomi, nuviliojami nuo 
kovos. Istorinis lietuvių 
tautos kamienas neatsisako 
kovos. Geležinė uždanga 
viena po kitos pralaužia ži
nios apie didvyrišką lietu
vių pasipriešinimą, žaibais 
nušviečia padangę neįtikėti
nos drąsos pavyzdžiai. Kar
tais lyg norėtųsi sušukti: 
"Gana! Liaukitės! Jūs sava 
drąsa ir pasiaukojimu ap
sunkinate mūsų sąžinę, ap
kraunate mus pareigos naš
ta. Niekais paverčiate pato
gius mitus apie jūsų laimin
gą gyvenimą,-apie apsipra
timą su realybe, apie jums 
teikiamas laisvės ... Argi 
jūs tenai nežinote, kad ir 
čia yra daug lengviau ir pa

togiau ... tylėti .. ?”
Tačiau iš dviejų tūkstan

čių metų praeities į mus 
ateina evangelijos žodžiai: 
"Sakau jums, jei šitie ty
lės, akmenys šauks". Gi 
tiems mūsų, kurie net Bir
želio minėjimui nuo pramo
gų laiko neranda, kurių mes 
nematome nei protesto eise
nose, susirinkimų salėse, 
kurie per savimeilės riksmą 
nebegirdi pavergtos tautos 
maldavimo, kurie pro "auk
štosios visuomenės" miglas 
nebemato pavergtųjų aša
rų, priminkime kitą švent
raščio įspėjimą: "Vaikščio
kite, kolei turite šviesos, 
kad tamsybė jūsų neužklup
tų ..

Jeigu visų tautų prieško- 
munistinės išeivijos nariai, 
lyg suparaližuoti nebyliai, 
iš šalies seks istorijos eigą 
ir leis Raudonojo, priešame- 
rikinio, ateistinio elemento 
mažumai lemti pasaulio 
ateitį, ir ant mūsų gali už
kristi priespaudos naktis. 
Jeigu laisvieji žmonės leistų 
komunizmui atsiekti perga
lę pasaulyje, lietuvių tauta 
būtų išblaškyta, jos kultūra 
galutinai sutrypta, jos kal
ba ištrinta iš pasaulio žody
no. Net jau šiomis sąlygo
mis aiškiai matome, ko sie
kia Raudonieji carai.

Tad vaikščiokime kolei 
turime šviesos.

Lietuvos okupantas graso 
visam pasauliui, tad ir ko
va prieš jį yra pasaulinio 
mąsto. Todėl neatsakinga 
kovoti vieniems užsidarant 
savanoriškame gete.

Vytautas Didysis nelai
mėjo Žalgirio mūšio vien su 
lietuvių pulkais. Ieškokime 
sąjungininkų ir mes. Be 
bendravimo su kitomis et
ninėmis grupėmis, padėki
me tiems amerikiečiams, 
kurio mūsų kovą, kovą už 
komunizmo s u ž 1 ugdymą, 
jau seniai kovoja, nors mes 
gal ir stovėjome nuošaly. 
Per ilgai buvome sutapę su 
Vakarų "liberalais", kurių 
kova prieš Raudonąją tiro
niją prasideda ir baigiasi 
tik nuolaidomis, nuolaido
mis, nuolaidomis.

Įsijungdami kiek galėda
mi savo svoriu į kruvinosios 
imperijos sugriuvimą, atsi
lyginsime Kremliaus satra
pams už Lietuvos pavergi
mą, už tautos kančias, už 
Sibiro tremtinių ašaras, už 
partizanų kraują, už mūsų 
pačių nuo gimtųjų laukų at
skyrimą.

Daugelis mūsų gyvena
me iš Dievo pasiskolintus 
metus. Kalėjimai, išveži
mai, karo bombos aplenkė 
mus. Gal kiti mūsų vietoje 
nubarstė kaulais Sibiro tai
gą ir pripildė masinius ka
pus. Turėtume jaustis sko
lingais tiems, kurių balsas 
amžiams nutildytas. Net ir 
patys jauniausieji yra sko
lingi tam lietuviškam jau
nimui, kuris tik svajoja 
apie laisvę, kuria čia mielai

Tautinės minties keliu
v 

Emilja Cekiene

ALT S-ga, didžiai vertin
dama spaudos reikšmę, kartu 
su Vilties Dr-ja leidžia tauti
nės minties laikraštį Dirvą, o 
kartu su Korp! Neo-Lithuania 
leidžia žurnalą Naujoji Viltis. 
Be to', mūsų - kuriems labiau 
nei laisvojo pasaulio tautoms 
reikalinga gerbti savo tautos 
praeitį, saugoti kitų sukurtas 
vertybes, vertinti jų atliktus 
darbus ir anų pavyzdžiu siekti 
jų pradėtų vis aukštesnių ide
alų - pareiga yra istorijai pa
likti atžymėtus ir savo laiko
tarpyje giliai įmintus pėdsa
kus Lietuvą kuriant, jos ne
priklausomybės šviesiausiam 
periode ir čia išeivijoje.

ALT S-ga tą klausimą svars 
tė ir pagaliau priėjo išvados, 
kad visame pasaulyje yra tau
tinės minties žmonių giliai 
įmintų pėdsakų, kurie laiko 
tėkmėje subyrės laikraščių pa
geltusiuose puslapiuose, nuta
rė tą epochą ir tėvynėje palik
tus tautininkijos atliktus dar
bus atžymėti nenykstančiu pa 
minklu ateities istorijai: išlei
do ‘Tautinės minties keliu’ is
toriją, su kuria praeito ALT 
S-gos seimo dalyviai turėjo pro 
gos susipažinti (kietais virše
liais knyga nebuvo dar gauta 
iš rišyklos).

Istorijos leidimo nutarimą 
pradėjo vykdyti 1974 m. Są
jungos valdyba, kurią sudarė: 
Emilija Cekienė - pirm., Jur
gis Sirusas, Stella Abraitienė, 
Juozas Bagdonas ir Petras Ma- 
čiulaitis. Darbą baigė 1977 m. 
išrinkta valdyba: Antanas Ma. 
žeika - pirm., Bronius Dūda, 
Vytautas Čekanauskas - vė
liau jį pakeitė Jonas Mockus, 
Edvardas Balceris - vėliau jį 
pakeitė Elena Gedgaudienė, 
ir Alfonsas Tumas.

Redakcinę kolegiją sudarė: 
prof. Jonas Puzinas - deja, 
Aukščiausiojo pašaukimu ne
tikėtai iškeliavęs į amžinybę, 
nesulaukęs savo atlikto darbo 
apvainikavimo, Jonas Palukai 
tis ir Emilija Cekienė - ALT 
S-gos atstovė koordinaciniam 
informacijos darbui.

Knyga paskirstyta į tris pa
grindinius skyrius:

L Pradinės versmės - Lie
tuvių tautinės sąmonės raida 
ir tautinės srovės susidarymo 
pradmenys, - rašo prof. J. Pu
zinas.

II - Plačia vaga: Tautos pa
žangos partijos, Lietuvių tau
tininkų sąjungos istorijos bruo
žai 1916-1940 m. Kitos tauti
nės minties organizacijos, - ra
šo prof. J. Jakštas ir kiti.

III - Svečiose šalyse. Rašo: 
Jonas Švoba - Amerikos Lietu
vių tautinė srovė iki 1940 me
tų: Vytautas Abraitis - Tauti- 

pasinaudotų savo tautai pa
gelbėti. Garbingas asmuo 
stengiasi apmokėti skolas. 
Apmokėkime ir mes.

Jaunoji karta turi apsi
spręsti, ar nori idealų pa
dangėse arais skrajoti, ar 
materializmo dumblynuose 
varlėmis straksoti. Mūsų 
vyresnioji karta, turi pasi
rinkimą kaip gyventi liku
sius metus: ar sutrūnyti pa
togioje neveikioje, ar su
degti darbuose gimtajai že
mei ir žmonijai. 

ninkai Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse 1940-1949 m.; Jo
nas Jurkūnas - Amerikos Lie
tuvių Tautinė Sąjunga 1949- 
1975 m.; Antanas Juodvalkis 
- Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos skyrių įnašas į Lietu
vos laisvinimo ir lietuvybės iš
laikymo darbą. Taip pat pa
minėti yra ALT S-gos garbės 
nariai ir kiti tautininkų sam
būriai išeivijoje - rašo: Jonas 
Palukaitis, Mečys Valiukėnas, 
Emilija Cekienė, Balys Vyliau 
das, Ignas Andrašiūnas, Jonas 
Paplėnas ir kiti.

