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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

MASKVOS PLANAI KUBOJE
Jų susiejimas su SALT gali nepadėti

Vytautas Meškauskas

Atidarant LB Tarybos Sesiją Clevelande, kalba Ohio apyg. 
pirm. dr. Antanas Butkus. Sekretoriauja inž. Romas Bublys.

V. Bacevičiaus nuotr.

JAV LB DEVINTOSIOS TARYBOS 
PIRMOII SESIJA CLEVELANDE

JAV LB IX-toji sesija 
įvyko rugsėjo 29-30 dieno
mis, Park Plaza viešbutyje 
Clevelande. Sesija pradėta 
tautos himnu ir invokacija.

Dr. A. Butkus, LB Ohio 
Apygardos pirmininkas, pa
sveikino sesijos dalyvius ir 
palinkėjo darbščių dienų ir 
malonios viešnagės Cleve
lande. žodį tarė Clevelando 
Apyl. pirm. J. Malskis ir bu
vusios VIII Tarybos Prezi
diumo pirmininkas R. Ku
dukis, kuris pirmininkavo 
sesijai. Toliau kalbėjo PLB 
pirm. V. Kamantas ir Kana
dos LB pirmininkas J. Si
manavičius. Sekė Krašto 
valdybos pranešimai.

Krašto valdybos narių 
pranešimai įrodė kiek dar
bo ir sielos buvo įdėta dar
buojantis bendruomenės ir 
tautos labui. Už kruopščiai 
atliktą darbą energingam ir 
pasišventusiam pirmininkui 
A. Gečiui buvo padėkota il
gais plojimais. Toliau sekė 
LB Garbės Teismo pirmi
ninko E. Korzono praneši
mas. Fondo pranešimą skai
tė pirm. dr. A. Razma. Tau
tinių šokių šventės planais 
pasidalino artėjančios šven
tės pirm. .J. Talandis ir švie
timo Tarybos pranešimą pa
tiekė B. Juodelis.

Į LB Krašto Valdybos 
pirmininkus kandidatavo 3 
asmenys. Pirmininku iš
rinktas V. Kutkus iš De
troito. Prezidiumas išrink
tas iš sekančių asmenų Bos
tone: pirm. V. Izbickas, 
sekr. č. Mickūnas, ižd. R. 
Veitas, spaudos reik. M. 
Drunga ir V. Gustienė. 
Kontrolės komisija išrinkta 
iš chicagiečių V. šoliūno, K. 
Sušinsko ir J. Vaznelio. Į 
Garbės teismą išrinkti cle- 
velandiečiai R. Bublys, E.

Lenkauskas, A. širvaitis, R. 
Kudukis ir V. čyvas.

Vakare vyko vakarienė 
kurios metu kalbėjo buvęs 
PLB pirm. B. Nainys. Jo 
tema: ” Aktualieji LB rū
pesčiai”. Savo žodyje api
budino paskutiniųjų 20 me
tų laikotarpio laimėjimus 
lietuvybės išlaikyme ir po
litinėje srityje. Taįp pat 
palygino tautos ir išeivijos 
padarytą pažangą politinė
je ir švietimo srityje.

Antroji sesijos diena pra
dėta šv. Mišiomis, kurias 
atnašavo Darbininko redak

Prie registracijos stalo rašosi Švietimo Tarybos pirm. Br.
Juodelis. Šalia stovi dr. A. Butkus, toliau B. Gražulis. Prie stalo 
sėdi: N. Lenkauskaitė, K. Rociūnaitė ir S. Lenkauskaitė.

LB tarybos sesijos dalyviai, atidarant posėdi, gieda himną.
V. Bacevičiaus nuotr.

Viena iš nūdienių mįslių 
būtų klausimas, kodėl sovietai 
pasiuntė į Kubą savo brigadą 
tuo. metu, kai jiems rūpi grei
tas SALT II sutarties ratifika
vimą Sprendžiant iš įvairiau
sių pasisakymų tuo klausimu 
atrodo, kad sovietai jau nuo 
1978 metų Kuboje, šalia tūks
tančių įviairų rūšių ‘patarėjų’, 
laikė ir kautynių junginius, 
kurių tikslas buvo patiems tre
niruotis ir kartu kubiečius pa
ruosti džiunglių kovoms. Sa
lia to, tokie daliniai galėtų pa
dėti ir pačiam C astrui apsi
saugoti nuo kokių perversmo 
bandymų, bei neprileisti iš vi
so prie tokios minties. Todėl 
Szulc jau birželio 16 dienos

torius kun. K. Bučmys. Se
kė Darbo Komisijų posė
džiai, bei siūlymai Tarybai 
ir diskusijos. Prieš sesijos 
uždarymą žodį tarė nauja
sis JAV LB KV pirminin
kas V. Kutkus ir IX JAV 
LB Tarybos Prezidiumo 
pirm. V. Izbicjcas. Sesija už
daryta tautos himnu. Aplei
dę Clevelandą IX Tarybos 
nariai, naujoji valdžia pra
deda vėl naują bendruome
ninio gyvenimo puslapį. 
Linkime sėkmės, ištvermės, 
susitarimo bei vieningos 
veiklos. (ib)

The New Republic skiltyse 
rašė:

‘Washingtonas ... nervuoja- 
si dėl naujos sovietų praktikos 
treniruoti savo reguliarios ka
riuomenės dalinius, net iki ba 
talijono didumo, Kubos Orien 
te provincijoje’. 

Taip amerikiečių karikatūristas 
Castrui...

Bet - jei tai žinojo kolum- 
nistas - kodėl Carteris to klau
simo aštriau neiškėlė Vienoje 
susitikęs su Brežnevu? Viešai 
to nepaskelbti, atrodo, Carte- 
rį vertė noras gauti senato ra
tifikaciją SALT II sutarčiai. 
Sykį tačiau tą sutartį pasira
šęs, Carteris nebeturėjo kuo 
Brežnevui pagrąsinti. Dabar 
Maskva turi apsispręsti ką jai 
daryti: atsisakyti SALT II, ar 
atitraukti savo dalinius iš Ku
bas. Antruoju atveju jos pres
tižas, žinoma, kiek nukentėtų, 
Už tat peršasi mintis, kad so
vietai, ko gero, ne tiek daug 
sielosis dėl tos sutarties ratifi
kacijos, kiek iš pradžių atrodė 
SALT II sovietams rūpi, nes 
tas susitarimas iš vienos pusės 
galėtų JAV apmigdyti, o iš 
antros - atbaidyti nuo minties 
kada nors panaudoti atomi
nius ginklus. Išėjo tačiau 
taip, kad administracija, pra
šydama ratifikacijos, kartu siū
lo padidinti lėšas karo reika
lams, ir kad tai yra sąlyga be 
kurios senatas susitarimo nėra 
tifikuos. Jei senatas ratifikuos 
ta sąlyga, Amerikai gali ateiti 
noras išnaudoti visas susitari
mo paliktas spragas tam, kad 
sustiprinus savo karines pajė
gas, kas, aišku, negali sutapti 
su sovietų interesais.

Jei taip - sovietams SALT II 
nėra būtinai reikalingas. Tuo 
tarpu nepaisymas JAV nepa
sitenkinimo dėl jų kariuome
nės Kuboje, galėtų tik padi
dinti sovietų prestižą vadina
mų nesusidėjusiųjų valstybių 
tarpe.

Šiaip ar taip, konferencija 
Kuboje buvo pravesta pagal 
sovietų režisūrą ir patarnavo 
jų tikslams. Jei sovietai ištikro 
būkštautų dėl SALT II liki
mo, jie greičiausiai būtų davę 
Castrui įsakymą ją pravesti ra
mesniu tonu. Vietoje to, jie 
įsakė % viso pasaulio kraštų 
konferenciją paversti JAV kal-

tinimo tribūna ir niekas iš jos 
dalyvių net nedrįso JAV-bių 
ginti ar užtarti. Konferencija 
į savo rezoliuciją net įrašė pos
mą, kuriuo sakoma, kad ‘pra
šyta intervencija į kitų valsty
bių reikalus yra leistina’, kas 
reiškia palaiminimą sovietų- 

vaizduoja Carterio Įspėjimą

Kubiečių intervencijoms Afri
koje ir Azijoje ir, netolimoje 
ateityje, centrinėje Amerikoje 
bei Karibų jūroje. Senuko Ti
to raginamas nesusidėti nė su 
viena ‘super-valstybe’ nebuvo 
labai populiarus gal ir dėl to, 
kad kai viena iš jų nusilpsta, 
kitos stengiasi būti stipresnės 
pusėje.

Atgal žiūrint atrodo, kad 
administracija, vos tik gavusi 
pirmas žinias apie sovietų kau 
tynių dalinių egzistenciją, tuo 
jau apie tai turėjo aiškintis su 
sovietais, o ne laukti kol tai į 
viešumą iškels senatoriai Stone 
ir Church. H. Kissingeris pa
sakoja savo ką tik Time savait
raštyje pasirodžiusioje memu
arų ištraukoje, kad 1970 me
tais, baigus pasikalbėjimus su 
sovietais apie Kubos ateitį - 
kuriuose buvo sutarta toliau 
laikytis Kennedy-Chruščiovo 
sutarimo nelaikyti toje saloje 
ofensyvinių ginklų, buvo pa
stebėtos sovietų pastangos 
įrengti povandeninių laivų 
bazę netoli Cienfuegos uosto. 
Kissingeris tada pataręs Nixo- 
nui nenusileisti, tačiau tokiu 
būdu, kuris viešai nepažeistų 
sovietų orumo. Iš pradžių so
vietai dar daugiau sustiprino 
savp pasiruošimus, tačiau 
kelioms savaitėms praslinkus 
ir JAV visą laiką protestuojant 
jie vis dėlto pasiųstus į Kubą 
povandeninius ir jųjų aptarna 
vimui reikalingus laivus atšau 
kė.

Dabar gyvename jau ne 
1970-tais, bet 1979 metais. 
Per tą dešimtmetį JAV presti
žas tiek krito, kad sovietai var 
gu ar galėtų pasitraukti išlai
kydami savo pačių ‘veidą’. 
Pražiopsojus progą tyliai juos 
paspausti, vieši pareiškimai 
gali mažai padėti - juo labiau, 
jei Brežnevas prisimins, kad 
Chruščiovas krito po to, kai 
nusileido Kennedžiui 1962 
metais.

i
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SOVOITinĖ POLITIUg^^ ■ Iš kitos pusės

Atominiai ginklai ir Europa. - Britų ir prancūzų nuomones apie tai. - Ar 

verta turėti 'savus' ginklus, kurie neatbaido? - Kas atsitiko Kabule?

Su SALT II, ar be jo, ame
rikiečių ir sovietų atominis ap- 
siginglavimas bei jo artimiau
sių metų spėjamoji eiga verčia 
laukti, kad strateginai ginklai 
nebus greitai panaudoti. Ir 
jei taip - susidariusi padėtis 
gundo sovietus drąsiau išnau
doti savo konvencionalinių 
ginklų persvarą politiniams 
tikslams. Pavyzdžiui, įsigalė
jimui kituose kraštuose suro
gatų, kaip kubiečiai, pagalba. 
Taip pat ir spaudimui į Va

karų Europą - jai aiškinant, 
kad amerikiečių atominis skė
tis pasidarė jau perlyjamas, o 
jos pačios, t.y. britų ir pran
cūzų, atominiai ginklai nevai
diną jokios rolės. Apie tai pa
sirodė įdomūs straipsniai lon- 
doniškiame The Economist ir 
paryžiškiame Le Monde. ♦ ♦ ♦

Paskutiniame komentato
rius Andre Fontaine tarp kit
ko išvedžioja, jog didžiausias 
paradoksas yra tame, kad tai 
iš viso atsitiko. JAV sugalvojo 
ir išvystė ‘counterforce’ strate
giją, t.y. pirmas smūgis nu
kreipiamas tik į karinius tai
kinius, gi atakos ant priešo 
miestų numatomos tik atsiker- 
šyjimui už Vakarų miestų puo 
limą. Tai buvo labai papras
ta kalkuliacija: pulti priešo 
miestus ir už tai susilaukti sa
vo miestų sunaikinimo - aiš
kiai neapsimoka, bet jeigu bus 
užpultos priešo strateginės ba
zės - jose bus sunaikinti gink
lai nutaikyti į Vakarų miestus

Net tuo laiku, kaip įrodo da
bar paskelbti slapti dokumen
tai, kada John Foster Dulles 
grasino sovietams su ‘massive 
retaliation’, JAV ginklai buvo 
nutaikyti tik prieš karinius tai 
kinius.

Anksčiau ar vėliau tai turė
jo suvokti ir sovietai. Ir jie pra
dėjo gaminti ‘counterforce’ 
ginklus. Nuostabus buvo JAV 
nesugebėjimas tai suprasti ir 
leistis būti aplenkiamomis toje 
srityje. Reikia tačiau pastebė
ti, kad VVashingtonas tuo 
laiku buvo įsitikinęs ‘garantuO' 
ta abipusio sunaikinimo’ teori
ja, sutrumpintai vadinama 
MAD (mutually assured des- 
truction), kurio žodžio kita 
reikšmė pasirodė teisinga. Kis 
singeris pats pripažįsta, kad 
jis prisidėjo prie tos teorijos iš
vystymo, kurios kvailumą jis 
pirmas dabar pripažino.

Pagal ją miestus neverta 
pradėti bombarduoti, nes pa
tirti nuostoliai tik padidintų 
pyktį ir pasiryžimą atsikeršy
ti, tačiau dabar suprasta, kad 
Amerikos miestai yra daugiau 
pažeidžiami už sovietų jau 
vien dėl to, kad jie yra arčiau 
vienas kito ir dėl to, kad apie 
1983 metus - kaip spėjama, 
sovietai galės sunaikinti di
džiumą tų 1054 Titan ir Mi- 
nuteman transkontinentalinių 
raketų, esančių slėptuvėse ir 
nutaikintų į specifinius strate
ginius taikinius Sovietijoje. O 
tai pastato JAV į panašią po
ziciją, kurioje atsidūrė Pran
cūzija į ją nutaikius sovietų 
SS-20 raketų, kurios - tarp kit
ko - yra judrios, gali pasiekti 
3,500 km. distanciją ir turi 
tris atskirus užtaisus galinčius 
nutaikyti 300 metrų tikslumu. 
Tomis raketomis sovietai vie
nu smūgiu gali sunaikinti 
Prancūzijos turimas 18 raketų 
žemėje, nutaikytų į Sovietiją.

JAV-bėms liks povandeni- 
. niai laivai ir bombonešiai, bet 

iš jų paleistos raketos ar bom-
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bos negali būti tokios tikslios. 
Jos daugiau tinka miestų puo
limui, tuo pačiu iššaukiant sa
vo pačių miestų užpuolimus.

Kažkas panašaus buvo 1957 
metais. Sovietai su ‘Sputini- 
ku’ įrodė turį raketas galinčias 
pasiekti JAV, tuo tarpu JAV 
sovietų teritoriją galėjo pasiek 
ti tik B-52 bombonešiais, ku
rie yra palyginti lėti ir lengvai 
pažeidžiami. Tada JAV pra
dėjo savo transkontinentalinių 
raketų gamybą ir pradėjo kal
binti sąjungininkus Europoje 
leisti joms laikyti trumpesnės 
distancijos raketas Thor ir Ju- 
piter. Jas laikyti savo teritori
joje tačiau leido tik D. Brita
nija ir Turkija, bet su sąlyga, 
kad jos laikys ir savo pirštą ant 
paleidžiamojo spaustuko. Tie 
ginklai dabar jau priklauso is
torijai, bet JAV vis dar rea
guoja panašiai. Pirmiausia jos 
žada įsivesti naujas, judrias ir 
tikslesnes raketas MX, apgink 
luoti savo B-52 bombonešius 
‘skraidančiomis bombomis’ ir 
pagaliau savo sąjungininkams 
siūlo apsiginkluoti vadinamo- 
mais taktiniais ginklais - trum 
pos distancijos raketomis. Bet 
tam yra nemažai kliūčių. Vi
sų pirma - protokolas prie 
SALT II sutarties draudžia 
Europoje iki 1981 m. laikyti 
‘skrendančias bombas’, galin
čias skrįsti toliau 600 km. Ant 
ra - dabartinė SALT II kalba 
tik apie JAV ir Sovietijos teri
torijas. Jei taktiniai ginklai 
grėstų sovietų teritorijai, rei
kėtų juos įtraukti į SALT III, 
bet Prancūzija tam prieštarau 
ja, nes bijo netekti saov atomi
nių ginklų kontrolės. Trečia - 
tuo tarpu, kai britai nori lai
kyti savo teritorijoje tuos tak
tinius ginklus, vokiečiai sutin
ka tik su sąlyga, kad jie būtų 
laikomi ir kitose NATO valsty
bėse, o tos nenori virsti taiki
niais.

Šiuo metu Prancūzija apsi
sprendė toliau plėsti tik savo 
atominėmis raketomis apgink
luotą povandeninį laivyną. 
Penkiuose pov. laivuose ji turi 

- 80 raketų ir statosi šeštą, ta
čiau tie laivai nevisuomet yra 
paruošties stovyje ir, nors juos 
kol kas po vandeniu yra sunku 
susekti, jie patys gali nusitai
kyti tik į demografinius taiki
nius - t.y. did. miestus, kas 
reiškia, jog jie gali agresorių 
tik ‘nubausti’, bet ne atimti 
jam galimybę pirmam užpulti.

Pabėgus šokėjui Godunovui, jo žmonai Liudmilai Vla- 
sovai buvo įsakyta tuojau grįžti į Maskvą. Į aerodromą 
ją atlydėjo net 8 įtartinai atrodą vyrai, kas vertė atsa
kingus pareigūnus įtarti pagrobimą, kurio nė viena to 
vardo verta vyriausybė negali toleruoti. Deja, Vlasovai 
nebuvo leista išeiti iš lėktuvo ir pasiaiškinti. Dėlto lėktu
vas buvo sulaikytas. Tolimesnė istorija dar nėra užmirš
ta. Kai kurios jos faktus čia pakartojame tik dėlto, kad 
juos palyginti, su sovietų pavaldiniams perduota versiją. 
Reikia pastebėti, kad jų propagandistų padėtis buvo ne
pavydėtina. Taip TASS-ELTA pranešė iš New Yorko:

”Į eterį kas valandą buvo perduodami repor
tažai apie įvykių raidą. Reikia pažymėti, kad pa
čių Amerikos žurnalistų prie tarybinių keleivių, ir 
konkrečiai — L. Vlasovos, Amerikos valdžia ne
leido. Visas versijas, kurios buvo perduodamos 
spaudai, tikrino OFICIALIOJI CENZŪRA. Dar 
daugiau — policininkai grąsino tarybiniams žur
nalistams įvairiomis bausmėmis už tikrą įvykių 
nušvietimą, kuris visiškai paneigė versijas, pla
tinamas Amerikos kanalais iš Niujorko ir Va
šingtono.”

Po poros dienų tas pats šaltinis pranešė:
”JAV masinės informacijos priemonės buvo 

orientuotos į tai, kad incidentas aerouoste taps 
triukšminga antitarybine sensacija. Ir kai įvykiai 
pakrypo kitaip, Amerikos spauda aiškiai SUGLU
MO. Vienais atvejais laikraščiai apsiribojo prane
šimais apie tarybinio lėktuvo išskridimą į Maskvą, 
kitais — daromi PRIVERSTINIAI PRISIPAŽINI
MAI, kad iš pat pradžių tai buvo nevykusi provo
kacija ir kad žadėta sensacija neturėjo jokio pa
grindo.”

čia ir pačiam kvailiausiam sovietų piliečiui turėtų kil
ti klausimas, kaip čia dabar yra? Jei Amerikoje yra OFI
CIALI CENZŪRA, neleidžianti pranešti tiesos iš aero
dromo, tai kaip ji leido savo spaudai SUGLUMTI ir skelbti 
PRIVERSITINIUS PRISIPAŽINIMUS? vm
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Panašią problemą turi ir bri 
tai. Londoniškis savaitraštis 
paskelbė laivyno admirolo lor
do Peter Hill-Norton straipsni, 
iš kurio aiškėja, kad britai ša
lia nedidelio skaičiau V-bom- 
bonešių dar turi keturis pov. 
laivus, kiekvieną ginkluotą po 
16 Polaris raketų, galinčių su
karti 2,500 jūros mylių ir tu
rinčių tris užtaisus, pasiekian
čius atskirus taikinius 10 my
lių vienas nuo kito atstume. 
Vienas iš tų povandenių laivų 
patruliuoja ir bent du yra pa- 
ruošties stovyje beveik visą lai
ką.

Palyginus su amerikiečių 41 
povandenių laivu, kurie tėra 
priedas prie žemėje išrikiuotų

raketų ir bombonešių, tai atro 
do kaip lašas jūroje, tačiau 
britų raketinius povandenių 
laivų vertė slypi ne tiek jų skai 
čiuje, kiek fakte, kad jie vis- 
dėlto priklauso Nato sąjungai, 
kai tuo tarpu prancūzų - ne, 
ir kad jų panaudojimą nu
sprendžia kita valstybė, o ne 
vien JAV prezidentas. O tai 
jau sudaro papildomą mįslę 
Rusijos valdovui, jam galvo
jant apie atominių ginklų pa
naudojimą. Tuo tarpu Euro
pai, netikinčiai į amerikiečių 
atominį skėti, tai duoda papil
domą garantiją. Bet tam yra 
dvi sąlygos. Britų strateginiai 
ginklai turi būti pajėgūs pada 
ryti pakankamai sunkius nuos
tolius sovietams, kad tie nesi
ryžtų pirmieji pulti ar šanta
žuoti. Antra - jie turėtų būti 
pajėgūs prasilaužti pro sovietų 
gynimąsi ir jie privalo būti ne
sunaikinami pirmu smūgiu. 
Dabartinis technikos stovis bri 
tus verčia ir toliau savo strate
ginius ginklus koncentruoti po 
vandeniuose laivuose. Admi
rolo nuomone britams ateityje 
bus reikalingi, kaip ir prancū
zams, 6 povandeniai laivai, 
kad bent du galėtų visą laiką 
patruliuoti. Apginkluoti jie tu, 
retų būti naujomis amerikie
čių Trident raketomis, galin
čiomis pasiekti per 4,000 jūros 
mylių, nes kiekviena mylia to
liau už dabartinės Polaris ra
ketos distanciją leidžia pasi
rinkti taikinį papildomam 
15,000 kv. mylių teritorijoje, 
o ir patys laivai turėtų būti 
naujo amerikiečių Neptūne ti
po. Ką toliau daryti - britai 
turi nusispręsti artimiausių 12- 
18 mėnesių laikotarpyje, kad 
galėtų pakeisti dabartines Po
laris raketas prieš joms visiškai 
pasenstant apie 1990 metus.♦ ♦ ♦

Kas iš tikro atsitiko Afganis

tano sostinėje Kabule? Palygi
nus pranešimus iš įvairių šal
tinių atrodo taip. Prezidentas 
Teraki grįždamas iš Havanos 
konferencijos buvo sustojęs 
Maskvoje, kur Brežnevas jam 
patarė praplėsti vyriausybės 
bazę, ieškant kokio kompro
miso su kitaip manančiais. Ta- 
rakį, grįžusį iš Maskvos, taria
mai širdingai sutiko jo minis- 
teris pirmininkas Amin, kuris 
netrukus pravedė saugumo 
policijos ‘čistką’. Pašalintųjų 
ministrų tarpe buvo pi. lt. Va- 
tanjar ir majoras Mazdooryar, 
labai artimi prezidentui Ta- 
raki. Jie vedė tankų puolimą 
prieš buvusio prezidento Da- 
ud rūmus, įgalinusį sovietų re 
miamo Tarakio režimo įvedi
mą prieš 17 mėnesių.

