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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

UŽSIENIO POLITIKA
Ambasadoriaus Young pašalinimo proga

Vytautas Meškauskas

Triukšmas, kilęs dėl JAV 
ambasadoriaus Jungtinėms 
Tautoms Andrew Young atsi
statydinimo priėmimo, duoda 
geros progos pagalvoti apie 
krašto užsienio politiką. Atro
do, kad Andrew Young buvo 
eilinė auka įprasto galvojimo, 
kad jis buvo paskirtas ambasa
dorium vesti savistovią politi
ką. Iš tikro, tačiau, jei amba
sadoriai kad ir turėjo gana pla 
čias teises, telegrafo išradimas 
juos degradavo į pasiuntinius, 
kurie tik perduoda savo vy
riausybės pažiūras. Jiems ne
betenka padaryti kokius spren
dimus savo vyriausybės var
du, nes gali tuč tuojau su ja su
sisiekti. Nepaisant to ir gud
resni, ar bent daugiau patyrę 
už Young, JAV ambasadoriai 
JT-toms - kaip Adlai Steven- 
sonas ir A. Goldbergas - gavę 
tą paskyrimą tikėjosi daugiau 
prisidėti prie JAV politikos nu
statymo, negu galėjo. Iš tikro 
visai vistiek ką jie patys bema
nytų, ambasadoriai ir kiti dip
lomatai turi atstovauti tik sa
vo vyriausybę ir pildyti jos pa
vedimus. Tai apriboja jų vei
kimo laisvę, nors, žinoma, jie 
gali šį tą išsiaiškinti ar paaiš
kinti privačiai.

To norėdamas Young ir susi
tiko, su Palestinos Išvadavimo 
Organizacijos atstovu Kuweit 
ambasadoriaus bute. Mat, 
Jungtinių Tautų Saugumo Ta 
ryba, savo laiku pasisakiusi už 
Izraelio nepriklausomybę 
1967 metų sienose, dabar ža
da svarstyti rezoliuciją, kuria 
siūloma pripažinti tam tikras 
teises ir Palestinos arabams. 
Izraelis būkštauja, kad tai ves 
prie atskiros arabų valstybės 
įkūrimo, kas jau sudarytų mir 
tiną pavojų Izraeliui, nes nau
ja valstybė būtų sovietų, kurie 
remia arabų teroristus, įtakoje. 
Su PLO Izraelis atsisako kal
bėtis. Tai oficialiai daro ir 
JAV-bės, pasiremdamos tuo, 
kad PLO nepripažįsta Izrae
liui egzistencijos teisės.

Paskutiniuoju laiku buvo 
kilusi mintis, tą ‘oficialų nesi- 
kalbėjimą - vienų kitų nepri
pažinimo - apeiti aukščiau mi 
nėta rezoliucija. Savaime aiš
ku, kad prieš tai reikėjo pa
zonduoti dirvą ir sužinoti ara
bų nuomonę. Kad ‘išlaikytų 
nekaltybę’, JAV galėjo tai išsi
aiškinti per privačius kontak
tus, panašiai kaip antrojo karo 
išvakarėse mūsų vyriausybė 
palaikė kontaktą su Lenkijos 
vyriausybe, nors toji dar tebe
laikė pagrobusi Vilnių. Be to 
reikia atsiminti, kad dabar tu 
rime ne tik telegrafą ir telefo
ną, bet ir įvairių būdų patirti 
ne tik ką telegrafuojama, bet 
ir kas kalbama. Young turėjo 
žinoti, kad tai, ką jis kalbėsis 
su PLO atstovu Zehdo Labib 
Terzi, tuojau sužinos Izraelio 
ir šio krašto žvalgybos (Iš tikro 
N.Y. Times pirmadienį prane 

šė patyręs iš ‘senior intellegen- 
ce officials’, jog Valstybės De
partamentas sužinojo to pasi
kalbėjimo esmę dar prieš tai, 
kai Young raportas jį pasiekė, 
nors jie paneigė patys šnipinė
ję). Young pats vėliau prane
šė savo pasikalbėjimo turinį 
izraelitams, jų prašydami 
apie tai neskelbti, nes paskelb 
bimas galėtų sukelti ‘back- 
lash’ JAV-bėse Izraelio nenau
dai. Izraelis, kuris jau nuo se
niau bijojo JAV politikos pasi
keitimo, nutarė tą ‘backlash’, 
kuris eventualiai gali sukelti 
antisemitines nuotaikas, skai
tyti mažesniu pavojumi ir ri
zikuoti.

Young šiuo atveju galvojo 
turbūt teisingai, nes anksčiau 
ar vėliau JAV visuomenei tu
rėjo pasirodyti keista, kad 
Young, kuris anksčiau pagar
sėjo, švelniai tariant, savo keis 
tom pažiūrom, buvo pašalin
tas ne už jas - nors jos atrodė 
žeminančios pačias JAV-bes - 
bet už ‘nusikaltimą’ Izraeliui! 
Kad tas jo įspėjimas iš tikro 
pasirodytų teisus, Young aiš
kiai pasakė per ABC televizi
jos ‘Issues and Answers’ prog
ramą, kad jei JAV nusistaty
mas nesiderėti su PLO iki ji ne 
pripažins Izraelio teisės egzis
tuoti buvo teisingas 1975 me
tais, kad JAV padėjo privesti 
prie Egipto-Izraelio susitari
mo, dabar po 4 ar 5 metų ne
palaikyti ryšio su organizaci
ja, kuri yra remiama didelės 
arabų pasaulio dalies, neatro
do prasminga.

Kaip ten būtų, Andrew 
Young užmiršo Talleyrando 
pagrindinį įspėjimą, jog liežu
vis yra duotas tam, kad paslėp 
ti savo mintis. Gali pasirodyti

Dirvą pasiekė keletą nuotraukų iš Lietuvos pogrindžio. Viršuje akademikas A. Sacharovas 
su draugais ir žentu Orlovu, Maskvos bei kitų Rusijos vietų disidentai bei lietuviai disidentai 
Vilniuje S. Koraliovo teismo dienomis. Sacharovas pažymėtas raide S.

Iš PLJ Kongreso... Saulius Čyvas (cle velandietis), Gintaras Aukštuolis — naujasis PTJ 
S-gos pirmininkas, Kęstutis Ivinskis (Vokietija) ir Vitas Underys (JAV). A. Saulaičio nuotr.

JAUNIMAS TIKI, KAD LIETUVA BUS LAISVA
IR DĖL I0S PASIRYŽĘ KOVOTI

Ketvirtasis Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresas 
užsibaigė. Spaudos pusla
piuose pasirodė Kongreso 
įspūdžiai. Jaunimas išsirin
ko naują PLJ Sąjungos Val
dybą. Į valdybą buvo iš
rinkti Gintaras Aukštuolis, 
šaulius čyvas, Emilija Sa- 
kadolskienė, Linas Rimkus 
ir Milda Kupcikevičiūtė. 
Džiatigiamės, kad naujos 
valdybos sąstate yra ir cle- 
velandietis Saulius čyvas,

keista, kad ta taisyklė veikia 
dar šiais atvirumo laikais, bet 
diplomatams ji dar privaloma 

kuris mielai sutiko pasida
linti įspūdžiais iš kongreso 
su "Dirvos." skaitytojais.

— Kokie pačiam buvo 
įspūdingiausi kongreso mo
mentai?

— Man neužmirštamas ir 
gana jaudinantis vaizdas 
dar ir šiandien atminty, ka
da tūkstantis lietuvių žy
giavo pagrindine Londone 
gatve, po IV PLJK atidaro
mojo koncerto, padėti vai
niką prie Nežinomojo Ka
reivio kapo. Tuo momentu 
buvo sustabdytas gatvėje 
judėjimas ir uniformuota 
Londono policija lydėjo ei-

INGRIDA BUBLIENĖ

seną. Gatvėje plevėsavo 
įvairių kraštų vėliavos, o 
širdyje jautėme pasididžia
vimą, savo tauta.

Gal ne-kiek mažesnį įspū
dį paliko ir Studijų Dienų 
uždarymas, kuris po visos 
savaitės kruopštaus ir in
tensyvaus darbo, įvyko 3 
vai. ryto. Manau ne vienam 
kils mintis, kodėl tokiu ne
įprastu laiku. Mat jaunimas 
tol tęsė darbą, kol užbaigė, 
tai ko buvo užsibrėžęs. At
stovai taip buvo įsitraukę į 
darbą, jog laikas nesudarė 
jokios kliūties atsiekti tiks
lo.

— Kokia nuotaika vyravo 
Studijų savaitėje, kuri vy
ko Altenberge?

— Vieningą ir lietuvišką 
nuotaika čia sudarė gimto
ji kalba. Suvažiavusių 120 
atstovų iš 13 kraštų vienin
telė jungtis buvo viena kal
ba, kuri suliedino visus į 
vieną šeimą. Kita bendra 
mintis tai visų vienas rū
pestis jaunimo atsakomybė 
Lietuvai ir jų dalyvavimas 
likiminėje kovoje už tautos 
laisvę. Visi aktyviai reiškė 
tų kraštij lietuviai veikia. 
Pagrindinė mintis buvo vie
na, kad jaunimas tiki, jog 
Lietuva bus laisva ir dėl jos 
pasiryžęs kovoti.

— Ar Studijų Savaitės 
programa nebuvo per daug 
sudėtinga?

— Nemanau, nes Kongre
so tikslas "Naujai įpras
minti jaunimo veiklą išeivi
joje" pareikalavo išsamių 
diskusijų. Programa buvo

(Nukelta į 4 psl.)
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Žydų-negrų ginčas dėl Youngo atleidimo. - Bijomo naujo Holocausto.

- Sovietai Afganistane. - Moroko-Alžiro konfliktas dėl Vakarų Saharos.
- Kas bus su Rhodezija? - Sovietai skatina privatų ūkį!

Kas vyksta Afganistane? 
The Guardian koresponden
tas Peter Niesenwand rašo, 
kad paskutinis sukilimas Ka
bule buvo savižudiškas aktas. 
Jis aiškinamas dvejopai - vieni 
mano, kad šnipai sužinojo su
kilimo planus, todėl sukilėliai 
kariuomenės tarpe turėjo tuo
jau veikti, o kit samprotauja, 
kad sukilimą iššaukė žinoji
mas, kur yra prezidentas Ta- 
rakki ir jo aukštieji pareigūnai 
(paprastai prezidentas Tarak- 
ki ir ministeris pirmininkas 
Amin kas naktį miega vis kito
je vietoje, o jų šeimos yra So
vietų Sąjungoje). Sį kartą su
kilėliai patyrė, kad visi aukš
tieji pareigūnai buvo susirin
kę buv. karališkuose rūmuose, 
kurie dabar vadinami ‘liau
dies’ rūmais. Pulti pačią sos
tinę Kabulą buvo neatsargu 
jau vien dėlto, kad čia tektų 
susidurti ne tik su geriausiais 
sovietų ginklais, bet ir su jų 
kariais.

Nors prezidento Carterio 
saugumo patarėjas Zbignie- 
was Brzezinskis Kremlių įspė
jęs ‘susilaikyti nuo intervenci
jos ir nebandyti primesti sve
timą doktriną giliai religin
goms ir tautiniai susipratu
sioms tautoms’, sovietai Afga
nistane nenori kapituliuoti. 
Visų pirma jie bijo, kad pasi
traukimas iš to krašto, susidū
rus ten su nevieningais maho
metonų sukilėliais, gali sukurs 
tyti pakelti galvas milijonus 
pačios Sovietijos mahometonų 
Už tat jiems reikalingas pavyz
dys, kad jų, sovietų, nugalėti 
negalima. Antra, sovietai yra 
Afganistane - taip jie patys aiš
kina - kad padėtų afganams 
atsiginti nuo užsienio interven
cijos - pildydami sutartį. Kas 
Afganistaną iš užsienio puola, 
jie neskuba paaiškinti, nors 
prie progos pamini Kiniją, 
JAV ir dažniau Pakistaną ar 
Iraną, kaip Afganistano prie
šus.

Korespondentas nesutinka, 
kad Afganistanas sovietams 
yra tas pats, kaip amerikie
čiams Vietnamas. Į čia leng
viau pristatyti ginklus kaip į 
Vietnamą, o svarbiausia Sovie 
tijoje nėra ‘lobby’, kuri 
abejotų dėl intervencijos tiks
lingumo, verkšlentų dėl nuos
tolių ir t.t. Balandžio mėn. jie 
ten pasiuntė vyr. savo ginkluo
tų pajėgų politinį komisarą 
gen. Aleksiejų Jepisševą su ki
tais generolais. Į Afganistaną 
buvo pasiųsti moderniški T-62 
tankai, MIG-21 naikintuvai ir 
net paskutinieji helikopteriai 
MI-26.

Prieš kelias savaites Afganis
tane pasirodė pirmieji kubie
čiai ir vietnamiečiai. Eina 
gandai, kad padėčiai dar dau
giau pablogėjus į Afganistaną 
bus permesti tų tautų karinių 
pajėgų junginiai ...

Daugumas Vakarų stebėto
jų yra nuomonės, kad Maskva 
nepatenkinta Tarraki’u ir ieš
ko jam pakaitalo. Ji turi iš ko 
pasirinkti, nes kai kurie anks
čiau pavaryti komunistai gy
vena Rytų Europoje.

♦ * *
Kaip ir reikėjo tikėtis, kon- 

traversija dėl JAV ambasado
riaus Jungtinėms Tautoms 
Andrew Young atleidimo išsi
vystė į žydų-negrų ginčą. Pas
kutinieji aiškina, kad Izraelis 
turėtų derėtis su PLO, o pir
mieji teigia, kad nėra dėl ko 
kalbėtis, nes PLO nori tik Iz
raelio sunaikinimo. Beklau
sant to ginčo atrodo, kad jam 
skiriama daugiau dėmesio ne
gu jis vertas, nes normaliai vie 
nokią ar kitokią šio krašto po
litiką turi nustatyti šio krašto 
vyriausybė, išeidama iš krašto 
interesų. Tačiau tai lengviau 
pasakyti negu padaryti. News 
week kolumnistė Meg Green- 
field dėl to rašo, kad ‘ethnic 
politics’ - tautinių mažumų 
spaudimas - yra sena Ameri
kos politikos dalis. Ir tai nieko 
blogo - kaip, pavyzdžiui, Ame 
rikos juodųjų susidomėjimas 
Trečiojo pasaulio klausimais 
apskritai ir Afrikos ypatingai. 
Problema esanti tačiau ta, 
kad daug Amerikos žydų, 
svarstant santykius su Izraeliu 
o taip pat ir Rytų Europos kil
mės amerikiečių - kalbant 
apie Rytų Europą, užmiršta 
bendrus Amerikos interesus ir 
politiką. O Amerikos vadai 
(politikai) vietoje to, kad juos 
sudraustų, juos dar daugiau 
kursto ir išnaudoja. Girdi, 
mes turime reikalo ne su natū
raliu pluralizmu, bet jau su 
‘pasiutusiu’ pluralizmu, kuris 
kenkia šio krašto politikai.♦ ♦ ♦

Kalbant apie antisemitiz
mą ... Simon Wiesenthal, žy
dų naikinimo kaltininkų ieš
kotojas, kalbėdamas Chicago- 
ję įspėjo apie auganti anti-se 
mitizmą, kurį kursto arabų už 
naftą gauti pinigai. Pavojuje 
esą apie 7 milijonai žydų - 3 
mil. Izraelyje, 3 mil. Sovietų 
Sąjungoje ir milijonas sovietų 
satelitų kraštuose, arabų pa
saulyje ir Irane. Kalbėdamas 
apie vėlesniuosius genocidus 

Khomeiny musulmonams: nuverskite savo nedemokratines 
vyriausybes.

Wiesentahl pastebėjo, kad kai 
žmogžudžiai yra susisieję su 
kairiaisiais ar komunistais, pa 
saulis tyli. ‘Mes niekados’ - 
teigė jis - ‘neturėjome studen
tų demonstracijų prieš Idi 
Amin, prieš tai kas atsitiko Bi- 
afroje ir Cambodijoje, ir da
bar Vietname ... Tokia būk
lė mus verčia pagalvoti apie 
savo perspektyvas ...’