Tai stambi (416 puslapių) 
istorija, kurioj nušviesta daug 
praeities ir dabarties įvykių. 
Atvaizduota ir nuodugniau iš
ryškinta tautinės srovės reikš
mė lietuavių tautos ir išeivijos 
gyvenime. Užfiksuota, ir tuo 
būdu įamžinta, visa eilė Lie
tuvos istorijai reikšmingų įvy
kių ir svarbių duomenų, su
sijusių su tautinės minties veik 
la ir atliktais darbais.

Knyga išleista liuksusinia
me popieriuje, įvykiai atžy
mėti atitinkamom nuotrau
kom. Ir tai yra nepaprasto au
torių kruopštumo ir pasišven
timo dėka, ypač iki galo savo 
įsipareigojimus nuoširdžiai tę- 
susio Jono P. Palukaičio. Šias 
pirmines mintis noriu baigti J. 
Jurkūno parašytos dalies bai
giamuoju žodžiu:

‘Šioji Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos veiklos ap
žvalga pertraukiama jubilie
jiniu seimu, įvykusiu 1975 m. 
gegužės 24-25 dienomis, bet 
sąjungos darbas ir jos nuolati
nis, be pertraukos rūpinima
sis visais lietuvių gyvenimo rei 
kalais nesustojo.

ALT S-ga - gyvas lietuvių 
išeivijos organizmas - veikia to 
liau, jausdama to gyvenimo 
pulsą ir kasdien jo iškeliamus 
naujus reikalavimus. Ji liks 
aktyvi ir toliau per savo sky
rius ir naujas valdybas. Ir 
ateityje, kaip ligi šiol, ji nesvy 
ruodama spręs surizgusias Lie 
tuvos ir lietuvių gyvenimo 
problemas, ištikimai kovoda
ma dėl Lietuavos laisvės ir ne
priklausomybės, kviesdama 
brolius ir seses lietuvius nepra 
rasti Lietauvos išlaisvinimo vii 
ties ir reikalaudama glaudinti 
išeivijos lietuvių gretas ir ver
tinti bei gerbti tautinei misi
jai pasišventusius lietuvius.’ 
(316 psl.)

Leidinyje yra sukaupta 
daug istorinės medžiagos, ta
čiau ji nesuteikia pilno tauti
nės minties žmonių įnašo į 
bendrąjį lietuvių tautos loby
ną, nes pradėjus darbą orga
nizuoti susidurta su didelėmis 
kliūtimi - archyvinės medžia
gos stoka ypač iš anksesnių lai
kų. Autoriams teko naudotis 
nuotrupinio pobūdžio šalti
niais, prieinamais čia, JAV-se 
Yra spragų, nes nenorėta nau
dotis prisiminimais, o tik isto
riniais faktais.

OPPORTUNITY FOR 
CH‘EF REGISTERED 

PHYSICAL THERAPIST 
TO HEAD DEPARTMENT AND 

REGISTERED PHYSICAL 
THERAPIST

Needed iinmediately to direct a re- 
cently completed modern department 
m an 83-bed hospital. Excellent sala- 
ry and benefit program. Ccntact Per
sonnel Director at COV4NGTON 
COUNTY HOSPITAL. 60 i-765 6711 
or P. O. Box 386, Collins, Miss. 39428. 
We are an equa! opportunity emplo
yer. (20-26)
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Australijos padangėje
Antanas Laukaitis

PAMINĖTOS MOTINOS
Visose Australijos lietu

vių kolonijose motinos bu
vo labai gražiai paminėtos 
ir, jų dienoje, vyko paskiri 
minėjimai. Melbourne šis 
minėjimas buvo pradėtas 
per lietuvišką radijo valan
dėlę, kurioje mokytoja Da
lia Antanaitienė, palydint 
gražiomis dainomis, perda
vė labai gerai paruoštą pro
gramą, Po pamaldų, skirtų 
gyvoms ir mirusioms moti
noms, minėjimas vyko Mel- 
bourno Lietuvių Namuose. 
Plačioje ir įdomioje progra
moje, jaunimas, mokyklos 
mokiniai, tautinių šokių šo
kėjai, puikiai dainuojanti 
Rita Mačiulaitienė, su savo 
poezijos, prozos ir dainos 
pyne ir naujai įsisteigęs, 
vadovaujamas Jono Juškos, 
kamerinės muzikos ansamb
lis, atliko įspūdingą ir gerą 
programą. Į akis krito ir la
bai gražų įspūdį padarė, vi
sų vaikų tautinių drabužių ' 
apranga, suteikianti minėji
mui iškilmingumą.

Adelaidėje, prieš prade
dant motinos dienos minė
jimo pamaldas, lituanistinių 
mokyklų mokiniai padėjo 
vainiką prie Lietuvos že
mės paminklo. Po pamaldų, 
Lietuvių Namuose įvyko 
Moterų Sekcijos ruošiamas 
tradicinis minėjimas, kas 
jų yra daroma jau 30-tis 
metų. Minėjimą atidarė šios 
sekcijos pirmininkė R. Ba- 
jorūnienė, pasveikindama 
visas motinas. Visą progra
mą pravedė mokyklos ' edė- 
jas V. Statnickas, padedant 
jaunai pranešėjai A. Snars- 
kvtei. Visą, gerai paruoštą 
programą, atliko pats jau
nimas. Po visos oficialiosios 
dalies, visus į šį minėjimą 
atsilankiusius, šios sekcijos 
ponios vaišino kava ir pyra
gaičiais.

Sydnėjuje šį minėjimą 
surengė savaitgalio mokyk
la ir ateitininkai. Po pamal
dų, vykusiame minėjime, 
kuriam vadovavo mokyklos 
vedėja J. Lašaitienė, pa
skaitą skaitė inž. V. Juška. 
Pačią programą taip pat at
liko jaunimas, kurį parengė 
savaitgalio mokyklos moky
tojai. Sydnėjaus savaitgalio 
mokyklą lanko nėr' "ai miš
rių šeimų vaikų, kurie šio
je programoje taip pat pa
sirodė labai gerai ir visiš
kai savo lietuvių kalboje ne
siskyrė nuo kitų mokinių. 
Po minėjimo visi vaikai ir 
svečiai buvo pavaišinti pa
čių motinų suneštais skanu
mynais.

Įspūdingi, gal šiek tiek 
mažesni, motinų pagerbimai 
vyko tolimajame Perth’e, 
kur surengė Apylinkės Val
dyba ir naujai išrinktoji jos 
pirmininkė P. Francienė. 
šiame minėjime be vyres
niųjų, gausiai dalyvavo ir 
pats jaunimas.

Sostinėje Canberroje mi
nėjimą suruošė Baltijos vie- 
tininkijos skautai, kurie at
liko ir pačią programą, šia
me, Lietuvių Namuose, vy
kusiame minėjime, dalyva
vo ir Krašto Valdybos pir
mininkas V. Nevcrauskas, 
atvykęs iš Adelaidės ir šia 
proga skaitęs paskaitą. Vi
sos motinos buvo apdovano
tos gėlėmis ir vėliau visi 
dalyviai pavaišinti kavute.

Iškilmingą minėjimą tu
rėjo ir Brisbanės lietuviai. 
Šia proga iš Sydnėjaus bu
vo atvykusi ”Sūkurio’’ tau
tinių šokių grupė, vadovau
jama M. Cox. Po Apylinkės 
Valdybos pirmininko K. 
Bagdono sveikinimo moti
noms žodžio ir vietinių mer
gaičių padainuotų dainų, vi
są programą atliko svečiai 
sydnėjiškiai, sužavėję vie
tinius ir gausiai atsilankiu
sius brisbaniečius, kurie 
gyvendami šiaurinėje Aus
tralijos dalyje, gana retai sius įvykius. Susirinkdavo- 
susilaukia svečiu menininkų 
iš kitur, čia taip pat visos 
motinos buvo apdovanotos 
gėlėmis.