Prezidentas Taraki pašaukė 
Aminą pasiaiškinti. Prisiarti
nus prie prezidento rūmų du
rų, kaž kas paleido į Aminą šū 
vius, kurie nepataikė į Aminą 
bet užmušė jo palydovą, kan
celiarijos viršininką. Kas tuos 
šūvius paleido liko neaišku, ta 
čiau jie pradėjo susišaudymą, 
per kurį žuvo mjr. Mazdoory
ar, o pats prezidentas Taraki 
buvo sunkiai sužeistas. Pagal 
vienus pranešimus jis mirė, pa 
gal kitus - liko gyvas. Pulk. 
Vatanjar tačiau pabėgo ir pri
sidėjo prie disidentinio kariuo
menės dalinio užmiestyje.

Ką toliau darys sovietai, 
pradėję telkti kariuomenę pa
sienyje? Kad išgelbėtų Amino 
režimą, kuris pats buvo dau
giau nekenčiamas negu Tara
ki, jie turėtų pasiųsti savo ka
riuomenę ir kraštą kariniai 
okupuoti, bet tai surišta su di
desne rizika. Antra vertus, jų 
prestižas ten dar nėra taip su
rištas su krašto likimu, kaip 
Rytų Europoje, Kuboje ar 
Vietname.



1979 m. spalio 4 d. DIRVA Nr. 39 — 3

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

P. O. BOX 03206 
CLEVELAND, OHIO 44103 

TEL. (216) 431-6344
6116 ST. CLAIR AVENUE, CLEVELAND, OHIO 44103 

THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER 
EDITOR: VYTAUTAS GEDGAUDAS

DIRVA (USPS 157580)
Second-class postage paid at Cleveland, Ohio. Published Weekly 

by American Lithuanian Press Radio Ass’n. VILTIS Ine. Subscrip- 
tion per year $13.00. Single copy 20 cents.

Prenumerata metams $13.00, pusei metų $7.00 • Atskiro nu
merio kaina ‘20 centų • Straipsniai pasirašyti pavarde, inicialais 
ar slapyvardžiu nebūtinai išreiškia redakcijos nuomene • Ne
spausdinti straipsniai grąžinami tik' autoriams prašant* • Už skel
bimų turinį ir kalbą redakcija neatsaką.

POGRINDŽIO SPAUDA RAŠO

'Jubiliejui’ artėjant
Lietuvių tautos istorijoje 

yra buvę gana liūdnų ir tam
sių laikotarpių. Vienas tam
siausių - tai 40 metų trukusi 
spaudos draudimo gadynė, 
kai po 1863 m. sukilimo prieš 
carinės Rusijos okupaciją ir 
griežtas represijas, buvo už
drausta lietuviška spauda.

Nežmoniškai griežtas drau
dimas tautai turėti savo spau
dą yra vienintelis Europoje, 
galbūt net visame pasaulyje, 
per visą civilizacijos istoriją.

Tačiau spaudos uždraudi
mas tikslo nepasiekė. Tauta 
budo ir sąmonėjo. Pačios 
šviesiausios ir geriausios tautos 
jėgos, kurioms vadovavo Baž
nyčios atstovai, ėmėsi sunkaus 
darbo: spausdinti užsienyje ir 
per sieną gabenti į Lietuvą 
uždraustą, bet taip reikalingą 
spaudą bundančiai tautai. Ta 
da atsirado būriai knygnešių, 
kurie, nebodami caro kalėji
mų, ant nugaros nešė į Lietu
vą spausdintą žodį. Daugelis 
jų mirė tolimo Sibiro katorgoje 

Kova prieš neteisėtą pries
paudą tik užgrūdino ir sustip
rino negausią inteligentiją, 
šviesėjantį kaimą. Kauno gu
bernija carinėje Rusijoje tapo 
labiausiai raštinga provincija.

1980 m. sueis 40 metų, kaip 
nuo 1940 m. vasaros, Lietuvą 
okupavus Sovietų Rusijai, pra 
sidėjo antroji tamsos ir spau
dos draudimo gadynė. 1940 
metų vasarą Maskvos įsakymu 
buvo uždrausta religinė lietu
viška spauda. Nors knygos ir 
tebespausdinamos lietuvių kai 
ba, bet jau ne savarankiškai, 
o po griežta okupanto cenzūra 
ir kontrole - vien tik marksisti
nėje ir ateistinėje dvasioje. 
Taigi, tikinčiam lietuviui šis 
40-metis yra tokia pat juoda 
gadynė be laisvo spausdinto 
žodžio, kaip ir anuomet.

Gerai atsimename, kai 
1940 m. susikūręs Liaudies 
švietimo komisariatas įsakė vi
soms pradinėms mokykloms ir 
gimnazijoms likviduoti kny
gynus. Taip buvo pasielgta ir 
su valstybinių organizacijų ir 
draugijų knygynais, išskyrus 
tik mokslinę universiteto bib
lioteką. Knygos buvo kuo 
griežčiausiai surinktos ir su
naikintos. Jų dauguma buvo 
sudegintos, dalis kaip maku
latūra ištirpo popieriaus' ga
mybos įmonėse. Taip buvo su 
naikinta milijonai lietuviškų 
knygų ir periodinių leidinių. 
Negražinamai žuvo daugybė 
mokslo ir istorijos viekalų. 
Koks tai nuostolis lietuviškai 
kultūrai!

Šiandien Lietuvoje knyga, 
išleista iki 1940 m. vasaros, 

yra bibliografinė retenybė. 
Antikvaruose, jei praėjo pro 
cenzūrą, jos pardavinėjamos 
už didelius pinigus.

Norėtume paklausti, kur 
dingo garsioji 300,000 tomų 
Kauno kunigų seminarijos bib 
lioteka? Ji turėjo rečiausių 
mokslo knygų, net inkunabu- 
lų, keletą brangių dovanotų 
privačių įvairių mokslo šakų 
specialios literatūros rinkinių.

Kas atsakingas už tai, kad 
1946 m. potvyniui apgadinus 
dalį knygų, esančių prie Sv. 
Jurgio bažnyčios pietinio spar
no pastatytos bibliotekos patal
pose, tarybinių pareigūnų įsa
kymu jos buvo be atrankos 
kraunamos į sunkvežimius ir 
vežamos kūrenti centralinio 
šildymo krosnį? Klierikai, iš 
kurių buvo atimtos seminari
jos patalpos, o dar laikinai pa
likta Sv. Jurgio bažnyčia, su 
nuostaba ir skausmu stebėjo, 
kaip kuriama naujoji kultūra.

Bažnyčia kūrė universitetus 
o XX a. bedieviai degino jos 
per šimtmečius rinktas ir sau
gotas knygas! Fašistai bent at
rinkdavo tik jiems nepatinkan 
čias, o bolševikai degino visa, 
kas ne jų išspausdinta. Nors, 
tiesą sakant, pasikeitus vado
vams, jiems ir savo pačių iš
leistas knygas ne sykį reikėjo 
išimti iš lentynų ir naikinti, 
nes nebeatitiko tuometinės 
‘tikrovės’.

Kokia prasmė naikinti pra
eities kultūros palikimą? At
sakymas tik vienas: baimė tie 
sos ir noras, kad naujoji karta 
nežinotų kas buvo, o tikėtų tai 
ką sakys naujieji tautos švietė
jai ir ‘išlaisvintojai’. Noras tu
rėti laisvas rankas bet kokiam 
melui, dergiant praeitį. Prie
varta ir melas - vienas be kito 
negali išsiversti.

Kai nepaisoma pagrindinių 
žmogaus teisių, kai apeinamos 
ir Konstitucijos garantijos, 
liaudis yra priversta ieškoti 
būdų pogrindyje gamintis tai, 
kas uždrausta viešai. Taip bu 
vo pirmosios spaudos draudi
mo gadynės metu, taip yra ir 
dabar, antroje spaudos drau
dimo gadynėje.

Ir dabar gresia katorgos la
geriai plačiame Gulago saly
ne. Tik nebėra saugaus užsie
nio, kur būtų galima ramiai 
spausdintis knygas. Daugiau 
įviairų šnipų, seklių ir provo
katorių. Tarybinėje tikrovėje 
yra ir spausdinamojo popie
riaus problema.

O vis dėlto, jei ne savo tira
žais, tai pavadinimais ir tau
tos susidomėjimu, pogrindinė 
spauda rungtyniauja su ‘lais
vąja’.

NEMATO, AR NENORI MATYTI
Jungtinių Tautų Generali

nė asamblėja 1979-sius metus 
paskelbė ‘Tarptautiniais Vai
kų Metais’, tikslu atkreipti di
desnį pasaulio dėmesį į vaikų 
vystymąsi, augimą, fizinį ir 
dvasinį auklėjimą bei jų teisių 
gynimą tarptautine plotme.

Tie metai jau baigiasi ir to 
nutarmo vykdymą stebėju
siems kyla klausimas, ar žo-

Baigiasi 40 metų religinės ir 
tautinės lietuaviškos spaudos 
draudimo gadynės. Jei ir iš
leidžiama viena kita religinė 
knyga, tai tik tada, kai nepa
togu prieš užsienį, ir tik mini
maliausiais tiražais, specialios 
paskirties, ant blogo popie
riaus. Didelė to tiražo dalis 
eina į užsienį propagandai ir 
parodyti užsienio lietuvių eks
kursijoms.

Juk ir anuomet, tarp 1864 
ir 1904 metų pasirodydavo vie 
na kita prorusiška knyga ru
siškomis raidėmis, bet liaudis 
jas boikotavo. Carinė valdžia 
nors neklastojo istorijos, nesi
dangstė kaip vilkas avinėlio 
kailiu, ką daro dabartinė val
džia, kurianti ‘kultūrą ir prog 
resą’.

LTSR Konstitucija garan
tuoja visų piliečių lygybę prieš 
įstatymus. Argi tai tiesa? Kai 
šimtais tūkstančių egzemplio
rių spausdinama beveik nieke 
no neskaitomos politinės ir 
ateizmo brošiūros ir knygos, 
milijonai lietuvių katalikų ne
gali sulaukti per 40 metų net 
pačios mažiausios ir kukliau
sios knygelės - katekizmo vai
kams.

Kuo gali pasiteisinti tarybi
nė valdžia ir Konstitucija 
prieš civilizuotą pasaulį dėl to 
kio vandališko spaudos už
gniaužimo? Gal tikėjimo lais
ve, kitų teisių gerbimu, tole
rancija ir humanizmu?

Kai pažeidžiamos ir grubiai 
mindomos pagrindinės ir šven 
čiausios žmogaus teisės - gėda 
ir nešlovė prispaudėjui, šiuo 
atveju bedieviškam komuniz
mui. Jį pasmerks ir nuteis is
torija. Jį smerkia visa už tik
rą laisvę ir tikras demokratiš
kas teises kovojanti žmonija.

XX a. pabaigoje Europoje 
vykstantis barbariškas religi
jos persekiojimas ir spaudos už
draudimas yra viena gėdin
giausių amžiaus civilizacijos 
dėmių. Jį sukūrė ir palaiko be 
dieviškasis totalitarizmas, pro 
letariato vardu ir liaudies va
lia prisidengusi liaudies uzur
patorių saujelė. Tai impera- 
lizmo idėjomis persunkta, Ro
mos imperatorių absoliutizmo 
laikus primenanti, brutalios 
ginklo jėgos remiama liaudies 
pavergimo sistema.

Tikimės, kad 1980 m. su
kankantis negarbingos antrojo 
spaudos draudimo gadynės 40 
metų ‘jubiliejus’ primins kiek
vienam lietuviui tėvynėje ir 
pasaulyje, ir visiems geros va
lios žmonėms, kad žmonija 
dar ne viską padarė, kad pa
šalintų iš savo kelio kliūtis į 
tvarką, teisingumą ir tikrąjį 
humanizmą.

Pasibaigė pirmoji tamsos ga
dynė, pasibaigs ir antroji. Bet 
to laukti sudėjus rankas nega
lime. Okupantas turi būti pri
verstas atsižvelgti į religingos 
tautos teisę ir jos šventus rei- 
kalvaimus.

(Aušra, Nr. 16, 1979)

Emilija Čekienė

džius lydėjo darabai, ir ar pa
saulio nuskriaustieji vaikai pa 
juto bent kiek tą Jungtinių 
Tautų rūpestį ir globą jiems.

Deja, laisvasis pasaulis su 
didžiausiu nusivylimu stebėjo 
vietnamiečių vaikų badu ma
rinimą, žudymą - kartu su tė
vais bėgant iš komunistų už
valdyto gimtojo krašto ir ieš
kant kampelio laisvajame pa
saulyje, kuris leistų vaikams iš 
audrų blaškomų, skęstančių 
laivelių iškelti kojas ant žemės 
ir rasti pastogę. Daug jų žuvo, 
daug išgelbėjo nekomunistinės 
valstybės. Amerika, kaip vi
suomet, skuba visų nuskriaus
tųjų gelbėti: alkanus pavalgy
dinti, nuogus aprengti ir pas
togę suteikti. Ji tartum visų 
nuskriaustųjų , laisvės trokš
tančių motina.

Kiek skirtingos žmonių 
žudynės vyko šiais garbingais 
vaikų metais Irane, kur tūks
tančiai vaikų liko be savo glo
bėjų tėvų, žiauriai išžudytų 
be jokių nusikaltimų. Ir visa 
tai vyko vadinamais vaikų gy
nimo metais.

Tą paskelbtą mintį džiaugs
mingai sutiko Sovietų Sąjun
gos propagandistai, gavę dide
lę progą melagingai pasirekla
muoti ir visom informacinėm 
priemonėm pradėjo skelbti pa
sauliui, kokie laimingi yra so
vietinėj, raudonojo teroro sant. 
varkoj auklėjami vaikai. ‘Gim 
tasis Kraštas’ 1979 m. gegužės 
31 d. rašė: ‘Juk mūsuose kiek
vieni metai yra vaikų metai. 
V aikai - tai vienintelė privile
gijuota klasė. Tai patvirtina 
Komunistų partijos ir tarybi
nės vyriausybės dėmesys, ku
riuo apgaubta jaunoji mūsų 
daugiatautės šalies karta ... 
Juk visokiariopas rūpestis Ta
rybų šalies mažaisiais gyvento 
jais, kaip įstatymas, įtvirtin
tas ir naujose TSRS, ir Lietu
vos TSR konstitucijose’.

Ir taip sovietiniai okupantai 
ne vien drįsta skelbti melą 
apie savo neva rūpestį laimin
gais auklėti jų vergiją kenčian
čių tautų vaikus, bet rūpestį ir 
apie kūdikių bei vaikų ‘kan
čias’ kapitalistinėse šalyse, kur 
atseit skurdas ir vargas užgesi
na motinų šypsnius, - rašo ‘Ta 
rybinė moteris’, 1978.10 nr. 
Tačiau, netolima praeitis jų 
‘auklėjimą’ visai kitaip mums 
primena. Lietuvos okupantai 
primena pasauliui 1941 m. 
birželio 22 dieną, kuri ir mūsų 
tautos istorijai paliko neišdil
domai skaudžius hitlerinės 
okupacijos prisiminimus, bet 
sovietiniai Lietuvos pavergė
jai slepia ir bijo pasauliui pri
sipažinti, kaip jie patys tų pa
čių 1941 metų birželio mėn. 
14-tą dieną, tik viena savaite 
anksčiau, daug žiauriau pasi
elgė, kai nakties vidury pra
dėjo vykdyti pasaulio istorijoj 
negirdėtą smurtą, nuo kurio 
siaubas apėmė suaugusius ir 
vaikus, o ką jau bekalbėti apie 
motinų skausmą.

Tai toks buvo sovietinis rū
pestis Lietuvos vaikais, kai iš
plėštus iš saldaus miego ir su
mestus į tamsius gyvulinius va
gonus - be duonos, be vandens 
vežė į tolimą Rusijos šiaurę, 
atskirtus nuo tėvų, sergančius 
ir mirštančius. Užaugę išliku
sieji pergyveno kitą tragediją, 
kai jiems buvo kalama į gal

vas, kad jie turi garbinti savo 
tėvų žudikus bei kankintojus 
ir dirbti smurtininkų naudai. 
Tai buvo vaikai atlaikę nepati 
kimą kelionę iki apsnigtų ba
rakų, nykimą tamsoje beveik 
be maisto, be medicinos pagal 
bos. Visa tai vaizdžiai aprašė 
tuos kryžiaus kelius perėję, vi
sas fizines ir dvasines kančias 
išgyvenę, savo akimis visą tą 
siaubą matę pirmosios lietu
vės moterys pasiekusios laisvą
jį pasaulį - H. Tautvaišienė, 
B. Armonienė ir S. Rūkienė.

Tai buvo tik pirmas sovieti
nio raudonojo teroro nepriklau
somos Lietuvos vaikų kankini
mo žingsnis. Jis nesibaigia ir 
dabar, tik vyksta švelnesne for
ma. Vaikai terorizuojami ir 
tėvai baudžiami - tik nebe ma
siniai, kad lengviau būtų tai 
nuslėpti nuo laisvo pasaulio 
akių. Bet ir šiuo atveju sovie
tiniai ‘auklėtojai’ išduoda save 
rašydami: ‘Niekas nesukelia 
vaikui didesnio susierzinimo ir 
nepasitenkinimo, kaip baus
mė už nežinojimą, kaip už 
nusižengimą. Kas baudžia 
nekaltą - praranda vaiko mei
lę’. (Tarybinė moteris, 1978. 
10)

Tuo okupantai dar kartą 
parodo savo žiauriai klastingą 
veidą ir kartų kartoms liks ne
pamirštamas iki pat šių dienų 
klausimas UZ KĄ? Už ką tie 
lietuvių ir kitų pavergtų tau
tų vaikai buvo masinai veža
mi, kankinami ir vienaip ar ki
taip tebėra vykdoma dabar. 
Vaikai diskriminuojami mo
kyklose, tardomi už religinius 
įsitikinimus, už bažnyčios lan
kymą bauginami nebūsią pri
leisti prie egzaminų, vėliau 
darbo negausią. Vyresnieji 
baudžiami už vaikų ruošimą 
pirmajai komunijai, mokyto
jai baudžiami, kad per maža 
mokinių priklauso pionierių 
organizacijai ir 1.1.

Ypatingą dėmesį pasaulis 
turėtų atkreipti šiais tarptau
tiniais vaikų metais ir į tokį 
‘G.K.’ paskelbtą pareiškimą: 
‘Visų vaikų gyvenimas galėtų 
būti laimingesnis, jeigu visos 
vyriausybės, ir apskritai visa 
visuomenė, parodytų tokį rū
pestį jais, kokiu yra apsupti 
socialistinių šalių vaikai.’ 
(1979.5.31)

Kyla klausimas, nejaugi 
Jungtinių Tautų atstovai - pa
skelbę šiuos metus garbingais 
vaikų gynimo metais- nemato 
ar nenori matyti, kaip jų 
nariais esančios vyriausybės tą 
šūkį klastingai naudoja?

NEPAlVllJttSKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

WANTED
TOOL & CHE SUftĖRVttOR

Excellent opportunity for master 
eraftsman wltti provvfng eteetri- 
cal manufactųrer, Montęvallo, 
Alabama. Apdicant sbould have 
8-10 years experience in Tool & 
Die, fabrlcation of metai formins 
tools and machinery, design, 
and supervision. Saiary ęom- 
mensurale with ęxperience. 
Excellent benefits. Rėpi y to 
Electrlcal Specialty Products 
Co., P O. Box 21, Monterio, AL 35115, 205-665-(286. E.O.E

(39-42)

3VANTED

MOLD MAKERS & 
TOOL & DIE MAKERS 
PERMANENT JOB IN 

LOS ANGELES, CALIFORNIA 
Modern Faucet manufacturlng 
company needs 3 or. 4 qualifšed men 
for our tool room department. Per
manant oosltion, excellent fringe 
benefits. If you have 4 or more 
years experlence as a tool & die 
maker or mold maker and willlhg to 
relocate, call collect, our Personnel 
Offlce In Los Angeles, 213-582-6286

(39-45)
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Žalias medis ir sausos šakos (!)

Du kunigai Pietų Amerikoje
Jūrate Statkute de Rosaies

Tas įvyko prieš kelis metus, 
Caracas mieste, Venezueloje.

— Mirė vengrų katalikų ka
pelionas, — gavau pranešimą 
telefonu.

Staigi, labai staigi vengrų 
kapeliono mirtis, įvykusi vos 
keli mėnesiai po kardinolo 
Mindszenty irgi staigios mir
ties, mane nustebino ir labai 
sujaudino. Vengrų kunigas 
buvo lyg saulė, kuri šildė ne 
vien jo globojamus vengrus — 
katalikus ir protestantus vie
nodai, bet ir latvių, lietuvių, 
lenkų beikitų komunizmo 
užimtų kraštų patriotus.

Po pietų nuvažiavau į veng
rų namus, kuriuose buvo pa
šarvotas visų mylimo kunigo 
kūnas. Jau kelių gatvių atstu
me buvo aišku, kad nėra vie
tos mašinai pastatyti. Kai po 
ilgoko ėjimo pėsčia priėjau na
mo duris, įsijungiau į srovę 
žmonių plaukiančių į vidų. 
Aplink dauguma kalbėjo veng 
riškai, bet girdėjosi ir kitokių 
kalbų, daugumoje slaviškų. 
Kiek toliau pastebėjau dvi lie
tuves moteris. Priešinga kryp
timi besistumiančių žmonių 
tarpe matėsi vienas pažįsta
mas lenkas.

Didžiulėje namų salėje — 
salės balkonuose, plačiuose 
laiptuose — jau spaudėsi virš 
tūkstančio žmonių. Ant sce

nos - prie karsto padėti keli 
šimtai didelių vainikų. Prie 
pašarvoto kūno garbės sargy
boje stovėjo visų vengriškų or
ganizacijų atstovai.

Prasidėjo iškilmės. Minia 
giedojo vengriškai. Įtempi
mas pasiekė aukščiausią laips
nį kai minia pradėjo giedoti 
vengrų himną. Jauna unifor
muota skautų vadovė himno 
vidury staiga sukniubo ir gar
siai verkė. Užpakaly manęs 
skambėjęs stiprus vyriškas bal 
sas irgi nutrūko. Atsisukau ir 
atpažinau vengrų liuteronų 
pastorių. Pastoriaus veidu rie
dėjo ašaros.

•••
Venezuelos lietuvių kuni- 

gas-kapelionas yra vienuolis 
salezietis. Jis yra vienįntelis 
lietuvis kunigas visame krašte. 
Gyvena čia ir dirba jis su lie
tuviais jau apie 20 metų.

Prieš porą metų, mūsų ku
nigą reikėjo operuoti - jo am
žiuje net lengva operacija jau 
yra rimtas dalykas, o ši dargi 
nebuvo iš pačių lengvųjų.

— Kas Tave, kunige, veš į 
ligoninę? — paklausiau tele
fonu.

— Tai kas čia mane vežios - 
pats kaip nors dasigausiu.

Man buvo sunku patikėti, 
kad tarp kelių šimtų lietuvių

katalikų Caracas mieste, ir 
stambioje vietinių salaziečių 
brolijoje, neatsiranda nei vie
no artimesni žmogaus, kuris 
pasisiūlytų sergantį kunigą nu 
vežti į ligoninę.