Gaila, kad Wiesentahlis ne
pasižiūri, kad ir jo gaudymas 
genocido kaltininkų yra išim
tinai nukreiptas prieš dešiniuo 
sius, nors genocidas yra prak
tikuojamas visų. ♦ ♦ ♦

Jei kalbame apie karo veiks 
mus ... Jų laukiama tarp Ma
roko ir Alžiro. Reikalas tame, 
kad 1975 metais Ispanija ati
davė savo Vakarų Saharos da
lį Marokui ir Mauretanijai. 
Toje teritorijoje nedaug gyven 
tojų, bet dideli fosfatų ištek
liai, kuriuos mielai norėtų pa
siimti Alžirija. Už tat ji pra
dėjo remti Vakarų Saharos iš
vadavimo frontą - Polisario, 
kuris buv. Ispanijos koloniją 
paskelbė nepriklausoma vals
tybe. Marokas ir Mauretani- 
ja pradėjo kovoti su Polisario 
partizanais. Neseniai kariniai 
labai silpnoje Mauretanijoje 
įvyko perversmas, po kurio 
nauja vyriausybė nutarė kapi
tuliuoti prieš Polisario sukilė
lius. Tuo pasinaudodamas 
Marokas pasiuntė savo kariuo
menę ir į Mauretanijai pri
klausiusią Vakarų Saharos da
lį. Visa tai gali privesti prie 
tiesioginio Maroko-Alžiro susi
rėmimo. Marokas yra drau
giškas JAV-bėms. Alžiras pa
laiko gerus santykius su sovie
tais. ♦ ♦ ♦

Mes jau šioje vietoje paste
bėjome, kad naujas britų pla
nas Rhodezijos ateičiai mažai 
ką skiriasi nuo dabartinės būk 
lės. Būtent, baltieji ir pagal 
britų planą turės jiems rezer
vuotą tam tikrą skaičių vietų

■ Iš kitos pusės
Kartais labai įdomu pavartyti senus žurnalus. Pa

vyzdžiui 1938 metų židinio 2 nr. J. Pažemeckas rašo apie 
tais laikais kilusią aukso paniką, kuri pasireiškė visai 
kitaip negu dabar. Tąsyk ją sukėlė gandai, kad JAV 
rengiasi sumažinti 1934 metais nustatytą kainą už auk
są, būtent 35 doleriai už unciją. Kas turėjo aukso, sku
bėjo jj parduoti: ”net imta abejoti, ar U.S.A. iždas be
pajėgs nustatyta kaina supirkti ir taip jau dėl politinių 
neramumų smarkiai imigruojantį auksą”. Ar ne įdomu 
tai paskaityti, kai aukso kaina sukasi apie 300 dolerių 
už unciją?

Ar imkime iš ten pat kitą žinutę, kuri skamba kaip 
lenkiškas anekdotas;

”Lenkų seimas priėmė įstatymą, kuriuo ŽY
DAMS DRAUDŽIAMA PREKIAUTI DEVOCIO- 
NALIJOMIS. (Pabraukta ŽIDINIO). Įstatymas 
motyvuojamas tuo, kad krikščionims yra nepaken
čiama padėtis, jeigu kulto dalykai pardavinėjami 
žmonių, kurie krikščionybės nepripažįsta.”

Tai kelia klausimą, kaip prekyba devocionalijomis iš 
viso pakliuvo į žydų rankas? Ar tik jie jas nesugebėjo 
pigiau pasiūlyti? Faktinai kažką panašaus pergyvename 
ir mūsų laikais. Vakarų Vokietijos katalikų bažnyčios 
perkasi bažnytinį vyną iš ... komunistinės Vengrijos. Pa
čioje Vokietijoje neapsimoka jo gaminti! Taip ir nežinai 
žmogus kada buvo geriau gyventi. vm

parlamente. Tik pagal dabar 
tinę konstituciją jie gali 10 
metų užblokuoti juodųjų nori
mus konstitucijos pakeitimus, 
tuo tarpu britų planas tai ryš
kiai nekonstatuoja. Praktiškai 
baltieji neskaičiavo, kad ta 
išimtina padėtimi jie galės pa
sidžiaugti daugiau kaip du 
metus. Londone sušauktoje 
tam reikalui konferencijoje 
sunkiausia bus susitarti dėl to, 
kas kontroliuos kraštą iki atei
nančių rinkimų, iš kurių iš
plaukęs seimas turės patvirtin 
ti naują snatvarką. dabarti
nis ministeris pirmininkas vys 
kūpąs Mazureva jokiu būdu 
nenorės perleisti tvarkos pa
laikymo Patriotinio Fronto 
partizanams, o to vadai Nko- 
me ir Mugabe neturi daug šan 
sų laimėti demokratiniu būdu 
ir todėl reikalaus valdžios sau 
tuo pereinamuoju laikotarpiu. 
Laimei, Nkomo ir Mugabe 
tarp savęs nusutinka, todėl 
yra šansas, kad vienas iš jų 
gali susitarti su vyskupu Mu- 
zareva. Žinoma, čia daug pri 
klausys ir nuo to, kiek para
mos jiems pažadės sovietai.

Deryboms Londone - po 12 
delegatų - pasiųs vyskupas 
Muzoreva, į kurio delegaciją 
įeis ir buv. min. pirm. Ian 
Smith su kitu baltuoju, ir Nko 
mo su Mugabe. Tarp kitko 
Londono The Economist teigi
mu, Smitho autoritetas Rho
dezijos 240,000 baltųjų tarpe 
yra gerokai nusmukęs. Dau
giausiai populiarus baltųjų 
tarpe yra kariuomenės vadas 
generolas Walls, kuris turi 
ypatingai gerus santykius su 
Muzoreva. Laukiama, kad 
Pietų Afrika patars Muzorevai 
ir Smithui sutikti su konstitu
cijos pakeitimai, tačiau iki 
paskutiniųjų priešintis bet ko
kiems sumanymams apriboti 
Muzorevos vyriausybės galia 
pereinamuoju - rinkimų - lai
kotarpiu. ♦ ♦ ♦

To paties savaitraščio žinio
mis, pagal oficialią statistiką 
Sovietijoje yra 32 milijonai pri 
vačių sklypų. Nors jie sudaro 
labai mažą dalį visos apdirba
mos žemės, jie parūpina ket
virtį sovietų suvartojamų dar
žovių, % bulvių ir Vt mėsos 
bei paukštienos. Gruodžio 
mėn. Brežnievas oficialiai pa

reiškė, kad sklypelių savinin
kai turi jaustis atlieką naudin
gą darbą, svarbų valstybei. 
Paskutiniu laiku vyriausybė 
pradėjo raginti ir miestiečius 
įsitaisyti savo daržus iki 500 
kv. metrų, kur jie gali auginti 
20 vištų, 5 kralikus ir turėti 5 
avilius. Įsitaisyti daržus savo 
darbininkams raginami ir fab 
rikai. Nauja karta nemokanti 
ūkio darbų, kurie jiems visai 
neįdomūs, todėl pradeda leisti 
knygas, kurios piliečius moko 
privataus ūkininkavimo pa
grindinius principus. Jei so
vietai įsibėgės toliau tuo keliu, 
sunku bus pateisinti kolektyvų 
ūkininkavimą. Tuo atveju, 
mužikai bus tie, kurie juoksis 
paskutiniai.

DAR K. JANKŪNO 
IŠKELTU KLAUSIMU
ALT S-gos pirmininkas 

visiem,? sveikinusiems sei
mą ten pat žodžiu padėkojo.

Sąjungos valdyba iš ank
sto buvo numačiusi trijų as
menų nutarimų komisiją, 
kurią seimas patvirtino ir 
papildė darinkdamas dar 
tris asmenis, bet ne padvai- 
lino, kaip kad dr. Bronius 
Nemickas rašo.

J. Mockus, 
Yucaipa, Ca.

PRESSMAN, 
MULTICOLOR

Atex, USA, Ine. Asheville, N. C.28802. 
Opening for experienced pressman/wo- 
man, lst shift. Excel sal Ac fringe 
benefits. Relocation fvnęls avail. Call 
collect weekdays Mr. MEL1CK,

704-274-7920
(30-36)

EMPLOYMENT & TRAINING
For youth 16 to 21 mušt be a resident 
of Allegheny County,. (Living outside 
the city of Pittsburgh.) Variety of 
job positions available for high school 
dropouts arid graduates. Employment, 
educational, personai ccunseling serv- 
ices. For additional information phone 
412-351-0271.

An Eaual Opportunity Employer 
(30-39)

HYDROTEL OPERATORS
Duplicating plastic injection molds, 
mušt have job shop experience. Ex- 
cellent equipment and vvorking con- 
ditions.

INDUSTRIAL ECONOMY 
TOOL CO. INC.

1698 WEST LAFAYETTE 
DETROIT. MICH. 

313-962-6460
(29-35)
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KORP! NEO-LITHUANIA
SUVAŽIAVIMĄ PASITINKANT

LST Korp! Neo-Lithuania 
kas antri metai suvažiuoja iš
klausyti vyr. valdybos bei kitų 
pareigūnų pranešimų ir nu
sagstyti gaires ateities veiklai. 
Kol buvo organizuojamos sto
vyklos, suvažiavimai buvo da
romi stovyklavietėse, prieš už
darant stovyklą. Paskutiniai 
trys suvažiavimai įvyko Chica 
goję, nes čia gyvena didžioji 
dalis korporantų ir filisterių. 
Šiais metais tryliktasis korpo
racijos suvažimas šaukiamas 
Darbo dienos savaitgalyje, 
Tabor Farmoje, Sodus, Mich. 
žinomoje buv. Juozo Bačiūno, 
dabar V. ir A. Adamkų vasar
vietėje.

Sis suvažiavimas jungiamas 
su 3-jų dienų išvyka, vietoj 
anksčiau buvusių savaitinių 
stovyklų. Šioms dienoms vyr. 
valdyba numatė platoką orga
nizacinę, kultūrinę ir pramo
ginę programą. Reikia tik at
vykti, dalyvauti numatytuose 
renginiuose ir kartu pasinau
doti gamtos teikiamais malo
numais. Ankstyvam rudenyje 
oras dažnai būna gražus, o 
gamta patraukli.

Kaip ir kitose lietuviškos 
veiklos šakose, taip pat ir 
Korp! Neo-Lithuania filisterių 
eilėse jaučiamas nuovargis ir 
pasyvumas. Laikas negailes
tingai retina senųjų veteranų 
eiles, o kitiems beatodairiai 
didina metų naštą ir lėtina lie 
tuviško darbo veiklą. Jaunieji 
filisteriai nepakankamai ak
tyviai jungiasi i lietuvybės iš
laikymo ir Lietuvos laisvini
mo darbus.

Vidurinioji korporantų, 
kaip ir visų lietuvių, karta yra 
nutolusi nuo lietuavių visuo
meninės, kultūrinės ir politi
nės veiklos, nors yra įsigijusi 
geras profesijas ir stipriai ma
terialiai įsikūrusi. Trūksta ide 
alizmo ir meilės broliui lietu
viui ir visai Lietuvai.

Šimtamečio dailininko Ado
mo Varno atsisveikinimo me
tu buvo pasakyta, kad su jo 
mirtimi užvertėme patį gra
žiausią istorijos lapą. Jo kar
tos šviesuoliai kėlė lietuvių są
monę, žadino tėvynės meilę, 
leido lietuviškus laikraščius, 
knygas - rizikuodami ilgalai
kiu kalėjimu ir tremtimi į šal
tą ir nesvetingą Rusijos Sibirą. 
Šiandien, kai nereikia bijoti 
nei kalėjimo, nei Sibiro trem
ties, negrobstome išleistos lie
tuviškos knygos, laikraščio ar 
žurnalo. Nedalyvaujame or
ganizacijų susirinkimuose, su
važiavimuose ar demonstraci
jose, nes neįstengiame paju-< 
dėti iš patogiai įrengtų namų; 

nepajėgiame atsitraukti nuo 
TV priimtuvų.

Kultūrinės vakaronės, mi
nėjimai, sukaktys ir daug kitų 
renginių, ruošiami dar gyvų 
žmonių, kas kartą sutraukia 
mažiau dalyvių. Vyriausieji 
darosi nepaslankūs amžiaus 
naštos slegiami, o jaunesnieji 
stokoja šilto jausmo lietuviš
kiems renginiams.

Chicagoje ar jos apylinkėse 
gyvena 250 korporantų, o viso
je šiaurės Amerikoje arti 500. 
Atrodo, bent pusė to skaičiaus 
galėtų dalyvauti savos organi
zacijos suvažiavimuose ir tar
pusavyje pabendrauti, toks 
bendravimas ypač reikalingas 
jaunesniems kolegoms, nes jie 
gyvena išsibarstę po plačiuo
sius Amerikos plotus ir neturi 
progos dažniau susitikti.

Korporacijos Neo-Lithuania 
atgaivintojai daug vilčių dėjo 
į Šio krašto aukštąsias mokyk
las lankančius lietuvius stu
dentus ir įsijungusius į Korpo
racijos eiles. Pusė korporaci
jos narių jau čia baigė moks
lus, sukūrė lietuviškas šeimas 
ir augina atžalyną. Kaip tik 
tų didelės dalies šeimų pasi
gendame lietuviško darbo ba
ruose, o vaikų - lituanistinėse 
mokyklose.

Suvažiavimai, kongresai, 
seimai ar kitaip pavadinti 
suėjimai, įneša organizacijų 
veikloje atgaivą, sustiprina 
ryšį, sukelia entuziazmą, duo
da impulsą. Vien aplinkraš- 
tinių spaudos ryšių nepakan
ka, reikia ir asmeninių susiti
kimų bei gyvos jungties.

Suvažiavimai yra išlaidingi 
bet argi jau tokie biedniokai 
esame, kad negalime sau leisti 
tokias išlaidas padaryti. To
kių susibūrimų džiaugsmas ir 
atgaiva senų bičiuliu tarpe 
pateisins ir išlaidas, ir kelio
nės vargus, ir sugaištą laiką.

Atėjo laikas peržvelgti savo 
gyvenimo būdą, peržiūrėti nu 
eitą gyvenimo kelią ir plačiau 
jungtis į lietuvišką veiklą. Te
nebūna šūkis Pro Patria tik ne 
gyvas žodis, bet visa jėga įau
gęs į širdį ir sielą.

Suvažiavimo metu pasvars
tysime savo įspareigojimą tau
tai ir korporacijai. Atidėkime 
visus asmeniškus reikalus į šalį 
ir atvykime į Tabor Farmą. 
Visus kviečia Korp! Neo-Li 
thuania vyr. valdyba, kurią 
sudaro: pirm. Cezaris Modes- 
tavičius, vicepirmininkai - 
Jolita Kriaučeliūnaitė ir Zig
mas Mikužis, iždininkė Ireną 
Mažeikaitė ir sekretorius-arbi 
ter eleg. Vaclovas Mažeika.

A. Juodvalkis

Laikas lekia kartu nusi
nešdamas užmarštin mums 
brangius įvykius ir žmones, 
kurių vieni gyvenimo keliu 
be pėdsako praeina tyliai, 
nepastebimai, kitų vardai 
amžinai lieka tautos istori
jos puslapiuose.

Prieš 15 metų rugpiūčio 
21 dieną New Yorko lietu
vius ir užsienio diplomatus, 
o vėliau ir visą pasaulį pa
siekė tragiška žinia apie ne
priklausomos Lietuvos ge
neralinio konsulo Jono Bud
rio mirtį, kuri padarė sun
kiai užpildomą spragą Lie
tuvos diplomatinei tarny
bai. Jono Budrio nueitas gy
venimo kelias visas nužy
mėtas lietuvių tautai atlik
tais dideliais darbais, tei
kiančiais pavyzdį lietuvių 
tautos ir išeivijos jaunimui.

Jonas Budrys gimė Kau
ne 1889 m. gegužės 22 d., 
kur lankė gimnaziją ir bai
gė 1907 m. Nuo 1907-1909 
m. tarnavo įvairiose parei
gose Vilniaus Apygardos 
Vandens kelių ir plentų 
valdyboje, daugiausia lat
vių teritorijoje, o 1910 m. 
atliko vienerių metų karinę 
prievolę 16-me granadierių 
pulke Tiflise, tada vėl grįžo 
į vandens kelių ir plentų 
valdybą ir buvo paskirtas į 
antrosios inspekcijos rajo
ną Mintaujoje. Prasidėjus 
1914 metų karui, buvo mo
bilizuotas ir paskirtas į 
penktosios armijos štabą 
kontražvalgybos skyrių ir

KORP! NEO-LITHUANIA SUVAŽIAVIMO 
įvykstančio 1979 m. rugsėjo 1-3 dienomis 
TABOR FARMOJE, SODUS, MICHIGAN

DIENOTVARKĖ

šeštadienis, rugsėjo 1 d.
10:00-12:00 Registracija.
12:00- 1:30 Pietūs.
1:30- 3:00 Suvažiavimo atidarymas:

a) Himnas, pirmininko žodis; b) mirusiųjų pagerbi
mas; c) sveikinimai; d) paskaita.

3:00-6:00 Laisvalaikis.
6:00-7:00 Vakarienė.
7:30-9:00 Darbo posėdis:
a) Prezidiumo sudarymas; b) Komisijų sudarymas: 

mandatų, nominacijų, rezoliucijų, spaudos; c) 
Pranešimai: Vyriausios valdybos, Revizijos ko
misijos, Garbės teismo ;d) Diskusijos dėl prane
šimų.

9:30-11:00 Alutis.
Sekmadienis, rugsėjo 2 d.

8:00- 9:00 Pusryčiai.
9:00-12:00 Laisvalaikis.

12:00- 1:30 Pietūs.
1:30- 5:00 Darbo posėdis:
a) Padalinių pranešimai; b) Pranešimas apie žur

nalą „Naująją Viltį’’; c) Diskusijos dėl praneši
mų ir bendros korporacijos veiklos; d) Rinkimai: 
Vyriausios valdybos, Revizijos komisijos, Garbės 
teismo, Tarybos; e) Rezoliucijų komisijos prane
šimas; f) Paskaita; g) Klausimai bei sumany
mai; h) Suvažiavimo uždarymas.

6:00- 7:30 Vakarienė.
8:00- 9:00 Muzikos, šokio, dainos ir dail. žodžio 

vakaras.
9:00-12:00 šokiai — groja Korp! Neo-Lithuania or

kestras.