Newcastle miesto lietu
viai, vadovaujami Apylin
kės Valdybai, surengė irgi 
savo motinų minėjimą. Jį 
atidarė pirmininkas dr. G. 
Kišonas, kai paskaitą skai
tė aktyvioji šios kolonijos 
lietuvaitė, pati motina, Vik
torija Kristensen. Meninėje 
dalyje buvo gražiai atlikta 
poezijos ir dainos progra
ma. Kaip ir kitur, po pro
gramos buvo gražiai 
vaišinta kavute.

pasi-

GARSĖJANTI
KERAMIKĖ 

Šiuo metu iš Australijos 
į Europą yra išvykusi mūsų 
darbščioji ir, plačiai garsė
janti keramikė, Jolanta Ja
navičienė, kuri Anglijoje, 
vėliau gal ir Europoje, yra 
numačiusi surengti savo 
darbą parodas. Australijoje 
jinai jau yra surengusi ne 
vieną savo darbų parodą ir 
dalyvavusi eilėje kitų. Jos 
darbus yra įsigiję: South 
Australian National Art 
Gallery, Permanent Art 
Collection of Alberta, Cana- 
da, Tarptautinis Keramikos 
Muziejus, Faenzoj, Italijoj, 
Von Bertouch Gallery, 
Newcastle, Australia, Art 
Gallery of Rockhamton, 
Quensland, kai jos darbai 
įsigijimui yra išstatyti ko
ne visų Australijos miestų 
didesnėse galerijose. .Jolan
ta Janavičienė, be savo stu
dijų Australijoje, plačiai gi
linosi savo darbe ir Italijo
je. Jinai niekuomet neatsi
sako dalyvauti lietuvių ruo
šiamose parodose ir mielai 
savo darbus aukoja lietuvis-—J 
kiesiėms reikalams.

Įdomus yra mūsų adelai- 
diškis dailininkas V y tas še- 
relis, australų meniniame

pasaulyje kildamas labai 
greitu tempu. Gimęs Vokie
tijoje, jis apkeliavo Angli
ją su muzikų grupėmis, gro
damas indišku instrumentu 
”Sitar”, taip pat kaip ilius
tratorius dirbdamas angliš
kuose žurnaluose. Įdomus 
yra jo palyginimas tarp ta
pybos ir muzikos, kur jis 
pasisako, kad ”Tarp tapy
bos ir muzikos didelio skir-/
tumo nėra. Skirtinga yra 
tik mechanika. Kūrybinis 
procesas lieka tas pats,'ko
kia kūno dalis jam nepa
klustų — akys, ausys ar tai 
rankos.”

Floridos lietuviai
PALM BEACH LIETUVIŲ 

KLUBAS
Per penkeris mėnesius 

nenuvertėme kalnų, nei ne- 
pajudinom žemės, o susi
rinkdavome kas pirmą mė
nesio šeštadienio popietę, 
kad pasidalintume lietuviš
ku žodžiu, išgirstume lietu
viškos muzikos bei poezi
jos, aptartume bėgamuo- 

me kultūriškam pabendra
vimui metodistų šventovės 
mažojoje salėje, kurią tie 
geri žmonės leidžia mums 
naudotis už labai kuklią au
ką. Nuo pirmo susipažini
mo jie parodė didelį drau
giškumą mums, kuris tę
siasi ir iki šių dienų.

Gegužės mėnesio susirin
kimas buvo paskutinis prieš 
vasarą. Jo programa bu
vo įvairi, skirta kelių įvy
kių paminėjimui. Pirmiau
sia buvo prisiminta ir pa
minėta Motina. Muzikos, 
dainos ir žodžio montažo 
formoje, jai buvo prisakyta 
rinktinių žodžių, pridainuo- 
ta dainų, priskaityta poezi
jos posmų.

Gegužės mėnesis gausus 
vardo dienomis, už tai Sta
siai, Stasės, Danutės ir Al
donos buvo pasveikinti ir

Buvę clevelandiečiai Valodkai ir Staškūnai Juno Beach, Fla. įsigiję motelius, visad mielai 
sutinka pravažiuojančius svečius clevelandiečius. Nuotraukoje iš kairės Danutė ir Rapolas Va
lodkai su sūnumi Tomu, ir Linas ir Apolonija Staškūnai su svečiu Antanu Kavaliūnu.

J. Garlos nuotr.

h -

Sukaktuvininkas Vincas Mickus ir dalis svečių. Iš kairės: 
Albina Tomkienė, Stasys Balčiūnas, Ona Kreivėnienė, Vincas 
Mickus, Bronė Jucėnienė, Juoze Daugėlienė, Antanas Jucėnas, 
Apolonija Papievienė.

jiems pagrota muzikos.
Visai kita nuotaika ir su

simąstę viena tylos minute 
pagerbėme neseniai mirusi 
Martyną Jokūbaitį. Jis buvo 
vienas iš pirmųjų įsikūręs 
šioje apylinkėje.

GRAŽI AMŽIAUS 
SUKAKTIS

Tame pačiame gegužės 
mėnesio susirinkime buvo 
prisiminta Vinco Mickaus 
deimantinė amžiaus sukak
tis. Ta proga sukaktuvinin
kas buvo pasveikintas ir 
Klubo Valdyba visų narių 
vardu įteikė dovaną — me
džio drožinį — Vytį, kurią 
meniškai pagamino Vladas 
Kulpavičius. Garmų vardu 
savo darbo jūros kiauteliais 
išdabintą vazelę dovanojo 
Veronika Garmienė'

Kiek anksčiau Bronė ir 
Antanas Jucėnai, Vinco 
Mickaus jaunystės draugai, 
savo erdviuose namuose su
rengė jam gimimo dienos 
šventę ir pakvietė bičiulius. 
Buvo pasakyta kalbų, ap
tartas sukaktuvininko gy
nimo kelias. Vincas Mickus 
buvo mokytojas Žemaitijo
je, dirbęs su įvairiomis jau
nimo organizacijomis. Savo 
trumpame žodyje Jonas

Daugėla aptarė Lietuvos 
mokytojo kelią ir jo svarbų 
įnašą savo tautai.

Kolegos mokytojai dali
nosi įspūdžiais, prisimini
mais, o sukaktuvininkas vi
siems dėkojo už draugystę, 
už dovanas, pasidalino min
timis apie paskutines dienas 
praleistas Medvėgalio slė
niuose, Bučiškės vienkiemio 
gyvenimo idilijos ilgesiu, 
kurią karo audros išblaškė 
ir sugriovė.

šiuo metu Vincas Mickus 
yra Palm Beach Lietuvių 
Klubo pirmininkas, o Klubo 
Valdyboje darbuojasi jau 
keletas metų.

Kaip ir visi susirinkimai, 
taip pat ir šis buvo užbaig
tas vaišėmis ir pašneke
siais, o šį kartą dar ir gim
tadienio skanumynais.

Jz. K.

f PATTERN MAKER
Sportsvvear & Dresses

Mušt be experienced first pat- 
tern from sketch to finished 
production pattern. Responsi- 
ble for fit and grading. Knovvl- 
edge of wide variety of fabrics. 
Good salary, vvorking condi
tions and benefits. Send re- 
sume to: INDIA IMPORTS OF 
RHODE ISLAND, 121 Union 
St., Providence, R.l. 02901 Att: 

^Marie Clarke. J

OWNER OPERATOR
V/anted for permanent leasing. Late 

..modęl . tandem tractor with sleeper. 
pąss all UOT requirements. Be

25 years or older with at leas*. 18 
months provable road experience. No 
competition from company tractors. 
Call BROWN TRANSPORT CORP.. 
Container Division, Norfolk, Va. Toli 
Free 1-800-446-8384. (17-26)
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FILATELIJA
Nr.5

JAV išleido Šiuos naujus 
pašto ženklus: 1. Birželio 4 
d. — keturius po 15 centų 
pašto ženklus su architek
tūros statistiniais: Virgini
jos rotunda, Baltimorės ka
tedra (čia jį dedame), Bos
tono rotuše ir Philadelphi- 
jos birža. Kiekviename paš
to ženkle nurodyta ir archi
tekto pavardė, ženklai iš
leisti keturblokiais.

J \nhiiennn l S\ 15r

Baltimorės katedrą statė 
architektas Benjamin Hen
ry Latrobe (1764-1820). 
Buvo gimęs Fulnecke, York- 
shire, Anglijoje. Inžinerijos 
mokėsi Anglijoje ir Vokie
tijoje. Į Ameriką atvyko 
1796m. Savo pastatams jis 
naudojo atgaivintą klasiki
nę graikų architektūros for
mą. Pastatė Philadelphijoje 
Pennsylvanijos banką, JAV 
banką (dabar muitinės rū
mai), pirmąją Rymo kata
likų katedrą JAV — Balti- 
morėje (nuo 1805 iki 1821). 
Pataisė ir padidino Wa- 
shingtono kapitelių ir kt. 
Be to, statė kanalus ir van
dentiekius.