Jis taip tik sako, pagalvojau. 
Juk yra žmonių kurie juo pa
sirūpins.

Sekančią dieną kažkaip 
buvo neramu, nejauku ir ne- 
beiškentusi visgi nuvažiavau 
į lietuvių namus pas kunigą - 
pasižiūrėti, kaip ir su kuo jis 
važiuos į ligoninę. Radau jį 
besiruošiantį važiavimui. Bu
vo jis visai vienas, dar rankio
jo savo kambaryje vieną-kitą 
daiktelį. Nervinosi, kalbėjo ir 
jo balsas vietomis užkliūdavo. 
Ėjo labai sunkiai, traukdamas 
vieną koją.

Stebėjau jį, ir buvo man be 
galo liūdna. Antai - jis aplei
džia savo namą, nežino ar dar 
grįš čia gyvas, o prie jo nėra 
nei vieno artimo žmogaus ... 
Seno kunigo vienatvė man iš
rodė šiurpi.

Kai vežiau jį į ligoninę, įsisė
dęs į mašiną jis kalbėjo, ir kal
bėjo. Važiavome ilgai, nes ke
lias tolimas, o čia dar pasitai
kė keli mašinų užsikimšimai. 
Kunigas pasakojo apie savo 
vaikystę Žemaitijoje, apie 
tėvus, apie pirmuosius metus 
seminarijoje. Įsipasakojęs nė

rastas vienuolis, ėjęs vengrų 
kapeliono pareigas Venezue
loje.

Lietuvių kunigas yra pap
rastas vienuolis einąs lietuvių 
kapeliono pareigas Venezue
loje.

Anas buvo patriotas veng
ras. Mūsų kunigas yra Lietu
vą mylįs lietuvis. Taigi kodėl 
pirmasis buvo didelio žmonių 
judėjimo centras ir ašis - myli
mas, apsuptas, įgijęs pasitikė
jimą jaunų ir senų - o lietuvis 
kunigas gyvena beveik kaip at 
siskyrėlis, lietuvių apleistas?

Kame yra skirtumas? Štai 
kame. Vengrų ir lenkų katali
kų bažnyčios politika, tiek tė
vynėje, tiek išeivijoje, yra 
agresyviai tautinė politika. 
Lietuvių katalikų bažnyčios 
politika - bent Pietų Ameriko
je - yra ‘atsargiai diplomatiš
ka’. Jei šiandien mūsų lietu
vis kapelionas Venezueloje ne
beranda kontakto su vietiniais 
lietuviais - ne jis dėl to yra kai 
tas. Js tėra auka klaidingos 
politinės struktūros, kuri pa
mažu, bet be atvangos naiki

nančiai veikia lietuvių katali
kų misijas Pietų Amerikoje.

•••
Šiomis dienomis lankysis 

JAV-bėse Popiežius. Lenkas 
Popiežius. Ar tikriau - buvęs 
lenkas kardinolas, kuris buvo 
išrinktas popiežiumi todėl, 
kad lenkų dvasiškiai niekad 
nebijojo tautinės politikos ir 
už tai gavo atpildu tokią popu 
liarumo dovaną, jog priėjo 
prie aukščiausios valdžios.

Gal šis popiežiaus atsilan
kymas ir ‘antroje lenkų sosti
nėje’ Chicagoje (lenkų, ne lie
tuvių), pagaliau atvers akis 
mūsų dvasiškijai ir parodys jai 
kokias nedovanotinas klaidas 
ji daro Pietų Amerikoje?

(Bus daugiau)

EMPLOYMENT & TRAINING 
For youth I 6 to 2 I mušt be a resident 
or Allegheny County. (Living oulside 
the city of Pittsburgh.) Variety of 
job positions available for high school 
dropouts and graduates. Employment, 
edueational, personai ccunseling serv- 
ices. For additional information phone 
412-351-0271.

An Equal Opportunity Employer 
(30-39)

Naujiems skaitytojams Dirva 
siuntinėjama iki šių metų galo

pats nepajuto kai ėmė kaskart 
labiau žemaičiuoti, jo kalba 
tapo nuostabiai graži, skam
bėjo sodriai, sultingai - kaip 
prinokusi, saldi Žemaitijos so
do kriaušė - o aš klausiausi, ir 
jį supratau, ir jo gailėjausi.

Vėliau lankiau kunigą ligo-

už 2 dolerius!
Vilties draugijos valdyba, norėdama praplėsti skai

tytojų ratą ir supažindinti su Dirva tuos, kurie jos ne
skaito, nutarė NAUJIEMS SKAITYTOJAMS nuo šios 
dienos iki 1980 m sausio 1 d. siuntinėti Dirvą tik už 
DU DOLERIUS.

ninėje. Operacija gerai pasi
sekė. Ano, mašinoje turėto 
‘nuo širdies’ pasikalbėjimo 
daugiau neminėjome - nei jis, 
nei aš. Jis vėl savyje užsidarė, 
giliai paslėpęs savo išgyveni
mus, savo vienatvę ir nusivy
limus. Vėl buvo jis vienišas, 
nuskriaustas savo tautiečių lie 
tuvis kunigas, kurs nepraleis-

IX AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS

1979 m. spalio 13 ir 14 dienomis, Hollenden House, 
Cleveland, Ohio

DARBOTVARKĖ

Spalio 13 d., šeštadienį:

8:00-10:00 vai. ryto — Registracija.
10:00 vai. ryto — Kongreso atidarymas. Darbo pre

zidiumo kvietimas. Invokacija. Himnai. Mirusių Tarybos 
narių pagerbimas. Sveikinimai. Amerikos Lietuvių Tary
bos pirmininko pranešimas. Paskaita „Helsinkis — Bel
gradas — Madridas’’. Diskusijos pranešimo paskaitos 
ribose.

12:30-2:00 vai. p. p. — Priešpiečiai.
2:00 vai. p. p. — Popietinė sesija. Paskaita „Lietu

vos laisvės viltys šių laikų tarptautinėje raidoje”. Paskai
ta „Jaunesnioji karta Lietuvos laisvinimo darbe”. Disku
sijos — paklausimai paskaitų ribose.

4:30 vai. p. p. — Sesija užbaigiama.
7:00 vai. vak. — Kokteiliai.
8:00 vai. vak. — Iškilminga Kongreso vakarienė.

Spalio 14 d., sekmadienį:

Be abejo, Jūs turite pažįstamų kurie iki šiam laikui 
Dirvos neskaitė — užprenumeruokite jiems susipažinimui 
už 2 dolerius! Gal jiems patiks Dirva ir kitais metais 
patys taps jos skaitytojais ir prenumeratoriais.

Jei kiekvienas atsiųs tik vieną adresą — Dirvos skai-

davo jokios progos karčiai atsi
liepti apie jį apleidusius tau
tiečius.

•••

9:00-11:30 vai. ryto — Kongreso komisijų posėdžiai. 
12:00 vai. — Iškilmingos Kongreso Mišios katedroje. 
2:30 vai. p. p. Baigiamasis Kongreso posėdis. Pa

skaita „žvilgsnis į okupuotą Lietuvą”. Diskusijos — pa
klausimai paskaitos ribose.

3:30 vai. p. — Komisijų pranešimai: Mandatų, rezo
liucijų. Kongreso užbaigimas.

tytojų padvigubės ir laikraštis sustiprės.

—-------------IŠKIRPTI — — --------------

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu............... dol. ir prašau siuntinėti Dirvą nuo
šios dienos iki 1980 m. sausio 1 d. už 2 dol. šiems asme
nims:
Pavardė ir vardas...................................................................

Adresas ...................................................................................

Pavardė ir vardas..................................................................

Adresas ............................ ........................................ ..............

Užsakytojas: ..........................................................................

Vengrų kunigas buvo pap

Amerikos Lietuvių Kongresui Clevelande spalio 13-14 d. rengti komitetas Chicagoje. Iš 
kairės: dr. J. Valaitis, I. Blinstrubienė, pirm. kun. A. Stasys, J. Pakalka, T. Blinstrubas.

V. Noreikos nuotr.
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iSlKURYBA IR MOKSLAS
Los Angeles 'smogo’ 

žiaurus slogutis

Angelų miestas, aplipęs 
keleto tuzinų "priemiesčių”, 
kurie savejopi būtų nemaži 
miestai, kaip antai Pomona, 
Long Beach, Burbank, San
ta Monica, San Fernando, 
Santa Ana ir aibės smul
kesnių, savo vientisa visu
ma sudaro stulbinantį Me
galopolį daugiau 550 ketvir
tainių mylių pločio bei virš 
7,000,000 gyventojų.

Tuo mes naiviai didžiuo
jamės, girdi esą visoj Ame
rikoje pirmoje vietoje, plo
to ir skaičiaus atžvilgiu. 
Taip ir ne. Iš JAV 50 vals
tybių, tokių pygmėlių kaip 
Delaware sutalpintume 16 
(440,000 gyv.) daugelį kitų 
po septynias, po penkias, 
po dvi ir pan. Bet yra ir 
maža saujelė truputį dides
nių: Ohio, Teksas po 9 mil., 
lllinois 10, Pensylvania 11 
ir pagaliau New Yorkas 15.

• Birutė Vilkutaitytė- 
Gedvilienė. TIKRASIS KE
TURAKIS IR JO RAŠTAI. 
Išleido Keturakio dukros ir 
sūnūs. 324 psl. kietais vir
šeliais. Kaina 10 dol. Spau
dos darbą atliko Vilties 
spaustuvė Clevelande. Ap
lankas ir vinjetes dail. Bi
rutės Vilkutaitytės-Gedvi- 
lienės. Knygos įvade paaiš- 
kinada kodėl ši knyga atsi
rado ir supažindinama ar
čiau su Amerikos pirtyje 
autoriumi. Toliau spausdi
nama originalioj kalboj jo 
raštai. Knygoj daug nuo
traukų ir dokumentų, įro
dančių kad Juozas Vilku- 
taitis buvo tikrasis Ameri
ka pirtyje autorius.

C. GEDGAUDAS 
Santa Monica

Laikinas reiškinys. Kali
fornijos pajūrys karštai, 
kuo skubiausia statosi, kur 
tik dar vietos yra, taip kad 
ekspertai apskaičiavo, jog 
2000 metais San Diego, — 
Los Angeles, — San Fran- 
cisco susilies į apokalipsinę 
pabaisą, kokių 40 milijonų 
pasaulio milžiniški ausiu 
skruzdėlynu, 4,800 ketv. 
myl. pločio. Tam nenuginčy- 
tinas įrodymas, tai mūsų že
mių sklypų ir namų kainos, 
kurios kyla it patrakusios, 
nebe metais, netgi mėne
siais, o savaitėmis.

šiurpu. Verčiau grįžkime 
šiūdienėn būklėn, palygi
nant mus su Europos vals
tybėmis. Angelų miestą pri
pildyti reiktų 32 Liuksem- 
burgus. Visa Austrija tiktų 
lyg bratwurstas prie rau
gintų kopūstų: lygiai 7 mi
lijonai! Tačiau Monako ku
nigaikštyčių reiktų 305, 
jei gyventojų atžvilgiu 
(23,000), ar net 1,100, jei 
teritorija (pusė ketvirtai
nės mylios). Pagaliau žvilg
terėjus Pabaltyn, Estija 
(2.1 mil.), Latvija (2.2 
mil.) ir Lietuva (2.8 mil.) 
šiaip taip mūsuose visos 
trys išsitektų, jei viršskai- 
čiui pasiūlytume iškeliauti 
15-20 metų Aliaskon, sta
tyti geležinkelius ir alyvos 
vamzdynus 60 žemiau nulio 
pūguose. Jie tokiomis turis
tinėmis iškylomis gardžiuo- 
jasi — juk papratę ... Gana 
to abejotino skonio makab
riško jumoro. Tačiau anot 
Figaro, laimingas kas su
spėja pašypsoti, prieš pri
verstas ašaroti.

O mes čia irgi taip pat 
darome, šluostydami savo 
paraudusias akis, raminda
mi viens kitą užkimusiais 
balsais: šypsokis! ryt, tik
rai prižada meteorologas, 
padarysiąs skaidresnį smo
gą. O kita vertus, esame vos 
porą dienų prieš pastatant 
pasaulinį rekordą: 13 dienų 
iš eilės smarkiausio smogo 
55 metais, kada būdavo 1 ir 
net 2 laipsnio oficialus pra
nešimai apie "nesveiką 
orą”, stabdant mokslą, spor
tą, sunkiąsias metalo, aly
vos perdirbimo įmones, pa
tariant sėdėti namuose už
sidarant langus, vengti fizi
nio darbo ir t.t. Gi į ligoni
nes grūste grūdasi aibes pa
sunkėjusios astmos, širdies 
negalavimo aukos. Viena 6 
metų mergaitė jau kritiš
koje padėtyje, laikoma de
guonies palapinėje, kad al
savimas palengvėtų. Nuo
dingi dūmai, tyvulioją virš 
mūsų galvų lyg debesiu,

geltonai rudos purvinos 
spalvos, susidaro iš ozono, 
sieros dvideguonio, gazolino 
dujų ir dar keleto chemika
lų, švino, tepalo, grafito, va
lymo (detergent) ir kitų 
įmantriausių junginių, kad 
sudarius du pardavinėjamo 
benzino chemijos šedevrų: 
”regular” ir ”super”, bei 
motoro tepalą.

Tai kas gi čia darosi ? Kas 
kaltas ? Kodėl tos nelemties 
nepašalinama? Nesijaudin
kime. Ramiai sudėkime fak
tą prie fakto, žodį prie žo
džio ir paaiškės daugel pa
slapčių.

Visų pirma, prisipažinki
me, jog žiaurios realybės 
atsisakome suprasti: esame 
pagimdę nuožmų super — 
milžiną prieš kurį King 
Kongas atrodytų lyg skruz- 
dytė. Jisai gyvas, baisiajė- 
gis, šešių milijonų galvų 
besmegenis, atkakliausios 
savinaudos stumiamas. Bet 
nevaikšto. Ne, ne ir ne! 
Pusdievis važinėja 7 milijo
nus automobilių pasikinkęs, 
ypač rytais nuo 7 iki 9 va
rydamas savo vergus dar
ban vidurmiesčio link, o po 
piet tarp 4-7 atgalios į prie
miesčius. Liepė taip, ir pri
vertė inžinierius sustatyti 
tokį greitkelių įmantrų reiz- 
ginį, kuris atrodo atšiau
riau, nežmoniškiau už pa
čius šlykščiausius "science 
fiction” — mokslines fanta
zijas ”ateities metropoles”. 
Atsibuskime! mes jau ir 
esame ateityje, bet to dar 
nepastebėjome, nes "pažan
ga" vystėsi pasalomis, neju
čiomis, lyg nieko dėta ... O 
besmegenis pusdievis, ap- 
kaušęs savo visgalia, ėmė 
nepaisyti gamtos dėsnių, 
jos veiksmų natūralios ei
gos, vaizdavosi esąs ją pa
vergęs savo užgaidoms.

Tad tereikėjo tik tam 
tikrų gamtos ir aplinkos są
lygų, specifinio oro spau
dimo ir jo susiklosčiusių 
sluoksnių temperatūros in
versijos, na ir vieną gražią 
dieną viskas susidėjo atsa
kančiai, — gavome 2 laips
nio smogą, kuris vis tęsiasi.

Panagrinėkime sąžiningai 
padėtį. Mūsų Megalopolis 

tūno tampriai įgrūstas dau
boje, aklinai aptvertas iš vi
sų trijų kontinento pusių 
aukštais kalnynais: Santa 
Monikos, San Gabrielo, San 
Bernardino, Santa Anos. 
Belieka tik vakarinė pajū
rio spraga, be kurios jau se
nai būtume uždusę. Pasižiū
rėkime vėliausin Oro Kon
trolės žemėlapin. Vien tik 
pajūrys: Malibu, Santa Mo
nica, Playa dėl Rey, Man- 
hattan Beach, Redondo 
Beach, Palos Verdes, tai 
vienintelė žemės juostelė 
dar veik neužnuodyta. To
liau, Long Beach iki New- 
port Beach, smirda iš visų 
jėgų, gamindami tenajos 
dieną ir naktį smogo tik su
dėtines dalis, todėl žemėla
pyje objektyviai pažymėtos 
kaipo ”švarios” — orą ga
limą kvėpuoti be sveikatai 
pavojaus.. Nebijokit. Dar tik 
pradžia. Mat čia susibūrė 
pramonės milžinai: žalios 
alyvos didžiulės rafinerijos, 
plieno gamyba — pažangos 
kūryba. Jų didžiuliai kami
nai, pralenkiu dangoraižius, 
vemia padangėsna ozoną, 
sieros, švino junginius, ne- 
dafiltruotus benzino purvus, 
ir aibes kitų skanėstų. Kar
šti dūmai prašovę žemutinį 
atmosferos sluoksnį, susi
tinka nekliudomai’ saulutės 
spindulius, tuo tarpu stu
miami švelnaus pajūrio vė
južio miesto centro- link. O 
Saulė Motulė maloniai siun
čia darban savo ultrafiole- 
tinius spindulius,, kurie 
skverbiasi vykdyti aukštos, 
chemijos inžinierijos sinte
zę, sukombinuojant iš ozo
no, oro,, angliarūgšties, ben
zino garų, vandens garų, 
sieros dvideguonio ir t.t. 
tikrą geriausios rūšies smo
gą1 pridedant jam pagal tu
rimą tos dienos meniu me
džiagas ir kokių ypatingų 
prieskonių2). Prabėgomis, 
nepamiršta elementarines 
chemiškos reakcijos, pa
verčiant nekaltą sieros dvi- 
deguonį į šiurpią sieros 
rūgštį3).

šių daugelio smarkių nuo
dų koncentracijos būklė Oro 
Kontrolės skirstoma trejo
pai: 1 laipsnyje — "nesvei

kas oras”; 2 — "pavojin
gas”; gi apie 3 laipsnį ven
giama ir kalbėti: tai būtų 
padėtis, kada šimtai kristų 
it musės ...

Ta proga jums tenka pa
sakyti keletą įdomių daly
kėlių, kuriuos žino visi eks
pertai, bet viešai "užmirš
ta".

— Kad per paskutinius 
20 metų Los Angeles basei
no gyventojų skaičius pa
kilo iš 4.1 mil. iki 7 mil., o 
lygiagrečiai benzino sunau
dojimas padidėjo iš 3.5 iki 
10 mil. galionų per dieną.

— Kad gazolino rafineri
jos išspjauna dangun šiuo

(Nukelta į 6 psl.)

1) SMOG yra sudėtinis žo- 
disė SMO ke + f OG sulieji
mas nukaltas 19 šimtm. pra
džioje Londono Cockney dar
bininkų priemiesčio liaudies 
jumoro — maždaug mūsų 
”Šančiškių” liaudies kultūros 
lygio, bet taip šmaikščiai taik
lus, kad dabar pripažintas ir 
vartojamas visame pasaulyje. 
Londonas gi ir anais laikais 
būdavo juo padengtas, susu
muojant dienas, daugiau kaip 
pusę metų, bet dar be tų nuo
dingų ozono + gazolino + ki
tų chemijos bjaurybių priemai
šos, todėl nesudarydavo londo- 
niečiams ypatingo nepatogumo, 
išskyrus visišką nematomumą 
nuo prietamsių ligi paryčio.

2) Fluorido — be dantų va
lymo vaikučiams pastos, varto
jamas žiurkėms nuodyti; Me- 
tachlorido (Malation klasės) 
purškalų lėktuvais ir miltelių 
vabzdžiams bilijonais žudyti; 
mikroskopinių smėlio dulkelių 
sukeltų Santa Anos audros vė
jo, ir panašių visokeriopų gė
rybių kaip pav. kaminų suo
džių tonas. Visa tai, su pagrin
diniu smogo patiekalu, esame 
priversti įkvėpti plaučiuose. 
Galite įsivaizduoti jįj nuotai
ką...

3) Sieros rūgštis (SO4H2). 
Smarkiausia rūgštis. Ėda vi
sas organines medžiagas ir vi
sus metalus, išskyrus tik vie
ną: gryną 24 karatų auksą. Jai 
tolydžio krentant žemėn, rasos 
metu, dar blogiau, lietui tik 
pašlakščius, visi augalai džiū
gauja, kaip vėžiai verdančiame 
vandenyje... Visi metalai ru- 
dyja, asfalto stogai prakiura — 
žodžiu, tasai mūsų snogufis, 
tai šimtai malonumu ...
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LOS ANGELES 'SMOGO'... HOT SPRINGS
(Atkelta iš 5 psl.) 

metu tonas teršalo kas va
landą, o 6 mil. automobilių 
aišku, šimteriopai tiek.

— Pats sensacingiausias: 
— Kad normalus automobi
lis, pravažiavęs vieną blo
ką, — kartoju: vieną bloką, 
sunaudoja ir apteršia tiek 
oro kiek privalo turėti žmo
gus kvėpuoti 7 savaitės!!

Nepatikėtina? Betgi tai 
senai žinomas ir oficialiai 
išbandytas bei patikrintas 
eksperimentas. Padauginkit 
tai iš 6 milijonų mašinų, 
pravažiuojančių kiekviena 
50-100 vidurkio blokų kas
dien, ir gausite bilijonų bi
lijonus švaraus oro nuosto
lio, bei tirščiausio smogo 
kuriame galėsite kirvį pa
kabinti atsiradimo paslaptį.

Tuo būdu priėjome liepto 
galo, ir tenka vėl pradėti 
nuo pat pradžios. Kas gi čia 
iš tikro darosi?

Šauniausia vaidyba, ne- 
p a 1 y g i namai aukštesnio 
rango iki pat viršūnių, bet
gi faktinai tik Barnumo cir
ko blanki kopija. O tasai 
dantų užkalbinėjimo geni
jus nebijojo drėbti tiesą 
akysna jo gerbėjams, karto
damas savo istorinį aukso 
posakį: „Kas minutę gims
ta žioplys”;

Panašiai smogo atžvilgiu, 
kiekviena organizacija, ar 
valdžios, ar super — įmo
nes, ar Pusdievio skysčio 
pardavinėtojų, o jų visų 
d a u gybė, „susirūpinusi”, 
„steigiamas tyrinėjimo or
ganas”, „leidžiamos smogo 
kontrolės taisyklės”, "nu
statomos išmestų dujų nor
mos”, „surandamas stebuk
lingas filtras”, ir nusikal
bama tik nuo koto, nes tie 
naujiausi filtrai arba visai 
neveikia, nieko nepagerina, 
arba dar blogiau, tik su
trikdo motoro normalią vei
klą ir padidina jo teršalus.

Amerikiečiai juk puikiai 
žino, kad bandyti sutram
dyti tigrą, laikant jam uo
degą, labai nesveika, o jie 
naiviai bando palaikyti Pus
dievio uodegą ...

Komiškiausias pavyzdys, 
tai Oro Kontrolės Komisijos 
„pozityvi veikla”, „sutram
dant” mažų įmonėlių kami
nų dūmus. Tam didvyriš
kam reikalui jie paskyrė net 
keturius kontrolierius. O L. 
A. plote tokių įmonėlių yra 
per 65,000. Vyrukai surašė 
protokolus keliolikai, „už 
ventiliatoriaus nepilną jė
gą”, „Už kuro angos durų 
netikslų užsidarymą” ir pa
našius smogui panaikinti 
aukštus pasiekimus — vi
sos tos įmonėles su mažy
tėm krosnytėm, tai gal vie
na šimtą milijoninė dalely
tė oro teršimo. Į bilijoninio 
mąsto rafinerijas ir meta
lurgijos įmonės jie net no
sies neįkišo, aplenkiant jas 
20 mylių atstu. Su tigrais 
pavojinga žaisti...