Pirmadienis, rugsėjo 3 d.
8:00- 9:00 Pusryčiai.
9:30-11:00 Jaunimo svarstybos, 

kos uždarymai ? Y
diskusijos ir išv-y-

Jau 15 metų prabėgo...

A. A. Jonas Budrys

kartu klausytoju į kontro- 
žvalgybos kursus, kuriuos 
sėkmingai baigęs, buvo pa
skirtas 19-jo korpo kontra
žvalgybos viršininku. Kilus 
1917 metų revoliucijai, bu
vo perkeltas į tolimuosius 
rytus viršininku Vladivos
toke, Chabarovske ir Bla- 
govesčenske. Ten įsigalė
jus bolševikams, 1920 m. 
kovo pirmomis dienomis 
perėjo į Kiniją, iš kur ap
linkiniais keliais 1921 m. 
liepos 18 d. grįžo į Lietuvą, 
čia tuojau buvo mobilizuo
tas ir liepos 21 d. paskirtas 

Generalinio štabo kontra
žvalgybos viršininku.

1922-1923 m. buvo vienas 
iš Klaipėdos įrašto sukilimo 
organizatorių ir vyriausiu 
sukilėlių vadu. Jis buvo įsi
tikinęs, kad pajūris Lietu
vai būtinas kelias į platų 
pasaulį, tvirtai tikėjo suki
limo pasisekimu ir pakvies
tas mielai sutiko vadovauti, 
laikydamas tą žygį nepa
prasta garbe. Ir, kaip žino
me tą žygį laimėjo, Lietuva 
atgavo laisvą kelią į platų 
pasaulį.

1923. II. 24 buvo paskir
tas Klaipėdos krašto aukš
tojo Lietuvos įgaliotinio pa
dėjėju ir 1923. IV.1 aukš
tuoju įgaliotiniu. Nuo 1924.
X. 27-1925. XI. 8 Klaipė
dos gubernatorius. Nuo 
1927. I. 12- 1928. I. 1 vi
daus reikalų ministerijos 
patarėjas. 1928.1. 23 -1933. 
VI. 15 Lietuvos konsulas 
Karaliaučiuje, nuo 1933. XI. 
15 - 1936. XI. 1 Lietuvos ge
neralinis konsulas Rytų 
Prūsams ir nuo 1936. XI. 11 
Lietuvos generalinis konsu
las JAV-se. New Yorko 
miesto taryba 1940 m. su
teikė jam garbės piliečio 
vardą ir apdovanojo miesto 
medaliu už nuopelnus.

Taip pat jis už nuopelnus 
buvo apdovanotas Vyčio 
Kryžiaus ordinu, Vyčio kry
žium, D.L.K. Gedimino or
dinu 3-čio laipsnio, Šaulių 
žaigžde, Latvijos šaulių 
medaliu, Rusijos šv. Stanis
lovo 3-čio laipsnio ordinu 
(su kardais), Rusijos Šv. 
Onos 3-čio laipsnio ordinu 
(su kardais).

A. a. Lietuvos generalinio 
konsulo Jono Budrio kaip 
tauraus lietuvių tautos re
prezentanto atlikti darbai 
taip gausūs, kad jo pasi
traukimas iš gyvųjų tarpo 
ne tik artimųjų šeimos na
rių, bet ir visų lietuvių nie
kuomet nebus pamirštas.

E. čekienė

Skaitykit ir platinkit 
D I R V A-
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JAUNIMAS TIKI, 
KAD LIETUVA 
BUS LAISVA...

(Atkelta iš 1 p si.) 
suskirstyta i tris dalis: po
litinę, visuomeninę ir kul
tūrinę. Prieš kiekvieną te
mą nagrinėjant vyko pa
skaita ir simpoziumas, o po 
to sueidavome į mažesnius 
ratelius diskusijom. Po dis
kusijų visi atstovai tęsė dis
kusijas kartu.

— Ar kitų kraštų atstovų 
nuomonės skyrėsi nuo JAV 
atstovų nuomonių?

— Vis maniau, kad lietu
viai visur taip pat Įsikūrę 
ir jų veikimo sąlygos tos 
pačios. Tačiau kongreso 
metu patyriau, kad veiki
mo metodai kituose kraš
tuose skirtingi. Visi to pa
čio siekia, bet kiekvienas 
kraštas pagal savo sąlygas 
veikia. Todėl ir atsirado 
nuomonių skirtumai. Tačiau 
ką galėjom pritaikinti mū
sų gyvenimo sąlygom vi
suomet su dideliu dėmesiu 
priimdavome.

— Kas iš šio kongreso tu
rės reikšmės ateičiai?

— Kongresas parodė, kad 
jaunimas yra aktyvus ir no
ri veikti. Buvo rasti nauji 
metodai, kaip iškelti Lietu
vos klausimą, Įvertinti vy
resniųjų atlikti darbai, ta
čiau jaunimas vis dėl to 
jaučia, kad jis gali lengviau 
prisitaikinti prie gyvenamo 
krašto sąlygų. Jaunimas pa
siryžęs drauge dirbti ir tiki, 
kad jų nuomonė nebus pa
neigta ir veiksnių tarpe ras 
atramą ir pasitikėjimą.

Ypač pastebėta viena cha
rakteringa žymė, tai Pietų 
Amerikos jaunimo aktyvu
mas šiame kongrese, kas 
manau yra ryški paseka ten 
vykusio paskutinio kongre
so. Tai didelis laimėjimas 
PLJ Sąjungos kongresų, 
matant tokius konkrečius 
rezultatus. Tikimės, kad ir 
šis kongresas neliks be pa
sekmių. Europos jaunimo 
tarpe.

— Kokiu būdu buvo su
daryta naujoji PLJ Sąjun
gos valdyba?

— Valdyba buvo demo
kratišku būdu išrinkta. Bu
vo sudaryta speciali komi
sija, kuri pristatė kandida
tų sąrašus. Buvo patiekti 
du sąrašai, — Washingto- 
no ir Chicagos. Balsų dau
guma laimėjo Chicagos sąs
tatas.

— Kada naujoji valdyba 
perims pareigas?

— Dar vis laukiam visų 
sugrįžtant iš Europos. Spa
lio mėn. vyksime Į Torontą 
perimti pareigas. Spalio pa
baigoje prisistatysime Chi
cagos visuomenei su savo 
programa.

— Koks pagrindinis Są
jungos tikslas?

— Pagrindinis tikslas su
barti visą išeivijos jauni-

C a r i b b e a n S e a

Mex«x> Crty

Nervous Region
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Nervingas rajonas Centrinėje Amerikoje.

CENTRINE AMERIKA PAVOJUJE
”U. S. News & World 

Report” (1979. 8. 20 
laidbje) Įsidėjo savo 
Lotynų Amerikos sos
tinėse koresponde n t o 
Carl J. Migdai! aliar
muojanti prane Šimą 
”Warning Flag Is Up 
In Centrai America”, 
kurio sutrumpintą ver
timą pateikiame.

čia Centrinėj Amerikoj 
„domino” teorija skaitoma, 
kaip neišvengiama realybė. 
Šiuo metu, kai Nicaraguaos 
sukilėliai (sandistai) konso
liduoja savo jėgas pačiame 
krašte, revoliucijos strate- 
ja jau planuojama kontro
liuoti kitas regiono valsty
bes. Centrinė Amerika jau
čia pavojų, kad sukilėlių 
valdžia Managuoj, su jos 
tikslu eventualiai sukurti 
socialistinę valstybę, nega
lės ilgiau taikingai sugy
venti su kaimyninėmis dik- 
t a t ū rinėmis valstybėmis, 
kaip EI Salvador, Guatema- 
la ir Hondūras. Taip gi de
mokratinė Costa Rica yra 
pavojuj.

Trijų kaimyninių valsty
bių militariniai režimai jau
čia pavojų, kad jų valdo
muose kraštuose gali įvykti 
tai, kas viduryje liepos įvy
ko Nicaragua. Turtuoliai, 
padedami karinio elito, ne
prileidžia prie socialinių re
formų. Vidurinė klasė be 
politinės jėgos, smulkūs 
ūkininkai ir darbininkai pa
smerkti pusbadžiui. Vienin
telė jų viltis per sukilimus 
nuversti turtingųjų valdžią. 
Senokai prieš Somozos nu
vertimą riaušės ir mažesnio 

mą į vieną organizaciją. 
Šios organizacijos valdyba 
yra Įpareigota vykdyti vi
sus kongreso nutarimus, iš
vystyti veiklos planą ir su
ruošti sekantį jaunimo kon
gresą. šio kongreso pagrin
dinė funkcija buvo padėti 
įsąmoninti lietuviškąjį iden
titetą. Tai reiškia suprasti, 
ką reiškia būti lietuviu ir 
kas iš lietuvio šiandien rei
kalaujama. šio kongreso 
programa mums patiekė 
konkrečius veikimo būdus 
ir nurodė kaip juos įgyven
dinti. Tai davė tvirtą pa
grindą mūsų darbo tęstinu
mui.

Dėkojame Clevelando at
stovui PUS kongrese už čia 
suteiktus įspūdžius ir lin
kini jam sėkmės ir ryžtin
gos veiklos naujojoj PLJ 
Sąjungos valdyboje. 

mąsto sukilimai reiškėsi ir 
kituose Centrinės Amerikos 
kraštuose. Dabar sukilėliai 
EI Salvadore bei Guatema- 
loj, paskatinti sandinistų 
laimėjimo ir tikėdamiesi 
ginklų bei karinių patirimų, 
suintensyvins sukilimų ak
ciją prieš savo nepopuliarią 
valdžią.

Minėtas Centrinės Ame
rikos regionas t. y. jo poli
tinė struktūra turi nepa
prastos reikšmės JAV, ku
rios nervuojasi dėl galimo 
„Antrosios Kubos” Ameri
kos žemyne atsiradimo, ta
čiau stokoja drąsos imtis 
radikalesnių priemonių grė
smės sulaikymui. Pilniaus 
padėčiai suprasti meskime 
bent trumpą žvilgsnį į tuos 
jau panikos apimtus kraš
tus.

EI Salvador — galimas 
sekantis revoliucijos taiki
nys? Krašto turtingieji — 
kavos plantacijų bei įmonių 
savininkai gyvena paniko
je. Jie jaučia, kad jų 5 mi
lijonų tauta šiuo metu yra 
mažiausiai atspari visoje 
Centrinėje Amerikoje ir 
esanti pirmasis taikinys re
voliucijai. Dauguma turtin
gųjų savo pinigus perkelia į 
užsienius. Kiti jau pradeda 
išsikelti į New Orleans ar 
Miami ir tik kartą savaitėj 
grįžta atgal tvarkyti biznio.

Dekadomis užsitęsusi so
cialinio teisingumo bei žmo
gaus teisių stoka privedė 
prie šios, tirštai apgyven
tos teritorijos, revoliucinio 
sprogimo. Pereitą gegužės 
mėnesį demonstracijų me
tu užmušta 100 žmonių. So
cialinė padėtis baisi: 2% 
gyventojų yra savininkai, 
60% visos žemės. O 80 7 
visų krašto pajamų priklau
so tik 207 gyventojų. Ne
raštingumas — 37%. Be
darbė didžiulė. Pragyveni
mo brangumas neišpasaky
tai kyla. Dauguma salvado- 
riečių nustoję vilties į bet 
kokius balsavimus. Rezulta
te jie nusisuko nuo visų po
litinių partijų ir viltį mato 
tik ”own guerrilla action 
group”. Prieš porą metų 
darbininkų — žemdirbių — 
studentų akcijos sąjūdis, ži
nomas, kaip PRB (Populiar 
Revoliutionary Bloc) turė
jo tik 200 narių, šiandien 
jis turi 60,000 narių, o gale 
metų tikisi pasiekti 100,000.

Naudodami sandistų tak
tiką, revoliucionieriai ban
do pakirsti krašl o ekono
miją, sumažinti kapitalo 
plaukimą iš užsienio. Tam 
jie naudoja diplomatų ir 

firmų vadovų grobimus, 
gaudami milijonus dolerių. 
Vienas vietos kunigas padė
tį apibūdina sekančiai: 
„Kai Salvadoro sukilėliai, 
kovoję Nicaruagoj, sugrįš 
namo su naujais ginklais, 
naujas sukilimas lauktinas 
prieš valdžią”...

Guatemala: jaučia pasek
mes prezidento Jacobo Ar- 
benz (leftist) valdžios, ku
ri buvo nuversta 1954 m. 
Nuo to laiko kraštą parali- 
žuoja radikalių dešiniųjų ir 
kairiųjų nuolatiniai susirė
mimai, kas kraštą daro ne
saugiu gyventi. Guatemala 
yra turizmo kraštas. Apie 
10.000 amerikiečių čia nuo
latos gyvena. Turizmas 
kraštui duoda apie 100 mi
lijonų į metus. Atlyginimai 
darbininkams 2.10 dol. die
nai. žemės darbininkai kra
šte organizuojasi reikalau
dami žemės reformos ir ge
resnių gyvenimo sąlygų. 
Stambūs žemvaldžiai savo 
interesams apsaugoti orga
nizuoja net privatiškas ar
mijas.

Turtingieji guatemalie- 
čiai, kaip ir EI Salvadore, 
susirūpinę pasikeitimais Ni- 
varaguaoj. Kapitalas pra
deda plaukti iš krašto. Tur
tingieji perkasi namus Mia
mi ir kitur. Nėra sutarimo 
ir militarinėj valdžioj. Ta
čiau nekurie karinės val
džios karininkai yra įsitiki
nę, kad Guatemala turi bū
ti komunizmo pasipriešini
mo Centrinėje Amerikoje 
avangardu. Hondūras, jų 
supratimu, gal jau nurašy
tas, o Costa Rica neįeina į 
jų gynimosi planus.

Hondūras: prinokęs už
ėmimui? Ekonomiškai silp
niausias Centrinėje Ameri
koje kraštas, palaužtas ir 
politiškai. Po eilės militari- 
nių vadų skandalų, kariuo
menė nepatikima. Kai ku
rie karininkai pro marksis
tai. Nors Čia skirtumas tarp 
vargšų ir turtuolių nėra 
toks didelis, kaip Guatema- 
loj ar EI Salvadore, tačiau 
kraštas prinokęs pasikeiti
mui. Agrarinės reformos, 

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
7%% — 6 metų su $1,000, minimom. 
7 >/2 % — 4 metų su $1,000, minimum. 
63/< % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6‘/2% — 1 metu sų, $1,000, minimum.

aini

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

SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY FJS.L.IZ

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

Open Mon., 9-8; Tuea., Thurs., FrL, 9-5; Sat., 9-1; C1ohcIW«L

Juotas G ri baus kas, vedėjas

jei ir vykdomos, tai pamažu 
ir neefektingai. Komunistai 
dominuoja unijose ir stu
dentų organizacijose. Hon
dūro politika Nicaraguaos 
revoliucijos metu buvo išli
kimas. Todėl krašto valdžia 
gelbėjo Somozai, o iš kitos 
pusės leido sandistams 
steigti bazės ginklams iš 
Kubos. „Hondūras turi at
vira sieną su Nicaragua, tad 
sandistai gali jį naudoti, 
kaip karinę bazę” — prilei
džia ekspertai.

Costa Rica: demokratija 
pavojuj. Tai vienintelis 
kraštas Centrinėje Ameri
koje, besitvarkąs demokra
tiniais pagrindais. Tačiau 
prez. Carazo leidimas san- 
distoms slaptai naudotis ba
zėmis invazijai prieš Somo- 
zą kraštą sukrėtė. Costo 
Rica beveik neturi kariuo
menės, todėl jos politika — 
neutralumas. Iki šiol ji nau
dojosi JAV parama. Tačiau 
po Nicaraguas sukilimo ji 
nesitiki realesnės JAV pa
ramos. Tuo tarpu čia ne- 
gręsia valdžios nuvertimas. 
Metinės per capita 1,600 
dol. pajamos palyginti ly
giai padalintos tarp 2.5 mi
lijonų žmonių. Taip gi cos- 
torikiečiai apsaugoti socia
linės pagalbos sistemos.

Betgi daugelis gyventojų 
bijosi, kad jų demokratinė 
valdžia gali būti paveikta 
marksistinės sistemos iš 
k a i m yninės Nicaraguas. 
”Mūsų žmonės yra naivūs” 
— sako ekspertas — „Dau
gumoj smulkūs ūkininkai. 
Jie lengvai gali būti suklai
dinti propagandos iš Nica
raguas ir mūsų vietinių ko
munistų”.

Nežiūrint, kaip įvykiai 
klostysis, Costo Ricos buvę 
tamproki ryšiai su JAV 
pradės silpnėti. Kaip vienas 
užsienio reikalų žinovas tei
gia, ji turės savo politiką 
rikiuoti pagal Nicaraguaj 
įvykusį faktą, kur JAV ne
sugebėjo apsaugoti nuo 
marksistų valdžios paėmi
mo.