2. Birželio 7 d. — ketu
rius pašto ženklus po 15 
centų su retomis gėlėmis, 
ženklai sukibę keturblokais.

3. Birželio 15 d. — 15 
centų su šuniu akliems ve
džioti.

DANIJA išleido du pašto 
ženklus Kopenhagos univer
siteto Įsteigimo 500 metų 
sukakčiai paminėti, čia de
dame 1.30 kronų pašto žen
klą, kuriame parodytas uni
versiteto antspaudas.

Kopenhagos (daniškai 
(Kobenhavn) universitetas 
buvo Įsteigtas 1479 m. tuo
metinio karaliaus Kristijo
no I. Civilinio karo metu 
(1533-36) tarp protestantų 
ii’ katalikų, universiteto pa
statai buvo sunaikinti. Po 
trijų metų karalius Kristi
jonas III jį atstatė jau kaip 
p r o t estantų universitetą. 
1728 m. universiteto pasta
tai sudegė ir. atstatyti tik 
po keturių metų karaliaus 
Kristijono VI. Universiteto 
biblioteka turi virš 430,000 
tomų knygų, kurių tarpe 
yra labai reti persų ir nor- 
manų manuskriptų rinki
niai.

Antanas Bernotas

SUOMIJA išleido 1.10 
markių pašto ženklą pami
nėti Turku miesto įkūrimo 
750 metų sukaktį.

Turku (švediškai Abo) 
miestas ir uostas yra prie 
Botnijos įlankos. Tai labai 
senas miestas, įkurtas 1229 
m. (pagal kitus šaltinius 
net 1157 m.). Miestas iki 
1819 m. buvo Suomijos sos
tinė. Yra švedų kultūros 
centras, su jų 19]9 m. įkur
tu universitetu. Mieste daug 
senų laikų pastatų : 1230 m. 
statyta katedra, XIII amž. ; 
ordeno pilis, protestantų 
vyskupo būstinė, muzikos i 
mokykla, teatras. Labai iš
plėsta pramonė, laivų sta
tyklos, medžio apdirbimas. 
Gyvena apie 124,000 gyven
tojų.

VATIKANAS išleido tri
jų pašto ženklų seriją pa
minėti dabartiniam popie
žiui Jonui Pauliui II. čia 
dedame tos serijos 250 lirų 
pašto ženklą, kuriame po
piežius parodytas laiminimo 
pozoje. Greta yra popie
žiaus herbas.

Krokuvos kardinolas Ka
rolis Vojtyla popiežium bu
vo išrinktas praeitų metų 
spalio 16 d. konkliavos me
tu. Yra žinoma, kad jo tė
vai yra kilę iš Silezijos, tuo 
metu valdytos Vokietijos. 
Sakoma, kad iš motinos pu
sės jis gali būti giminingas 
ir lietuviams, nes motina 
būk tai kilusi iš garbingos 
didikų Sapiehų giminės.

Prierašas: Filatelijos Nr. 
3, aprašant Vokietijos iš
leistą pašto ženklą pagerb
ti jos poetei Agnės Miegel, 
nebuvo žinoma jos mirties 
data. Ji mirė 1964 m. Bad 
Salzuflene. Jos protėviai bu
vo zalcburgiečių kilmės.

MACHINE SHOP

SPECIAL MACHINE
BUILDER

Located in Fenton. Equal Opportunitv 
Employer offering good berieti ts and 
pay rate, Inimediate openings in tl.c 
follovving trades.

BORING MILL OPERATOR
MILL HAND
LATHE HAND

MACHINE BUILDERS
Call 313-629-5382

FLUID & ELECTRIC 
CONTROL CO.

(19-23)

„LABDAROS”
DRAUGIJOS VEIKLA

„Labdaros’’ Draugija narių 
metinis susirinkimas įvyko 
š. m. gegužės 6 d. Stuttgar- 
te. Pirmininkavo dr. M. 
Stankuvienė-Saulaitvtė, se
kretoriavo Z. Glemžienė.

Iš pirmininko J. Glemžos 
pranešimo paaiškėjo, kad 
1978 metais Draugija turė
jo daugiau darbo ir rūpes
čių tiek Vokietijoje, tiek su 
lietuvių moksleivija Lenki
joje.

Svarbesnį rūpestį sudarė 
Draugijos įstatų papildy
mas ta prasme, kad Draugi
ja galėtų veikti ne tik Vo
kietijoje, bet ir kituose 
kraštuose. Teismas tokį 
įstatų papildymą patvirti

tures teigiamos 1>8-168 / BLZ 60050101 /
įaiigijos^santjt-... ‘Ę^ęeSgjro]casSj stuttgart 1

no. Tai 
reikšmės 1 
kiliose su užsienio lietuviais/
Susirinkimas reiškė suges
tijų plėsti ryšius su Lenki
jos moksleivija ir užmegsti 
artimesnius ryšius su Bra
zilijos lietuvių moksleivija. 
Taip pat buvo pareikštas 
pageidavimas, kad Vokieti
jos lietuvių jaunimas akty
viau talkininkautų Draugi
jai jos ryšiuose su užsienio 
lietuvių moksleivija.

Draugijos Valdyba reika
linga didesnės savo narių ir 
rėmėjų pagalbos ryšiams 
tiek Čia, tiek su užsienio lie
tuviais. Besiplečiantis dar
bas reikalauja daugiau lėšų 
ir kitokių paslaugų.

Praėjusiais metais nario 
mokesčio gauta 1.50,16 DM, 
o šalpai aukų — 10.392,59 
DM. šalpai išleista 10.499,15 
DM. Pašto, raštinės ir kitų 
administracijos išlaidų — 
543,84 DM. Turima dosnių 
rėmėjų. Per visą praeitą de
šimtmetį pastoviai rėmė ir 
dabar teberemia velionio 
kun. šen. dr. Petro Dagio 
suorganizuotas rėmėjų bū
relis prie Woodhaven para
pijos (Brooklyn) su SLA 
kuopa priešakyje. Visą lai
ką dosniai remia meninin
kas, medžio drožėjas Stasys 
Motuzas, ja uilgesnį laiką 
ligonis, bet „Labdaros” ne
užmirštas. Jiems susirinki
mas pareiškė gilią padėką. 
Taip pat širdingai dėkojo 
Europoje — Vokietijos, 
Šveicarijos, Anglijos, Šve
dijos rėmėjams, JAV-bėse 
— pavieniems lietuviams ir 
Vydūno Jaunimo Fondui 
Chicagoje už atvirukus ir 
piniginę paramą, Kanado
je — Hamiltono Bendruo
menės Šalpos Skyriui ir lie
tuvių bankui „Talka”, To
ronto lietuviams ir bankui 
„parama” ir Australijoje — 
veikliam visuomenininkui
Sydnėjuje.

Įžengusi į vienuoliktuo
sius veiklos metus „Labda
ros” Draugija tikisi, kad, 
pritariant ir padedant mūsų 
visuomenei ir jaunimui, o 
taipogi mūsų organizaci
joms, augs narių ir rėmėjų 
skaičius ir bus pasiekti žy
miai geresni rezultatai. Pa
didinus moksleivių skaičių 
bus prisidėta prie spartes
nio ruošimo mūsų akademi

nės šviesuomenės, kuri pa
jėgs sudaryti lietuviams ir 
lietuvių tautai platesnę ir 
reikšmingesnę vietą pasau
lio kultūrininkų tautų šei
moje.

Esamoji Draugijos Val
dyba (J. Glemža, dr. J. Nor- 
kaitis, Ch. šereikienė) bu
vo papildyta išrenkant dr. 
Mariją StankųvienęSaulai- 
tytę. Perrinkta revizijos ko
misija: P. Gudelis, L. Dirsė 
ir M. šiušelis.

Susirinkimas pareiškė 
valdybai padėką už sėkmin
gą veiklą.

Draugijos valdybos adre
sas lieka kaip ligšiol: Jonas 
Glemža, Conventrain 33, 
7260 Calvv-Hirsau, West 
Deutschland. Banko sąskai
ta : Labdara e. V. Konto Nr.

ĮSTEIGTAS TARPTAUTI
NIS MOTERŲ ŽMOGAUS 

TEISIŲ KOMITETAS
General Federation of 

Women’s Clubs metinė kon
vencija šiais metais vyko 
New Orleans, La., birželio 
4-9 d.d. Dalyvavo 800 dele
gačių. Lietuvėms atstovavo 
Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracijos pirm. Margarita 
Samatienė.