Tačiau yra vistiktai ir 
^TQiko proto, ir drąsių žmo

nių. Jie nežaidžia su Pus
dieviu, — jį nugali visai jį 
panaikinant.

Taip Vėjo Jėga, benzino 
pardavėjų ir tarnų išjuokia
ma, tai nemokama Dievo 
dovana, ir vienas užsispy
rėlis inžinierius baigia sta
tyti savo išrastą vertikali
nę oro turbiną, kuri aprū
pins lengvai metų metais 
dviejų aukštų namą šviesa, 
apšildymu, virtuvės bei šal
dytuvo pareikalavimus. Jo
kio smogo! Bet bus didelis 
nuostolis elektros kompani
jai, o jinai juk Pusdievio 
vergė, iš jo gauna žibalą. 
Šalia jos, politikieriai, biz
nieriai, stoja pieštais prieš 
išradėją.

Vandens Jėga, — kita ne
mokama Dievo dovana, Nia- 
garomis šniokščia bepras
miškai žemyn visose JAV 
didupėse, bet niekas nedrįs
ta jų išnaudoti. Elektros 
vertelgos vėl šoka pieštais. 
Jūros bangos jėga labai se
nai matematiškai ir hidro- 
naminiai yra išspręsta, kaip 
panaudoti. Jokių projektų 
nedaroma. Atoslūgių — 
potvynių jūros jėga, vėl gi 
nemokama Dievo dovana, 
mėnuliui du kart per parą 
tarpininkaujant, irgi suda
rytų, kaip ir bangos, bili
jonus megavatų elektros 
tik keliuose stotyse. Apei
nama tylomis.

Pagaliau, šviesiosios Sau
lutės spinduliai nemokamai 
mums teikia šilimą, apšvie
timą, gi elektroniškai jau 
išspręsta problema tą jėgą 
paversti elektros srovėn. 
Tačiau išradimas tevarto
jamas tik satelitams elek
tros jėgą gaminti. O išra
dėjų saulės varomi automo
biliai išjuokiami.

Tad nėra išeities. Reikia 
kentėti kvailą oro teršimą 
kol Pusdievis pastips, atsi
gėręs paskutinio naftos iš
sekusio šaltinio.

Jei tie jo fanatiški ver
gai visvien atsisakytų var
toti elektros baterijų jėgą, 
kuri senai naudojama įmo
nių sunkvežimukų, kilno
jančių sunkius svorius ir 
juos važinėjančių, tai tiems 
užsispyrėliams yra dar vie
na skysto kuro išeitis, kurį 
pritaikyti jų mylimiems 
Kadilakams labai lengva, 
mažais pritaisymais. Tai 
paprastas metyl — alkoho
lis, senai vartojamas India-

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

RADIJO VALANDĖLĖS 
„LEISKIT Į TĖVYNĘ” 

SUKAKTUVĖS
Prieš trejus metus spalio 

10 d. pirmą kartą Hot 
Springse nuaidėjo lietuviš
ka radijo valandėlė — Li
thuanian B r o a d c a sting 
SPA, pasirinkdama motto 
„Leiskit į Tėvynę”, kurį vė
liau įjungė į valandėlės pa
vadinimą. Sukaktis dar la
bai kukli, bet per tą laiką 
radijo valandėlė iš vieno 
karto per mėnesį išaugo į 
tris pusvalandžius per mė
nesį. Programose stengia
masi paminėti visi svarbes
ni istoriniai įvykiai, prista
tomos knygos, paminimos 
mūsų žymiųjų rašytojų su
kaktys, skaitoma poezija; 
dainos ir operų arijos api
budinamos anglų kalba, nes 
klausytojų tarpe turima 
amerikiečių ir kitų tautybių 
žmonių, iš kurių gaunami 
malonūs atsiliepimai. Va
landėlės steigėjai buvo Sa
lomėja šmaižienė — pro
gramos vedėja, Petras 
Šmaižys — rekorduotojas ir 
Antanas Kruklys — kasi
ninkas. Laikui bėgant, jie 
inkorporavosi, pavadindami 
savo korporaciją — Lithu
anian American 
SPA, Ine. Vėliau į 
riatą įsijungė L. 
nas, apsiimdamas 
riaus pareigas. Kontrolės 

Society 
direkto- 
Sabaliū- 
sekreto-

napoilio lenktynėse, kur va
ro mašinas virš 240 MPH. 
Oro apteršimo nėra visiš
kai, ir taškas! Išmetami 
vandens garai, pasidaro 
švarus vanduo.

Pabaigai (esame šian
dien, 17, vis dar smoge) pa
tieksiu šmaikščiausį maka
brišką juoką kokį kada 
.nors esmi išgirdęs, žinote, 
jog mūsų gubernatorius 
Brownas nustatė mums 
lygs — nelygus taisyklę: 
gausi benzino tik tą dieną 
kuri sutinka su tavo ma
šinos numeriu galu — po
rinis ar ne. Tai štai tas 
juokas:

„Gubernatorius Brownas 
įsakė Kalifornijai lygs —
nelygus programos priedą”, jaunasis 
pareiškė rimtu veidu J. Car- 
son, televizijos „variety” 
žvaigždė, ir stabtelėjęs pri
dūrė „kvėpuoti kas antra 
dieną”.

Savininkai: J. JANULAITIS ir J. MAtEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimu didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Salomėja Šmaižienė 
komisiją sudaro Kostas 
Marcinkus ir Antanas Zu- 
bavičius. Vietos ir spau
dos žinių skaityme tal
kininkauja A. Zunbavičius 
ir L. Sabaliūnas. Programo
se apsieinama be komerci
nių skelbimų, valandėlė iš
silaiko grynai iš geros va
lios žmonių aukų. Prieš tris 
mėnesius valandėlė pakeitė 
radijo stotį ir transliavimo 
laiką, pereidama iš KBHS 
AM stoties į KGUS FM ste
reo muzikinę radijo stotį, 
populiariausią Hot Springs, 
kuri girdima ir aplinki
nėse valstijose, banga 97.5 
MHTZ.

Š. m. spalio 5 d. „Leiskit 
į Tėvynę” valandėlė ruošia 
sukaktuvinį koncertą-pobū- 
vį, kad pabendrauti su rė
mėjais bei klausytojais, įne- 
šant kultūrinį pragiedrulį į 
pensininkų gyvenimą.

Programa bus tikrai įdo
mi — iš Chicagos atvyksta 
muz. Faustas Strolia su sa
vo studentų vokaliniu an
sambliu ”Vaiva”, kurį su
daro jaunuoliai: Dana Braz
džiūnaitė, Ričardas Burba, 
Viktoras Kelmelis, Marija 
Kivėnaitė, Antanas Kivė- 
nas, Rita Kuželytė, Vincas 
Olšauskas, Dana ir Vita 
Radzevičiūtės ir Regina 
Ruesch. Visi ansamblio da
lyviai ne tik dainuoja, bet 
ir vaidina. Suher Jasevičius 
iš Chicagos pašoks orienta- 
linius šokius. Be to, vietos 
solistas Gintaras Aukštuo
lis padainuos lietuviškai ir 
angliškai, jam akompanuos 

muzikas Almi s
Zdanius. Koncerto pradžia 
7 vai. vakare, o bufetas ir 
baras veiks jau nuo 6 v. v. 
Po programos šokiai iki vi
durnakčio smagiam orkes

trui grojant. Pobūvio vie
ta — Graikų ortodoksų salė, 
502 Morrison, vienas blo
kas j rytus nuo Centrai 
Avė., maždaug ties Safeway 
krautuve. Bilietai iš anksto 
gaunami per platintojus ar
ba koncerto dieną prie įėji
mo. Dalyvaukime kuo gau
singiausiai, įvertinkime jau
nimą, kuris mylėdamas dai
ną ir lietuvišką žodį, neboja 
vargo ir atvyksta suteikti 
mums malonią pramogą.

Salomėja Šmaižienė

20.00

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
J. Juodis, St. Petersburg 2.00 
A. Andriušis, Dorchester 7.00
S. Balsys, Stow ............... 2.00
E. Č. Gedgaudai,

Santa Monica ..
A. Petruškevičienė,

Australija .....................10.00
A. Rinkevičienė, Toronto 2.00 
E. Simon, Hamilton .... 2.00 
Dr. J. Yčas, Toronto .... 7.00 
X. Y., Rochester............. 10.00
R. Sonda, Toronto.........  7.00
J. Gužauskas, Baltimore 5.00
J. Biliūnas, Mentor........... 2.00
K. Kalendra, Weston .... 5.00 
A. D. Ratkeliai,

Mission Viejo ............. 12.00
J. Beniūnas, Hartford .... 2.00 
P. Bukšnys, Dearborn .. 2.00 
Jūrų Šaulių Švyturio

kuopa Detroite............. 25.00
S. Milašius, Kenosha .... 7.00 
E. Modestas,

Willow Springs ..
X. Y., Philadelphia 
V. J. Vaičjurgiai,

Dorchester.................... 20.00
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.

7.00.
50.00

WALNUT PARK PLAZA
P. B. X.

EXPERIENCED ONLY FULL OR 
PART TIME, 555 CONSOLE. ASK 

FOR MRS. FACTORI 
215-476-2250

638-44)

HOUSEKEEPERS
FOR RETIREMENT CENTER FULL 

TIME POSIT1ON. CALL MRS.
FACTORI 

215-476-2250 ,io
(38-44)

PRESS OPERATORS
Expanding northern Ca company needs 
qualified journeyman eraftsmen press 
operators for combination web & 
sheet fed eęuipment up to 40”. Heavy 
4. color & book work. Ahove sca’.e 
wages & attractive benefits. For more 
information send resume to: FREE- 
MONT LITHO 44799 lndustrial Dr., 
Freemont, Ca. 94538. (39-42)

WANTED
DIE Sinkers, Lathe Hands and Edger 
Hands — Mušt be a journeyman. Day 
shift work, excellent benefits, vvages 
and retireinent. Please send resume to 
FRANKLIN FORGE & MFG., P. O. 
BOX 216, WEST BRANCH, MICH. 
48661. (38-42)
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Laiko srovė jau spėjo 20 
metų nunešti praeitin nuo 
St. Louis Apylinkių sky
riaus įsisteigimo. Prieš dvi
dešimt metų inžinierius 
Bakšys, dirbęs prie pašto 
rūmų statybos St. Louis 
mieste, iškėlė mintį įsteigti 
Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos skyrių. Radęs 
pritarimą tarp naujųjų 
ateivių pakvietė tuometinį 
Sąjungos pirmininką inž. 
Eugenijų Bartkų atvykti 
tuomet į East St. Louis, 11- 
linois ir, jam atvykus, Bush 
restorane prie istorinio 
Edds tilto, jungiančio East 
St. Louis, Illinois ir St. 
Louis, Missouri įvyko stei
giamasis susirinkimas. Tai 
buvo 1959 metais gegužės 
mėnesį 19 dieną.

Sąjungos pirmininkas 
inž. Eugenijus Bartkus pa
sveikinęs visus susirinku
sius, išryškino Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos 
tikslus ir užduoti Jungtinė
se Amerikos Valstybėse. Po 
to pasitarimo metu buvo 
prieita vieningos nuomonės 
įsteigti skyrių, kuris apim
tų lietuvius gyvenančius ne 
vien East St. Louis, Illinois 
ir St. Louis, Missouri mies
tuose, bet ir kitose greti
mose vietovėse Illinois ir 
Missouri valstijose. Dėl to 
ir dabar skyrius turi vardą: 
A.L.T.S. St. Louis apylin
kių skyrius.

Kodėl ši 20-ties metu su
kaktis yra prisimenama ? 
Visų pirma, kacbtai yra įvy
kęs faktas, rodantis, jog ir 
mažesnėse lietuvių kolonijo
se lietuviai suprato organi
zuotumo reikšmę, kuri įga
lino ir įgalina efektyviai pa
reikšti savo mintis ir jaus
mus kaip lietuvių — sąmo
ningų lietuvių, neužmiršu
sių savo krašto — tėvynės 
ir gražių tradicijų.

St. Louis apylinkėse — 
Amerikos vidurvakaruose— 
jau nuo seniau gyveno se
nųjų ateivių karta. Visame 
pietiniame Illinois, prade
dant nuo Springfield — 
East St. Louis, Benton, 
Herrin ir baigiant West — 
Frankfurt pasiskleidę gy
veno lietuviai. Missouri val
stijoje jie irgi jau buvo įsi-

ALT S-gos St. Louis apylinkių skyriaus nariai vieno po
būvio metu.

BRONIUS TIŠKUS

irkūrę, St. Louis mieste 
East St. Louis mieste turė
jo savo parapijas, organiza
cijas. Jos atitiko tuometi
nius jų potroškius.

Tačiau naujųjų ateivių 
banga po 2-tro pasaulinio 
karo atsinešė savo širdyse 
dar ir kitus potroškius — 
efektyviai pasireikšti ir pa
dėti savo pavergtai tėvynei 
savo organizuota veikla 
reiškiantis tarpusavyje ir 
amerikiečių tarpe. Ta kryp
timi St. Louis apylinkių 
skyrius ir rikiavo savo veik
lu

Pirmoji skyriaus valdy-. 
ba, kurion įėjo inžinierius 
Jonas Gumbelevičius, dr, 
Paulius Švarcas, Brohįus 
Tiškus, Vladas Tervydis, 
Albertas Paulikaitis ir Juo
zas Kiemaitis, vadovaujant 
inž. Jonui Gumbelevičiui, 
padėjo tvirtus pagrindus 
ateities veiklai. Bėgo metai, 
keitėsi pirmininkai. Skyriui 
pirmininkavo dr. Paulius 
Švarcas, Vladas Tervydis, 
Bronius Tiškus ir iš mote
rų sėkmingai vadovavo sky
riui Aldona švarcienė. šiuo , 
metu minint 20-ties metų 
sukaktį skyriui vadovauja 
vėl pirmasis pirmininkas 
inž. Jonas Gumbelevičius.

Ką svarbesnio skyrius 
nuveikė? Vienas iš svarbesu 
nių skyriaus užmojų buvo 
pravesti Sąjungos Seimą 
1963 metais St. Louis mies
te. šis seimas buvo atžymė
tas kaip vienas iš geriau
siai suorganizuotų ir pra
vestų seimų. Negausus na-

M. Kikutienė, J. Gumbelevičius, V. Tervydis ir R. Gintau
tas vieno posėdžio metu.

jįjff'
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ALT S-gos St Louis apylinkių skyriaus pirmoji valdyba. Sėdi iš kairės: Vladas Tervy- 
dis, Albertas Paulikaitis, Juozas Kiemaitis. Stovi: Bronius Tiškus, dr. Paulius Švarcas ir pirm, 
inž. Jonas Gumbelevičius.

riais skyrius sugebėjo gerai 
pasireikšti. Prie to dar pa
stebėtina, jog skyrius gau
siomis aukomis parėmė „Li- 
thuania 700 Years1” išleidi
mą. Parėmė ir įgalino Ste
fanijos Rūkienės knygos 
„Grįžimas į laisvę” išleidi
mą. Skyrius atsiliepė į visus 

Dr. Pauliaus ir Aldonos Švarcų sodyboje susirinkimo vaišėse.

lietuvius ir Lietuvą liečian
čius įvykius kaip Simo Ku
dirkos išdavimą nuo Ame
rikos laivo.

Skyrius ir skyriaus na
riai gausiai parėmė spaudą. 
Ypatingo dėmesio ir para
mos susilaukė Dirva — Vil
ties draugija.

Savo vietovėje skyrius 
pasireiškė, kaip judrus or
ganizuotas vienetas šalia 
visus lietuvius jungiančios 
Lietuvių Bendruo menės 
skyriaus. Vienu metu sky
riaus nariai gan energingai 
reiškėse „Aušros” chore, 

kuris atliko programą ir St. 
Louis sąjungos seime vado
vaujamas Alberto Paulikai- 
čio. Skyriaus nariai prisidė
davo Vasario 16-tos pro
gramos pravedimo kasmeti
niuose minėjimuose.

Kas liečia kultūrinius pa
rengimus; skyrius per 20 

metų — kasmet praveda du 
tradicinius vakarus su kul
tūrine programa.

Programas išpildė ne tik 
vietinės pajėgos, bet svečiai 
iš Chicagos, Hot Spring, 
Cleveland. Skyrių aplankė 
ir tautinės sąjungos vetera
nas J. Bačiūnas, Sąjungos 
pirmininkė E. čekienė. Per 
skyriaus 10-mečio minėjimą 
atsilankė Sąjungos valdy
bos nariai iš Chicagos.

Daug nuoširdumu ir dar
bu prisidėjo prie skyriaus 
vos veiklos Gumbelevičiai, 
Švarcai, Tervydžiai, Lujai, 
Kikučiai, Paulikaičiai, Klei- 
naičiai Tiškai, Vaitkuvienė 
ir kiti skyriaus nariai. Su
sirinkimai — visuotini na

Bronius Tiškus, S. Balzekas, Agota Tiškuvienė, Aldona 
Švarcienė ir dr. Paulius Švarcas lietuvių dailininkų parodoje 
Mount Vemon, III.

rių ir valdybos visad prave
dami kurio nors nario na
muose — sodybose.

Skyrius neteko kai kurių 
narių, kurie išsikėlė kitur 
gyventi, o Aleksas Goberis, 
Jonas Bareiša iškeliavo ana
pus ribos — amžinybėn.

Išskirtinai yra paminėti
na Irena Gintautienė ir jos 
baleto studijos mokiniai, 
kurie ne vieną kartą išpildė 
programą parengimo vaka
ruose. Parengimuose kaip 
svečiai ir vietos amerikie
čiai yra dalyvavę. Skyrius 
palaikė ryšius ir su politi
niais reprezentantais; kaip 
kongresmanu Melvin Price, 
kongresmanu Curtis.

Dabar skyrius aktyviai 
dalyvauja Internati o n a 1 
Folklore organizacijoje, kur 
įvairios tautybės pasireiš
kia savo tradicijas iškelda
mi. Skyriaus pastangomis 
buvo papuošta ir lietuviška 
eglutė istoriniuose teismo 
rūmlose prie garsiosios ar
kos.

Bet už vis svarbiausia 
skyrius nebūdamas gausus 
nariais sugebėjo per 20 me
tų neapsileisti gausinges- 
niems skyriams ir savyje 
susicementavęs šįmet mini 
20-ties metų įsisteigimą. 
Tas rodo, jog skyriaus kie
tasis branduolys yra sąmo
ningas ir pagal lietuvišką 
priežodį — kur du stos — 
visados daugiau padarys.

St. Louis apylinkių sky
rius švęsdamas 20-ties me
tų sukaktį sveikina visus 
sąjungos narius ir sąjungos 
valdybą linkėdamas sėkmės 
tolimesnėje veikloje.
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■ Chicagos lietuviai
Antanas Juodvalkis

DIENRAŠČIUI DRAUGUI 
70 METŲ

„Draugo” pirmas nume
ris pasirodė 1909 m. liepos 
12 d., Wilkes-Barre, Pa., o 
po 3 metu (1912. VII. 4 d.) 
perkeltas Į Chicagą, Illinois. 
Pradžioje buvo savaitraštis, 
o 1916 m. kovo 31 d. pradė
tas leisti dienraščiu. Pra
džioje „Draugą” leido spe
ciali bendrovė, o 1920 m. 
perduotas tėvams marijo
nams ir Įkurdintas savuose 
3-jų aukštų namuose, 2334 
So. Oakley, Chicago, II 1957 
m.- vasario 1 d. „Draugo” 
leidykla ir leidėjai marijo
nai persikėlė į naujas, mo
dernias patalpas, specialiai 
tam tikslui pastatytas, 4545 
West 63rd St., Chicago, III. 
60629, kuriose ir dabar te
bėra. „Draugo” dienraštis 
nuolat buvo tobulinamas ir 
plečiamas. Suorganizuotas 
platus bendradarbių ir ko
respondentų tinklas, Įvesti 
Įvairūs skyriai. DidelĮ pasi
sekimą turi šeštadieninis 
kultūrinis priedas, redaguo
jamas poeto Kazio Bradūno 
nuo 1962 metų.

Per ilgą 70 metų ”Drau- 
go” leidimo laiką, praėjo 
daug redaktorių ir bendra
darbių. šiuo metu „Draugo” 
moderatorium — vyr. re
daktorium yra kun. Pranas 
Garšva, po Leonardo šimu
čio, ilgiausiai išsilaikęs šio
je padėtyje.

Greta laikraščio leidimo, 
veikia lietuviškos knygos 
klubas, kasmet išleidžiąs 6-7 
knygas. Klubui vadovauja 
kun. V. Bagdonavičius.

„Draugo” leidėjų pastan
gomis vykdomas romano 
konkursas ir surandami me
cenatai geriausiam romanui 
premijuoti. Romanų kon
kursas veikia nuo 1951 m. 
ir iki šiam laikui premijuo
ta 28 romanai.

„Draugo” sukaktį leidė
jai tinkamai paminėjo. Pra
dėjo š. m. gegužės mėn. 20 
d. didingu koncertu, o baigė 
š. m. rugsėjo 22 d. pokyliu 
Jaunimo Centro salėje. Ren
gimo komitetas, sukvietė 
pilną salę 350 svečių ir pa
teikė tikrai trumpą ir įdo
mią meninę programą.

Minėjimą atidarė komite
to pirm. Irena Kriaučeliū- 
nienė. Labai trumpu, bet 
taikliu žodžiu pasveikino 
gausius svečius ir pakvietė 
visus sugiedoti Ilgiausių 
Metų „Draugui”. Maldą su
kalbėjo vysk. V. Brizgys. 
Po prasmingos maldos, da
lyviai vaišinosi gausiomis 
gėrybėmis.

Meninę programą išpildė 
solistė Vanda Stankienė, 
pritariant akordeonu Ąžuo
lui Stelmokui. Tik jai būdin
gu lengvumu ir žavumu pa
dainavo 3 dainas ir ketvirtą 
pridėjo bisui. Solistė V. 
Stankienė yra mėgiama po
kylių dalyvių, nes ir šokių 
metu dažnai su daina prisi

jungia prie orkestro. Ren
gėjų vardu Įteikta rožių 
puokštė.

„Draugo” vardu žodį pa
sakė kun. Viktoras Rimše
lis, MIC. Trumpoje, bet tu
riningoje kalboje, per 7 mi
nutes spėjo pasakyti ”Drau- 
go” istoriją, dabartį ir pa
dėkoti gausiems talkinin
kams.

Svečiai dažnai nusiskun
džia renginių ilgomis ir nuo
bodžiomis programomis, bet 
šio vakaro rengėjams tikrai 
to negalima pasakyti. Poky
lių programoms nereikėtų 
skirti daugiau pusvalandžio 
laiko. Į pokylius žmonės 
ateina linksmintis ir pasi
šokti, bet ne ilgų kalbų ar 
koncertų klausyti.

šio minėj imo-pokylio ren
gėjams tenka visų dalyvių 
padėka už trumpą, bet gerą 
ir prasmingą programą.

Sol. Vanda Stankienė dai
nuoja Draugo sukaktuviniame 
pokylyje. J. Kuprio nuotr.