A. Garka
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Alka — Amerikos Lietu
vių Kultūros Archyvas, 
Putname, Conn., yra viso 
gyvenimo prel. P. Juro dar
bo vaisius, nes archyvui lie- 
tuv'škos kultūros vertybės

KALBOS VARGAI
T. KLYGA

Prieš Domo Jurkaus 
straipsnelį Drauge Kūnas ir 
Palaikai (pagal jį tuodu žo
džiu reiškia visai skirtingus 
dalykus) pasigirdo pora 
griežtų balsų: Genė Vasai- 
tienė ir Gražina Santoski 
(Bičiūnaitė). Atrodo, čia 
susikirto dvejopų šaknų iš
mintis: D. Jurkaus nuovo
ka tartum eina iš savam 
krašte įprastos tikrovinės 
mūsų kalbos vartosenos, o 
jo kritikės pasiremia tiktai 
vienu kuriuo žodynu, kaip 
Dabartinės liet. k. žodynas 
ir Vilniaus Pėteraičio liet, 
angliškas žodynas. Tačiau 
žinome, jog žodynai toli 
gražu visų kalbos plonybių 
neaprėpia, neišsako. Be to, 
tiedvi kritikės pražiūrėjo 
dar vienų svarbų dalykų, t. 
y. kad žodynuose bendrinei 
kalbai tikroji reikšmė be 
apribojimų — tik pirmuoju 
numeriu; o antras, trečias 

ir ketvirtas — jau kitos 
prasmės žodžiai, ne tapatūs 
ar lygiareikšmiai, vien re
tai, vien specialiais atvejais 
gretintini ir vartotini. Taip 
ir minėtuose žodynuose kū
nas ir palaikai — nėra sino
nimai, tiktai tam tikrais at
vejais gali vienas kitų pa
vaduoti. Jei, pavyzdžiui, rei
kia palaidotų velionį už il
gesnio laiko perlaidoti į ki
tų vietų, tai galime tarti — 
palaikai, nes vientiso kūno 
nebėra, vien sutrūniję lie
kanos. Arba po kremacijos 
laidojamas nebe kūnas, tik
tai pelenys, tad panėši į lie
kanas ar palaikus. Taip pat 
žuvus lėktuvo nelaimėj ar 
kitaip — gali nebūti vienti
so kūno. Bet šiaip mūsų 
kalba nuo senovės tuos žo
džius aiškiai skyrė, draugėn 
nemaišė. Pvz. žemaitės, ku
rios kalbinė nuovoka itin 
jautri, žymios apysakos 
antraštė: Dvejos laidotu
vės — dveji palaikai (turto 
palikimas). O jos raštų kal
bų tikrino ir kalbininkas J. 
Jablonskis.

Iš viso jei skirtingom są
vokom turim atskirus žo
džius ir galim mintį tiksliau 
išsakyti, kodėl panorim ne
vienodus dalykus sujaukti į 
viena žodį ? Reikia tik 
džiaugtis kad kas sųvokai 
yra paskiras žodis — kalba 
tikslesnė ir tobulesnė. Tad 
kenksminga būtų kūnų ir 
palaikus laikyti vienareikš
miais žodžiais. 

rinktos netoli 60 metų ir 
galų gale patalpintos čia jo 
statytame pastate. Pastato 
grindų plotas 2400 kvadra
tinių pėdų.

Per metų metus lietuviš
kos kultūros lobių surinkta 
tiek daug, kad patalpa tapo 
ne archyvu-muziejum, o tik 
perkimštu sandėliu. Joje 
telpa daugiau kaip 50 tūks
tančių knygų, žinoma, tik 
lietuviškų arba apie Lietu- 
vų, nuo seniausių ligi dabar
tinių. Ji talpina visokių lie
tuviškų periodikų, tai pat 
pamfletus, atsišaukimus ir 
net parapijų biuletenius. Jo
je randami jau gyvuoti nu
stojusių kai kurių lietuviš
kų parapijų, draugijų, ar
chyvai, taip pat ir kai kurių 
asmenų ir institucijų, žino
mų visuomenei, archyvai, 
pav.: žurnalisto Sirvydo, 
prel. Juro, kun. Krupavi
čiaus ir kit.

Alkoje randame virš 100 
meno kūrinių, sukurtų dau
giau kaip 60 menininkų. Tų 
kūrinių kai kurie yra vie
ninteliai ir nepamainomi, 
pav.: Adomo Smetonos su
kurtas Vilniaus universite
to įsteigimo paveikslas. 
Daugybė tautodailės dirbi
nių sudėta ant lentynų ir 
spintose. Tautodailės dirbi
niai : medžio piaustiniai, au
diniai, papuošalai, margu
čiai, ūkio ir namų apyvokos 
reikmenys sukimšti viens 
ant kito. Neužmiršta čia ir 
muzikos sritis: lentynos 
pe r k rautos plokštelėmis, 
gaidomis ir kai kuriais lie
tuviškais muzikos instru
mentais. Taip pat randami 
čia ir Lietuvos pinigai, paš
to ženklai ,medaliai ir kit.

Tai tik trumpas primini
mas, kų Alka slepia, o ap
rašyti smulkiau reikėtų vi
sos knygos.

Alka auga
Tam neįkainojamam lie

tuviškos kultūros turtui su
tvarkyti ir apsaugoti prieš 
trejetų metų buvo sudary
tas Alkos globos komitetas, 
iš visuomenininkų visoje 
Amerikoje, ir direktoriatas 
— tiesioginiai rūpintis Al
ka ir jos vertybėmis, jų nu
tarimu dabar Alka praplės
ta priestatu, kurio kiautas 
baigtas per vienus metus. 
Priestatas yra 40 pėdų plo
čio ir 80 pėdų ilgio ir susi
deda iš pilno rūsio ir vieno 
aukšto, yra saugus nuo ug
nies ir vandens. Taip suda
roma galimybė Alkos tur
tus kiek padoriau išdės
tyti, nes viso turima 8800 
kvad. pėdų naudojamo grin
dų ploto. Tas nors šiek tiek 
įgalins tas vertybes norin
tiems parodyti, o asmenims, 
istorinės medžiagos ieškan
tiems, truputį lengviau jų 

rasti. Planuojamas toks pa
talpų panaudojimas: sena
jame pastate lieka visokia 
periodika, knygynas ir skai
tykla, priestato rūsyje — 
archyvai, o pagrindiniame 
aukšte — raštinė, prieangis 
ir ekspozicijų salė. Senaja
me pastate įruošiamas Tau
tosakos kambarys, mecena
to Jono Balio vardu. Jame 
tilps ir dr. J. Balio archy
vai.

Į Alkų nuolat plaukia lie
tuviškos kultūros vertybės, 
tai ir joms reikia vietos ir 
tik patalpų praplėtimas ga
lėjo reikalus pagerinti. Iš 
naujai gautų vertybių pa
minėsiu: laikraščio „Kelei
vis” archyvai, dalis žinomo 
Klaipėdos krašto veikėjo 
PuskepalaiČio bibliotekos, 
Karoso dalis bibliotekos su 
daug tautodailės dirbinių ir 
t.t.

Prel. P. Juras, Lietuvių 
Katalikų Mokslo akademija 
ir Alka jokių resursų netu
ri, tai dėl Alkos praplėtimo 
teko kreiptis į visus lietu
vius. Ligi dabar 600 aukoto
jų suprantančių ir norinčių 
lietuviškos kultūros verty
bių rinkinius apsaugoti, 
mūsų vaikams ir kitatau
čiams juos parodyti, sudėjo 
67 tūkstančius dolerių.

Alkos globos komitetas, 
direktoriatas ir visi Alka 
besirūpinu lietuviai labai 
džiaugiasi ir dėkoja visiems 
prie jos prisidėjusiems. Ti
kisi, kad jie ir kiti, apsi
sprendžiu ir norį Alkų pa
remti, tai darys toliau: 
rems finansiškai ir plės jų 
lietuviškomis kultūros gė
rybėmis, kaip pav.: se
nomis knygomis, spausdi- 
niais, rankraščiais, tauto
dailės dirbiniais, meno dar
bais (lietuvių), lietuviškos 
muzikos dalykais ir net sa
vo palikimais.

Galima pasidžiaugti, kad 
atsirado pasišventusių žmo
nių, kurie tikrai diena iš 
dienos daug laiko atiduoda 
Alkai. Pirmoje eilėje tokiais 
yra: prel. P. Juras, kuris 
dažnų diena tvarko Alkos 
vertybes, J. Vembrė, pa
grindinis vajaus vykdyto
jas, dr. A. Matukas, Alkos 
ir vykdomų darbų prižiūrė
tojas ir prel. V. Balčiūnas, 
koordinatorius. Galima dar 
paminėti prie pirmųjų pri
sidedančius : J. Kapočius 
(enciklopedijų leidėjas), dr. 
A. Stankaitis, A. Mažiulis, 
kun. S. Yla, dr. J. Kriaučiū
nas ir kiti. Daugelis jų ne 
tik darbu be atlyginimo, bet 
ir stambiomis aukomis re
mia Alkų.

Rūpesčiai ateitimi

Tačiau negalima nepami
nėti ir liūdnų reiškinių. Al
kos praplėtimui priestatu

Prel. P. Juras Alkos muziejaus kūrėjas prie seno laikrodžio.

išleista jau apie 99 tūkstan
čius dol., aukotojų sudėta 
suma 78 tūkstančiai, tai Al
ka jau turi 21 tūkstantį dol. 
skolų.

Į prašymus per spaudų, 
radijų, žodžiu ir virš 3000 
asmeninių laiškų pasiunti
mų, net pakartotinai, atsa
kė tik 600.

Liūdna, kai Alkai dirban
čiųjų ausis pasiekia prie
kaištai, kad visai nereikėjo 
tokio darbo pradėti, kad 
vieta parinkta netinkamai, 
kad neskubama su sutvar
kymu to, kas turima ir pan. 
Ir daugiausiai tų priekaištų 
iš tų, kurie nė centu nepri
sidėjo. Į tuos užmetimus 
jau buvo per spauda atsa
kyta, bet galima ir dar kar
tų pakartoti. Vieta parinkta 
dėl čia turimo sklypo ir jau 
ant jo esamo pastato, nesu
sidarė perkraustymo išlai
dų, nereikėjo įruošti auto
mobilių statymo aikštės, čia 
pigesnė statyba, turimas 
patikimas kontraktorius ir 
kit.

Nors šiek tiek lėšų atsi
radus, būtini sekantieji dar
bai : šviesų išskirstymas 
eksponatų salėje, priestato 
patalpų išdažymas, grindų 
padengimas ir kiemelio su
tvarkymas. Visam tam rei
kia daugiau kaip 10 tūks
tančių dolerių. O po to jau 
reikės menininkų nurody
mais pertvarų, pastolių, 
spintelių eksponatams ir 
pan. Pagaliau laukia milži
niškas katalogavimo darbas 
ir viso archyvo — muzie
jaus metai iš metų išlaiky
mas. Aišku, kad skubi ir 
nuolatinė visų lietuvių pa
rama Alkai reikalinga ir 
būtina, nes ji visų ir vi

siems lietuviams.
Kiekvieno lietuvio, ku

riam dar rūpi reikalas pa
likti lietuviškos kultūros lo
bių, atsivežtų ar jau čia su
kurtų, mūsų palikuonims ir 
šiam svetingam kraštui, 
reikia prisidėti ir savo da
lele prie Alkos kūrimo.

Aukoms (atleidžiamoms 
nuo taksų mokesčių). Siųsti 
šiuo adresu: Alka, P. O. 
Box 608, Putnam, Conn. 
06260.

NAUJOS KNYGOS

• Stasys Maziliauskas. 
MERKELIS GIEDRAITIS, 
žemaičių vyskupas, kuni
gaikštis, Vilniaus akademi
jos protektorius ir jo ypa
tingieji laikai. 216 psl. 
Spaudė Pranciškonų spaus
tuvė Brooklyn, N. Y. Išlei
do Amberland leidykla, 
1813 Larchwood Avė., Troy, 
Mich. 48084. Kaina: minkš
tais viršeliais 7 dol., kie
tais — 10 dol.

• ”CHRONICLE OF THE 
CATHOLIC CHURCH IN 
LITHUANIA” Nr. 31 ir 32. 
Vertėja Vita Matusaitienė. 
Popieriniais viršeliais su 
vardynu ir žemėlapiu, ku
riame sužymėtos tame nu
meryje minėtos vietovės. 
Vienos knygelė" kaina $1. 
Užsakant 10 ar daugiau po 
50 et. Gaunama iš Kunigų 
Vienybės, 351 ighland Blvd. 
Brooklyn, N. Y. 11207.
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■ Bostono lietuviai
nesiskundė savo liga, o vi
sada visus lankytojus pasi
tikdavo ir išleisdavo su šyp
sena veide, nors pati labai 
kentėjo. Ji buvo taip suli- 
susi, kad liko tik oda ir 
kaulai, bet savo skausmo 
stengėsi neparodyti niekam.

Velionė buvo pašarvota 
Lubino laidotuvių koplyčio
je. čia vyko ir paskutinis 
atsisveikinimas su velione. 
Kun. Albertas Kontautas 
sukalbėjo maldas, o inž. 
Juozas Stašaitis labai šiltu 
žodžiu atsisveikino velionę. 
Rugpiūčio 11 d. velionė pa
laidota po šv. Mišių iš šv. 
Petro lietuvių parapijos 
bažnyčios, Forest Hill kapi
nėse šalia savo vro ir ma
mytės. Bažnyčioje per šv. 
Mišias, kurias atnašavo kle
bonas kun. A. Kontautas, 
giedojo solistas Benediktas 
Povilavičius, o vargonais 
grojo komp. Julius Gaidelis. 
Kapinėse kunigui Kontau- 
tui atkalbėjus maldas, buvo 
sugiedota giesmė Marija, 
Marija. O ant jos karsto 
buvo užpilta žemių nuo jos 
sūnelio kapo iš Lietuvos, o 
taip pat gintaro gabalėlių. 
Velionės vardu paskutiniai 
pietūs po laidotuvių buvo 
Blinstrub restorane.

Laidotuvėse dalyvavo ir 
iš Kanados atvykęs a. a. An
tano Monkevičiaus giminai
tis Ciprijonas Bagdonavi
čius. Ir taip buvo supiltas 
dar vienas lietuviškas ka
pas.

Velionei Bronei Monkevi- 
čienei čia neturint giminių, 
jos laidojimo reikalais rū
pinosi jos bičiuliai Januškos 
ir jos globėjai Stašaičiai.

AUKOS MIRUSIEMS 
ATMINTI

A. a. Bronės Monkevičie
nės atminimui, joos šerme
nų metu Tautos Fondui au
kojo po $25.00 — K. Bagdo
navičius, J. Ir. ir V. Hoghes, 
A. ir A. Januškos, J. ir S. 
Stašaičiai, S. Šmitienė, dr. 
Waingorten šeima; po 
$15.00 — J. ir I. Rasiai, J. 
ir A. šilimai; po $10.00 — 
P. Jakutienė, J. ir M. Kriš- 
čiukaičiai, S. Kriščiukaity- 
tė, J. ir B. Kuodžiai, B. ir 
G. Mickevičiai, A. Mickū- 
nienė A. Šmitas, P. Pliks- 
nys, S. ir O. Venckai; po 
$5.00 — G. Everett, M. 
Vaitkevičienė, J. ir E. Va
li u komai.

Lietuvių Fondui po $10.00 
aukojo: L. Adomkaitienė, J. 
ir E. Ambroziačiai, S. ir A. 
Baltušiai, B. ir I. Galiniai, 
S. ir E. Kazlauskai, A. ir 
A. Januškos, V. ir S. Stel
mokai, K. ir A. Šimėnai, J. 
ir V. Vaičjurgiai; po $5.00 
V. Senuta ir J. škudzinskie- 
nė. Viso Tautos ir Lieuvių 
fondams suaukota $385.00.

• Izidoriaus Vasyliūno va
dovaujamas smuikų kvar
tetas davė koncertą East

NAUJAS KAPAS
Bostone gyveno Antanas 

ir Bronė Monkevičiai. Lie
tuvos nepriklausomybės pra
džioje Antanas Monkevičius 
buvo Utenos apskrities poli
cijos vadu, o vėliau pasienio 
policijos rajono viršininku. 
Bronė Monkevičienė buvo 
pašto valdininkė. Lietuvoje 
tragiškai mirė jų sūnelis. 
Antru kart rusų armijai ar
tėjant prie Lietuvos, jie, 
kaip ir daug kitų lietuvių, 
traukėsi į vakarus, vis tikė
damiesi, kad tai tik laikinai, 
kad Lietuva vėl atgaus 
laisvę ir jie galės sugrįžti 
į laisvą tęvynę. Deja, liki
mas yra žiaurus, Lietuva 
tebėra okupuota, o Monke
vičiai neišvydo jos naujo 
prisikėlimo.

Dorchestery, Bostono da
ly, jie turėjo įsigyję savo 
namus. Juos labai gražiai 
prižiūrėjo, o savo daržely 
augino gėles ir daržoves, 
kuriomis apdovanodavo ir 
savo bičiulius.

Prieš eilė metų Bronės 
Monkevičienės sveikata su
triko — vėžys. Jai buvo pa
darytos kelios operacijos. 
Bet ir Monkevičius pradėjo 
sirgti. Jis čia neturėjo gi
minių. Nors dažnai žmonės 
rūpinasi tik savo reikalais, 
bet sergančius Monkevičius 
pradėjo globoti geraširdžiai 
Sofija ir inž. Juozas Stašai
čiai. Kai Bronė buvo ligoni
nėje, tai Stašaitis eidavo 
net miegoti pas sergantį 
Monkevičių ir net jį iškel
davo ar net įkeldavo į lovą. 
Stašaitienė gamino jam 
maistą ir jai, kai ji grįžda
vo iš ligonines, tvarkė jų 
butą. Monkevičiai su Sta
šaičiais nebuvo nei giminės, 
nei draugai iš seniau. Sta
šaičiai gyveno jų kaimynys
tėje. Kai Stašaičiai pamatė 
ligos prispaustus lietuvius, 
ėjo jiems padėti.