Konvencijoje tarp dauge
lio pranešimų ir pasiūlymų, 
keli jų buvo ypač reikšmin
gi tiem, kurie kovoja už 
žmogaus teisių respektavi- 
mą sovietų pavergtuose 
kraštuose, štai GFWC spe
ciali pareigūnė Mrs. Wood 
oficialiai pranešė, kad jau 
yra įkurtas GFWC Tarp
tautinis žmogaus Teisių 
Komitetas ir apibūdino šio 
komiteto uždavinius. Dabar 
moterų klubai, federacijos, 
organizacijos, galės siųsti 
šiam komitetui savo prane
šimus apie žmogaus teisių 
pažeidimus jų kraštuose, 
apie sunkią disidentų būklę 
koncentracinėse stovyklose, 
psichiatrinėse ligoninėse, ir 
prašyti komiteto atitinka
mos akcijos sąžinės kalinių 
reikalu. Mrs. Wood, Jr. pati 
yra šio komiteto pirmininkė 
ir pristatė Margaritą Sama- 
tienę kaip šio komiteto pa
tarėją. Kaip jau žinoma, M. 
Samatienė praeitų metų 
GFWC konvencijoje Phoe- 
nix, Arizona, buvo įnešusi 
Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracijos rezoliuciją, skati
nančią įsteigti GFCW žmo
gaus Teisių Komitetą. Pasė
koje šios lietuvių rezoliuci
jos atsirado tarptautinis 
GFWC žmogaus Teisių Ko
mitetas.

Tarptautinių delegačių
pietų vaišėse kartu su M. 
Samatiene dalyvavo Rasa 
Kregždytė-Molin, gyvenan
ti New Orleans. Abi buvo 
p a s i p u ošusios tautiniais 
drabužiais.

ROAD DRIVERS
Mušt be 23 years old, have I year 
all vveąther tiactor trailer exp. 
Chauffers liccnse and able to pass 
physical and road tęst. Applicatiohs 
accepted Mon. 1-3 p. m.. Tues.-Fri. 
9. a. m.-I 1 a. iii. & I pni-3 ;>Vn.

CONSOLIDATED FREIGHTWAYS
_ Richfield, Ohio 44280

An Equal Opportunity Employer 
 (21.-27)

LIGHT TO 
HEAVY 

MACHINE 
ASSEMBLY

MUŠT BE ABLE TO VC'ORK FROM 
PR1NTS. 2 YEARS EXPER1ENCE.

ELECTRICAL 
ASSEMBLERS

MUŠT READ SCHEMAI 1CS AM) 
\VIRING DJAGRAMS AI31LITY TO 
BUILD CONTROLS FROM SCRATCH.

MACHINISTS
FIRST AND SECOND CLASS. HAVE 
OWN TOOLS. READ BLUL. PRINTS. 
POS1T1ON OPEN ON ENGI NE & 
TURRET LATHE. VERT1CAL AND 

HORIZONTAI. M1LLS.

HORIZONTAL 
BORING MILL 

(FI.OOR TYPE)
FOR 1ST SHIFT AFFTER 30 DAYS 

MOVĖ TO 2ND SH1T.

3 TO 5 YEARS EXPERIE\CE. DO 
O\VN SLI U P. \VORK ROM PRINTS. 

HAVE OWN TOOLS MINIMUM 
SUPERVISION.

• COMPETITIVE SAJ.ARY

• MAJOR MEDiCAL

• DISAB1L1TY 1NSURANCE

• L1FE INSURANCE

• COMPANY PAID 
HOSP1TAL1ZAT1ON-DENTAL 
PLAN

• PENSION PLAN

MG CECIL 
EQUIPMENT 
6186 Norvvalk Rd.

Medina, Ohio 44256

Equal Opportunity Employer
T23-3 1 )

OPPORTUNITY FOR
I)IE CASTER SUPERVISOR

(ALUM INU M)
FOR SMALL SHOP.

Experience in supervisinp & main- 
taining producting on colri chamber 
machine (500 tons). Excellent livin^ 
conditions. liberal personne! policies 
& (ringe benetits. Apply call or write

EAGLE-MOTIVE
INDUSTR1ES, INC.

P. O. BOX 2508 
FORT VVORTH, TEXAS 76113 

317-338-0401
(17-26)

APPLICATION ENG1NEER
Ne.wly located nranufacturer in Artn 
Arbor is looking for application en- 
gineers electromechanicully oriented. 
Good hardvvare cosling background. 
Systenis architecture, documentation 
& defining of equipment. Minimum 
3-5 years experience desireable salarr 
negotiable.

CONTACT:

PHOTON SOURCES INC.
4651 PRATT RD.

ANN ARBOR. MICH. 4,3150 
313-973-0285

(18-27)

PRO.JECT ENGINEER
Newly located nianufacturer in Ano 
Arbor is looking for proiect engineers. 
Minimum 3-5 years experienęe. Sala.v 
negotiable.

CONTACT:

PHOTON SOURCES I^C.
4651 PRATT RD.

ANN ARBOR, MICH. 48150
313-973-0285

f 18-27)

WANTED AT ONCE
JOURNEYMEN

TOOL AND DIE
MAKER

Our company is accepting applica- 
tions for a journeyman tool and die 
nraker.
The successful applicant should have 
served a bonafide apprentic.eship or 
have a minimum of eight years prac- 
tical experience which can be sub- 
stantiated with proper affadavit.
We offer an excellent (ringe benefit 
package with an hourly wage of $9.01 
plūs shift premium. Ali qualified 
candidates should contact:

EMPLOYEE RELATIONS DEPT.
MUSGEGON PISTON RING

CO., INC.
1839 Sixth St. 

Muskegon, Mich. 49443
An Equal Opportunity Employer 

(25-29)
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Dabar taip mažas pasaulis ir 
net už dar mažesnę kainą. 

Telefonu.
Greece, $6.00
Israel* $5.85
Italy, $4.80

France, $6.00
Spain, $4*80

Germany * $4.80 
Belgium, $4.80

United Kingdom, $3.60
Ireland, $3.60
Japari ** $5.85

Kodėl neskambinti Į užjūrį 
pasisvečiavimui ?

Naudojantis žemomis International 
Direct Dial kainomis, 10 viršminėtų kraštų 
ir 54 kitų, įskaitant Carribbean, užjūrio 
skambinimai yra pigesni negu kada nors.

Žemiausia kaina yra 3 minučių 
tiesioginio skambinimo paprastai tarp 5 p.m. 
ir 5 a. m. ir bet kuriuo laiku sekmadienį.

Atsiminkite, kada jūs išsukate patys, 
sutaupote pinigus. Taigi, pasitikrinkite" 
White Pages savo telefono knygoje, kad 
žinotumėte ar jūsų vietovė turi 
International Dialing.

Jeigu jūsų vietovė neturi International 
Direct Distance Dialing, operatorius 
patarnaus jums ir jūs vistiek gausite už 
naują žemą kainą.

Jūs rasite White Page visas reikalingas 
instrukcijas. Arba veltui gaunamoje 
brošiūroje rasite tiesioginio skambinimo 
informacija, paskambindami Ohio Bell 
Business Office.

(S) Ohio Bell

Visos kainos plius taksai. Priedo prie naujo Direct Dial kainų laikna 15 procentų nuolaidą pritaikoma visiems 
užjūrio skambinimams iki kipkričio 15 nebent būtų atšaukta, pakeista ar_ pratęsta.

^Sumažintos kainoes taikomos tiktai šeštadieniais ir sekmadieniais. 
**Sumažintos kainos tiktai naktį 5 p. m. — 5 a. m.

***Sumažintos kainos taikomos tiktai sekmadieniais.

NEW YORK
NEW YORKO LIETUVIŲ 

VYRŲ CHORUI
PENKIOLIKA METŲ
Birželio 9 d., 7:30 vai. 

vak., newyorkiečiai choro 
dainų bei pagerbti perkū- 
niečius, paties choro su
rengtame koncerte, jo 15 
metų sukakčiai atžymėti. 
Choro referentė dailiojo žo
džio menininkė Irena Veb- 
laitienė, kuri publikai plo
jant, pristatė chorą Perkū
nas, trumpai primindama 
jo nueitą kelią. Vėliau pra
nešinėjo apie choro atliksi
mus dalykus.

Scenoje išvydome apie 30 
choristų, pasipuošusių nau
jom uniformom — šviesiai 
mėlynais švarkais su juo
dais kalnieriais, baltais 
marškiniais, tamsiais kak
laraiščiais (bowties) ir juo
dom kelnėm.

Pirmoj daly, Vytautui 
Daugirdui diriguojant, cho
ras padainavo: Ramovėnų 

maršą — E. Gailevičiaus, 
dvi liaudies dainas: Tris 
dienas, harmz. V. Daugir
do, Džiaugias tėvas, harmz. 
J. Stankūno, Supinių daina, 
(žodžiai J. Tysliavos), muz. 
J. Stankūno. Solo pritarė 
solistė Irena Stankūnaitė — 
Silva, Sudiev — A. Račiūno 
ir Jūreivių maršas — VI. 
Paulausko.