Petronėlė Orintaitė

ALMA MATER LITUANA
Gal tik angelai ir šven

tieji, bet jie danguj, o mes dar žemėj bruzdam. Be to, 
žmogaus protinis pasyvumas niekad nėra absoliutus, o 
tam tikrų laipsnių. Gal todėl būtų tiksliau tarti, kad mes 
ne miego stovy esam, o tik pusmiegyje, ar ne?

Lingvistas. Palauk, kolega, irgi netiksliai nusakei. 
Pagal lietuvišką semantiką vietoj pusmiegio tikriau sa
kyti — snaudulys. Ergo, mes, galbūt, tiktai apsnūdę 
esame ...

Pukys. Gerai, knapt, ir užsriūskim, jei aukšti moks
lai taip nusprendžia (vaidina miegantį, knarkia).

Mirga (pakumši jį). Eik tu, nebūk grėva, nė snaust 
dorai nemoki, užknarksi lyg vidurnaktį. Tie berniukai, 
dievaži, tuoj įklimpsta į visokias teorijas dėl smulkmenų. 
Vis filosofijos, semantikos, sapiencijos, egzistencijos — 
kaip akmuo ant kaklo. Arba štai kita krašutinybė: viską 
ciniškai pašiept ir tyčiotis, lyg cirke su aitvaro kaukėm. 
Jums stoka protinio balanso, bernaičiai. Nors pertraukoj 
pailsėkim nuo kiaurų gudrybių su Hegeliais ir Kantais. 
Verčiau aptarkim, įdomesnę sritį, pavyzdžiui, jausmus. 
Tai visiem aktualu ir suprantama bus. Juk tai mūsų 
prigimties kilniausia apraiška ...

Pukys. Valio, mergyt, gyvenkim jausmais? Te jau
dina mus meilė, pavydas, kerštas — kaip Otelo dramoj. 
Laimės aistra ir — tragiška! še, klupt ant .kelies — širdį 
atplėšiu: myliu, myliu, mirtinai alpstu ... Tik be mėne
sienos, be žvaigždžių dekoracijos — lyg komiškas įspū 
dis ...

Mirga. Liaukis, tu cinikas! Mefistofelis, išjuokt vis
ką. Pajaco karikatūra iš tavęs ...

Raginis. Tai, kolegina, jausmus aukščiau vertini už 
protą ?

Draugo 70 metų sukak
čiai paminėti komitetas: 
Irena Kriaučeliūnienė, pir
mininkė, dr. Antanas Raz
ma, Draugo direktoriato 
pirmininkas, kun. Petras 
Cinikas, Draugo adminis
tratorius, Stasys Baras, 
Draugo direktorius, nariai: 
Sofija Džiugienė, Jadvyga 
Dočkienė, Vilhelmina La
pienė, Faustina Mackevičie
nė, Matilda Marcinkienė, 
Marytė Remienė, kun. Vik
toras Rimšelis, Stasė Semė
nienė, Vytautas šoliūnas.

SUSITIKIMAS SU LB IX 
TARYBOS NARIAIS

LB Vid. Vakarų apygar
dos valdyba (pirm. K. Lau
kaitis), š. m. rugsėjo 21 d. 
Jaunimo Centro kavinėje, 
suruošė jau antrą išrinkto
sios LB tarybos narių susi
tikimą su lietuvių visuo
mene.

Vakaronę pravedė apyg. 
kultūrinių reikalų vadovas 
Julius Valeika, pirmą kartą 
išrinktas į LB Tarybą. Bu
vo numatyti trys kalbėtojai 
— Tarybos nariai: Jonas 
Jasaitis, jam susirgus, pa
vadavo pats apyg. pirm. Ka
zys Laukaitis, Vytautas Ja
nušonis iš Milwaukee, iWs. 
ir Juozas Ivanauskas iš Le- 
monto, UI.

K. Laukaitis davė trumpą 
istorinę apžvalgą apie LB 
steigimąsį, augimą ir da
bartinę padėtį. Lietuvių 
Bendruomenės idėja atke
liavo kartu su tremtiniais 
ir, VLIKui laiminant, bu
vo suorganizuotas laikina
sis komitetas (LOKas), pir
mininkaujamas prel. J. Bal- 
kūno. Paruošti įstatai ir įre
gistruoti 1952 m. vasario 14

Draugo sukaktuviniam pokyliui rengti komiteto, pirm. Irena 
Kriaučeliūnienė ii’ dr. Leonas Kriaučeliūnas. J. Kuprio nuotr.

d. Nr. 33840 Connecticut 
valstijoje.

Spaudoje buvo rašyta, 
kad Vid. Vakarų apyg. su
skirstymas į 3 rinkiminius 
rajonus, yra neteisėtas ir 
prasilenkia su įstatais bei 
rinkiminėm taisyklėm. K. 
Laukaitis paaiškino, kad ra
šantysis klydo ir neteisingai 
pakaltino apyg. rinkiminę 
komisiją, nes suskirstymą 
rinkiminiais rajonais pa
tvirtino VlII-sios Tarybos
IlI-ji sesija Washingtone. 
Tarybos nutarimai yra pri
valomi visiems.

Vytautas Janušonis iš 
Milwaukee apylinkės, pirmą 
kartą išrinktas į Tarybą 
yra buvęs apyl. pirminin
ku ir dabar yra valdyboje. 
Jis džiaugėsi, kad yra pada
rytas teigiamas patvarky- 
masr ir atkreiptas reikia
mas dėmesys provincijai. 
Toliau nuo didžiųjų centrų 

Mirga. žinoma! Jausmai — giliausia asmenybės ža
vumą, tai žmogiško savitumo esmė ...

Raginis. Bet mokslo srityse, mergeliut, viskas re
miasi proto rėmais. Logiškam darbui jausmai — per- 
minkštas pagrindas, mokslo kelią greit nuklaidina į šalį. 
Mums geriau tinka gryno proto entuziastai, racionalios 
išminties manijakai, kaip štai kolega filosofas ...

Mirga Manijakai? Kas tai per luomas? Nesuprantu. 
Jūs čia liežuvius laužot perdėtais paradoksais, vaidinat 
didelius galvočius. Iš tiesų koki manijakai...

Raginis. Nesupranti žodžio? Paklausk filosofą, jis 
išlukštens tau sąvoką lig pat ankšties uodegos, (žiūri 
visi į Bruožį).

Bruožis. Manijakas? Tai žmogus, turįs savy kraštu
tinį genialumo daigą, nukreiptą į vieną siaurutę detalę. 
Jo protas gabiai telkiasi viena kryptim ir — naujas ži
nynų paslaptis atveria. Tai retas dalykas, toki asmenys 
moksle gana naudingi, bet gyvenimo praktikoj būna pei
kiami, gal ir kenksmingi. Tai pareina nuo kraštutinumo 
laipsnio. Ir nuo krypties, kuria jie veikia. Net nuo laimės, 
nuo atsitiktinumo: seksis jo originalus žygis ar nesiseks? 
Kaip Savanarolai ar Napoleonui... Toki būna išradėjai, 
žymūs meno kūrėjai, fantastai politikai, revoliucijų va
dai. Tai genijai arba — bepročiai...

Mirga. Ooo! Tai gal ir tamsta ... turi ką genialumo 
daigą, tokį kraštutinį? O mes prastuoliai eiliniai — be 
jokio genialumo, neverti nė tavo nutriušusio ūso ...

Bruožis. Kolege, mano ūsai šiandien nuskusti, eo ipso 
— tamstos silogizmas bevertis, pro šikšnelę nusprūdęs ...

Mirga. Mano silogizmas! Et, su juo nesutarsi, toks 
savotiškas. Einam kitur, kad nepavirstume panašiais ge
nijais ... Mani j akais ...

Raginis. Genijais arba — bepročiais! Iš tiesų pavo
jinga ...

Pukys. Verčiau eiliniu apyžiopliu studentu švilpaut, 
be jokių genialumų, tai bent nebus pavojaus Dievo duotą 
menką protelį prarasti. Einam. (Išeidami rečituoja pos
mą) :

gyvenantieji jaučiasi apleis
ti ir rimtesnių renginių ne
įstengia surengti, nes jų 
skaičius nedidelis. Wiscon- 
sino lietuviai yra susibūrę į 
tris apylinkes: Kenoshos,. 
Racine ir Milwaukee. Anks
čiau visos apylinkės lietu
vius skaičiavo šimtais, o da
bar tik dešimtimis. Dides
nius įvykius rengia bendro
mis jėgomis ir vieni kitiems 
talkina. Tokiu būdu sėkmin
giau įvykdo užsibrėžtus tik
slus. Didžiųjų centrų para
ma yra reikalinga ir būtina.

Sėkming e s n e i veiklai 
trukdo organizacijų nesuta
rimai, nepaslankumas ir ne
rangumas. Reiktų lietu
viams aktyviau dalyvauti 
amerikiečių politinėje veik
loje ir save daugiau garsin
ti. Didelę reikšmę turi ir 
turėjo lietuvių parapijos, 
nes jų pastatuose vyko kul
tūrinis gyvenimas ir susi
rinkimai. Ir dabar, kiek są-



1979 m. spalio 4 d. DIRVA Nr. 39 9

lygos ir galimybės leidžia, 
dirbama lietuvybės išlaiky
mo ir laisvės atgavimo dar
bas.

Juozas Ivanauskas, apyg. 
valdybos vicepirm., dabarti
nės ir ankstesnės Tarybos 
narys, veiklus lietuviškoje 
visuomenėje, priminė gyve
nimo dėmesį, kad istorija 
kartojasi. Bandė mesti 
žvilgsnį į Tarybos narių pa
reigas, bet nukrypo į isto
rinius ir Vinco Kudirkos pa
rašyto Lietuvos himno žo
džių svarstymą. Išėjo pa
mokslėlis, kokius dažnai 
girdime vyresniųjų paskai
tose.

žodį tarė į vakaronę už
klydę Ohio apyg. pirm. dr. 
Antanas Butkus ir Hot 
Springs apyl. pirm. Stepo
nas Ingaunis. Pastarasis 
prašė Apyg. ir Krašto val
dybų pirmininkus aplanky
ti jų apylinkę, nes tokie vi
zitai pagyvina veiklą ir su
stiprina.

Iš visų pranešėjų išskirti
nas Vytautas Janušonis, 
vykusiai ir ryškiai perdavęs 
mažųjų lietuvių telkinių 
problemas. Provincijose ma
ži lietuvių būreliai, propor
cingai imant, atlieka daug 
daugiau, kaip didžiosios lie
tuvių kolonijos.

Diskusijų metu nieko 
naujo nepaaiškėjo, o Tary
bos narių pareigos taip ir 
liko neišryškintos.

Betgi į Tarybą renkame 
veiklesnius ir ryškesnius as
menis, iš kurių tikimasi di
desnės talkos bendruomeni
niame darbe. Tarybai nepa
kanka išsirinkti prezidiu
mą, Krašto valdybos pirmi
ninką ir komisijas. Tarybos 
nariai turi būti artimam 
kontakte su Krašto, apygar

Kad aš turėjau Šiauliuos Giedrelę, vedžiau šokdinti kas
■ vakarėli... 

Oi lylia lylia, oi lylia lialia, vedžiau šokdinti kas vakarėlį... 
Šimšės kalnely vis vaikštinėjom, Įsimylėti dar negalėjom ...

Bruožis (vienas). Bent studentų galvos! Galvoti bijo. 
Bailūs, kaip zuikiai, išsigando žodžio genijus! Arba ir 
manijakas: mokslo darbe tai pati veržlioji minčių san
talka, tai tikslinga susikaupimo įtampa ... Tik tuo būdu 
pravyra naujos žinynų versmės ... Ideali būsena tikrai 
pažangai... O ašen tuo tarpu noriai pabendrausiu su 
genijais, nors kai kurie ir turi mani j ako bruožų. Padori 
draugystė per knygų puslapius. Arba ir atvaizdai, štai 
(žiūri į paveikslą), daktaras Kudirka, sukūręs genialų 
poosmą: LIETUVA, TĖVYNE MŪSŲ, TU DIDVYRIŲ 
ŽEMĖ! ši giesmė amžina — nemirs, kol pasaulis gyvens. 
O autorius — kaip žmogus, medikas ir kovūnas už lais
vę — kai kam atrodė tikras manijakas. Užuot iš eskulapo 
verslo auksą pilstęs ir riebų juosmenį tukinęsis, jisai, 
vienišas beturtis ir mirtinas džiovininkas — kaip apkvai
šėlis ryžosi grumtis su milžinu Rusija! Su Maskvos di
dybe ir galybe, kaip Dovydas prieš Galijotą. Ir laimėjo, 
ar ne stebuklas ? Jis paaukojo savo gyvybę ir talentus dar 
tik savo vaizduotėje svajojamai, Lietuvai, kuria tuomet 
niekas netikėjo ... Ir Kudirka jaunas nužengė tiesiai į 
Naumiesčio kapus, gyvybės auką savo vizijai paklojęs ... 
Bet tik toki ekstremistai idealistai stebuklus įvykdo! Mes 
kiti — tarsi skruzdės prieš jį, lietuvišką genijų ... O 
mane itin domina mįslė: kaip iš vergijom užuitų artojų, 
paprastoj sodiečio grįčioj, galėjo gimti šitoks dvasios 
milžinas, didvyris karžygys už tiesą ir žmoniškumą?

Guoba (milus vilki, mečtpadžiais avi, storas portfe- 
lis; sėdasi, išsiima užkandį, žemaičiuoja kiek). Atleisk, 
kolega ,čia taip ramu, noriu papietauti.

Bruožis. Taip, kai žmogus giliai mąsto ir protu dir
ba — jokio triukšmo nėra.

Guoba. Tai aš ... tamstai netrukdysiu ?
Bruožis. Visai ne. Savo ištekliais pietauk, kur panori,. 

Tik neprašyk, kad aš vaišinčiau, tuo tarpu nė plutos, anei

sudilusio cento. Vien knygų apsčiai — irgi sočios vaišės... 
Guoba. Tai gal... galima pasiūlyti ? štai žiaunelė, 

ašakota, su dirsėm, bet alkanam — kaip meduolis. Iš 
mano tėvo dirvos (didžiuojasi), gera duonutė, sveikai 
ajerais pakepta, tai ne svetimi kepsniai. Truputį kietoka, 
įdžiūvo — iš toli gabenau, nuo pat Plungės. Atsiboginau 
kepalą, užteksiu mėnesiui, sočiai studi j uosius savo mate
matiką. še, ir sviesto užtepta — irgi mano tėviškės juod
margių grietinės, viskas sava.

Bruožis (valgo). Gera duona iš tėvo artos dirvos. 
Šventa duonelė saviškių auginta.

Guoba. O patsai — neturi tėviškėj? Neatsigabeni 
puskepalio?

Bruožis. Neturiu tėvo jau aš nei dirvų, anei juod
margių. Nė tokios duonos. Nors kietoka ir juoda, bet — 
kūną ir sielą sotina. Bet rimti mokslai ir visi svarbūs 
darbai tain pat visada kieti.

Guoba. Tai gal pats — pyragais minti, kaip ponai 
bajorai arba miestų baltarankiai?

Bruožis. Ne, mes paprasti, garbingi žmonės. Mano 
mama našlė — skalbėja. Menkas jos uždarbis, ir mano 
kišenė vis apytuštė. Bet todėl mokslui alkis didelis. Tik
rus pietus perku tik šventadieniais, o šiaip — asketiškai, 
daugiau dvasiniu maistu. Tiesą tariant, pasninkas ir kū
nui sveika, net protą lakiau pakursto ...

Guoba. Bet... sunku turbūt. Ar ištversi taip, jei vis 
nesotus?

Bruožis. Sunkoka, žinoma. Bet ir nauda: valią, iš
tvermę grūdina. Išmoksti kliūtis nugalėti. Be sunkumų 
juk niekur nėra laimėjimų. O retai pietaujant valgis bū
na — kaip Lukulo vaišės. Tas pabadavimas retkarčiais — 
lyg atsipalaiduoji nuo medžiaginių sunkumų, gali gry- 
niau susitelki vien dvasios polėkiams. O riebuliai sma
guriautojai — tik žeme kaip sraigės šliaužioja, aukštyn 
Į idėjų skaidros pasaulius niekad nepakyla...

Guoba. Atleisk, kolega, jei galiu paklausti: kokį 
mokslą eini?

(Bus daugiau)

dų bei apylinkių valdybo
mis ir padėti atlikti sudė
tingesnius ir platesnius už
mojus.

Ir šiame susirinkime pa
sigedome gausesnio Tary
bos narių dalyvavimo.

Vakaronėje buvo apie 50 
žmonių.

JAUNIMO TEATRAS
š. m. rugsėjo 23 d. Jau

nimo Centro didžiojoje sa
lėje buvo pakartota W. 
Shakespearo 5 veiksmų ko
medija ”Vasarvidžio nak
ties sapnas”, išversta An
tano Miškinio. Pastatymas 
ir režisūra muziko Dariaus 
Lapinsko.

Premjera įvyko š. m. ge
gužės 20 d., toje pačioje sa
lėje su kiek pakeistu vaidin
tojų sąstatu. Ir premjeroje 
ir šiame pakartojime daly
vavo apgailėtinai labai ma
žai žmonių.

Visi aktoriai yra jauni, 
neišaugę iš aukštesniųjų 
mokyklų suolų. Režisierius 
turėjo gerai padirbėti, kad 
jaunuosius aktorius tinka
mai paruošti vaidinimui. 
Lietuvių kalba ir tarimas 
pakankamai geri, tik garsai 
dažnai dingdavo scenos 
užuolaidose, nepasiekę klau
sytojų ausies.

Dekoracijos nesudėtingos 
ir vaizduotės pagalba aplin
ka lengvai susidaroma, bet 
tas žiūrovų nevargino, nes 
programoje pateiktas vei
kalo turinys palengvino vai
dinimo eigoje susigaudyti.

Greta gyvų, judrių žmo- 
nių, įvesti garsiniai efektai 
ir kalbos iš juostelių. Nepa
sakyčiau, kad tas pagyvino 
ar paryškino veiksmą. Gar
siakalbių techniški trūku

mai, padėtį dar labiau pa
blogino ir žiūrovus blogai 
nuteikė.

Bendras Įspūdis geras, 
nors apranga ir dekoracijos 
neįprastos, bet šių laikų te
atruose plačiai naudojamos. 
Iš jaunųjų aktorių D. La
pinskas išspaudė ką galėjo. 
Jauniesiems aktoriams nau
da keleriopa: išmoksta sce
noje tinkamai laikytis, savo 
judesius kontroliuoti ir lie
tuvių kalbos tarimą apšli
fuoti. Mūsų jaunuoliai ne
pratę tarpusavyje lietuviš
kai kalbėti, tai nors scenoje 
tą kalbą yra priversti nau
doti.

Jaunimo teatras turi val
dybą, kurią sudaro: Ilona 
Dapkienė, Salomėja Daulie- 
nė ir Danutė Viktorienė. 
Valdyba, ar tikriau aktorių 
tėvai neša finansinę naštą.

Šiame vaidinime dalyva
vo : Rimas Viktorą, Audrius 
Viktorą, Violeta Dirvonytė 
(du vaidmenys), Edvardas 
šulaitis, Vytas šulaitis, Lai
ma šulaitytė, Nida Pemku- 
tė, Raminta Pemkutė, Vida 
Momkutė, Daiva Mikūnaitė, 
Audrė Budrytė, Laima Va- 
deišaitė, Aušrinė Mikutai- 
tytė. Girdėjosi Oberono žo
džiai iš juostelės.

Apšvietimas Vidos Mom- 
kutės.

Po vaidinimo visi dalyviai 
ir svečiai buvo pavaišinti.

Užsklanda
Nežinomos priežastys, ko

dėl teatro pastatymai nesu
laukia platesnio visuomenės 
dėmesio. Visi kalbam ir ra
šom, kad jaunimas per ma
žai dalyvauja lietuviškame 
gyvenime, bet kai jie kon
kretų dalyką padaro, tai lie

tuviškoji visuomenė lieka 
pasyvi. Kas čia kaltas: vei
kalas, pastatymas, režisūra 
ar kitokios priežastys?

Tiesa, ir pastarajame ren
ginyje tebuvo vos keli jau
nuoliai, o didžiausią žiūrovų 
dalį sudarė' mamytės, tėve
liai, seneliai ir kiti žilagal
viai pensininkai. Reikėtų 
jaunimo renginius užplėšti 
ir pasidžiaugti jų pastangų 
vaisiais, bei parodyti tin
kamą dėmesį.

★
Š. m. spalio 14 d. 3 vai. 

p. p. Jaunimo Centro didžio
joje salėje, MARGUTIS 
rengia smuikininkės Elenos 
Kuprevičiūtės-Bergen ir pi
anisto Andriaus Kuprevi
čiaus koncertą. Bilietai gau
nami Vaznelįų prekyboje ir 
Margutyje.

Visi kviečiami šiame kon
certe dalyvauti.

BRIGHTON APYLINKĖS 
VAKARAS

Viena iš gajausių ir veik
liausių LB Brighton Parko 
(Chicagoje) apylinkių, va
dovaujama veiklaus visuo
menininko Juozo Šlajaus, 
išleido biuletenį, kuriame 
pateikia žinių iš apylinkės 
veiklos. Jame rašoma apie 
apylinkės stiprybę, įvyku
sius Tarybos rinkimus1, li
tuanistinę mokyklą (Nekal
to prasidėjimo) ir skelbia 
IV PLJ kongresui aukavu
siųjų sąrašą.

Brighton Parko apylinkės 
tradicinis rudens vakaras 
rengiamas š. m. spalio 13 d. 
7:30 vai. vak. Aižinų (buv. 
Pakšto) salėje. Nuotaikin
gą programą atliks Lemon- 
to jaunimo ansamblis, vad. 
Rasos Soliūnaitės. šokiams 

gros Balio Pakšto orkest
ras. Vietas rezervuotis pas 
valdybos narius^

Apylinkės valdybą suda
ro: Juozas Šlajus (pirm.), 
Pranas Nadas, Simas Jo
kūbaitis, Benediktas Lun- 
gys, Salomėja Daulienė, 
Ona Naureckienė, Vytautas 
Dijokas, Romas Sakadols- 
kis ir Vytalis Utara.

Visa lietuviškoji visuo
menė kviečiama šiame po
kylyje dalyvauti.

POPIEŽIUS MARQUETTE 
PARKE

Popiežius šį penktadienį, 
spalio 5 d., 9 V. ryto prava
žiuos California Avė ir, ga
limas dalykas, kad sustos 
minutei tarp 67ir 69 St.

Lietuviai kviečiami ma
siniai dalyvauti.

• A. a. Marija Kasakaity- 
tė, buvusi ilgametė Kauno 
gimnazijos mokytoja, po 
sunkios ir ilgos ligos Chi
cagoje, mirė rugsėjo 26 d. 
po pietų. Pašarvota buvo 
rugsėjo 27 d. Petkaus Mar- 
ųuette laidojimo koplyčioje. 
Palaidota rugsėjo 29 d.

WANTED JOURNEYMEN 
OR 1ST CLASS SKILLED 
AUTOMATIC SCREW 

MACHINE 
SĘT UP MEN

For ACME Gridley, Automatics. Mušt 
be able to ' sėt up work from blue 
prints & close tolerances. New grow- 
ing shop with real growth potentia). 

WRITF. OR CALL
UNIVERSAL SCREW 

PRODUCTS INC.
1111 RAČE ST. 