Vienu laiku abu Monke
vičiai buvo ligoninėje. Jų 
lankytojai matė, kad Mon
kevičiaus dienos yra suskai
tytos. Pasakė jo stovį ligo
ninėje gulinčiai Monkevi- 
čienei. Nors ir būdama po 
sunkios operacijos, Bronė 
Monkevičienė buvo išleista 
laikinai iš ligoninės, kad ga
lėtų aplankyti savo vyrą. 
Monkevičius mirė sausio 
12 d. Po jo laidotuvių už 
keletos dienų nakties me
tu Monkevičienę suspaudė 
skausmai ir vidurnaktyje 
Stašaitis nuvežė ją į ligo
ninę Jai buvo padaryta dar 
viena operacija. Vėžys jau 
buvo per daug išsiplėtęs ir 
jo nebebuvo galima sulai
kyti. Iš ligoninės ji buvo 
perkelta į vėžio ligų kliniką, 
o vėliau į nepagydomų ligo
nių ligoninę, čia ji mirė 
rugpiūčio 9-10-tos dienos 
naktį* Nors ligonė neturėjo 
čia įminiu, bet ji turėjo 
daug lankytojų, kurie ją 
lankė visose ligoninėse iki 
pat jos mirties. Ji niekam 

Nazarene College, Quincy, 
Mass. Elena Vasyliūnienė 
davė žodinę interpretaciją 
veikalų, pritaikindama jų 
charakterį kutlūrinei gyve
namojo laiko atmosferai. Il
gėliau sustojo ties lietuviais 
kompozitoriais — Juliu Gai
deliu ir Gražina Bacevičiū
te.

• Kun. Vincas Valkavi- 
čius, muzikas, mokslininkas 
ir nuoširdus lietuvis yra pa
skirtas nuo rugpiūčio 1 die
nos klebonu šv. Jokūbo pa
rapijoje, West Groton, Ma.

BOSTONE MIRĖ
AUGUSTAS ALBERTAS 

PUSKEPALAITIS
Rugpiūčio 17 d. Bostone 

mirė Mažosios Lietuvos lie
tuvių veikėjų ainis Augu- 
tas Albertas Puskepalaitis. 
Palaidotas rugpiūčio 20 d. 
Gethsemane kapinėse West 
Roxbury.

A. A. Puskepalaitis buvo 
tos senosios prūsų giminės 
ainis. Puskepalaičių pavar
dė ir šeimos tradicijos bei 
lietuvių kalba buvo labai 
gyvi Mažojoj Lietuvoj. Jie 
per šimtmečius, gyvendami 
Vokietijos valdomose žemė
se, tačiau buvusiose lietuvių 
žemėse, nei kiek nenutauto 
ir dirbo Lietuvai.

A. A. Puskepalaitis žino
mas kaip vienas iš moder
niškų Lietuvos spaustuvių 
organizatorų. Galima saky
ti, kad tik jo dėka Eietu- 
vos spaustuvės buvo moder
niškos. Tačiau jis dirbo ir 
Mažosios Lietuvos Tarybo
je, rašė spaudoje. Vokiečių 
buvo persekiotas. Pabėgęs į 
Lietuvą, o čia padėjo Lietu
vos antinacinės rezistenci
jos žmonėm slaptą spaudą 
gaminti.

BOSTONAS ŠVĘS 350 
METŲ SUKAKTI

Sekančiais metais Bosto
no miestas švęs savo 350 
metų amžiaus sukaktį. Ren
giasi švęsti veik pusmetį ir 
labai iškilmingai. Ir lietu
viai yra pakviesti į tos su
kakties minėjimą. Rugpiū
čio 22 d. LB Bostono apy
linkės valdybos iniciatyva 
buvo sušauktas organizaci
jų ir visuomenės veikėjų pa
sitarimas, kuo ir kaip lie
tuviai galėtų reprezentuotis 
toje šventėje. Susirinkimo 
metu buvo išrinktas vykdo
masis komitetas tam reika
lui: Mykolas Drunga, Ge
diminas Ivaška, Vytautas 
Jurgėla, Laima Kiliulienė ir 
Bronius Kruopis.

MINKŲ RADIJO 
VALANDOS GEGUŽINĖ

Steponas ir Valentina 
Minkai yra gimę ir užaugę 
Amerikoje. Tačiau jie pa
milo savo tėvų ir protėvių 
gimtąją kalbą. Iš meilės 
tam lietuviškam žodžiui jie 
1934 m. įsteigė pirmąją 
Naujojoj Anglijoj lietuvių 
kalba radijo valandėlę, ku
rioje tebedirba ir iki šiai 
dienai. Be radijo valandėlės 
jie organizavo vaidinimus, 

chorus ir panašiai. Stepono 
ir Valentinos Minkų amžius 
jau gerokai pažengęs, bet 
jie nepalieka tos jų įsteig
tos radijo valandėlės. Jų ir 
kalba yra tų mūsų senųjų 
ateivių tartimi. Valandėlės 
išlaikymui jie organizuoja 
porą parengimų per metus. 
Vieną žiemos sezono, o kitą 
vasarą.

š. m. rugpiūčio 12 d. jie 
turėjo gegužinę. Diena pa
sitaikė labai bloga, atrodė, 
kad yra prakiuręs dangus. 
Ir nepaisant to blogo oro, į 
jų gegužinę prisirinko gana 
gražus būrys jų radijo klau
sytojų. šioje gegužinėje jie 
kasmet renka Miss Lithua- 
nia of New England. šiais 
metais buvo išrinkta Nijolė 
Ivanauskaitė iš Dorcheste- 
rio. Meninę programą gegu
žinėje atliko Ivaškų veda
mas tautinių šokių ansamb
lis ir Gitos Kupčinskienės 
vedamas etnografinis an
samblis. O gražuolei Iva
nauskaitei buvo įteikta ir 
Bostono majoro taurė. Bu
vo premijuojami šokiai: 
”Mames ir Papės” polka, 
jaunimo polka, valsas, tan
go ir žinoma, tvvistas.

VAISIŲ IR DARŽOVIŲ 
TURGUS

So. Bostone Thomas park 
kalnely dabar šeštadieniais 
nuo 6 vai. ryto iki 12 vai. 
dienos vyksta daržovių ir 
vaisių turgai. Tai vietinės 
daržovės ir vaisiai. So. Bos
tono ir apylinkių lietuviai 
pasinaudoja šiuo turgeliu. 
Seniau jie būdavo ketvirta
dieniais, bet dabar šeštadie
niais.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA

Northville, Michigan 48167
Plymouth Center is currently intervievving for RN and LPN positions 
on all shifts. We offer a unique work experience with the mentally 
retarded and developmentally disabled:
• Active member of ipterdisciplinary team
• No shift rotation
• Salary to $16,900 for R.N’s • starting salary $12.400 for L.P.N.’s 

with excellent fringe benefits provided by the Michigan Department 
of Civil Service.

ALSO NEEDED
REGISTERED PHYSICAL THERAP1STS. 

SALARY TO $20,900.
PLEASE CONTACT MARY JORDAN, R. N. OR 

PERSONNEL DIRECTOR AT
313-453-1500, Ext. 324

PLYMOUTH CENTER FOR HUMAN DEVELOPMENT 
15480 SHELDON ROAD, NORTHVILLE, MICHIGAN 48167

An Equal Opportunity Employer

PROTOTYPE SUPERVISOR
Our rapidly grovving vacility has an imrnediate need for a Super.visor for 
our Prototype Shop. This is a highly visiblc/and challenging position;. 
offerinc much growth potential’. Our successful candidate should have 
a thorough knowledge of electronics and electrical assemblies. This may 
be a perfect spot for an electronics technician who considers himself 
a builder The work involvement will include P. C. boards, srpall motors 
and other prototype work and should be totally familiar with circuit 
diagrams.
We offer a competitive compensation package and an extensive benefit 
program. For imrnediate consideration an this exciting and challenging 
position, apply or forward resume, in confidence, to:

DAN McMULLEN

F
FUNDIMENSIONS

26750 23 Mile Road, Mt. Clemens ,Michigan 48045 
313-949-4100

An Equal Opportunity Employer M/F

BOSTONO PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

• Rugsėjo 3 d. Jėzaus 
Nukryžiuotojo seselių meti
nis piknikas jų sodyboje, 
Brocktone.

• Rugsėjo 9 d. Tautos 
šventės minėjimas, rengia
mas Martyno Jankaus šau
lių kuopos Brocktone.

• Rugsėjo 16 d. Tautos 
šventės minėjimas, rengia
mas LB Bostono apylinkės 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
salėje, So. Bostone.

• Rugsėjo 23 d. Lietuvių 
Bendruomenės Bostono apy
gardos rengiama tradicinė 
Lietuvių Diena, Maironio 
parke prie Worcesterio.

• Rugsėjo 30 d. Stepono 
Dariaus legionierių posto 
moterų pagelbininkių ban
ketas.

• Spalio 7 d. Laisvės Var
po rudens koncertas Lietu
vių Piliečių Draugijos sa
lėje, So. Bostone.

•Spalio 13 d. Tautinių šo
kių vakaras įvyks Lietuvių 
Piliečių Draugijos salėje, 
So. Bostone.

• Spalio 14 d. Lietuvių 
Bendruomenės Bostono apy
gardos rengiamas Vilniaus 
universiteto 400 metų su
kakties minėjimas, BC Bos
tono kolegijoj.

• Spalio 28 d. Balfo Bos
tono skyriaus 35 metų su
kakties minėjimas Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
salėje, So. Bostone.

• Lapkričio 11d. Dr. Vy
tenio Vasyliūno vargonų 
koncertas.

• Lapkričio 18 d. Lietu
vos kariuomenės atkūrimo 
sukakties minėjimas.

• Lapkričio 24 d. Naujo
sios Anglijos šaulių rinkti
nės suvažiavimas.
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A.A. Kazys Škirpa
Lietuvos atstovo dr. 

S. A. Bačkio, atsisvei
kinimo žodis, pasaky
tas prie Nep. Pas. Įg. 
Ministro, gen. št. pulk. 
Kazio Škirpos karsto, 
1979. 8. 21 d. Washing- 
tone.

Susibūrėme atiduoti pa
garbą ir atsisveikinti su 
gen. štabo pulk. Kaziu škir-

MAJOR BOATYARD 
AND SUBSIDIARY 

MACHINE SHOP
HAS THE FOLLOWING SPECIALTY 

OPENINGS DUE TO CONTINUED 
GROWTH

ELECTRICIAN 
MARINE ELECTRICIAN 

TO VORK ON YACHTS. MUŠT 
HAVE OWN HAND TOOLS AND BE 

EXPER1ENCED ON ALL PHASES.

HELIARC WELDERS
3 YEARS MINIMUM EXPERIENCE. 
MUŠT BE ABLE TO DO FABRICA

TION AND SĖT U P.

MACHINIST FORMAN 
EXPERIENCED JGURNEYMAN'S 
MACHINIST FORMAN FOR JOB 
SHOP. MUŠT HAVE MACHINIST 

TOOLS.

MACHINIST
EXPER1ENCED JOURNEYMANS 

MACHINIST FOR JOB SHOP. MUŠT 
HAVE MACHINIST TOOLS.

EXPERIENCED MARINE 
CARPENTERS

EXPERIENCED MARJNE 
MECHANICS

EXPERIENCED MARINE 
PAINTERS 

PERMANENT POSITIONS FOR RELI- 
ABLE PERSONS. UNIFORMS. PAID 
HOIJDAYS. SICK LEAVE. HEALTH 
INSURANCE & LIFE INSURANCE 
INCLUDING DEPENDENT COVER- 

AGE.
JONĖS BOATYARD 

3399 NW S. RIVER DRIVE 
(NEAR THE AIPORT AT INTERSEC- 
TION OF N. W. 2STH ST. & S. 

RIVER DR.)
MIAMI, FLORIDA

(33-35)

TOOL ROOM FOREPERSON
Responsible for maintenance of aht- 

minum and zinc, die east and trim 
dies. 7 person operation. 3 shifts, 
liberal fringe benefits, salary ne- 
gotiable, send resume or call VIK- 
1NG DIE CAST CORP.. 7700 W. 
Michigan Avė., Kalamazoo, Mich. 
49009. 1-616-375-0510. (33-36)

WANTED JOURNEYMAN
OR IST CLASS SKILLED

DIE REPAIR PERSON
Need experienced die east and trim 
die repair person. Minimum of 5 yrs. 
experience, 4-12 shift, liberal fringe 
benefits, salary negoliable. Send re
sume or call V1K1NG DIE CAST CORP. 
7700 W. Michigan Avė., Kalamazoo, 
Mi. 49009. I-6I6-375-O51O. (33-36) 

pa, pirmuoju Lietuvos ka
riuomenės kūrėju - savano
riu, apdovanotu Vyčio kry
žiumi su kardais, paskuti
niu Lietuvos Nepaprastu 
Pasiuntiniu ir Įgaliotu Mi
nistru Berlyne.

Mūsų mintyse ir širdyse 
Velionio asmenyje matome 
lietuvį, kuris visą savo gy
venimą reiškėsi aukščiausiu 
patriotizmu ir besąlyginiu 
pasiaukojimu ginti Lietuvos 
interesus bei jos valstybinę 
nepriklausomybę. Jis buvo 
taip pareigingas, kad savo 
knygoje "Sukilimas Lietu
vos suverenumui atstatyti" 
jis taip rašė:

"Kaip buvo praeity, taip 
yra dabarty ir taip bus ir 
ateity, jog tie, kuriuos ap
linkybės pašaukia veiksmin
gai atstovauti savo tautos 
idealams bei imtis atsako
mybės kovai vairuoti, šią 
lemtingą pareigą atlikę, dar 
turi ir papildomą įpareigo
jimą, būtent pateikti tautai 
raportą apie atliktą darbą."

Išleidęs išvardytą veika
lą, Velionis siekė, kad pa
gal jį būtų išleista knyga 
svetima kalba. Savo 1979. 
7. 17 d. laiške jis man pra
nešė, kokioje padėtyje yra 
tokios knygos išleidimo rei
kalas. Mirtis pakirto jo dar
bo eigą. Tas jo rūpestis — 
papildomai parodo, kaip ir 
kiek Velionis buvo ryžtin
gas laisvės kovų pynėje, įsi
tikinęs, kad Lietuvai laisvės 
niekas nepadovanos, bet rei
kia mums patiems sutarti
nai dirbti, rūpintis, kovoti 
ir tik tada kiti mums padės.

Velionis, iškėlęs 1919 m. 
sausio 1 d. Lietuvos vėliavą 
Gedimino Pilies bokšte — 
virš 60 metų rūpinosi, vei
kė, kad ji amžiams plevė
suotų tame bokšte. Pagarba 
jam už tai, o mums — tebū
nie tai gražus jo testamen-

Neolituanas, kun. dr. Martynas Kavolis, laidojamas rugpiūčio 14 d. Chicagoje, Bethania 
kapinėse. Nuotraukoje iš dešinės: Velionies seserys: Berta Basteika, Lina Kandis ir Marija Leng- 
vinienė; anūkas Kęstutis, sūnus dr. Vytautas Kavolis su žmona. Kun. Trakis skaito maldas.

Vyt. A. Račkausko nuotr.

Su dr. kun. Martynu Kavolių atsisveikinant
Korp! Neo-Lithuania atsto
vo Mečio Valiukėno žodis, 
pasakytas Tėviškės bažny
čioje, atsisveikinant fil. kun. 
dr. Martyną Kavolį.

Man tenka uždavinys tarti 
Lietuvių Studentų Tautinin
kų Korporacijos Neo 
Lithuania vardu atsisveikini- 

tas. Velionio gyvenimas, žy
giai — žinomi. Jų nepamirš 
Lietuvių tauta, nes jos is
torijoje tai įrašyta.

Su giliu, nuoširdžiu liū
desiu — Lietuvos Diploma
tinės ir Konsularinės Tar
nybos — jos šefo ir parei
gūnų vardu — atsisveikinu 
su Velioniu. Tos Tarnybos 
vardu poniai Bronei širpie- 
nei, inž. K. K. Škirpai su 
šeima — reiškiu nuošir
džiausią užuojautą. Tebūnie 
lengva Velioniui svetingoji 
šio krašto žemelė, o Aukš
čiausiojo gailestingumas te
sutinka jį amžinybėje. 

mo žodį šios korporacijos na
riui, nariui nuo pat jos įsistei- 
gimo anuometiniame Lietu
vos Universitete, Kaune, 1922 
metais.

Sunku keliais sakiniais nusa 
kyti velionio dr. kun. Martyno 
Armino Kavolio eitąjį kelią, 
mokslą, sutiktus smūgius ir, 
svarbiausia, darbuotę. Ban
dysiu prisiminti jo visuomeni
nio darbo sritį, kurioje jis akty 
viai reiškėsi, jos vyksmu visą 
gyvenimą domėjosi.