Toliau — newyorkiečių 
pamilta jauna pianistė Da
lia Sakaitė, su giliu Įsijau
timu paskambino: Noctur- 
no — Šopeno ir Capricijo — 
Beethoveno. Po to i sceną 
išėjo pontomimikas Paulius 
Rajeckas, kuris prajuokino 
publiką, pavaizduod amas 
kūno judesiais, jo sugalvo
tus tris dalykus: Magiška 
virvė, New Yorko ”Sub- 
way” ir Vagis.

Po pertraukos, antroj da
ly, pianistė Dalia Sakaitė 
meistriškai p a s k ambino: 
Siuntė mane motinėlė — A. 
Kačanausko, Lakštingala — 
Čiurlionio, Du preliudai — 
Čiurlionio ir Valsas — 
Strauso-Tausig. Ir vėl pon

tomimikas P. Rajeckas, Ke
lionė į Lietuvą, sarkastiš
kai pademonstravo ekskur
santų Įvairius nutikimus 
keliaujant lėktuvu, išlipant 
Vilniuj, viešbuty su gimi
nėm glebėščiavimasis, bu
čiavimasis, iki nusigėrimo. 
Publikoje girdėjosi garsaus 
juoko, bisų, nes, matyt, jų 
tarpe buvo praktiškai tai 
pergyvenusių.

Užbaigai, V. Daugirdui 
diriguojant choras padaina
vo: Naktis graži, žodžiai 
Maironio, muz. B. Jasenaus- 
ko, Draugai pakelkime tau
res — A. Račiūno, Ruduo 
— Šopeno, harmz. A. Mro- 
zinsko ir diriguojant jau
nam muz. Viktorui Raliui 
(kuris pagelbsti chorui mu
zikinėj srity), choras padai
navo ištrauką iš operetės 
"Studentų Princas” — 
Brombergo. Savo progra
mos solo dalykus — arijas 
puikiai, švelniu balsu atli
ko talentinga solistė Irena 
Stankūnaitė-Silva.

Daugumą choro narių, 
nors kiek ir su mažesniu 

skaičium, tebedainuoja nuo 
choro suorganizavimo die
nos. Nekuriu žilstelėjo ar 
praretėjo plaukai, bet balsai 
nepasikeitė. Dainavimas bu
vo gana aukšto lygio, dar
nus ir entuziastingas.

Pasibaigus programai, 
choro valdybos pirmininkas 
Lionginas Drangauskas pa
dėkojo publikai už gausų at
silankymą. Po to, buvo iš
šaukti Į sceną visi progra
mos atlikėjai, kur buvo 
Įteiktos gėlių puokštės: so
listei Irenai Stankūnaitei- 
Silva, pianistei Daliai Sa
kaitei ir Irenai Veblaitienei; 
dirigentui Vytautui Daugir
dui ir chormeisteriui Vikto
rui Raliui prisegė po rožės 
žiedą, publikai nuoširdžiai 
plojant. Tuoj visi sėdo prie 
stalų ir pasistiprinę paruoš
tu maistu, minkštais ir kie- 
tesniais gėrimais, grojant 
Amūro orkestrui, pritariant 
J. Nako grupei, pajėgesnie
ji šoko bei linksminosi iki 
vėlyvos nakties.

Choras atlieka gražų kul
tūrinį darbą, nors jo nariai 

išsimėtę tolimose New Yor
ko apylinkėse, aukoja savo 
laisvalaikĮ, vykdami kas sa
vaitę repeticijoms. Kažin 
kodėl vietos organizacijos 
mažai choru naudojasi, nors 
pasikvietę iš kitur dažnai 
apsivilia, kai prisieina atsi
skaityti. Perkūniečiai tenki
nasi išvykomis į kitas kolo
nijas, kur mielai priimami. 
Niekas iš vietinių veikėjų 
nesiteikė chorą ir jo vado
vus viešai pasveikinti 15 
metų sukaktuvių proga.

Didžiajame New Yorke 
liko tik vieni perkūniečiai, 
nes trumpą laiką gyvavęs 
jaunųjų choras Sutartinė, 
jau seniai iširo. Niekas ne
siima jos "atgaivinti, kai tuo 
tarpu mažesnėse lietuvių 
kolonijose turima net po ke
lis- vienetus. (v. č.)

EXPERIENCED 
MACHINE REPAIRMEN 

O. D. GRINDERS 
PIPEFITTERS

APPLY
REVERE COPPER & BRASS 

1NC.
5851 W. JEFFERSON AVĖ. 

DETROIT, MICH. 48209
An Equal Opportunity Employer 

(24-30)
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■ Detroito lietuviai
Antanas Grinius

TAUTINĖS SĄJUNGOS 
IŠVYKA Į ŠADEIKŲ 

SODYBĄ

ALT S-gos Detroito sky
rius š. m. liepos 15 d., sek
madienį, rengia vasarinę iš
vyką į gražią p.p. Onos ir 
Česio šadeikų sodybą, 28975 
Wellington Rd., Farming- 
ton, Mich., tarp 12 ir 13 
mylių prie Middle Beit Rd.

Skyriaus valdyba malo
niai kviečia Detroito ir apy
linkės lietuvius dalyvauti 
šioje vasaros išvykoje ir su 
draugais praleisti laiką gra
žioje gamtoje. Maistu ir gė
rimais pasirūpina rengėjai.

Pradžia 12 vai. dienos.
(j.š.)

BIRŽELIO TRĖMIMŲ 
MINĖJIMAS

Estai, latviai ir lietuviai 
birželio 17 d. Kultūros Cen
tre paminėjo birželio bai
siuosius išvežimus, kurie 
įvyko 1941 m. Estijoje, Lat
vijoje ir Lietuvoje. 10:30 v. 
Dievo Apvaizdos bažnyčioje 
parapijos klebonas kun. 
Viktoras Kriščiūnevičius at
našavo šv. Mišias ir pasakė 
tai dienai pritaikytą pamok
slą. Mišiose estai, latviai ir 
lietuviai dalyvavo su vė
liavomis. 12 vai. Kultūros 
Centro salėje buvo akade
mija. Pagrindinę kalbą pa
sakė senatorius KarOl Le
vin. Meninę dalį atliko estu, 
latvių ir lietuvių meninės 
pajėgos. Lietuvius atstova
vo muz. Stasio šližio vado
vaujamas mergaičių choras. 
Šiais metais minėjimu rūpi
nosi ir jį rengė latviai.

LIETUVIAI TAUTYBIŲ 
FESTIVALYJE

Pavasariui prasidėj us 
kiekvienais metais Detroito 
mieste savaitgaliais yra 
rengiami tautybių festiva
liai. Iš tų festivalių, kaip 
atrodo, Detroito miestas

gražaus pelno padaro, šiais 
metais tie festivaliai vyks
ta naujoje ir tam tikslui 
įrengtoje vietoje. Vieta ge
rai įrengta ir yra galima 
sakyti, dviejų aukštų. Apa
čioje. įrengtuose kioskuose 
yra pardavinėjami maisto 
produktai ir gėrimai, o vir
šuje įvairios kitos prekės ir 
įrengti įvairūs lošimai.

Kiekvienais metais tų 
tautybių festivalių, viena 
savaitė būdavo skiriama ir 
Pavergtoms tautoms. Deja, 
kažkodėl, šios savaitės mes 
šiais metais jau neturėjo
me.

Kiekviena tautybė savo 
festivalius rengia atskirai. 
Lietuviams vieniems išnuo
moti šią vietą ir surengti 
festivalį yra per sunku ir 
jie tam neturi tiek jėgos. 
Birželio 15-17 dienomis lie
tuviai bendrai su slovakais 
tokiame festivalyje dalyva
vo: turėjo maisto namelį, 
kultūros — spaudos ir bran
genybių kioską ir parodėlę.

Parodos salėje lietuviai 
savo skyriuje žemėlapiais 
bei nuotraukomis ryškiai 
pavaizdavo Lietuvoje oku
panto tramdomas žmogaus 
teises. Skautininkas Algir
das Vaitiekaitis įruošė lan
gą tema „Vaikai ir vaikų 
literatūra lietuvių kalboje”, 
o ant sienų buvo išdėstytos 
Wayne Statė Universitete 
Lietuvių kambario sienų is
torinės nuotraukos su trum
pais aprašymais. Vienas 
lankytojas amerikonas, su
sižavėjęs W. St. U. Lietu
viško kambario nuotrauko
mis, atsivedė savo globoja
ma skautų draugovę norė
damas parodyti skautams, 
kaip lietuviai sugeba ver
tinti ir didžiuotis savo gar
binga praeitimi. Meninėje 
dalyje Windsoro tautinių 
šokių ansamblis „Neris” pa
šoko 6 tautinius šokius. 
Grojo Vytautas Petrauskas.