LANSING, MICH. 48906 
517-485*2121

.(33-39)

REGISTERED NURSES
URGENTLY NEEDED

BECAUSE of U.S. medicare ruling, 
Wayne County Hospital in lowa mušt 
hire at least 4 "Registered Nurses. 
Located in Corydon, South Centrai 
Iowa, with progressive school systems 
& churches, recreation, less than 20 
miles to Lake Rathbun, local golf, 
swimming & tennis. 30 bed hospital 
with 4 doctors, offering primary care, 
emergency care, obstetrical service, 2 
bed 1CU-CCU, regular surgery sched- 
ule.

ALSO NEEDED 
REGISTERED 
LABORATORY 

TECHNOLOGISTS 
ASCP W1TH KNOWLEDGE OF 

X-RAY
ambulance service with 2 up-to-datę 
ambulances and 8 EMT’s available. 
Also state-wide helicopter service for 
patients to Dės Moines & lowa City. 
Wages to meet or exceed statė aver- 
age levels. Will consider payment of 
portion of expenses for interviews.
Apply call or send resume with photo 

encouraged to: ADM1NISTRATOR 
hours 10 am to 3 pm

WAYNE COUNTY HOSPITAL
417 S. E. ST.

Corydon, Iowa 50060
515-872-2260 collect

(37-46)

WANTED
SHEET METAL JOURNEYMAN

Mušt be able to layout, ref-d blue 
prints, and burn.

MACHINIST GRADE I
Mušt be familiar with machine shop 
functions and procedures, die repair 
and/or die building experience neces- 
sary. Full fringe benefits including. 
Only experienced need apply. Contact 
JIM LAWRENCE, 313-388-1880, ext. 
217 between 8:30-4 pm. (37-40)

WANTED

MILLWRIGHT
Permanent opening for journeyman 
millwright. Good working conditiona 
and full package of fringe benefits.

APPLY:

JAMESTOWN CHINA CO.
261 Church St.

Mt. Clemens, Mich. 48043
(37-40)

WANTED EXPER1ENCE.D
ALL AROUND MAINTENANCE MAN 

FOR HEAT TREAT SHOP.
Good wages & benefits. 

APPLY IN PERSON 
ENGINEERED HEAT TREAT INC. 

31271 Stephenson Hwy. 
Madison Hts., Mich. 4807 1

An Equal Opportunity Employer 
(38-44)
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B Bostono lietuviai
MIRĖ ARVYDAS 

VAIČJURGIS
Mirtis yra labai nemiela 

ir nelaukiama viešnia. Daž
niausia esame pratę matyti 
ją, kada ji aplanko jau ge
rokai vyresnio amžiaus ir 
net bebaigiančius savo am
žių. Bet ir tada ji palieka 
daug skausmo ir liūdesio ar
timiesiems ir draugams. 
Tačiau ji yra labai baisi ir 
neapsakomo skausmo nešė
ja, kada ji aplanko jaunus, 
vos pražydusius gyvenimui. 
Taip ji padarė ir rugsėjo 13 
d. Tą dieną staigiai mirė 
Arvydas Vaičjurgis, kuris 
buvo bebaigiąs 35-sius savo 
gyvenimo metus. Jo tėvams 
Valerijai ir inž. Juozui 
Vaičjurgiams, o taip pat se
sutei Birutei Šležienei buvo 
lyg baisaus plėšiko įsiver
žimas į jų namus, kuris nu
sinešė jų sūnaus ir brolio 
gyvybę.

Arvydas Vaičjurgis gimė 
1944 m. lapkričio 14 d. Vo
kietijoj, II-jo Pasaulinio ka
ro sūkuriuose, kai jo tėve
liai, palikę savo tėvynę, 
kaip ir tūkstančiai kitų lie
tuvių, traukėsi j vakarus 
nuo artėjančių raudonųjų 
gaujų, tikėdamiesi karui pa
sibaigus vėl sugrįžti į gim
tuosius namus. Viltys nesi
pildė ir teko ilgesnį laiką 
pasilikti Vokietijoj. Kada 
karui pasibaigus prasidėjo 
didžioji emigracija iš DP 
stovyklų į visus pasaulio 
kraštus, Vaičjurgiai emi
gravo į Ameriką, ir žinoma, 
kartu su jais ir mažytis Ar
vydas. Po kelių gyvenimo 
metų Bostone, Arvydas pra
dėjo lankyti šv. Petro lie
tuvių parapijos mokyklą, 
kurią baigęs stojo į Bosto
no Technikos aukštesniąją 
mokyklą, o ją baigęs į 
Northeastern universitetą. 
Jame studijavo mechaninę 
inžinieriją ir gavo inžinieri- 
jos mokslo laipsnį. Būda
mas jaunuoliu, Arvydas pri
klausė jaunimo organizaci
jom, šoko tautinius šokius 
ir buvo veiklus skautų ei
lėse.

Veik dvyliką metų Arvy
das dirbo didžiojoj Ray- 
theon bendrovėj. Ilgesnį lai
ką tos bendrovės Missile 
Systems Division. Bendro
vės viršininkų pastebėtas 
kaip gabus ir labai darbš
tus, buvo pasiųstas į spe
cialius kompiuterių kursus, 
kuriuos baigęs, ten savo 
įgytas žinias pritaikė inži- 
nierijos projektavimo dar
bams. Taip pat tos bendro
vės buvo pasiųstas ir kurį 
laiką dirbo Tennessee vals
tijoj prie ypatingų projek
tų.

Arvydas Vaičjurgis labai 
mėgo savo profesiją, net ir 
daug laisvalaikio valandų 
praleisdamas moksliniams- 
technologiniams projektams 
ir bandymams. Buvo labai 
mėgiamas savo bendradar

bių ir viršininkų. Už tat ir 
jo šermenyse bei laidotuvė
se dalyvavo nemažas skai
čius tos bendrovės tarnau
tojų ir net viršininkų. Ray- 
theon bendrovės tarnauto
jai jo šermenų metu sudėjo 
net $75.00 Lietuvių Fondui. 
Ir savo tėveliams Arvydas 
buvo labai paslaugus. Bet 
kokie namų apyvokos dar
bai, kur buvo reikalingi pa
taisymo ar pagerinimo, jo> 
mielai buvo atliekami.

Arvydas labai mėgo skai
tyti knygas ir laikraščius. 
Dar pačioje vaikystėje jis 
perskaitė virš 100 lietuviš
kų knygų, kurios buvo jo 
tėvų bibliotekoje. Už tat jo 
tėvai paskyrė šalia aukų 
įvairiems lietuviškiems fon
dams, ir lietuviškiems laik
raščiams : dienraščiui Drau
gui $30.00, o savaitraščiams 
Darbininkui ir Dirvai po 
$20.00. Tai prasmingos au
kos.

Tiesa, prieš 14 metų Ar
vydo sveikata buvo sušlu
bavusi. Tada jam buvo pa
daryta širdies operacija. Iš 
jos pagyjęs, jis jautėsi vi
sai gerai. Nei jo tėvai, nei 
sesutė nepastebėjo jokių jo 
negalavimų. Jis daug dirbo 
ir gyveno normalų gyveni
mą. Be to, jo filosofija bu
vo — nesiskųsti ir savo rū
pesčių bei vargų nekrauti 
kitiems, Nepaisant jo filo
sofijos, jis visą laiką dirbo 
ir jautėsi gerai, todėl ir ne
buvo reikalo skųstis. Bet 
rugsėjo 12 d. 3 vai. p. p. 
Arvydas pasijuto blogai. Jo 
motina skubiai iškvietė 
greitąją pagalbą ir nuvežė 
į St. Elizabeth ligoninę, o 
sekančios dienos ryte jis 
mirė. Mirties metrikoje pa
žymėta, jog mirė rugsėjo 13 
d. 7:20 vai. ryte. Ir koks 
nesuprantamas sutapimas, 
Arvydas namuose ant savo 
rašomojo stalo turėjo elek
trinį digital laikrodį. Kai 
po jo mirties jo mama įėjo 
į jo kambarį, tas jo laikro
dis rodė 7:27 vai. ir buvo 
sustojęs, nors buvo įjung
tas ir švietė. Taip jis švie
čia ir rodo 7:27, bet ne
beina.

Arvydo Vaičjurgio šer
menyse ir laidotuvėse daly
vavo jo giminės atvykę iš 
kitų valstijų, o taip pat 
daug jo draugų bei bičiulių. 
Jo karstą į bažnyčią, iš baž
nyčios ir kapinėse nešė jo 
draugai. Palaidotas iš šv. 
Petro lietuvių parapijos 
bažnyčios po šv. Mišių, ku
rias atnašavo kun. klebonas 
Albertas Kontautas, rugsė
jo 15 d. Forest Hills kapi
nėse, į kur jį palydėjo gausi 
automobilių vilkstinė. Ka
pinėse švietė skaisti saulė, 
pūtė žvarbus vėjas. Kunigui 
Kontautui atkalbėjus pa
skutines maldas, visi skirs
tėsi, o Arvydas Vaičjurgis 
pasiliko šiame mirusiųjų 
mieste ilsėtis amžinai. Visi 
atlydėję Arvydą į šią am-

1979 m. spalio 4 d.DIRVA

Toronto 'Volungės” koncertuos Laisvės Varpo parengime Bostone, spalio 7 d.

žino poilsio vietą, senu lie
tuvišku papročių pakviesti 
į p. p. Vaižjurgiu namus 
užkandžiams.

Nuliūdime pasiliko Arvy
do tėvai: Valerija ir Juozas 
Vaičjurgiai, sesuo Birutė 
Šležienė, močiutė Veronika 
Liaubienė ir daug kitų gi
minių, draugų bei bičiulių.

Ilsėkis, Arvydai, Viešpa
ties ramybėje.

Arvydo Vaičjurgio šer
menų metu aukojo: Lietu
viškosios skautybės fondui: 
Jūrų Budžių būrelis $30.00, 
po $25.00 R. ir R. Bričkai, 
Biknaičių šeima, po $20.00 
Laima ir Michael Cahoon,
D. M. D., J. ir V. Vaičjur
giai, po $10.00 A. ir O. And- 
riulioniai, J. špakevičius, I. 
ir K. Nenortai, č. Mickūnas, 
A. Dabrila, L. ir č. Kiliuliai,
I. E. Manomaičiai, O ir A. 
Ščiukos, S. Šmitienė ir $2.00 
Ę. A. Spinelli; Lietuvių 
Fondui: Raytheon Compa-. 
ny Fellow Employees, Dept. 
7164 $50.00, $30.00 O. ir A. 
Šležai, po $25.00 B. ir R. 
Šležai ir Raytheon Co., po 
$20.00 L. ir V. Senutos, A. 
ir K. Šimėnai, A. ir J. Da- 
čiai B. Adomavičiūtė, K. ir
O. Adomavičiai, R. ir R. 
Veitai, B. ir I. Veitai, J. 
Leščinskienė, J. ir S. Gim
butai, F. ir V. Izbickai, A. 
ir V. Girniai, V. ir A. Liau- 
bai, V. ir J. Vaičjurgiai, po 
$10.00' A. ir J. Matjoškos, 
A. Mažiulis, B. ir G. Mic
kevičiai, B. ir I. Galiniai, G. 
ir B. Vaičaičiai, O. Vilėniš- 
kienė, T. ir I. Janukėnai, 
Lapšių šeima, č. Mickūnas,
J. ir R. Rasiai, A. ir S. Bal
tučiai, A. Andriušienė ir 
$15.00 A. ir V. Kubiliai; 
Tautos Fondui po $25.00 A. 
ir A. Januškos, A. Moriar- 
ty, $20.00 S. ir J. činčys, 
$15.00 J. ir V. Vaičjurgiai, 
$10.00 P. ir A. žičkai ir 
$5.00 P. Jakutienė. Viso vi
siem fondam ir spaudai su
aukota $907.00.

Bostone susidarė jau tra
dicija, kad šermenų metu 
vietoje gėlių daug kas au
koja įvairiems lietuviš
kiems fondams. Gėlės grei
tai nuvysta, o čia įamžina
mos mirusiųjų pavardės.

P. ž.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA

ATSKRENDA VOLUNGĖS

Kasmet pavasarį ir ru
denį Laisvės Varpas suruo
šia du kultūrinius rengi
nius, kuriuose programai 
atlikti pakviečia vis naujus, 
dar negirdėtus dainininkus, 
instrumentalistus, aktorius 
ar chorus. Dabar dideliu su
sidomėjimu laukiama šių 
metų rudens koncerto, ku
ris įvyks spalio 7 d. 3 vai. 
po pietų So. Bostono Lietu
vių Piliečių Draugijos salė
je. Koncerto programai at
likti iš Toronto, Kanados, 
atskrenda Volungės. Tai di
delė atrakcija Bostono ir 
apylinkės lietuviams. "Vo
lungė” yra moterų ansamb
lis iš Toronto. Po to ansam
blio koncerto Chicagoje apie 
jį "Drauge" skaitėme: 
”... čia koncertavo naujas, 
šaunus, Toronte sukurtas 
muzikinis vienetas, pasirin
kęs paukščių giesmininkių 
volungių vardą ... Visos 
dainininkės labai jaunos — 
jų vyriausios amžius siekia 
28 metus. Daugumoje yra 
mokyklose muzikoj išsilavi
nusios, o vadovė — bai
gusi konservatoriją, muzi
kos magistre ... Koncerto 
metu "Volungės” pasirodė 
kaip aukšto meninio lygio, 
gražiai susidainavę ir pui
kiai dirigentės paruoštas 
muzikinis vienetas. Reper-. 
tuaro parinkimas labai vy
kęs; jame nebuvo populia
rumą gaudančių šūkavimu, 
pigios muzikos. Klausytojai 
”Volunges” labai šiltai su
tiko, daugelį kartų prašė 
dainas pakartoti... čika- 
giškiai jas nuoširdžiai išly
dėjo, turėdami vilčių vėl su
laukti Chicagoje”.

Lietuvių Dienos apie "Vo
lungę” taip atsiliepė: "Jos 
gražiai s u s i d ainavusios. 
Publikos dėmesį pagauna 
dainų švelnumas, tiksliai 
perteikiamais niuansais, ne 
balsų trankumu, nedetonuo
ja, dainuoja įsijausdamos į 
kūrinį, su visu nuoširdumu. 
Jų dainuojamos melodijos 
liejasi tai romantišku sva
jingumu, tai liaudišku pa
prastumu. Dainininkės jau
nos, melodijos liejasi tai ro
mantišku svajingumu, tai 
liaudišku paprastumu. Dai
nininkės jaunos, patrauk
liuose tautiniuose drabu

žiuos.! savo dainas įveda ir 
vaidybinio elemento — tai 
veido išraiška, tai rankų ju
desiais, tai persigrupavimu, 
įnešdamos naujo gyvumo".

O reiklus muzikos kriti
kas Algis Šimkus pabrėžia, 
kad ”Jų vadovė Dalia 
Skrinskaitė-Viskontienė su
gebėjo ... išgauti tikslią in
tonaciją su pažymėtinai 
maloniu sąskambiu ir pa
stebima interpretacija. Taip 
pat negalima nepabrėžti jų 
aiškios lietuviškos tarsenos. 
Jų dainose ne vienas žodis 
nelieka nesuprastas, ir 
klausytojui nereikia spėlio
ti, kaip vieno kito mūsų so
listo atveju, kokia kalba 
dainuojama. Nors dauguma 
dainininkių yra jau išeivi
joje gimusios, jų tarsenoje 
nesigirdi svetimybių atgar
sių".

O Bostone Kultūriniam 
Subatvakary prelege n t a s 
Edvardas Meilus parodė 
skaidrėse Volungės iš IV 
PLJ kongreso, kur jos at
liko meninę programą ir la
bai puikiai jas įvertino.

Šie atsiliepimai apie "Vo
lungę” pateisina tą susido
mėjimą, kurį rodo jos pasi
rodymu ne tik Bostono ir 
apylinkės, bet taip pat to
limesnių vietovių lietuviai.

Bet geriausia bus įvertin
ti Volunges, kad jos pasi
rodys mūsų padangėje spa
lio 7 d. Laisvės Varpo kon
certe, ir jas išgirdus ir pa
mačius patiems.

VILNIAUS 
UNIVERSITETO 400 
METŲ SUKAKTIES 

MINĖJIMAS
Vilniaus universiteto su

kakties iškilmingas minėji- 
mas-akademija įvyks š. m. 
spalio 14 d. (sekmadienį), 
3 vai. p. p. punktualiai, Gas- 
son Hali (pagrindinėje sa
lėje) Boston College, 140 
Commonwealth Avė., Ches- 
nut Hill, Boston, Mass.

Programoje: Boston Col
lege prezidento kun. J. Do- 
nald Monan, S. J. žodis, Pro
vidence College profeso>- 
riaus kun. dr. Antano Jur
gelaičio OP paskaita "1579- 
1773 metų Vilniaus univer
siteto veiklos laikotarpis”, 
Bostono universiteto prof. 
dr. Stasio Goštauto paskai-
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ta "Vilniaus universitetas 
nuo 1773 metų iki mūsų lai
kų", Vilniaus universiteto 
panorama skaidrėse su inž. 
Romo Bričkaus komenta
rais.

Po iškilmių bus priėmi
mas dalyviams ir svečiams.

Vilniaus universiteto 400 
metų sukaktuvinis minėji
mas bus reprezentacinio po
būdžio įvykis.

Minėjimą rengia Lietu
vių Bendruomenės Bostono 
apygardos valdyba.

Iš LIETUVIŲ DIENOS
Rugsėjo 23 d. Maironio 

parke, Shrewsbury, įvyko 
LB Bostono apygardos su
ruošta tradicinė 8-j i Lietu
vių Diena. Į šią dieną suva
žiavo lietuviai iš įvairių 
apylinkių ir labai gausiai. 
Vyko dail. Jono Rūtenio ta
pybos ir lietuvių pritaiko
mojo meno darbų paroda. 
Šia pačia proga buvo pami
nėta ir 75 metų sukaktis 
nuo spaudos draudimo pa
naikinimo. Apie šią sukak
tį kalbėjo vyresnės kartos 
atstovas, redaktorius ir 
spaudos bendradarbis Vy- 
tautas Sirvydas iš Nashua, 
N. H. Sirvydui jau suėjo 
81 metai, o spaudoje dirba 
nuo 1917 metų. Tačiau jis 
yra dar žvalus nemata 
plunksnos darbo ir dabar, o 
be to, turi ir gerą atmintį. 
Jis minėjo, kaip lietuviai iš
eiviai Amerikoje kovojo už 
spaudos laisvę, leisdami lai
kraščius ir knygas, kas bu
vo uždrausta jų tėvynėje.

Ta pačia proga buvo su
vaidintos ištraukos iš K. In- 
čiūros dramos "Vincas Ku
dirka". Vaidino Bostono lie
tuvių dramos sambūrio na
riai, vadovaujant režisorei- 
aktorei Aleksandrai Gustai- 
tienei. Jiems dar talkino ir 
rašytojas Antanas Gustai
tis. Grimavo rašytojas Sta
sys Santvaras. Vaidino: Da
nielius Averka, Pranas 
Averka, Vladas Bajerčius, 
Kazys Barūnas, Andrius 
Dilba, Marija Gineitienė, 
Jurgis Jašinskas, Rozalija 
Petronienė, Angelė Vakau-. 
zienė.

Šis vaidinimas ne vienam 
žiūrovui išspaudė ašarą, 
nes aktoriai pavaizdavo tą 
kovą už lietuvišką rašytą 
žodį, kuris ir dabar paverg
toje tėvynėje bandomas nu
slopinti, tai gyvai ir taip iš
gyventai, kad viskas atrodė 
tikra ir realu. Visi aktoriai 
atidavė visa, ką geriausiai 
galėjo. Ir dar labai miela 
pažymėti naują to sambū
rio dalyvį Andrių Dilbą, ku
ris yra .tik vienuolikos me
tų, bet kuris puikiai jungėsi 
prie visų kitų ir vaidyba ir 
lietuvių kalba. Jis yra Bos
tono Lituanistinės mokyk
los mokinys.

Iš viso, lietuviai mėgsta
me vaidinimus, o ypatingai 
šis buvo pritaikytas tai su
kakčiai paminėti.

Ši Lietuvių Diena Mairo
nio parke, sakykime, vispu
siškai yra pasisekusi. Puiki 
dienos programa, pietūs, 

paroda ir susitikimas su bi
čiuliais ir pažįstamais ir iš 
tolimesnių apylinkių. Padė
ka jos organizatoriams, o 
taip pat Maironio parko va
dovybei, kuri be užmokes- 
nio duoda tokias puikias 
patalpas.

Iš KULTŪRINIO 
SUBATVAKARIO

Š. m. pirmas Kultūrinis 
Subatvakaris įvyko rugsėjo 
22 d. Tautinės Sąjungos na
muose, So. Bostone. Subat- 
vakarį pradėjo pirm. inž. 
Ed. Cibas, pristatydamas 
vakaro prelegentą Edvardą 
Meilų iš Worcesterio. Mei
lus esąs baigęs Worces- 
terio Politechnikos Institu
tą Magna cum Įaudė pažy
miu, o dabar tęsia studijas 
daktaro laipsniui. Yra labai 
veiklus lietuviškame gyve
nime. Worcesteriy veda lie
tuvių radijo valandėlę, kuri 
yra perduodama du kartu 
savaitėje ir jau veikia pen
ki metai, šiais metais buvo 
IV PLJ kongreso dalyvis.

Prelegentas Meilus supa
žindino su jaunimo kongre
so darbais, rūpesčiais, tiks
lais ir veikimo ateities gai
rėmis. Paskaitė gerą dalį 
priimtų rezoliucijų. Tos re
zoliucijos yra taip puikiai 
paruoštos, kuriose sieloja
si visais lietuviškos veiklos 
darbais kaip tėvynėje, taip 
ir išeivijoj. Visose rezoliuci
jose akcentuoja lietuvybė, 
lietuvių kalba, kuriais rei
kia rūpintis, akcentuojamas 
rėmimas lietuviškų veiks
nių išeivijoj. Tos rezoliuci
jos atspindi visų lietuvių 
sielojimąsi ir rūpesčius.

Būtų labai gerai, jeigu 
tos rezoliucijos virstu tik
rove, o ne tik žodžiais, sura
šytais ant popierio. Tačiau, 
jeigu jie pajėgė taip gerai 
viską formuluoti, tai rei
kia manyti, kad bus deda
mos pastangos ir jų įgyven
dinimui. Tik maža liūdna 
gaida. Prelegentas buvo 
jaunimo atstovas, buvo kal
bama apie jaunimo veikla, 
bet į šį subatvakarį, be po
ros jų atstovų, daugiau ne
simatė jaunimo. Buvo kaip 
ir visada, vyresni.

Po geros paskaitos, pre
legentas parodė daug skaid
rių iš to jaunimo kongreso 
darbų ir vietovių, kuriose 
vyko tas kongresas, o taip 
pat ir kitų istorinių vieto
vių kaip Anglijoj, taip ir 
Vokietijoj.

BOSTONO PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

• 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.
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V. s. Česlovas Kiliulis, Gilwellio kursų organizatorius ir vadovas (kairėje), ir naujai bai
gusieji kursus skautininkai: Jonas Asminas, Stasys Ilgūnas, Vidmantas Rapšys, Mykolas Ba
nevičius, Stefa Gedgaudienė, Jonas Lileikis ir Gilanda Matonienė.Nauja gilvelistų laida

V.s. Česlovo Kiliulio rūpes
čiu, pirmą kartą mišri lietuvių 
skautų vadovų grupė buvo pa 
kviesta dalyvauti amerikiečių 
organizuojamuose aukščiau
siuose skautų vadovų kursuose.