Velionis priklausė eilei lietu 
vių organizacijų; Lietuvos 
Saulių S-gai, Lietuvių Tauti
ninkų S-gai, kelis metus buvo 
centro valdybos nariu, Lietu
vos Vakarų S-gai, Politinių ir 
Socialinių Mokslų Institutui ir 
kitiems junginiams. Kalbu 
apie velionį Martyną Kavolį 
neolituaną. Jis buvo nariu 
Korporacijos rūmų, Kaune, 
statybos komisijoje, ilgametis 
Korp! garbės teismo narys, 
Korporacijos leidinių bendra
darbis, retkarčiais neolituanų 
sueigų paskaitininkas. Dar 
šiandien, manau, ne vienas 
ano meto senjoras ar junjoras 

prisimena filisterį Martyną 
Kavolį, visu teisininko orumu, 
pirmininkavusį teisėjų kolegi
jai, kuri naudodama teisinę 
procedūrą nagrinėjo ir teisė 
Korp! Neo-Lithuania įžegusią 
į antrąjį savo gyvenimo, veik
los dešimtmetį. Tai buvo 
1933 metais.

Ir išeivijoje gyvendamas 
Martynas Kavolis buvo ryšiuo 
se su Korporacija ir korporan- 
tais. Menu, kai Vokietijoje 
prancūzų zonoje gyvenantieji 
neolituanai ir broliškų korpo
racijų kolegos-ės rinkdavomės 
į susitikimus, Martynas buvo
jo su mumis, dalinosi šavo min 
timis. Ir šiame krašte gyven
damas - būdamas toliau nuo 
Chicagos, profesoriaudamas 
ar dirbdamas pastoracinį dar
bą ev. liuteronų parapijose- jis 
savo atsilankymus Chicagoje 
panaudodavo ir suėjimams, 
susitikimams su kolegomis ne- 
olituanais.

Ilsėkis ramybėje, kolega fi
listeri, Martynas Kavoli. Ta
vo šeimai, sesėms ir visiems 
artimiesiems, Korp! Neo-Li 
thuania užuojauta ir paguoda

A. Vienuolis

Mano kelionė į Seinus pas vyskupą 
Antaną Baroną Baranauską

(4)
Be to, jam daug 

laiko atimdavo vienas dvarponis, generolas Paškevičius, kuris pas jį 
ateidavo ir, visuomet, kaip sakydavo kapelionas, — ne laiku. Juo? 
zapas ir kapelionas vadindavo jį „Pan Maruda“. Mat, tas generolas 
„kūrė“ dvasines giesmes ir prašė vyskupą parašyti joms gaidas. 
Vyskupas ir rašė. Tas gaidų rašymas atėmė mums ne vieną giesmių 
vakarą.

1934 metais aplankęs vyskupo brolio Anupro palikuonis Telšių 
apskrity, radau klėty šitų, jau atspausdintų giesmių „Spiewnik po? 
božny“ didelę stirtą. Keletą švaresnių egzempliorių parsivežiau na? 
mo ir parsiunčiau į Kauną prof. M. Biržiškai.

Vyskupas keldavos labai anksti — 5 vai. ryto. Kalbėdavo pote? 
rius, o paskiau versdavo Sv. Raštą. Rašydavo jis arba atsiklaupęs 
prie stąlo arba ant jo užsigulęs, ir retai kada sėdėdamas. Juozapas 
man sakė, kad vyskupas labai kenčiąs nuo prietvaro ir gelbstįsis tik 
su tam tikrų vaistų ir prietaisų pagalba. Apie 7 vai. eidavo į baž? 
nyčią. Eidavo kalbėdamas rožančių. Aš su seneliu ir liokajus sek? 
davome paskui. Parėjęs iš bažnyčios, laikydavo mišias namie, savo 
koplytėlėje, o aš jam patarnaudavau. Šiaip visą dieną būdavau lais? 
vas ir neturėdavau kur dėtis, juo labiau, kad ir liokajus Juozapas, 
ir senelis Juozapas būdavo kuo nors užsiėmę, o man jokio darbo 
neduodavo. Laimei, susipažinau su Kairiūkščiais ir su vyresniuoju 
jų, dabar Kauno žymiu daktaru, net susibičiuliavau. Ypač kas mane 
aukštaitį stebino, tai, kad Seinuose kai kurie rusų valdininkai ir šiaip 
inteligentai viešai kalbėjo lietuviškai. Ir Kairiūkščių tėvas dėvėjo rusų 
valdininko uniformą ir visur drąsiai kalbėjo lietuviškai. Kartą pašte 

prakalbino lietuviškai jis ir mane ir pagyrė, kad aš išaugsiąs geras 
lietuvis. Kairiūkščio sūnus taip pat gražiai kalbėjo lietuviškai, pa? 
taisydavo mano aukštaitiškus barbarizmus ir klausdavo, kodėl mes 
sakome „pakalnės nuplikę“, o ne „nuplikusios“ ir t.t. Jie man pa? 
šakojo apie Kriaučiūną, Kudirką. Aš gyriaus Biliūnu, Didžiuliu ir, 
žinoma, savo seneliu Baronu. Kai po atostogų sugrįžau į Liepoją, 
parsivežiau keletą naujų lietuviškų žodžių bei barbarizmų pakeitimų 
ir stebinau savo draugus lietuvių kalbos naujenybėmis.

Išbuvau pas savo senelį vyskupą svečiuose apie tris savaites. Pa? 
galiau parūpo ir namo. Mat, dvasininkų seminarijoj prasidėjo egza? 
minai, į Seinus atvažiavo Suvalkų gubernatorius su savo palydovais. 
Pas vyskupą rengė priėmimą, ir mane visi lyg užmiršo. Ir atsisvei? 
kinimas su vyskupu buvo labai skubotas. Nuėjęs atsisveikinti, vys? 
kūpą radau didžiojoj salėj, apsitaisiusį išeiginiais rūbais, susijuosusį 
plačia šilkine juosta, rankoje laikantį naują pirštinaičių porą ir visai 
jau pasiruošusį važiuoti į viešbutį vizituoti gubernatoriaus. Atrodė 
jis labai iškilmingai, labai gražiai, kaip paveiksle, ir lyg pajaunėjęs. 
Atsisveikindamas aš jam pabučiavau ranką ir žiedą. Vyskupas mane 
peržegnojo, pabučiavo į galvą ir lietuviškai įsakė man mylėti Poną 
Dievą, tėvus, tėvynę ir neneapkęsti lenkų kalbos ir artimo, kuris 
ta kalba kalbąs. Čia pat stovėjusiam liokajui Juozapui paliepė pa? 
ruošti mano kelionei visa, kas reikalinga, ir duoti mano 15 rublių.

Daugiau aš nebemačiau savo garbingo senelio. Kai jis mirė, aš 
jau gyvenau tolimoj Rusijoj ir savarankiškai verčiaus farmacijos 
praktika. Apie jo mirtį sužinojau tik iš laikraščių ir vėliau iš na? 
miškių laiško. Į laidotuves buvo nuvažiavę visi trys vyskupo broliai 
ir mano motina. Kai po laidotuvių vyskupo vyresnysis brolis Jonas 
pakvietęs liokajų Juozapą, kuris kadaise mylėjo jo dukterį ir norėjo 
ją vesti, vykti drauge į Anykščius ir pas jį apsigyventi, nes visi 
seniai jau jį užmiršę, buvęs sukilėlis padėkojęs ir atsisakęs. Atsisa? 
kydamas tik pasiaiškinęs, kad jis esąs menka dulkė, ir kur vėjas 
papusiąs, ten jį dabar ir nupusiąs. Tą pačią dieną jis ir išvykęs iš 
Seinų, bet kur, niekas nežinojo. Spėjo, kad su misionieriais į pa? 
gonų kraštus misijų skelbtų.
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■ Detroito lietuviai
Antanas Grinius

j imas kainuotų apie 1,000 
dol.

Galvoti, kad tuo turėtų 
pasirūpinti ir visas lėšas su
dėti choro tėvų komitetas 
ne visai būtų tikslu. Jei dar 
yra choras, choro vadovas, 
tai Detroito ir apylinkių lie
tuviai galėtų nupirkti pia
niną. Tegu jaunimas tik 
dainuoja ir mus džiugina 
lietuviška daina. Kiekviena 
auka yra brangi ir laukia
ma.

Čekius rašyti: „Lithua
nian Youth Choir” vardu ir 
siųsti šiuo adresu: Kazys 

i Gogelis, 13436 Garfield, 
: Redford, Mich. 48239.

! GRAŽIAI PRAVESTA 
JŪROS DIENA

Detroito-Windsoro šaulių 
ruošta „Jūros Diena” pra
dėta rugpiūčio 12 d., 11 vai. 
šv. Kazimiero lietuvių para
pijos bažnyčioje, AVindsore. 
Mišias atlaikė ir dienai 
skirtą pamokslą pasakė pa
rapijos klebonas kun. Do
mininkas Lengvinas, švytu
rio ir St. Butkaus kuopų 
šauliai mišiose dalyvavo su 
vėliavomis.

Tolimesnė Jūrų Dienos 
programa vyko Jolandos ir 
Mykolo Kizių sodyboje, prie 
St. Clair ežero. Jūros dieną 
pradėjo švyturio kuopos 
pirmininkas Alfas Šukys. 
Buvo laukiamas atplaukian
tis ir lietuvių laivas. Labai 
visi nudžiugo, kai tolimo
je pamatė gan didoką lai
vą ir jo stiebe plevėsuojan
čią lietuvišką trispalvę. 
Gaila, ežerui esant sekliam, 
laivui prie kranto priplauk
ti nepavyko ir mūsų viltys 
juo pasivažinėti taip ir pra
žuvo. Laivas pasisukinėjęs 
grįžo atgal. Į Jūros Dieną 
suvažiavo ne tik Windsoro 
ir Detroito šauliai bei jų 
svečiai, bet buvo atvykusių 
ir iš toliau. Svečius prista
tė Alfas Šukys. Buvo atvy
kę Vytautas Keturakis, Jo
nas Rėvas, Gunda Adomai
tienė ir Marija Makarins- 
kienė iš Toronto, Vytautas 
ir Adelė Čiuprinskai iš 
Vienna, Balys ir Angelė 
Anuliai iš Chicagos, Mari
jonas šnapštys, Vincas Ta
mošiūnas, kun. Kazimieras 
Simaitis ir kun. Alfonsas 
Babonas iš Detroito, Ona ir

SĖKMINGA BALFO 
IŠVYKA

Kas nežino ir nepažįsta 
česio šadeikos? Turbūt vi
si. Jis dirbąs keliose orga
nizacijose ir yra Balfo fi
nansų sekretorius. Jis vi
suomet su savimi turi kvi
tų knygutę ir Detroito Bal
fo narių sąrašus. Niekur 
nuo jo neišsisuksi. Jis visur 
tave ras ir priklausantį Bal- 
fui nario mokestį išprašys. 
Nuo jo neatsilieka ir žmona 
Ona, Balfo 76 skyriaus pa
rengimų vadovė. Jų abiejų 
širdyse aukos ir labdaros 
dvasia.

Rugpiūčio 19 d. Onos ir 
Česio šadeikų sodyboje, 
Farmington, įvyko ir turėjo 
didelį pasisekimą išvyka. Į 
jų gražų ir erdvų sodą pri
važiavo apie 200 svečių, ku
rių tarpe turėjome ir tris 
kunigus: Domininką Leng
viną iš Windsoro, Kanados 
ir šv. Antano parapijos Al
fonsą Baboną ir Kazimierą 
Simaitį.

O pažįstamų! Ir kiek jų 
daug! Vieni kitiems rankas 
tik spaudžia ir sveikinasi. 
Kiti net bučiuojasi. Po me
džiais susėdę vaišinasi — ( 
šnekučiuojasi. Maistas bu
vo teikiamas gerai paruoš
tas ir skanus. Juo rūpinosi: 
Ona Brizgienė, Agota Bra- 
zaitienė, Elžbieta Jodinskie- 
nė, Apalionija Skorubskie- 
nė, Liuda Macionienė, Rožė 
Ražauskienė ir kitos. Joms 
talkininkavo ir nuo anksty
vo ryto čia triūsė: Algirdas 
Vaitiekaitis, Kazys Ražaus- 
kas, Vincas Tamošiūnas, 
Kazys Sragauskas, Romas 
Macionis ir kiti. Finansus 
tvarkė Vladas Staškus. Iš
vykoje sukinėjosi ir Balfo 
76 skyriaus pirmininkas L. 
Brizgys džiaugdamasis, kad 
lengva ir gera dirbti turint 
prityrusius Balfo darbuoto
jus !

PREMIJOS 
LITUANISTINĖMS 

MOKYKLOMS
Detroito Lietuvių Organi

zacijų Centro Valdyba ska
tina lankyti Lituanistines 
mokyklas ir tuo reikalu pa
rašė „žiburio” ir ”Aušros” 
mokyklų vedėjams raštus. 
Rašte sakoma, kad DLOC 
kas metai laike Vasario 16 
iškilmingo minėjimo įteikia 
mokyklos mokiniam kon
kursines premijas už para
šytą straipsnį, kaip moki
nys supranta Vasario 16-ją. 
Tokios premijos mokyklų 
mokiniams bus skiriamos ir 
1980 metais Vasario 16 mi
nėjimo metu.

REIKALINGAS 
MERGAIČIŲ CHORUI 

PIANINAS
Mergaičių choro repitici- 

joms reikalingas pianinas, 
kuris būtų laikomas tėvų 
komiteto žinioje Kultūros 
Centro patalpose. Jo įsigy-

Š. m. rugpiūčio 4 d., Dievo Apvaizdos bažnyčioje Detroite, 
parapijos klebonas kun. Viktoras Kriščiūnevičius sutuokė Kęs
tutį Miškinį ir dr. Stefaniją Bryzgytę. J. Gaižučio nuotr.

Liudas Seleniai iš Ann Ar
bor ir kiti.

žodį tarė Jūros skautų 
vardu tuntininkas Jurgis 
Baublys. Jis trumpai nupa
sakojo kada, kur ir kaip bu
vo pradėta Lietuvoje švęs
ti Jūros Diena. Ją šventė 
žvejai pradėdami žūklę, įsi- 
gyję naują laivą ir pagerb
dami žuvusius. Lietuvos Jū
rų skautai pirmąją Jūros 
dieną atšventė šventosios 
uoste. Vėliau buvo švenčia
ma kitose vietose.

Meninę dalį pravedė 
Windsoro šaulių kuopos 
pirmininkas Mykolas Kizis. 
Pirmojoje dalyje eilėraš
čius deklamavo: Rūta 
šnapštytė, Vytė šnapštytė, 
Karolis Balys, O. Baltrušai
tienė, Vytautas čiuprinskas 
ir Jonas Rėvas.

Antroje dalyje muz. Sta
sys šližys iš atsilankusiųjų 
svečių suorganizavo chorą, 
kuris padainavo: Pajūriais, 
Aras, „Prie Gintaro Jūros” 
ir „Nurimk sesut”. Akor
deonu pritarė ir chorui va
dovavo St. Sližys.

Šaulės Angelė Šukienė, 
Angelė Bukšnienė ir Stefa 
Paulikienė atnešė paruoštą 
vainiką, kurį Vytautas Ke
turakis ir Klemansas Urb- 
šaitis laiveliu nevežę į eže
rą paskandino, visiems gie
dant Marija, Marija .,.

Visus atvykusius sesės 
šaulės vaišino, kurios turė
jo prisigaminusios įvairaus 
ir skanaus maisto, šauliai 
trokštančius gaivino, o iš 
turtingo dovanų stalo, daug 
kas laimėjo dovanų ir na
mo važiavo su laimikiu.

VALDYBOS POSĖDIS
Rugpiūčio 9 d. SLA 352 

kuopos valdyba turėjo po
sėdį. Dalyvavo: Antanas 

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — JSmKINSITE.

Norus, Birutė Januškienė, 
Elžbieta Jodindkienė, Pet
ras Januška, Antanas Gri
nius. Kuopos pirmininkas 
Antanas Norus pranešė, 
kas kuopos užplanuotas 
išvažiavimas - piknikas dėl 
gausių parengimų ir įvyku
sio SLA seimo, Clevelande, 
numatytu laiku negalėjo 
būti suruoštas. Nuspręsta 
kuopos išvažiavimą rengti 
rugsėjo 30 d. Pilėnų stovyk
loje.

Altos rengiamam Cleve
lande Lietuvių kongresui 
paskirta auka 20 dol.

Birutė Januškienė papa
sakojo įspūdžius iš įvyku
sio SLA seimo, Clevelande. 
Posėdžiui pasibaigus jo da
lyvius Birutė Januškienė 
pavaišino savo pačios ga
mintu vyšnių vynu, arbata 
ir kitais skanumynais.

PHILADELPHIA
LIETUVIŲ NAMŲ 

UŽMOJAI
Vienas svarbiausių Phila- 

delphijos Lietuvių Namų 
užmojų yra įsteigti ir glo
boti lietuvių kultūros cent
rą su biblioteka, skaitykla, 
etnografiniu muziejumi, or
ganizacijoms susirinkimų ir 
posėdžių būstinėmis. Ir tai 
nėra vien svajonė, bet visų 
lietuviškų organizacijų nuo
sprendis šią idėją darbu ir 
finansiškai remti, kol ji bus 
įgyvendinta.