AUKOS JAUNIMO 
KONGRESUI

Aukos jaunimo kongresui 
labai pamažu plaukia ir va
jaus vadovė Violeta Aba- 
riūtė tuo labai susirūpino- 
si. Kad surinkus nustatytą 
kvotą, kuri yra 3,900 dol., 
jaunimas yra nutaręs va
žiuoti į namus ir prašyti 
aukų. Daug geriau būtų, 
kad mes nelauktume jauni
mo atvykstančio į namus, 
bet patys jiems auką įteik
tume. Aukos siunčiamos 
šiuo adresu: 8443 Silvery 
Lane, Dearborn Hts., Mich. 
48127, telef. 565-7502.

MIRĖ LIUDAS JOCYS
Birželio 11 d. savo na

muose mirė Liudas Jocys 
sulaukęs 81 metų amžiaus. 
Palaidotas, po atlaikytų šv. 
Antano parapijos bažnyčio
je pamaldų, šv. Jadvygos 
kapinėse, Dearborne, VI. 13. 
Laidotuves tvarkė Baužos 
laidotuvių namų direktorė 
Jolanda Zaparackienė. Nu
liūdime liko: žmona Petro
nėlė ir sūnus Vacys su šei
ma. Liudas Jocys priklausė 
Lietuvių Namų draugijai — 
šimtininkas ir šv. Antano 
parapijai. Paskutinįjį ilges
nį laiką sirguliavo ir ligos 
pririštas laikėsi namuose.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

ra

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

g LATVIAN ROOFING
[ Cleveland telef. (216) 521-2182
[ DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.
r Dengiame stogus apartamentams, Įmonėms, krautuvėms. 
[ Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius.

g MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
Berengta, gerai vėsinama ir yra didelė 
| aikštė pasistatyti automobiliams.

Della E. Jakubs ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzafnuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnąvimą.

WANTED
STRUCTURAL FITTERS

QUALIFIED FITTERS ONLY
W1TH SOME LAYOUT EXPER1ENCE DESIRABLE 

FABRICATION plant
LOCATED IN TRINITY, TEXAS 

Paid Hospitalization, Life & AD & D Country 
Living — No Traffic Hassie. 
LESS GAS REQUIREMENTS 

TRINITY STEEL FABRICATORS, INC. 
200 PINE VALLEY DR. P. O. BOX 1451

TRINITY, TEXAS 75862
TRINITY 713-594-3513 HOUSTON 713-224-3996

Equal Opportunity Employer

FOREMAN
We have an opening for an aggressive individual with strong supervisory 
and technical background in fabricating shop machines and procedures.
Responsibilities include planning, directing and coordinating of deparjl- 
mental operatiofis to meet production schedules.
The person should be a strong motivator of people and a self-starter. 
Escellent opportunity vvith attraclive benefits.
Please send resume or call 216-731-8000, Ext. 329. A. L. LICKERT.

EMPLOYEE RELAT1ON SUPERVISOR

AM MULTIGRAPHICS-EUCLID PLANT
1200 Babbitt Road, Euclid, Ohio 44132

Equal opportunity employer .M/F/H

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

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ 

NUOŠIMTĮ
UŽ SANTAUPŲ

c.

61/ Oi įnešus $1.000
/*£/O 1- mėnesių

įnešus $1,000
48 mėnesiams

PAŽYMĖJIMUS

6»1 / 07 įnešus $1,000 
/j /Q 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’/i/<).

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Už įnašus mokame

{dedi kiek nori, išimi kada nori.
Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvieną dieną ir išmokamas 

du kartus metuose.
SANTAUPŲ SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI $40,000. 

MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS 
PASKOLAS NAMU PIRKIMUI.

/uperior /ovinos
AND L.OAN 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

IŠVYKO KAZIAI
Birželio 16 d. 8 v. v. Cle

velando šauliai, ramovėnai, 
ramovėnų vyrų choro na
riai ir draugai susirinko j 
Lietuvių namus atsisvei
kinti su clevelandieciais Li
le ir Aleksu Kaziais, kurie 
nuolatiniam gyvenimui iš
vyksta i Hot Spring Ark.

Atsisveikinimą pravedė ir 
žodi tarė Žalgirio šaulių 
kuopos pirm. B. Nainys. 
Kalbėjo LKVS "Ramovė” 
centro valdybos pirm. A. 
Jonaitis, ramovėnų vyrų 
choro vardu p. Liutkus, ra
movėnų Clevelando sky
riaus vardu V. Stuogis, cho
ro vadovas Julius Kazėnas 
ir Kar. Juozapavičiaus šau
liu kuopos vicepirm. P. Ven
cius. Visi sveikintojai atsto
vaujančių organizacijų var
du, išvykstantiems Įteikė 
gražių dovanų. Po jų kalbė
jo A. Kazis, kuris savo ir 
žmonos vardu visiems dė
kojo už taip gražiai suruoš
tas atsisveikinimo vaišes ir 
atsisveikinimo organizato
riam Žalgirio šaulių kuopai 
šaulių tarpe ir auką.

Žalgirio šaulių kuopa šir
dingai dėkoja rėmėjams Li
lei ir leksandrui Kaziams už 
gražų b e n d r adarbiavimą 
ęaulių tarpe ir auką.

Tikiu, kad Clevelando or
ganizacijos pasiges išvyks
tančiųjų, o išvykstantieji 
Clevelando, nes abu išvyks
tantieji buvo aktyvūs lie
tuviškoje veikloje, abu pri
klausė Clevelando Žalgirio 
šaulių kuopai ir Lilė gražiai 
pasireiškė šaudymo sporte, 
praeitais metais iš moterų 
už gerą šaudymą gavo tro
fėjų. Aleksas priklausė LK 
VS "Ramovė” Clevelando 
skyriui ir ramovėnų vyrų 
chorui, mėgo šaulių šaudy
mo sportą ir visuomet šau
dymuose dalyvaudavo.

E. Pranckus

NURSE'S AID MATURE woman to 
care for elderly woman and keep 
house live in excellent workin« con
ditions over Biook Park Area. Call 
in a. m. or after 6 p. m. GR 3-34-26. 

(26-23) 913-0910.

Praeitą sekmadieni, birželio 24 d. įvykęs ALT Clevelando skyriaus susirinkimas buvo gau
sus atstovais. Dalyvavo 60 atstovų. Išrinkta nauja valdyba šios sudėties: A. Pautienis, K. Karalis, 
O. Jokūbaitienė, B. Natkevičiūtė, J. Virbalis, Br. Nainys ir A. Mackuvienė. Nuotraukoje viršuje 
susirinkimo prezidiumas (J. Virbalis, A. Laikūnas ir A. Mackuvienė) pranešimą daro O. Jokū
baitienė. Apačioje dalyviai. J. Garlos nuotr.

FOR SALE
Good going business. Dry 

cleaning, alteration and 
tayloring. St. Jeromes area. 
Owner retiring.

Call: 531-6680.

• Romualdas Bublys tar
nybos reikalais dažnai lan
kosi Prancūzijoje. Pereitą 
savaitę iš Prancūzijos grįžo 
Concord lėktuvu. Tai bene 
pirmas lietuvis clevelandie- 
tis skridęs Concord.

m ------- --- ■■■■-——.——.u

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

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis Į člPKUS 
REALTY, 31715 Vine St., 
Willowick, Ohio 44091. Tel.

Nuoširdžiai svei

Lietuvių grožio salionas 
SILVER SHEAR — Hair 
Fashion, 687 East 185 St., 
Cleveland, Ohio 44119, te!;': 
486-4240.

RENT IN BRATENAHL
6-room house. Reasonable to 
mature or retired couple. Re- 
ferences. Call days: 781-4644 
or eve.’s & week.ends: 541- 
6223.

Wl| NATIONVV1DE K 1 INSURANCE
I NationvviCfe is on your sid»

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

(24-26)

CLEVELANDO 
L PARENGIMAI J

• BIRŽELIO 30 — LIEPOS 
2 D. Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje seimas Hollenden 
House.

• LIEPOS 1 — SLA seimo 
delegatų vakaras Lietuvių na
muose.