1977 m. rugpiūčio mėn. 
Camp Wanocksett stovykla
vietėje vykusiuose NE1-45 Miš 
ko Ženklo kursuose dalyvavo 
dvi lietuvių skautininkų skil
tys - gražiai užsirekomenda
vusios stovykloje ir sėkmingai 
atlikusios užduoties darbus 
skirtu laiku.

S.m. rugpiūčio 25 d. Atlan
to Rajono Stovykloje ‘Švytu
rys’, iškilmingoje vadovų suei
goje, švenčiant 25-ių metų ra
joninio stovyklavimo sukaktį, 
buvo įspūdingai atžymėta ir 
gilvelistų kursų užbaigimas.

Miško Ženklo kursų baigi
mo pažymėjimai ir gilvelistų 
insignijos buvo įteikta Jonui 
Asminui, Mykolui Banevičiui, 
Stefai Gedgaudienei, Stasiui 
Ilgūnui, Jonui Lileikiui, Gi- 
landai Matonienei, Vidman
tui Rapšiui ir kun. Antanui 
Saulaičiui (persiunčiant). Tos 
pačios laidos gilvelistams - An
tanui Gudaičiui, Irenai Kere- 
lienei, Lilei Milukienei, Kos
tui Nenortui, Jonui Paroniui,

• Spalio 20 d. Bostono li
tuanistinės mokyklos 30 
metų sukakties minėjimas 
ir banketas.

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

• Lapkričio lt d. 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.

• Gruodžio 15 d. 4 vai. p. 
p. Tautinės S-gos namuose 
Kalėdinė vakaronė su pro
grama. Rengia Moterų Fe
deracijos Bostono klubas.

• Kovo 9 d. 3 vai. p. p. 
First & Second Church Va- 
syliūnų sonatų vakaras.

Atlanto rajono skautų Švyturio stovyklos vadovai ir svečiai 
prie sukaktuvinio vaišių stalo pušų prieglobstyje.

Juozui Raškiui ir Liudai Ru- 
gienienei tai buvo įteikta anks 
tyvesnėmis progomis.

Si dviguba šventė vaizdžiai 
išryškino Skautijos siekį - augti 
ir ugdyti - dalinantis darbu ir 
laimėjimais, nesiribojant vien 
savo vietovės apimtimi.

Gili padėka priklauso kursų 
organizatoriui v.s. Česlovui 
Kiliuliui ir dalyvavusių skilčių 

■

■

PHYSICAL 
THERAPISTS 

The patients are waiting!

YOU can provide the in patient and out- 
patient therapy they need. We have a posi- 
tion at the Riverside Correctional Facility 
in Ionia and the Statė Prison of Southern 

Michigan in Jackson.
EXCELLENT FRINGES!

AND...

$15,996 — $19,257 
depending on experience 
(Effective Oct. 1, 1979)

CALL N0W!

■

KEN PETERSON
OPERATIONS COORDINATOR

DEPARTMENT OF CORRECTIONS 
OFFICE OF HEALTH CARE

517-373-6634

(An E. O. E. Employer, F/M/H/V)
(39-40)

globėjams - s. R. Jokubauskui 
ir s. R. Zinui, o taip pat ir 
Švyturio stovyklos vadovybei, 
taip gražiai pagerbusiai bai
gusiuosius.

Linkime, kad augančios gil
velistų eilės nauja energijos 
banga dar tvirčiau įsijungtų į 
Skautybės ugdymą, užkrėsda- 
mi tuo ir mažiau veiklius!

(s)

■

■

E

I
■

■
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Julius Rinkūnas su žmona 
taiklia šaudytoja Gabrele ir 
palinkėjo jiems sėkmės nau
joje vietoje įsijungiant į 
ten esančias šaulių gretas.

Jūrų šaulių „švyturio” 
kuopos valdyba Dirvos ge
rinimui iš savo pikniko pa
jamų paskyrė auką $25.00 
ir per bendradarbį Antaną 
Grinių įteikė. Ačiū už auką,

■ Detroito lietuviai
— ANTANAS GRINIUS
dirbėti, kad visus pavalgy
dinus ir pagirdžius. O tą at
liko vyr. šeimininkė Stasė 
Vyčienė talkininką u j a n t 
Gracei Valiukėnienei. Su 
pyragais joms į talką atvy
ko: Stefanija Paulikienė, 
Angelė Bukšnienė, Vanda 
Kimbirauskienė ir Uršulė 
Jakunskienė. Bare dirbo 
Kostas Ramanauskas ir 
Petras Bukšnys, finansus 
tvarkė Vincas Rimkevičius. 
Dovanoms bilietukus parda
vinėjo Elena Bražiūnienė ir 
Angelė Bukšnienė. Jų pa- Mile Road, Livonia, Mich. 
dalinimą pravedė Petras 
Bukšnys. Be Detroito bei jo 
apylinkių į pikniką buvo at
vykę ir iš tolimesnių vietų. 
Andrius Leonavičius iš Vo
kietijos, Marija ir Balys 
Gražiuliai Flinto, Mich. Bu
vo atvykęs ir Pilėnuose 
linksmai dieną leido ir Lš 
ST Garbės Teismo pirmi
ninkas Marijonas šnapštys.

Jūrų šaulių „švyturio” 
kuopos pirmininkas Alfas 
Šukys savo padėkos žodyje 
pristatęs iš toliau atvyku
sius svečius ir šio pikniko 
darbininkus, pranešė, kad į 
kuopą įsirašė Jonas Naujo
kaitis, o iš kuopos nuolati
niam gyvenimui į Floridą 
išvyksta kuopos valdybos 
narys ir šaudymo vadovas

ŠVYTURIO KUOPOS 
IŠVYKA

šaulių „švyturio” 
piknikas suruoštas1

16 d. stovykloje

Jūrų 
kuopos 
rugsėjo 
„Pilėnai” buvo visais atve
jais sėkmingas. Ir diena pa
sitaikė graži ir svečių už
tektinai atvyko. Į šį pikniką 
buvo atvykęs ir visą dieną 
Pilėnuose praleido buvęs 
tos kuopos pirmininkas My
kolas Vitkus su žmona. My
kolas Vitkus ją apžiūrinėjo 
ir džiaugėsi šios stovyklos 
grožiu ir jos darbais. O tą 
dieną jau buvo matomi 
pradėti darbai statomam 
žuvusiems dėl Lietuvos lais
vės paminklui. Paminklas 
pagal parengtą agr. Jurgio 
Baublio projektą statomas 
toks pat kaip stovėjo prie 
Lietuvos Karo muziejaus, 
Kaune. Paminklą stato My
kolas Abarius talkininkau
jant kuopos šauliams.

Atvykusieji vaišinosi se
sių šaulių pagamintu ska
niu maistu ir gaivinosi. Tur
tingame šaulių suaukotame 
dovanų stale bandė savo 
laimę ir laimėtus vertingus 
daiktus — dovanas gabeno 
į savo automobilius.

Sesės šaulės tikrai, tu
rėjo gerai pasitempti ir pa-

NAUJAS ĮSTAIGOS 
ADRESAS

Advokatas Robertas Sele- 
nis savo įstaigą iš North- 
ville perkėlė Į Livonia, Mich. 
ir jo naujas įstaigos adre
sas yra toks: 32854 Five

48154, tel. 422-3860. Namų 
telefonas tas pats 422-7649.

Advokatas Robertas Se- 
lenis tarp visų kitų darbų 
pardavinės ir namus ir jo 
įstaiga vadinasi ”SUMMIT 
REALTY CO.”

rapijos bažnyčioje už Vla
do sielą šv. mišias atnašavo 
svečias iš Romos prof. dr. 
kun. Paulius Rubikauskas.

Po mišių, dalyvaujant 
šeimos nariams, giminėms, 
draugams ir kaimynams 
Holy Sepulchre kapinėse, 
Dievo Apvaizdos parapijos 
kleb. kun. Viktoras Kriš- 
čiūnevičius, prie jo kapo, 
sukalbėjo maldas ir pašven
tino paminklą.

Šventinimo iškilmėse da
lyvavusiems velionies žmo
na Bronė ir sūnus Robertas 
su žmona Rita Dievo Ap
vaizdos parapijos mažojoje 
salėje surengė pietus, ku
rių metu LžS Detroito sky
riaus pirmininkas Stasys 
Garliauskas tarė žodį.

VALDYBOS POSĖDIS

Rugsėjo 24 d. SLA 352 
kuopos valdyba Birutės ir 
Petro Januškų namuose 
Windsore, Kanadoje, turėjo 
pirmą po vasaros atostogų 
posėdį. Posėdyje dalyvavo: 
A. Norus, B. ir P. Januškai, 
E. Jodinskienė, P. Bliūdžius 
ir A. Grinius, Posėdžiui pa
sibaigus Birutės Januškie
nės buvome pavaišinti.

DIE CASTING 
EXPERIENCED HELP WANTED 

DIE CASTERS 
MAINTENANCE PERSONS 

AND 
ENGINEERS

Salary open for qualified candidates. 
Complete benefit package. Apply call 
or write

NEBRASKA ALUMINUM 
CASTING INC. 

P. O. BOX 2062 
HASTINGS, NEB. 69901 

402-462-5139
<39-401

-■

PAŠVENTINTAS 
PAMINKLAS

Rugsėjo 20 d. suėjo vieni 
metai, kai negailestinga 
mirtis iš mūsų tarpo išro
vė uolų visuomenininką, 
žurnalistą Vladą Selenį.

Metinių proga už jo sielą 
rugsėjo 22 d. šv. Antano 
parapijos klebonas kun. Al
fonsas Babonas parapijos 
bažnyčioje atnašavo už jo 
sielą šv. mišias, o rugsėjo 
23 d. Dievo Apvaizdos pa-

JEI JUS NORITE SIŲSTI 
SIUNTINĮ - DOVANĄ Į LIETUVĄ IR 
VISAS SOVIETŲ SĄJUNGOS DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOS

EXPRESS & TRAVEL AGEMY, Ine.
(Licensed by Vnešposyltorg) VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, N. Y. 10019
Tel.s 581-6590; 581-7729

PACKAGE

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu 
laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų 
įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA*.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis, pasi
rinkimui įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir 
kitų daiktų.
Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MOŠŲ SKYRIAI:
Miami Beach, Fla. 33139M201 17 St. ...................... ............
Allentown, Pa. —r 126 Tilghman Street .................................
Baltimore 31, Md. — 1828 Fleet Street.................................
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue ..... ..........
Buffalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue ......... ...............
Chicago 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue .............-.....
Chicago, III. 60629 — 2608 West 69 Street ........................
Chicago, III. 60609 —1855 West 47 -Street ................ . .....
Cleveland, Ohio 44134 5689 Statė Rd. ........................... .
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue
Forest Hill.% N. Y. 11375 — 69-40 Fleet St.
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue ..................... . ........... ................
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ....... ........ .......... .................
New York 3, N.Y. — 78 Second Avenue ........ ..........-.................................... . .........
New York 3, N. Y. — 324 E. 9 St............................... ..............
Philadelphia, Pa. 19123 1013 N. Marshall St...................
Phoenix Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy...... .

.Rahvvay, N.J. — 47 East Milton Avenue ............................... .
Silver Springs, 1002 Kennebec Avė.................. .......................
South River, N.J. — 41 Whitehead Avenue ..........................
Syracuse, N.Y. 13204 — 515 Marcelius Street .......................
Lakewood, N. J. 08701 — 234 Second St...........................
Herkimer, N. Y. — McKennan Rd..........................................

305 673-8220 
...... 435-1654 
...... :M2-4240 
...... 63.3-0090 
...... 895-0700 
...... 486-2818 
...... 925-2787 
...... 376-6755- 
(216) 845^6078 

... .365-6780 
212-268-1594

365-6740 
385-6550 
674-1540 
475-74:W 

........ «... 215-WA-5-8878 

........ ..........602-942-8770 

........ ............. 381-8800 

._______ 301-589-4464 
__________   257-6320 
__________  475-9746 
__________  363-0494 
_______  315-866-3939

■■

■

■

■

OCCUPATIONAL 
THERAPIST

THE TEAM ISN’T COMPLETE 
WITHOUT YOU!

The psychiatric team at therapy — Licensed 
Mental Health Hospital at the Riverside ■ 
Correctional Facility needs an Occupational 

Therapist.
EXCELLENT FRINGES!

AND...

$15,996 — $19,257 
depending on experience 

(effective 10-1-79)

CALL NOW!

MIKE GALLAGHER 
ADMINISTRATOR

RIVERSIDE CORRECTIONAL FACILITY 5 
IONIA, MICH.
616-527-0110

(An E. O. E. Employer, F/M/H/V)
(39-40) ■

OPPORTUNITY FOR PROFESSIONAL HELP 
FOR 600 BEDS GENERAL HOSPITAL IN A CONGENAL HOSPITAL 

AND COMMUNITY.

REGISTERED NUCLEAR TECHNICIAN-BODY 
SCANNER

REGISTERED TECHNICIAN-IVPs & ROUTINE 
RADIOGRAPHY 

REGISTERED TECHNICIAN-FLUOROSCOPY. 
We have the following day shift positions available with 

excellent salary & fringe benefits:
ALSO

REGISTERED NURSES
FOR ALL SERVICES AND 3-11 SHIFT DIFFERENTIAL $150.00 PER 
MONTH. 11-7 SHIFT DIFFERENTIAL $200.00 PER MONTH. LIBERAL 

PERSONNEL POLICIES * FRINGE BENEFITS. 
APPLY CALL OR WRITE SHARON WILSON, 

HARRIS HOSPITAL-METHODIST 
1300 West Cannon, Forth Worth, Texas 76104

1-817-334-6303
Equal Opportunity Employer

09-45)

JOURNEYMAN MACHINIST
Capable of operating a wide variety of machine shop equipment, read 
blueprints, make own set-up, and work to close tolerance. Mušt have 
completed apprenticeship training or equivalent. WAGE: $10.02 PER 
HOUR.

JOURNEYMAN MACHINIST
(GRINDER

All-around machinist, highly skilled in tool and cutter grinding and 
conventional grinding. 5 or more years experience in cylindrical, sur- 
face, centeless tool and cutter grinding requised. WAGE: $10.02 PER 
HOUR.

CALL TERRY ROSSELL, 522-6700, Ext. 578 
UNIDYNAMICS/ST. LOUIS, INC.

472 PAUL AVĖ.
FERGUSON, MO. 63135

An Equal Opportunity Employer M/F
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TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
734% — 6 metų su $1,000, minimum. 
7«/2 % — 4 metų su $1,000, minimum. 
63< % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
O‘/2% — 1 metu su $1,000, minimum.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus naują 
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 F.S.L.I.

gaint
J&Tithony 
Savings

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

Open Mon., 9-8; Tuea., Thurs., FrL, 9-5; Sat., 9-1; Ck»ad Wei.

J uotas G ri baus kas, vedėjas

IX-ojo Amerikos Lietuvių Kongreso Rengimo Clevelando dalis komiteto. Iš kairės sėdi? 
S. Sankalaitė, B. Natkevičiūtė, A. Mackuvienė, pirm. A. Pautienis, baliaus komisijos pirm. O. 
Jokūbaitienė, J. Budrienė, sekr. ir iždin. K. Karalis. Stovi: A. Garka, vicepirm. V. Jokūbai
tis, dr. V. Stankus, A. Tamulionis, A. Jonaitis, J. Virbalis, vicepirm. A. Laikūnas ir B. Nainys. 

J. Garlos nuotr.
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PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

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

| 185 N. Wabash Avė.
| Chicago, III. 60601
E Antrame aukšte. .1

Mažeika &Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVĖ. 
CHICAGO, ILL.
Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600 737-8601
9837 SOUTH KEDZIE AVENUE

EVERGREEN PARK, ILL. 60642
Tel. 422-2000

PETKUS
TeVAS ir sūnus 

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

Tel.: 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

LENGVOSIOS
- ATLETIKOS 

PIRMENYBĖS 
CLEVELANDE

Š. m. rugsėjo 1 ir 2 d., 
Clevelande Įvyko 1979 m. Š. 
Amerikos Lietuviu Lengvo
sios Atletikos Pirmenybės, 
kurias pravedė Clevelando 
LSK žaibas. Varžybos vyko 
puikiame Case-Westem Re- 
serve Universiteto Eddie 
Finnigan Field.

Rengėjų štabas, vadovau
jamas A. Bielskaus pusėti
nai sklandžiai pravedė var
žybas. Sekretoriatą suma
niai tvarkė Rita Kliorienė- 
Čyvaitė. Pirmenybės buvo 
pradėtos trumpomis atida
rymo ceremonijomis. Daly
vių paradui vadovavo Linas 
Jokūbaitis. LB Clevelando 
Apylinkės vardu varžybas 
atidarė valdybos narė In
grida Bublienė.

Pirmą varžybų dieną oras 
buvo labai karštas ir drėg
nas. Antrą dieną, rungtynių 
pradžią sutrukdė lietus, ta
čiau vėliau išsiblaivė ir Įga
lino varžybas užbaigti.

Varžybose dalyvavo apie 
70 lengvatletų, kurių dides
nę dalį sudarė vietiniai, 
Clevelando žaibo nariai. Iš 
atvykusiųjų buvo Washing- 
tono Vėjas, Detroito Kovas 
ir Chicagos Lengatletų Klu
bas. Tai gana kuklus skai
čius. Apgailėtina, kad ne
buvo dalyvių iš Kanados, 
Rochesterio bei New Yorko.

Išskyrus keletą rungčių, 
pasekmės buvo vos viduti
niškos. Stiprokas priekinis 
vėjas gerokai neigiamai at
siliepė į sprintų pasekmes.

Dėl mažo dalyvių skai
čiaus, jaunių A klasė buvo 
sujungta su vyrais, o mer
gaičių B kl. — su moteri
mis. Bene stipriausia pasi
rodė jaunių C kl. Kitose 
klasėse tik po vieną kitą iš
kilesnį dalyvį buvo galima 
pastebėti. Gerą įspūdį pa
darė skaitlingas pats jau
niausias LSK žaibo prie
auglis, įnešęs į varžybas 
daug entuziazmo ir gyvumo.

Varžybų metu buvo page
rinti 8 Š. A. lietuvių pirme
nybių rekordai.

Kiekvienoje klasėje už iš
kiliausią pasekmę buvo ski
riama dovanos, kurių lai
mėtojus patiekiame:

Vyrų klasėje — Šarūnas 
Stempužis, Jaunių A kl. — 
Algis Zylė, Moterų — Vida 
Kašubaitė, Mergaičių B — 
Rasa Orentaitė, Jaunių B — 
Tadas Kijauskas, Mergaičių 
C — Dalia Kašubaitė, Ber
niukų C — Gytis Barzdu- 
kas, Mergaičių D — Adria 
Motiejūnaitė, Berniukų D 
— Vitas Rugienius, Mergai
čių E kl. iškiliausia dalyvė 
buvo pripažinta Kristina 
Motiejūnaitė, Berniukų E 
kl. — Danius šilgails.

Sporto darbuotojo bei 
lengvosios atletikos vetera
no Jono Bagdono prisimini
mui buvo įsteigta speciali 
dovana, skiriama ilgiausios 
distancijos bėgimo laimėto
jui. šiais metais ji atiteko 
Algiui Miškiniui (žaibas), 
laimėjusiam 5000 m. Ta 
proga tenka pastebėti, kad 
J. Bagdono treniruoti Chi
cagos lengvatletai, po jo 
mirties nenuleido rankų ir 
gražus, drausmingas būre
lis, vadovaujamas jauno 
lengvatleto Alio Meilaus, at
vyko į Clevelando varžybas.

KIZEVIČIAUS KŪRINIŲ 
PARODA

Valley Art galerijoje rug
sėjo 29 buvo uždaryta Kęs
tučio Kizevičiaus meno kū
rinių paroda. Kaimo idilijos 
ir gražios rudens gamtos 
apsuptame Chagrin Falls 
miestelyje jauni dailininkai 
nori parodyti savo pirmuo
sius brendžius kūrinius, nes 
čia esančią kuklią Valley 
Art galeriją lanko meno 
mylėtojai, daugiausia Pep- 
per Pike, Gatės Mills, Chag- 
rih Falls apylinkėse gyveną 
turtingesni žmonės.

Kęstutis Kizevičius buvo 
išstatęs 24 kūrinius — me
džio ir cinko grafiką, kola- 

žus ir litografiją. Grafikos 
darbai apytikriai buvo 24x 
20 dydžio, litografija ir ko- 
lažai mažesni.

Menininko kūriniuose vy
rauja žmogus ir jo gyveni
mas. Kęstučio kūryboje 

žmogų matome tragiškame 
karo motyve. Medžio rėži- 
nyje „žmogaus tvėrimas”, 
buvusiųjų žmonių pavyz
džius stebėdamos, rankos iš 
geometrinių formų dėlioja 
naujo žmogaus veidą. Stip
riausiai žmogaus ir jo pa
saulio tragediją vaizduoja 
keturių grafikos kūrinių se
rija, pavadinta bendra tema 
”Karas ir civilizacija”, šios 
serijos pirmasis kūrinys 
yra ”Karo belaisvis”, ant
rasis — „Naujokas”, tre
čiasis — „Puskarininkis” ir 
ketvirtasis — „Karo kape
lionas”. Pastarajame neabe
jotinai atpažįstame dailinin
ko tėvo veidą, kurį lyg rė
mas juosia varpos, kulkos ir 
kairėje dvieilis — „Bring- 
ing in the Sheaves” (Pėdų 
nešėjas).

Kęstutis Kizevičius baka
laurą gavo Clevelando me
no institute. Tada jo kūry
bos pagrindinė šaka buvo 
tapyba. Gavęs stipendiją, 
studijavo grafiką Cran- 
brooko (Michigane) meno 
mokykloje, kurią baigė su 
magistro diplomu.

Jaunasis dailininkas 1980 
metų pavasarį norėtų su
rengti savo kūrinių parodą 
Clevelando lietuvių namų 
salėje. (js)

NATIONVVIDE 
INSURANCE 
htat*onw>de •• on yox

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

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į člPKUS 
REALTY. 31715 Vine St., 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
913-0910.
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j PRIEŠŠVENTINIS
| PRIMINIMAS! S
I BRANGŪS KLIJENTAI! į
f Pagal praėjusių metų patyrimą daugelis iš Jūsų j 
I artėjant šventėms norės pasiųsti savo giminėms Į 
jį dovaną-siuntinį. Dovana, atsiųsta šventėms, bus J 
į daiktinis įrodymas Jūsų meilės ir pagarbos Jūsų j 
| artimiesiems. jį

Paprastai šiuo prieššventiniu laikotarpiu paštas | 
į būna perkrautas, kas kartais sutrukdo savalaikį 11 
|į siuntinių įteikimą, todėl, norint išvengti panašių 2 
fl atsitikimų, geriau iš anksto pasiųsti Jūsų šventi- j 
B nius siuntinius.