Kad šis neabejotinos 
reikšmės turėsiantis lietu
vių kultūros centras virstų 
tikrove, pirmiausia reikia 
užtikrinti Lietuvių Namų 
ateitį. Nors tam tikslui yra 
dedamos milžiniškos pa
stangos, bet jų finansinė pa
dėtis žymiai priklauso nuo 
įvairių renginių pasiseki

mo. Vienas tokių yra jau 
tradicija virtusi Lietuvių 
Namų diena, įvyksianti sek
madienį, rugsėjo 9 d. „Po- 
lankos” parke 3258 Knights 
Road, Cornwells Heights, 
Pa.

Yra stengiamasi šią Lie
tuvių Namų dieną palaips
niui iš 4ėsti į visų lietuvių, 
net iš tolimesnių apylinkių, 
etninę šventę. Jau ir ši duos 
progą visiems pasijusti lyg 
namie: bus kultūrinė pro
grama, sportas, muzika, šo
kiai, lietuviški valgiai, gė
rimai ir kita. Bus stambi 
loterija spalvotai televizi
jai ir kitiems vertingiems 
daiktams laimėti.

Dienos programa tęsis 
nuo 12 vai. iki sutemos. Jei
gu lytų, viskas vyks p. 
gėje ir gretimoje salėje. Dėl 
to tikimasi, kad joje gau
siai dalyvaus lietuviai net 
iš tolimesnių Pennsylvani- 
jos, New Jersey ir kitų vie
tovių.

Gausus lietuvių ir jų 
draugų atsilankymas į šią 
visų šventę yra gyvybiškai 
svarbus Lietuvių Namų eg
zistencijai. (vš)

FLORIDA
TAUTOS ŠVENTĖ

š. m. rugsėjo 8 d. 3 vai. 
Atlanto pakraščio šaulių 
kuopa Aušra ruošia Tautos 
šventės minėjimą su šau
lių kuopos susirinkimu Ko- 
daičių sodyboje. 8850 Gar- 
land Avė., Surfside, Fla.

Lapkričio 17 d. 1 vai. p. 
p., Floridos Šaulių kuopa 
Aušra ruošia Lietuvos ka
riuomenės minėjimą Swe- 
den House, 5550 N. Federal 
Hwy., Fort Lauderdale. Bus 
duoti geri pietūs su pakar
tojimu.

Wanted lst Class or Experienced 
FITTER WELDER 

Minimum 2 years experience. Muši 
be able to read blue prints. Good 
wages and benefits. Apply in person.

RAMPE
MANUFACTURING CO. 

14915 Woodworth Avė. 
Cleveland, Ohio 

Or phone 216-451-5400.
(32-34)

WANTED JOURNEYMEN 
AUTOMATIC SCREW MACHINE 
OPERATORS AND SĖT UP MEN 

and
TURRET LATHE

OPERATORS AND SĖT UP MEN 
Mušt be able to sel up work from 
blue prints and close tolerance. To 
work in mild climate & no snow. 
Good starting salary and benefits.

Apply call or write to: 
SMALL PARTS INDUSTRIES 

4401 N. E. Union Avė.
Portland, Oregon 97211 

503-287-1181
(33-39)
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■ Los Angeles lietuviai
DR. MYKOLO DEVENIO 

PAGERBIMAS
Rugsėjo 23 d., sekmadie

nį, 12:30 vai. šv. Kazimiero 
parapijos salėje bus šeimos 
rengiamas prieš metus mi
rusio dr. Mykolo Devenio, 
buv. Sibiro kankinio, pager
bimas.

Pagrindiniu kalbėtoju 
bus buv. žemės ūkio minis- 
teris ,ilgus metus buv. Vil
ko vicepirmininkas, Juozas 
Audėnas iš New Yorko.

• Bronius Kazėnas iš Cle
velando, Ohio, buvo atvykęs 
į Los Angeles dalyvauti Ar
vydo Griciaus ir Ramonos 
Alseikaitės jungtuvėse. B. 
Kazėnas studijuoja muzika 
ir dabar ruošiasi daktaro 
laipsniui. Baigęs mokslus, 
jei viskas eis kaip suplanuo

ta, žada keltis gyventi į Los 
Angeles.

• „Lietuvių Dienų” žur
nalo metinis piknikas įvyks
ta rugsėjo 16 dieną, sekma
dienį, po lietuviškų pamal
dų, 12:30 vai. p. p. McCam- 
bridge Parke, 1515 N. Glen- 
oaks Blvd., Burbank, Calif. 
Visi kviečiami dalyvauti, 
medžių pavėsyje, lietuvių 
brolių draugystėje praleisti 
kelias valandas, paremti 
spaudą, čia būsite gardžiai 
pavaišinti, pagirdyti. Girdė
site lietuvišką muziką ir 
bus laimės traukimas. Tad 
iki pasimatymo visiems.

• Skautų stovyklavietės 
tėvų komiteto rengiamas 
rudeninis balius bus rugsė
jo 15 dieną, šeštadienį, šv. 
Kazimiero parapijos salėje.

Santa Monikos Amerikos Lietuvių Klubo gegužinėje p.p. Sinkių sodyboje. Iš kairės: Au
gustas Sinkys, Klubo pirmininkė dr. Birutė Raulinaitienė, šeimininkai Emilis ir Julija Sin
kiai, buvęs ilgametis Klubo pirmininkas Albinas Markevičius, garbės svečias ir Sibiro kalinys 
Jonas Beleckas ir ponia Devenienė. V. Fledžinsko .nuotr.

Pradžia 7:30 vai. vak. Bus 
graži programa, šokiai prie 
gero orkestro, gardūs val-

padarė smagų, malonų ir 
įspūdingą. Dabar su nekan
trumu laukiame tradicinio

Klubo baliaus, nes rengėjai 
vėl ruošia įdomią programą.

(gp)

Burokas ir Mulokienė jaunavedžiams A. Griciui ir R. Alsei- 
.kaitei įteikia ALT S-gos Los Angeles skyriaus dovaną.

L. Kanto nuotr.

giai. Visi kviečiami daly
vauti ir paremti mūsų jau
nimo reikalus. Stalus užsi
sakyti pas: B. Dabšienę — 
665-4303, A. Venckienę — 
393-2803 ir A. Prišmantie- 
nę — 353-2^29.

• Juozas ir Marijona Li
pai rugpiūčio 18 dieną at
šventė savo vedybinio gy
venimo 40 metų sukaktį. Ta 
proga jų dukros ir žentas 
savo tėveliams šv. Kazimie
ro parapijos salėje iškėlė 
šaunias vaišes, kuriose da
lyvavo šimtinis būrys drau
gų bei pažįstamų. Buvo pa
sakyta daug gražių kalbų, 
gauta sveikinimų raštu ir 
dovanų. Lipai yra pokari
niai atvykėliai iš Lietuvos.

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS
rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

‘Aipter Hslidays”
1979 M. EKSKURSIJOS 

Į LIETUVA
iš BOSTONO ir NEW YORKO

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:

(vienos savaitės) 
(vienos savaitės) 
(vienos savaitės) 
(dviejų savaičių)

MEMBER

rugsėjo 19 — $829.00 
rugsėjo 26 — $829.00 
spalio 10 — $829.00
gruodžio 19 — $1045.00

VISOS GRUPĖS aplankys Kauną ir Trakus, b 
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 į LIETUVĄ ir į 

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 įf TA 0324.

SANTA MONIKOS 
AMERIKOS LIETUVIŲ 

KLUBE
Liepos 6 dieną įvyko na

rių metinis visuotinis susi
rinkimas. Klubo valdybos 
pirmininkas Albinas Mar
kevičius supažindino narius 
su praėjusių metų klubo 
veikla ir numatytais arti
miausiais darbais.

Susirinkimas vienbalsiai 
išrinko šio klubo vieną iš 
steigėjų profesorių daktarą 
Kazimierą Alminą klubo 
garbės nariu. Buvo aptarti 
aktualūs Santa Monikos lie
tuviams reikalai. Taip pat 
buvo išrinkta nauja valdy
ba, kuri pareigomis pasi
skirstė sekančiai: dr. V. B. 
Raulinaitienė — pirminin
kė, Albinas Markevičius — 
vicepirm., Laimutė Pulkau- 
ninkaitė - Wheeler — iždi
ninkė, Kazimieras Černiaus
kas — sekr ir nariai: dr. 
Antanas Milaknis, Simas 
Kvečas, Genovaitė Plukie- 
nė.

Paskutinįjį liepos mėne
sio giedrą sekmadienį Santa 
Monikiečiai gausiai susirin
ko p.p. Sinkių ištaikingoje 
sodyboje tradicinei klubo 
gegužinei, šeimininkų sve
tingumas, nuostabi aplinka, 
sklandžiai organizuota gegu
žinės eiga mūsų susibūrimą

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

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

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

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

PETKUS<

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 71 St., Chicago, III.
1410 So. 50th A'e., Cicero, III.

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
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C L E R I C A L
If you want to grow, we have the opportunities. 

Starting rates $3.20 to $3.69 depending on the job.
MANY FRINGES, FREE PARKING, CONVENIENT LOCATION ARE 

HERE FOR YOU.
IN EACH CASE WE REQUIRE H1GH SCHOOL OFFICE TRA1NING, 
40 TO 50 WPM, TYPING, FIGURE APPT1TUDE AND IN SOME CASES 

10 KEY ADD PROFIC1ENCY.

Call DAVĖ STOFFEL for interview appointment. 
STATĖ CHEMICAL MANUFACTURING CO. 

(216) 861-7114
an aqual opportunity employer

BORE OPERATOR

GEAR SHAPER

MORGAN ENGINEERING
ALLIANCE, OHIO 

HAS IMMEDIATE OPENING FOR
DESIGN ENGINEERS and DRAFTERS

Mechanical - StructuraI - Electrical
Morgan Engineering has immediate openings for experienced Engineers 
and Drafters for preposal and production engineering. Applicants 
should have experience in cranes, material handing equipmer.i. or steel 
mill equipment. Apply to: W. A. WURGLER.

ALSO NEEDED
JOURNEYMEN 

ELECTRICIANS and ASSEMBLERS
APPLY TO PERSONNEL OFFICE

Excellent working conditions, rates of pay and fringes

MORGAN ENGINEERING
(216) 823-6130; Ext. 253

947 E. Broadway, Alliance, Ohio 44601
An Equal Opportunity Employer 

We Welocme Female applicants

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
F I T T E R S

Experienced in plate, tank and structuraI fabrication. Mušt be able to 
read and interpret blueprints and work independently. $8.38 per hour.

W E L D E R S
3 positions (flat, horizontai, vertical). Mušt currently hold 3 p ASME 
certificate for M1G process. Bring certificate with you. $7.87 per hour- 
Plūs cost of living and shift premium with cornpany paid Blue Cross, 
vacation and insurance. Only qualified applicants need apply.

PATERSON-LEITCH
900 East 69 Street

Cleveland, Ohio 44103
An Equal Opportunity Employer

Clevelando ūkauti ja ČMynčia 
Sveikinimus ’S Dainų

G e I a i y ' ė
(33-37)

■

V ■ ■

■

(33-35)

■

■ '■

■

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

Lietuviu grožio galionas 
SILVER SHEAR — Hair 
Fashion, 687 Easf 185 St., 
Cleveland, Ohio 44119, t ei; ': 
486-1210.

HELPWANTED ■
Couple to do light janitor 

work. In Willoughby office 
Bldg. We will provide suite 
to live, plūs salary. Call: 
(216) 762-7880. (33-36)

• RUGSĖJO 1-3 D. — 1979 
m. S. Amerikos Lietuvių Va
saros Sporto žaidynės: lengvoji 
atletika, plaukymas ir golfas.
• RUGSĖJO 8-9 D. Š. Ame

rikos Lauko Teniso pirmeny
bės. Vykdo LSK Žaibas.

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

• RUGSĖJO 16 D. D.L.K 
Birutės Draugija mini Sofijos 
Smetonienės 10 metų mirties 
sukaktį.

• RUGSĖJO 22 D. Nerijos 
ruošiamas koncertas - balius 
„Konrado kavinė”.

SPALIO 6 D. Balto .35 
metų sukakties minėjimo ba
lius Lietuvių Namuose.

• SPALIO 7 — 4:00 vai. 
Kultūrinė popietė DMNP pa
rapijos salėje.

• SPALIO 12, 13, 14 D. šau
kiamas Lietuvių Kongresas 
Clevelande. Rengėjai Ameri
kos Lietuvių Taryba.

• SPALIO 20 — Tėvynės 
Garsų radijo 30 metų sukak
ties minėjimo vakaras Lietu
vių namuose,

• SPALIO 21 D. D.M.N.P. 
parapijoj moterų sąjungos tra
dicinė vakarienė.

• SPALIO 27 D. . Ohio 
Lietuvių Gydytojų Draugijos 
metinis susirinkimas Lietuvių 
Namuose.

■
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Excellent pay rote. ExcellenJ mochines. Full benefits. DTA 
$hop vdth steady overtime. Immediate openings. Mušt 
prove8 years of experience or Journeyman status.

N0WIS THI TIMf TO JOIN THE #1 TUM 
Please apply in person at:

COMPAHY
DRILl-WA¥ DIVISION

F. JOS.

4
0
0
* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

> Rebifild. repair and iiouble shoot lot a growth company with no layofts. 4" 
$5 55 to start plūs tingės and quarlerly incieases. f ree parking. 4*

0 Call Davė Stotie! for interview appointment.

4 STATĖ CHEMICAL MANUFACTURING CO. 4
«♦ 861-7114
■b on eaual opportunitv empiover

MAINTENANCE-REPAIR
Industrial Appliances

An immediate openmg lor an electrical niechaniial repair person 
Iraming and or expenence in this work required

* 
<■
0
*

PART TIME ELECTRICIAN
EXPER1ENCED, LICENCED ELECTRICIAN NEEDED FOR PART TIMF. 
WORK AT DETRO1T ROOF1NG PLANT. IDEAL FOR A RET1RED 
PERSON. DAY, WEEKENDS, EVENINGS.

APPLY IN PERSON
Mon. thru Fri., 8 am - 4 pm Sat. 8 am - 3 pm

SEE MR. A. G. FRANK

0WENS CORNING FIBERGLAS
12500 Stocker Avė., Detroit, Michigan 48217

(FORT ST/SCHAEFER HWY. AREA)
313-843-0700

Ap. Equal Opportunity Employer

PIRKTI NAMĄ? TAIP, JUS GALITE
Būdavo, kad rytojaus svaja negalėdavai džiaugtis šiandien. 

Su Society talka dabar tai yra galima.
Mūsų finansavimo sąlygos jus maloniai nustebins. Įmo

kėjus vos 5% grynais, plius pirkimo išlaidas, jūs galite 
turėti savo nuosavą kampelį. Ir tai nėra tik 

pypkoriaus sapnas.
O nėra didesnio malonumo, kaip turėti 

nuosavus namus!
Draugiškam ir konfidencialiam 

pasitarimui dėl sąlygų bei kvalifika
cijų, ir bendroms informacijoms, ap
lankykite Society National Bank sky
rių. Mes norime Jums padėti.

Pirkti namus? Taip, jūs galite. 
Pasikliauti Society? Taip, jūs galite.

Member F.D.I.C.

Sotietu 

NATIONAL1*^ 
BANK

nl La|

i
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

LIETUVIŲ AMERIKOS 
PILIEČIŲ KLUBO 

PREMIJA
Lietuvių klubo patikėti

nių taryba kasmet skiria 
$1,000 premiją.Ji gali skirti 
visą $1,000 kaip vieną pre
miją, arba skirti dvi premi
jas po $500.00.

Premija skiriama:
a. už ypatingus atsiekimus 

lietuvių švietimo, moks
lo, meno ir apskritai kul
tūros srityse;

b. už išskirtinį pažangumą 
lituanistinio mokslo sri
tyje moksleiviams, stil

iams, mokytojams,
ofesoriams, mokomųjų 

institucijų vadovams;
c. už lietuviškiems tikslams 

atliktus svarbius darbus 
visuomeninėje, organiza
cinėje, informacinėje ar 
politinėje srityje.
Premija skiriama tik lie

tuviams ir lietuvių organi
zacijoms, sambūriams, gru
pėms, institucijoms, cho
rams, ansambliams, klu
bams. Už ypatingus darbus, 
išimties atveju, Lietuvių 
patikėtinių taryba gali skir
ti premiją ir ne lietuvių kil
mės asmenims. Premija ga
li būti skiriama tik tiems 
asmenims, kurie gyvena 
Clevelande ar Ohio valstijo
je arba organizacijoms, in
stitucijoms ir t.t., kurios 
veikia Clevelande ar Ohio 
valstijoje.

Pinigai premijai $1,000 
paimami iš klubo narių mo
kesčių fondo.

Premija Įteikiama iškil
mingai metiniame narių su
sirinkime arba specialiai 
premijai įteikti skirtame 
vakare, kuris šiais metais 
įvyks lapkričio 3 d.

Lietuvių patikėtinių ta
ryba, šių metų premijai 
kandidatams atrinkti, suda
rė komisiją į kurią įeiną: 
Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugijos pirm. dr. H. Bra
zaitis, Dirvos redaktorius 
V. Gedgaudas ir Draugo 
bendradarbis V. Rociūnas.

Komisija kreipiasi į lie-

t
MALONIAI KVIEČIAME VISUS 

DALYVAUTI

1 A U T O S ŠVENTES
MINĖJIME-KONCERTE 

1979 m. rugsėjo 8 d., 
šeštadienį, 7 vai. vak.