• LIEPOS 15 D. Žalgirio 
šaulių kuopos ir Jūrų šaulių 
gegužinė.

• LIEPOS 22 D. 1 vai. p. p. 
ALT S-gos Clevelando skyrius 
rengia gegužinę dr. Algirdo 
Nasvyčio sodyboje, 10823 Mag- 
nolia Dr., Clevelande.

• RUGPIŪČIO 5 D. — Lie
tuvių klubo gegužinė Kroatų 
sodyboje ant Mulberry Road.

• RUGPIŪČIO 26 D. Kario 
žurnalui paremti parengimas 
Lietuvių Namuose. Rengia 
LKVS Ramovė Clevelando 
skyrius.

• RUGSĖJO 1-3 D. — 1979 
m. S. Amerikos Lietuvių Va
saros Sporto žaidynės: lengvoji 
atletika, plaukymas, lauko te
nisas ir golfas. Vykdo Cleve
lando LSK Žaibas ir Clevvlan- 
do Lietuviu Golfo Klubas.

• RUGSĖJO 8-9' D. Tautos 
šventė. Rengia LB Clevelando 
apylinkė.

• LAPKRIČIO 25 D. — 4 
vai. DMNP parapijos 50 metų 
sukakties minėjimas įvyks pa
rapijos salėje.

THE YODER COMPANY
A BETTER PI ACE TO WORK

Journeymen
TOOL ROOM MACHINISTS

Sėt up and operate to blue prints 
and close tolerance.
In every way COMPARE YOUR JOB 
W1TH WHAT WE OITF.R YOU. 
RYTE. BENEFITS, CONDITIONS, 
AND FUTURE.

THE YODER COMPANY
5500 WALW0RTH AVĖ. 
CLEVELAND, OHIO 44J02 

216-631-0520
Equal Opportunity Employer M/F

kinu Susivienijimo 
Lietuvių Ameriko
je 60-jo seimo ren
gėjus, visus mielus 
delegatus ir sve- 
V* fcius!

Genovaite 
Meiliūniene

SLA Sekretorė

Wanted Journeyman 
TOOLMAKER

We have a current 2nd shift opening 
for a tool and die maker vvith 5-10 
years experience in tool and fixture 
fabrication. Mušt be able to hold 
.0001 tolerance and ūse and operate 
toolroom equipment and have own 
tools.
For 'further information contact:
R. W. LORD, PERSONNEL MGR. AT 

216-777-9500

AIRBORNE MFG. CO.
711 Taylor Street 

Elyria, Ohio 44035
An Equal Opportunity Employer 

(25-27)

A. A.

ALEKSUI MARIŪNUI

Vokietijoje mirus, jo broliui VIKTORUI 

MARIŪNUI, Lietuvių Pensininkų Klubo Cle

velande pirmininkui, reiškiame nuoširdžią 

užuojautą

Lietuvių Pensininkų Klubo 
Valdyba ir nariai



• DIRVA ateinančią sa
vaitę, dėl JAV nepriklauso
mybės — liepos 4 šventės, 
neišeis.

Sekantis numeris išeis 
liepos 12 d.

• Dirvos novelės konkur
sui dar gauta "Geležinio 
Vilko" novele Pirmasis 
smūgis, išsiųsta prieš bir
želio 15 d.

SLA REMIA JAUNIMO
KONGRESĄ

Tik vienas mėnuo beliko 
iki Įvykstančio Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongre
so.

Mūsų jaunimui ten nu
vykti reikalinga finansinė 
parama, šio Jaunimo Kon
greso Komiteto Garbės na
rio SLA prezidento Povilo 
Dargio pasiūlymu, Pildomo-

mirus, jos sūnui Ohio Lietuvių Gydytojų

Draugijos pirmininkui DR. HENRIKUI

BRAZAIČIUI reiškiame gilią užuojautą

Ohio Lietuviu Gydytojų
Draugija

i A. A.I MARIJAI BRAZAITIENEI
mirus, jo sūnui dr. HENRIKUI BRAZAI

ČIUI, Vilties draugijos šimtininkui, ir jo 

Šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą

Vilties Draugijos Valdyba
ir

Dirva

ji Taryba, iš Susivienijimo 
iždo paskyrė virš minėtam 
kongresui auką. Susivieni
jimas taip pat su stambia 
auka atėjo i pagalbą Dainų 
Šventei, kurią rengė Pasau
lio Lietuvių Bendruomenė, 
Toronte, Kanadoje.

Be to, SLA prezidentas 
Povilas Dargis, per savo ve
damą Lietuvių Radijo pro
gramą, kurios klausosi 3-jų 
valstijų lietuviai (per išti
sus 2 mėnesius) ragino lie
tuvius prisidėti prie rengia
mos Dainų Šventės, ragin
damas visus vykti Į Toron
to. To pasekmėj net 3 pilni 
autobusai, perpildyti lietu
viais, ten nuvyko.

Mes džiaugiamės, kad su 
tokiu pat entuziazmu P. 
Dargis, per savo vedamą ra
dijo programą ragina lietu
vius finansiniai paremti 
vykstanti jaunimą i kon
gresą.

Mums taip' pat malonu 
pažymėti, jog, kiekvieną 
sekmadieni, P. Dargis baig
damas savo radijo progra- 
mąprimina lietuviams rem
ti savo pinigais ir aukomis, 
Amerikos Lietuvių Tarybą, 
J. A. Valstijų ir Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę, Vli
ką, Balfą, lietuvių švento
ves — parapijas, vienuoly
nus, lituanistines mokyklas 
ir visus patriotinius, lietu
viškai nusistačiusius laik
raščius, ju tarpe ir 'Dirva".

(t)

SIMAS KUDIRKA 
KELIAUJA

Simas Kudirka, lydimas 
Romo Kasparo š. m. birželio 
7 d. atvyko i Urugvajaus 
sostinę Montevideo. Priėmi
mas in interviu su Simu Ku
dirka Įvyko lietuvių salėje. 
Pasikalbėjimas buvo pa
skelbtas dienraštyje EL 
DIA, penktadienio ir sek
madienio laidose.

Penktadieni (VI. 8 d.) da
lyvavo tautinių šokių fes
tivalyje, ODEON teatre. 
Puikiai pasirodė tautinių 
šokių ansamblis "Ąžuoly
nas”, kuris planuojamas at
sikviesti i šiaurės Ameri
ką gastrolėms.

šeštadieni (IV. 9 d.) pa
minėti Baisiojo Birželio Įvy
kiai, kur pagrindinę kalbą 
pasakė Simas Kudirka. Po 
minėjimo priėmimas pas G. 
Mačanską, kuris yra išrink
tas Urugvajaus Lietuvių 
Kultūros d-jos (ULKD) pir
mininku ir greitai perims 
pareigas.

Sekmadienį (VI. 10) pa
dėti vainikai prie gen. AR- 
TIGAS ir Lietuvos Respub
likos paminklų, minint imi
gracijos 50 metų sukaktį. 
Iškilmės buvo tęsiamos 
Montevideo uoste, kur pro
gramą atliko "Ąžuolynas” 
ir urugvajiečių šokių gru
pės. Buvo gana įspūdinga. 
Dalyvavo mišri 2000 asme
nų publika. Šias iškilmes or
ganizavo Vytautas Dorelis 
ir Antanas Gudynas.

Vakare įvyko priėmimas 
ULKD salėje, dalyvaujant 
karinės vadovybės atsto
vams. (aj)

Nuoširdžiausią užuojautą reiškiamep. MATILDAI KUOLIENEI
rusios pavergtoje Lietuvoje

Lietuviško . jaunimo auklėtojai, veikliai 
patriotei,

su šeima, liūdinčiai savo sesers ONOS, mi-

A. A.ALDONAI ŠIMAITIENEI
mirus, jos vyrui VLADUI ilgamečiam Altos 
vadovybės nariui ir vicepirmininkui, jos duk
terims SILVIJAI ir AUDRONEI, sūnui VY
TAUTUI ir jų šeimoms bei kitiems giminėms 
reikšdami užuojautą kartu giliai liūdime

Amerikos Lietuviu Taryba

ALDONAIDIRMANTAITEI-šIMAITIENEI
mirus, jos vyrą VLADĄ ŠIMAITĮ bei vai

kus — SILVIJĄ, AUDRONĘ ir VYTAUTĄ

su jų šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir

kartu liūdime

Eugenija ir Vytautas 
Meškauskai 

su šeima

I 
I
I
I

I
I

M. ir A. Iškauskai
V. ir K. Kalendros
A. Statulevičienė
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