Kaip ir praėjusių metų sezone, firma |
E COSMOS PARCELS EXPRESS CORPORATION, S 
| užsiimanti licenzijuotų siuntinių siuntimu į Esti- S 
įj ją, Latviją, Lietuvą, Ukrainą ir į visus kitus Ta- t 
I rybų Sąjungos gyvenamus rajonus, visada pasi- J 
I ruošusi Jums patarnauti siunčiant šventinius siun- j 

tinius Jūsų artimiesiems. Ir taip, paskubėkite — i 
padarykite Jūsų giminėms malonią dovaną šven- į 
tems. j

Reikalaukite mūsų katalogų šiuo adresu: i

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION S

488 Madison Avenue, 21st Floor ]
(Between 51st and 52nd Streets) i

New York, N. Y. 10022 ]
Tel. (212) 758-1150, 758-1151 I

ra

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ 
NUOŠIMTĮ

UŽ SANTAUPŲ PAŽYMĖJIMUS

6'/2%
įnešus $100
48 mėnesiams

įnešus $100
12 mėnesių

įnešus $100
30 mėnesių

T'/A įnešus $100
72 mėnesiams

8% įnešus $100
96 mėnesiams

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

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Už įnašus mokame

5'4%
Įdedi kiek nori, išimi kada nori.

Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvieną dieną ir išmokamas 
du kartus metuose.

ATEITININKŲ 
STUDENTŲ 

SUSIRINKIMAS
Rugsėjo 14 d. pas Kaz

lauskus susirinko penkioli
ka studentų ateitininkų pir
majam šių metų veiklos 
Clevelando ateitininkų stu
dentų susirinkimui. Susirin
kime trumpai paminėjome 
ir įvertinome praeitų metų 
veiklą, kuri pagerėjo, lygi
nant su prieš dvejerių metų 
veikla, tačiau dar vis trūko 
gilesnės minties mūsų susi
rinkimuose. Reikėjo dau
giau susirinkimų su grynai 
inteligentiška tema. Iškilo 
nemažai minčių ši užsimo
jimą įvykdyti.

Išrinkta nauja valdyba: 
pirmininkė Kristina Rociū- 
naitė, korespondentas - se
kretorius Andrius Razgai- 
tis, iždininkas Rimas Jase- 
nevičius, kandidatų ruošos 
komiteto studentų atstovas 
Ronaldas Vyšnioms.

Susirinkimo metu buvo 
svarstoma mintis perimti 
studentų ateitininkų sąjun

gos (SAS), centro valdybą 
į Clevelandą Atsirado už
tenkamai asmenų norinčių 
įeiti į SAS valdybą: tai ga
limas dalykas, kad ateinan
čiame studentų ateitininkų 
suvažiavime į centro valdy
bą kandidatuos studentai 
ateitininkai iš Clevelando.

Kadangi susirinkimas bu
vo daugiau ar mažiau orga
nizacinis, nelabai ilgai užsi
tęsė; nukeliavome į Cleve
lando Hoffbrauhaus, kur 
studentiškai praleidome va
karą kartu pramogaudami.

Andrius Kazlauskas

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 St., Cle
velande, yra didelis pasirin
kimas vietinių 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.

Northville, Michigan 48167
Plymouth Center is currently interviewing for RN and LPN positions 
?? “'J j j ,We°ffer a ,Vn4“e exPer*ePce with the ment'allyretarded and developmentally disabled:
• 'Ąctive member of interdisciplinary team
• No shift rotat><->n

• Salary $18,520 for R.N.'s, starting salary to $15,994 for LP.N.'s 
with exc<llent fringe benefits provided by the Michigan Department 
of Civil Service.

PLEASE CONTACT MARY JORDAN, R. N.
AT 313-453-1500, Ext. 324

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

An Equal Opportunity Employer
(38-40)

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

PASKOLAS NAMU PIRKIMUI.

Zuperior /hvina/
■and loan association

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.
MAIN OFFICE

798 East 185th Street
481-8552

32800 Center Ridge Road 13515 Euclid Avė. 
779-5915 681-8100

I CLEVELANDO I 
L PARENGIMAI J

• SPALIO 6 D. Balfo .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.

• SPALIO 27-28 D. Š. A. 
Lietuvių Sporto Sąjungos me
tinis susirinkimas, Lietuvių 
Namuose.

• SPALIO 28 D. Vyčiai Sr. 
ruošia šv. Jurgio parapijos sa
lėje pietus.

• LAPKRIČIO 3 D. — Lie
tuvių klubo $1,000 kultūrinės 
premijos įteikimo balius Lie
tuvių namų salėje.

We can offer you top dollars and excellent ben
efits if you can meet our qualifications, have a 
good work record and are willing to go to work 
in the following positions:

SLAUGHTER DIVISION 
PRODUCTION W0RKERS 
Mr. $5.954S.95/h«<ir (WhM ^ualified) 

PROCESSING DIVISION 
PRODUCTION W0RKERS 

$S45/hour

ELECTRICIANS
J5.»S-»«.95/ho«r

We are intervievving Monday-Friday 8 A.M.-4 P.M. 
and Saturday9A.M.-1 P.M.

For more information, call: 
806/335-1531 Ext. 308,309 or 310 

We are located at the 3rd entrance 12 miles NE of 
Amarilio on Amarilio Boulevard (old Highway 66).

IOWA BEEF PROCESSORS
An fęiM^ppartunfty Emplo ytr MIf

FgĮg

14406 Cedar Avė. 
381-4280

PARDUODAMAS NAMAS
Savininkas skubiai par

duoda namą Richmond Hts. 
rajone. Dėl informacijų 
skambinti vakarais po 5 vai. 
tel. 261-1794.

HOUSE FOR SALE
Euclid, brick, 3 bedrooms, 

li/2 bath, living room, kit
chen, dining area, recrea- 
tion room, screened por.ch, 
privatebeach. $59,500. Call: 
731-4551. (38-39)

HOUSE FOR SALE
All brick, 3 bedrooms, 

full carpeting, fire place, 
and basement off East 185 
St. and Lake Shore Blvd. 
Price: $49,900. Call: 481- 
4373. After 5:00 p. m.

(39-40)

WANTED JOURNEYMEN 
OR 1ST CLASS SKILLED 
AUTOMATIC SCREW 

MACHINE 
OPERATORS AND SĖT UP MEN 
For Connomatics & New Britain 

Machine*.
. 1ST & 2ND SHIFTS.

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

HORTON COMPANY 
2335 E. HIGH ST.

JACKSON, MICH. 49203 
(33-41)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

or 
L.P.N’S 

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

ST. LUKE’S EPISCOPAL HOME 
224 Highland 

Highland Park, Mich. 48203 
313-868-1445

(33-42)
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

NE DOVANOS — 
MALDOS PRAŠAU

Pasigėrėtina yra laisvųjų 
lietuvių veikla. Įvairūs pa- 

< rengimai, suvažiavimai, po
būviai mus suartina, padeda 
išlaikyti lietuvybę, tradici
jas.

Lietuva, Marijos žemė, ir 
šiandien, religinio persekio
jimo dienose, išliko ištikima 
savom tradicijom. Viena iš 
tokių katalikiškosios Lietu
vos tradicijų buvo eucharis
tinės pamaldos — 4O-ties 
valandų atlaidai dar ir šian
dien Lietuvoje praktikuoja
mi.

Šv. Jurgio parapija palai
kydama šią tradiciją kas 
metai vieną sekmadienį ski
ria šv. Sakramento adoravi
mui.

šių metų spalio mėn. 7 
dieną, sakmadienį, adoraci
ja prasidės 9 vai. ryto mi- 
šiomis ir baigsis 5 vai. vak. 
pamaldomis.

Visus parapijiečius ir 
prijaučiančius nuoširdžiai 
kviečiu tą dieną bet kuriuo 
laiku aplankyti šv. Jurgio 
bažnyčią ir jungtis maldo
je dėkojant Dievui už lais
vės kovos ryžtą, už drau
gus, už dovanas patirtas gy
venime, prašant ištvermės 
kasdienybės rūpesčiuose.

Prelatas Jonas Balkūnas- 
bus šios šventės pamoksli
ninku ryto, sumos ir vaka
rinių pamaldų metu 5 vai. 
P. P-

Laukiu Jūsų visų.
Kun. B. Ivanauskas 
Šv. Jurgio parapijos 

klebonas

• ALT suvažiavimo pro
ga spalio 12 d. vakare nuo 
7 iki 10 vai. vak. įvyks ALT 
tarybos narių, skyrių, orga
nizacijų atstovų ir svečių 
priėmimas Lietuvių Na
muose.

Dėl bilietų į Lietuvių kon
greso balių skambinti K. 
Karaliui (216) 229-2419 ar 
O. Jokūbaitienei (216) 481- 
7161. Baliaus programą at
liks Čiurlionio ansamblis, 
vadovaujamas komp. A. Mi
kulskio.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįsta
miems, kad š. m. rugsėjo mėn. 24 d. Eugenijaus 
Igno namuose, Clevelande, įvyko gaisras. Nelai
mėje amžinai užmigo duktė RENEE, 14 m. ir 
teta ONA IGNATAVIČIŪTĖ-MIČIULIENĖ, 75 
metų

Rugsėjo mėn. 26 d. ligoninėje mirė MONIKA 
IGNATAVIčIENĖ-IGNIENĖ — mūsų motina ir 
močiutė, 77 m.

Palaidoti Visų Sielų kapinėse, Clevelande,

Nuliūdę sūnūs —
Eugenijus ir Vytautas, 

jų šeimos ir anūkai

LIETUVIŲ NAMUOSE — GINTARO 
VALGYKLOJE
877 EAST 185 STREET

VĖŽIU VAKARIENĖ<-
trečiadieni, spalio 10 d.

$12.00 asmeniui.
Rezervacijas reikia užsakyti iš anksto.

Šį sekmadienį
nuo 11:00 v. ryto iki 3:30 v. p. p.

bus duodami sekmadieniniai lietuviškų pa
tiekalų pietūs:

Kopūstų sriuba
Silkės
Zrazai
Cepelinai
Karbonadai 
Balandėliai 
Virtiniai 
Viščiukas 
ir visi priedai.

Juozas ir Kazimiera Sniečkai, artimųjų ir draugų tarpe 
atšventė 50 m. vedybinę sukaktį. Minėjimo pokylį suruošė jų 
vaikai: duktė Ramutė Aidienė, sūnus Vytautas ir Gintas.

V. Bacevičiaus nuotr.

(Su šiuo kuponu sekmadieniais, rugsėjo ir spalio 
mėn. vienam asmeniui nuolaida 50 c.).

Tėvynės Garsų radijo trisdešimties metų sukaktuvių va
kare aktorė Laima Rastenytė-Lapinskienė rečituos lietuvių poetų 
kūrybos pynę ”Mano tautos istorija”. Laima po teatrinių studijų, 
kurios apėmė dramą, dainavimą ir modernųjį šokį, yra vaidinusi 
Off-Broadway pastatymuose bei vaidinusi filme Frank Perry’s 
”Last Summer”.

Paskutinius dvejus metus iš eilės buvo nominuota ”Joseph 
Jefferson Citation” Chicagoje, pereitais metais už sukurtą Susan 
rolę ”In the Boom Boom Room” veikale ir šiais metais už Jenny 
rolę ”The Rise and Fall of the City Mahagony”.

Lietuviškoje scenoje Laima yra atlikusi roles: ”Eglėj, žalčių 
karalienėj”, D. Lapinsko ”11 Vigilante dėl Mare”, A. Kairio "Pa
likime”, ištraukose iš Marcinkevičiaus "Mindaugo”, Vaičiulaičio 
"Banguolėje” ir kt. Taip pat yra išleidusi vaikams plokštelę 
"Sek pasaką”.

Tėvynės Garsų radijo sukaktuvinis vakaras įvyksta spalio 
20 Clevelando lietuvių namų salėje.

• Lietuvių kongreso pa
maldose organizacijos pra
šomos dalyvauti su vėliavo
mis. Pamaldos įvyks sekma
dienį, spalio 14 d. 12 vai. šv. 
Jono katedroje, East 9-a gt. 
ir Superior Avė. Mišias at
našaus vyskupas Brizgys, 
asistuojamas kun. A. Goldi- 
kovskio. Pamokslą pasakys 
vyskupas Antanas Deksnys. 
Tautines Mišias už kenčian
čią Lietuvą giedos LTM 
Čiurlionio Ansamblis vado
vaujamas kompozitor i a u s 
Alfonso Mikulskio. Visi lie
tuviai kviečiami gausiai da
lyvauti.

• Skaudi tragedija palie- 
lietė praeitą savaitę Ignų 
šeimą. Eugenijui Ignui bū
nant Kanadoje, rugsėjo 25 
d. naktį kilo gaisras jo na

muose Clevelande Hts. ir 
sudegė Eugenijaus Igno te
ta Ona Mačiulienė ir jo 14 
metų amžiaus duktė Renė. 
Jo motina Monika Ignata
vičienė iššoko pro langą 
iš antro aukšto, labai apde
gė ir po dviejų dienų sąmo
nės neatgavusi mirė ligoni
nėje. Sūnus Eugenijus 17 
metų amžiaus, pajutęs dū
mus iššoko pro langą ir nu
bėgęs pas kaimynus iškvie
tė ugniegesius.

Rugsėjo 29 d. Ona Mačiu
lienė, Monika Ignatavičienė 
ir Renė Ignatavičiūtė buvo 
palaidotos Visų Sielų kapi
nėse. Laidotuvėmis rūpinosi 
Jokubauskų koplyčia. Iš 
Connecticut buvo atvykęs į 
laidotuves dail. Vytautas 
Ignas su žmona. Dirva reiš
kia užuojautą Eugenijui ir 
Vytautui Ignams, bei jų šei
moms ir artimiesiems.

• Aldona Valiukienė, mi
rė š. m. rugsėjo 21 dieną. 
Buvo gimusi prieš 58 metus 
Lietuvoje, Utenos aps. Iš 
Lietuvos pasitraukė į Vo
kietiją antrą kartą komu
nistams okupuojant mūsų 
kraštą. Į Ameriką atvyko 
1950 m. ir gyveno Clevelan
de. Ji priklausė Amerikos 
Lietuvių Tautinei Sąjungai 
Clevelando skyriui. Palaido
ta Visų Sielų kapinėse. Nu
liūdime paliko vyrą Kazį, 

sūnų Arvydą ir brolį V. 
Graužinį.

• Balfo bankete-minėjime 
spalio 6 d. pirmą kartą Cle
velande girdėsime sol. Oną 
Pliuškonienę, kuri pasak 
muz. A. Šimkų turi išskir
tinai malonų mezzo-sopra
ną. Visi maloniai laukiami 
atsilankant į banketą Lie
tuvių Namuose.

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

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

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

MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO {STAIGA

936 East l85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

Della E. Jakubs ir sūnui William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuoto  ja i. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

ATVYKSTA DAINAVOS 
ANSAMBLIS

LB Clevelando Apyl. Val
dyba rugsėjo 25 d. 7:30 v. 
v. DMNP parapijos mažojo
je salėje sušaukė spaudos 
konferenciją painformuoti 
apie Dainavos Ansamblio 
viešnagę Clevelande su pa
statymu Emilija Platery- 
tė. Konferencijai vadovavo 
Apyl. pirm. J. Malskis.



DIRVA
• Jaunimo konkursui, 

Vlado Venckaus vardo pre
mijai, gautas slapyvardžiu 
”Kolis Pepseliūnas” pasira
šytas rašinys: Kuo išeivi
jos jaunuolis gali būti Lie
tuvai naudingas ?

• Vytautui Abraičiui, 
buv. ALT S-gos pirminin
kui, dabar gyvenančiam 
Floridoje, buvo padaryta 
abiejų akių operacija. Lin
kime greitai pasveikti ir vėl 
įsijungti į Sąjungos veiklą.

A. A.
Pedagogei

MARIJAI KASAKAITYTEI

mirus, jos seseriai ONAI NAKIENEI, bro

liui JURGIUI KASAKAIČIUI ir kitiems gi

minėms nuoširdžią užuojautą reiškiame

Korp! Neo-Lithuania
Chicagos skyrius

Mylimai motinai
A. t A.

MARIJAI JUODĖNIENEI
Lietuvoje mirus, jos sūnui dr. EDMUNDUI 
ir BIRUTEI JUODĖNAMS ir jų šeimai reiš
kiame nuoširdžią užuojautą

Juoze ir Jonas Daugėlai
Monika ir Vytautas Ginčai 
Eleonora ir Vytautas Mazoliauskai 
Elena ir Povilas Mikšiai
Lina ir Stasys Slabokai

Florida

• Tautinės Minties Keliu, 
gerai dokumentuotas veika
las apie tautininkų veiklą 
Lietuvoje iš išeivijoje, kurį 
išleido ALT S-ga, galima 
tiesiog užsisakyti pas są
jungos pirmininką A. Ma
žeiką, 13055 Mindanao Way 
#3, Marina dėl Rey, Calif. 
90291. Knygos kaina $12.50.

• Korp! Neo-Lithuania 
New Yorko vieneto valdyba 
praneša, kad š. m. spalio 
mėn. 6 dieną, 6 vai. vakare 

Kultūros židinyje šaukiama. 
metinė sueiga. Visi kviečia
mi dalyvauti.

• A. Petruškevičienė, Dir
vos skaitytoja Australijoje, 
per E. Reisonienę atsiuntė 
Dirvai 10 dol. auką, savo 
vyro a. a. Vytauto Petruš
kevičiaus 10 metų mirimo 
sukakties atminimui.

• Korp! Neo-Lithuania su
važiavimo aprašyme (Dir
va, Nr. 36), vardinant svei
kinimus, buvo praleistas 
ALT S-gos valdybos svei
kinimas.

• Lietuvos atstovas dr. 
S. A. Bačkis ir ponia šį šeš
tadienį, spalio 6 d., pakvies
ti į Apaštolišką delegaciją, 
drauge su kitų diplomatinių 
misijų šefais, dalyvauti šv. 
Tėvo priėmime.

• Henrikas Šalkauskas, 
dailininkas-grafikas, rugsė
jo 2 mirė Australijoje. Ve
lionis buvo gimęs 1925 m. 
gegužės 6 d. Kaune.

• Lietuviu R. K. Kunigy 
Vienybės Vyr. Valdyba 
ruošia sekmadienių ir šven
čių dienų mišiolą. Jis labai 
reikalingas lietuvių parapi
joms. Lietuviai prašomi pa
aukoti bent po vieną mišiolą 
savo gimtosioms parapi
joms. Jo kaina — auka 100 
dol. Aukas siųsti: Lithua
nian R. C. Priest’s League 
of America, Ine. c/o Rev. 
Viktoras Dabušis 147 Mont- 
gomery PI., Paterson, N. J. 
07501. Aukos nurašomos 
nuo Federalinių mokesčių 
Nr. 78:262).

LEIDŽIAMA KRAŽIŲ 
MONOGRAFIJA

Norėdami pagerbti Kra
žių gimnaziją ir pačią Kra
žių praeitį, buvę šios gim
nazijos auklėtiniai, susitel
kę į Kražiškių sambūrį, bū
dami laisvuose vakaruose, 
rengiasi išleisti Kražių mo
nografiją. Tai bus padėkos 
ženklas visiems kražiškiams 
kovotojams, kurie savo dar
bu ir aukomis kėlė ne tik 
Kražių apylinkės, bet ir vi
sos Žemaitijos kultūrinį ly
gį ir tautinį susipratimą, 
nesigailėdami net savo gy
vybės.

Redakcinę komisiją suda
ro mokytojai Pranas Raz
minas, Apolinaras Bagdo
nas ir Jonas žadeikis. Pra
šome visus geros valios lie
tuvius šį kilnų užmojį viso-

ALOYZAI MIKALONIENEI

mirus, dukrai ALDONAI, anūkams DALEI 

ir VYTAUTUI ir žentui ANTANUI KAVA

LIŪNAMS, giminėms ir artimiesiems reiškia 

gilią užuojautą

CIevelando Skautija

Alfonso Dargio kūrinys 
tytas parodoje Toronte.

”Atostogaujam”, kuris bus išsta-

TORONTO
DARGIO KŪRINIŲ 

PARODA
Spalio mėnesio 20 ir 21 

dienomis Toronto lietuvių 
Prisikėlimo parapijos paro
dų salėję vyks dailininko 
Alfonso Dargio tapybos ir 
grafikos darbų paroda.

Kartu su Alfonso Dargio 
parodos atidarymu bus Jur
gio Jankaus naujausio ro
mano Anapus Rytojaus su
tiktuvės.

Abu kultūrinius įvykius 
rengia Prisikėlimo parapi
jos K. M. Draugija.

keriopai paremti. Visą me
džiagą prašome siųsti mo
nografijos redaktoriui Pra
nui Razminui, 6432 So. Tal- 
man Avė., Chicago, Illinois 
60629. Pinigines aukas siųs
ti šiuo adresu: Jonas ža
deikis, 6522 So. Rockwell 
Avė., Cbicago, III. 60629.

PAIEŠKOJIMAS
Petras Kičas, gyvenęs 

Maripampolėje, vėliau gy
veno Muencheno stovykloje, 
Vokietijoje. Yra žinių, kad 
yra išvykęs į Australiją. 
Kas apie jį žinotų, prašau 
pranešti Juozui Mekešai, 
1498 East 337 Street, East- 
lake, Ohio 44094. (37-39)

FOUNDRY MOLDERS
We are agrowing gray iron foundry 
with openings for expcrienced jolt- 
squeeze molders, capable of produc- 
ing high volume quality sand molds. 
We offer excellent compensation Witf 
incentive and fringe benefits. Quali- 
fied applicants should apply at:

THE TRI-STATE 
FOUNDRY CO.

4785 Morse St. 
Cincinnati, Ohio 45226 

513-321-3628
Equal Opportunity Employer 

(37-40)

WANTED JOURNEYMEN
OR l,ST CLASS SKILLED 

ENGINE LATHE OPERATORS 
and

HORIZONTAL BORING MILL 
OPERATORS

Be able to sėt up work from blue 
prints & elose tolerance. 58 hours 
per week. Day shift. Good salary & 
f ringes

DANROY BORING CO. 
12720 Capital Avė. 

Oak P<*k, Mich. 43237 
(35-41)

PRODUCTION AVORKER
Full time position for new p-ro- 
duetion line. Mušt be willing to 
work, have good work record 
and aptitude for working with 
machinery. Call 216-431-2779 for 
appointment. (38-41)

WANTED JOURNEYMEN
AUTOMAT1C .^CREW MACHINE
OPERATORS' :AN» SĖT UP MEN 

and
TURRET LATHE

OPERATORS AND SĖT UP MEN 
Mušt be able to sėt up work from 
bluč prints and elose tolerance. To 
work in mild elimate & no sqow. 
Good starting salary and benefit-a.

Apply call or write to: •
SMALL PARTS INDUSTRIES 

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

503-287-1181
(33-39)

DIE CASTING 
EXPERIENCED HELP WANTED 

DIE CASTERS 
MAINTENANCE PERSONS

AND 
ENGINEERS

Salary open for ęualified candidates. 
Complete benefit package. Apply call 
or write •'

NEBRASKA ALUMINUM 
CASTING INC.

P. O. BOX 2062 
HASTINGS. NF.B. 63901 

402-462-5139
<39-40)

WANTED AT ONCE 

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE 

OPERATOR AND SĖT UP MAN 
Experience, on Brown & Sharp. Mušt 
be able to sėt up work from blue 
prints & elose tolerance. New Mfg. 
facility. Sportsman’s Paradise, elose 
to mtn. resorts,'fishing,, hunting, ski- 
ing, boating and clean fresh air. 
Good starting salary and fringe bene
fits. Apply call or vvrite to: JEFF 

TALLEY

NORTH AMERICAN CORP.
310 WEST 700 SOUTH

PROVO. UTAH 84601 
801-375-8074

(36-39)
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