DMNP PARAPIJOS SALĖJE.

Kalbės — Dr. Vytautas Bieliauskas

Meninę programą atliks —
sol. Gina čapkauskienė, 

akompanuojant muz. Jonui Gavėdui.

Sekmadienį, 9:45 vai. ryto vėliavų pakėlimas prie 
paminklinio kryžiaus.Iškilmingos pamaldos abiejose 

lietuviškose šventovėse.

Bilietus po $5, $4, $3, $2 iš anksto rezervuoti pas
Romą Tatarūnienę, tele. — 531-5924, Jurgį Malskį 

Tel. — 486-9165.
Rengia: 

CLEVELANDO LB APYLINKĖS 
VALDYBA

tuvių visuomenę, prašyda
ma organizacijas ir pavie
nius asmenis iki š. m. rug-, 
sėjo 15 d. motyvuojant siū
lyti premijai gauti kandida
tus, prisilaikant virš išdės
tytų taisyklių.

Siūlymus siųsti komisi
jos pirmininkui dr. H. Bra
zaičiui, 35210 Maple Grove 
Rd., Willoughby, Oh. 44094.

Komisija atrinks dėmesio 
vertus kandidatus ir pa
tieks klubo patikėtinių ta
rybai slaptam balsavimui.

Premija bus įteikta š. m. 
lapkričio 3 d. Lietuvių klu
bo specialiai ruošiamame 
baliuje.

• Abiturientų balius, tu
rėjęs įvykti š. m. spalio 13
d., nukeliamas į 1980 m. ge
gužės 31 d. ir jame bus pa
gerbti abiejų metų abitu
rientai.

VĖŽIŲ VAKARIENĖ
Svečiams labai pageidau

jant, Gintaro valgykla ruo
šia antrąją VĖŽIŲ VAKA
RIENĘ, kuris bus trečiadie
nį, rugsėjo 29. Vėžių vaka
rienė asmeniui kainuoja 
$12.00. Būtinai reikalingos 
iš anksto rezervacijos. Pra
šom skambinti telefonu — 
531-2131.

Rugsėjo 22 bus Lietuvių 
klubo "CLAMBAKE”. As
meniui — $9.00. Bilietus į 
Clambake reikia įsigyti iš 

I

anksto. Jie gaunami klube 
prie baro ar pas Gintaro 
tarnautojus.

Kiekvieną šeštadienį nuo 
5 vai. vak. Gintaro valgyk
la tiekia jautienos kepsnio 
pietus su visais priedais. 
Asmeniui tik $5.95.

• Inž. Alfa Juodikis, 
c 1 e v elandietis akademikų 
skautų pirmininkas, atosto
gaudamas Kalifornijoje, su
sižeidė eismo nelaimėje ir 
gydosi dukters Rūtos na
muose New Port Beach, Ca.

Linkime greit pasveikti.

• Ramovėnų vyrų choras 
š. m. rugsėjo mėn. 2 d. 11 
vai. 30 min. Lietuvių Na
mų jaunimo kambaryje ren
kasi ateinančiam darbo me
tui aptarti. Laukiame nau
jų balsingų vyrų jungtis į 
dainuojančias gretas.

BALFO SUKAKTIS
Šiais metais sukako 35 

metai nuo Balfo įsteigimo. 
Šios gražios sukakties pro
ga Balfo Clevelando skyrius 
spalio 6 d. ruošia minėji- 
mą-banketą su vakariene ir 
me nine programa: Lietu
vių namų viršutinėje salė
je. Clevelando Balfo sky
rius prašo visų organizaci
jų tą dieną neruošti paren
gimų ir visuomenė kviečia
ma gausiai dalyvauti.

E
"NERIJOS” VOKALINIO VIENETO 

PENKMEČIUI ATŠVĘSTI 

kviečiame į

"KONRADO KAVINE" 
šeštadienį, rugsėjo 22 d., 

LIETUVIŲ NAMUOSE.

Vienam vakarui bus atkurta ši įžymioji Kauno 
kavinė. Bus tikra šokių-dainų-muzikos ekstrava- 

ganza! Net šabaniauskas jr. yra pažadėjęs 
atvykti...

• Pirmoji LB Clevelando 
apylinkės vakaronė įvyks 
š. m. rugsėjo 20 d., ketvir
tadienį, 7:30 vai. vak. Die
vo Motinos Nuolatinės Pa
galbos parapijos mažojoje 
salėje. Grįžę iš IV-tojo Jau
nimo kongreso, Ohio apy
gardos atstovai N. Len- 
kauskaitė, K. Rociūnaitė ir 
S. čyvas pateiks savo įspū
džius ir kongreso vertini
mus. Vakaronę praves I. 
Bublienė. Tikimės, kad Cle
velando visuomenė gausiai 
dalyvaus. Iki malonaus pa
simatymo.

• Sportininkų pobūvis 
įvyks šį šeštadienį, rugsė
jo 1 d. 8 vai. vak. Lietuvių 
Namų apatinėje salėje.

NAMAS PARDAVIMUI
Naujoj -parapijoj colonial 

3 miegamųjų, salionas su 
židiniu, moderni virtuvė su 
pristatytu saulėtu kamba
riu su privačiu įėjimu. Ak
mens stogas, dvigubas ga
ražas su elektriniu atidary
mu. Pigus vandens apšildy
mas, žemi mokesčiai. Savi
ninkas gali finansuoti. 
Skambinti: 731-6119.

NATIONWIDE 
INSURANCE 
N«t>onw>Oe is on your «Me

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

1
.1 JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR I 
1 PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS Į I

1 LATVIAN ROOFING |
3 Cleveland telef. (216) 521-2182 |

J DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI. I 
i Dengiame stogus apartamentams, Įmonėms, krautuvėms. į
Į Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius. I
1 MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio I

S g
I

OPEN SUNDAY 2-5

20678 Trebec Avė., Euclid 
off East 200 St. Likę new 
and very sharp master bun- 
galow, 4 bedrooms, beauti- 
ful 16 by 26 feet family 
rooms with woodburning 
fire place. Kitchen features 
custom, wood cabinets, 1% 
bath, basement with recrea- 
tion room, full house air 
conditioned, brick front and 
easy care, white steel sid- 
ing. Fenced yard and double 
garage. $68,900.
STURM & ASSOCIATION 

Real Estate 
946-0200

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 St., Cle
velande, yra didelis pasirin
kimas vietiniu ir importuo
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 44094. Tel. 
913-0910.

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

or 
L.P.N’S 

For 3-1 I & 11-7 shift.
With supervisory experience helpful.
Direct patient care. Apply oi call

ST. LUKE’S EPISCOPAL HOME
224 Highland

Highland Park, Mich. 48203 
313-868-1445

(33-42)

PIRMASIS RUDENS BALIUS 
CLEVELANDE

DARBO DIENOS SAVAITGALIO ŠEŠTADIENĮ, RUGSĖJO MĖN. 1 D. 
HOSPITALITY INN, 5300 ROCKSIDE RD., INDEPENDENCE, BALIŲ SALĖJ.

Šilta vakarienė, gėrimai, bufetas ... šokiams groja R. STRIMAIČIO or
kestras. Kvietimai: 15 dol. asmeniui. Baliaus pradžia 8 vai. vak.

Baliuje dalyvaus svečiai iš Chicagos, Toronto, Detroito, Rochesterio ir 
kitų vietovių. Dėl rezervacijų prašome skambinti telef. Baliaus Rengimo Komi
sijai : Aldona Miškinienė — 486-8517, Joana Račilienė — 3 81-7621, Aldona 
Raulinaitienė — 382-5037.

Rengia
Amerikos-Kanados Lietuvių Golfo Pirmenybių Komitetas.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

Della E. Jakubė ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuoto ja i. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnąvimą.
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IX AMERIKOS LIETUVIŲ 

KONGRESAS
Amerikos Lietuvių Tary

ba kas keli metai rengia 
Amerikos lietuvių kongre
sus. Jų metu siekiama ar
čiau susipažinti su Altos 
veikla, dienos rūpesčius, pa
ryškinti mūsų, lietuvių, vie
ningumą, pareikšti savą po
žiūrį dėl šio krašto politikos 
Lietuvos atžvilgiu ir nusta
tyti darbo gaires tolesnei 
akcijai.

Mielam broliui

EMILIUI SKEBERDŽIUI

po sunkios ligos Vokietijoje mirus, seserį 

DALŲ MEČKAUSKIENĘ, jos vyrą TADĄ 

ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame

Kazimieras, Elena ir Kęstutis
Pociai

Taip šių metų spalio
14-14 dienomis Hollenden pasidalino informacija apie 

kalbamo kongreso ruošą, jo 
programą bei jos atlikėjus. 

Altos valdyba esanti iš
skyrusi rengti komisiją, 
kuriai pirmininkauja kun. 
A. Stašys, o kongreso fi
nansus telkti esanti kita ko
misija, pirmininkaujama dr. 
J. Valaičio, informacija be
sirūpinąs kun. dr. J. Pruns
kis. Pastarasis turįs talki
ninkų ratelį 19 asmenų, liet, 
laikraščių ir radijo valan-

House, Clevelande, Ohio 
šaukiamas IX Amerikos lie
tuvių kongresas. Jo rengi
mu rūpinasi visa Altos val
dyba, kaip lygiai visi Altos 
skyriai, o techniškuosius 
darbus tvarko clevelandie- 
čiai, 10 asmenų komitetas, 
pirmininkaujamas Algiman
to Pautienio, Altos skyriaus 
pirmininko.

Rugpiūčio 21 d. vakare 
kun. dr. J. Prunskis sukvie

tė spaudos ir radijo tarny
bų korespondentus posė
džio, kurio metu kvietėjas 
ir kiti Altos valdybos na
riai: pirm. dr. K. Šidlaus
kas, vicepirm. dr. J. Valai
tis ir sekr. kun. A. Stasys, 

dėlių bendradarbių.
Kongreso programoje, be 

rutininės dalies, bus treje
tas paskaitų: a) Helsinkis
— Belgradas — Madridas,
b) Lietuvos laisvės klausi
mas, išeinant iš nuotaikų 
Washingtone ir iš tarptau
tinės situacijos, c) Jaunes
nioji karta Lietuvos laisvi
nimo darbe. Po paskaitų 
laukiamos diskusijos. Bai
giamajame kongreso posė
dyje kalbės inž. Romas 
Giedra, prieš tris mėnesius 
atvykęs iš okupuotos Lietu
vos. t

Sekmadienį, spalio 14 d. 
kongreso dalyviams bus mi
šios katedroje. Mišias atna
šaus vysk. V. Brizgys, pa
mokslą pasakys vysk. A. 
Deksnys. Mišių metu giedos 
Čiurlionio ansamblis, vad. 
A. Mikulskio.

Sudaromas kongreso gar
bės komitetas. J jį kviečia
mi mūsų bendrinių organi
zacijų pirmininkai, o taip 
pat JAV valdžios atstovai, 
kongresmanai, senatoriai ir 
g u b e r natoriai. Kongrese 
kviečiami dalyvauti visi lie
tuviai. Kun. A. Stašio davi
niais esą jau iki šiol išsiųs
ta apie 1500 laiškų-kvieti- 
mu lietuvių organizacijoms, 
centrams ir skyriams, pada
liniams, klubams ir pavie
niams asmenims. Dar kartą
— kongreso rengėjas Ame
rikos Lietuvių Taryba — 
kviečia visus lietuvius kon
grese dalyvauti. Visi malo
niai esate laukiami.

Mečys Valiukėnas

• Eglė žygaitė nagrinės 
”1529 m. Lietuvos statutą 
kaip etnografinį dokumen
tą” Santaros-Šviesos suva
žiavime rugsėjo 6-9 d.d. Ta- 
bor Farmoje.

• Aleksandra Kašubienė 
dvidešimt šeštajame Santa
ros-Šviesos suvažiavime rug 
sėjo 6-9 d.d. Tabor Farmoj, 
Sodus, Mich. kalbės apie sa
vo kūrybą.

• Korp! Neo-Lithuania 
orkestras, vadovauj amas 
Algio Modesto, dalyvaus 
korp oracijos suvažiavime 
Tabor Farm, Sodus, Michi
gan. Orkestras išpildys dalį 
programos muzikos, šokio ir 
dailiojo žodži vakare ir gros 
šokiams sekmadienio vaka
re.

Primenama vykstantiems 

į suvažiavimą, kad yra vie
nos valandos skirtumas 
tarp Chicagos ir Tabor 
Farm laiko. Tabor Farm 
laikas vieną valandą anks
čiau, nepavėluokite šešta- 
nio pietums, kurie bus tei
kiami Tabor Farm laiku 
nuo 12 iki 1:30 vai.

LIETUVIŲ STUDENTŲ 
ŽINIAI

Pasitaiko lietuvių studen
tų, kurie atvykę į J. A. Val
stybes iš Pietų Amerikos ar 
Europos valstybių kaip tu
ristai (Viza B-2 tourist) vė
liau apsisprendžia studijuo
ti ir siekia savo statusą pa
keisti į studento statusą 
(Viza F-l student). Norma
liai jie turėdavo išvykti ir 
tik po to prašyti ir gauti 
studento vizą.

Dabar imigracijos taisyk- 
lėės pakeistos ta prasme, 
kad studento kvalifikacijas 
turintieji turistai galės sa
vo statusą pakeisti į studen
to statusą neišvykdami iš 
J. A. Valsybių. Tokiam tik
slui reikalinga gauti ir iš
pildyti atitinkamą anketą 
— Form 1-20.

Lietuvos Generalinis 
Konsulas 

New Yorke

WANTED JOURNEYMEN 
OR 1ST CLASS SKILLED 
AUTOMATIC SCREW 

MACHINE 
OPERATORS AND SĖT UP MEN 
For Connomatics & New Britain 

Machines.
1ST & 2ND SH1FTS.

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints and close tclerance. Excel- 
lent wages and fringe benefits. Apply:

HORTON COMPANY 
2335 E. HIGH ST. 

JACKSON, MICH. 49203 
(33-41)

Korp! Neo-Lithuania filisteriui
A. A.

MARTYNUI KAVOLIUI 
mirus, jo sūnui VYTAUTUI su šeima, duk
rai ANDRE AI, seserims MARIJAI LENGVI- 
NIENEI, LINAI TEND1S ir BERTAI BAR- 
STEIKAI su šeimomis reiškiame gilią ir 
nuoširdžią užuojautą

Korp! Neo-Lithuania 
Vyriausioji Vaidyba

A. A.

Pedagogui KOSTUI BARNIŠKIUI
Lietuvoje mirus, seserims IZABELEI JONAI
TIENEI ir MĖGAI BARNIŠKA1TEI reiškiame 

nuoširdžiausią užuojautą liūdesio valandose ir 
kartu liūdime

Antanina Jonynienė
. ir

Titas ir Jonas Jonynai 
su šeimomis

Mylimam broliui
A. A.

KOSTUI BARNIŠKIUI
Lietuvoje mirus, seserims skautininkėms IZABELEI 
JONAITIENEI ir MĖGAI BARNIŠKAITEI reiškiame 
nuoširdžią užuojautą

SKAUTININKĖS, SKAUTININKAI 
IR AKADEMIKAI

WANTED AT ONCE 
EXPERIENCED 
SCREEN PRINTING 

HELP!
”WE ARE GROWING VERY FAST, 

SO ADVANCEMENT WILL BE
RAPID”

1— STENCIL CUTTER 
CAMERA MEN

2— SCREEN MAKER
SETUP MEN

3— INK MATCHER
4— PRESS MEN

ŠILK SCREEN 
Automatic, Semi - 
Automatic Webb 
1ST AND 2ND SHIFT.

GOOD PAY, Vacation, Profit sbaring. 
Paid Holidays and Disability Income.

APPLY CALL OR WRITF. TO: 
MR. PERRY GEORGE or B1LL

FERNANDER

MILLER-ZELL
4750 Frederick Drive
Atlanta, Ga. 30336

Call toli free 1-800-241-4380
(28-34)

WANTED JOURNEYMEN 
OR 1ST CLASS SKILLED 
AUTOMATIC SCREW

MACHINE 
SĖT UP MEN

For ACME Grindley Autoniatics. Mušt 
be able to sėt up work from blue 
prints & close tolerances. New grow- 
ing shop with real growth potential. 

WR1TF. OR CALL
UNIVERSAL SCREW 

PRODUCTS INC.
1111 RAČE ST. 

LANSING, MICH. 48906 
517-485-2121

(33-39)

Opportunity for
REGISTERED NTJRSE’S

FOR A J.C.A.H. ACCRED1TED HOS
PITAL FOR ALL SERV1CES AND 

ALL SH1FTS.
Also

CRITICAL NEED IN ICCU
FULL T1ME N1GHTS. & PART T1ME," 

FULL DAYS & EVENINGS.
Salary commensurate with experience 
and ability, plūs shift differential. 
Excellent personnel benefits. Hospital 
Jocated in Southem Maiyland 6> 
miles from Nations Capitol. Exceilent 
recreational area in near by Chesa- 
peake Bay. Apply call or write to. 

PERSONNEL D1RLC1OR
ST. MARY’S HOSPITAL

P. O. BOX 447 
LEONARDTOWN, MD. 20650 

301-475-8981
E.O.E. (27-36)
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