
Te oc ore* 3 71 i n z t r ė 
7243 So. Albany c ve. 
Ch2_c?.į'.o> III, ‘ 3-?G29 >

FA — THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER
P O. BOX 03206 ■ 6116 ST. CLAIR AVENUE - CLEVELAND. OHIO 44103

Vol. LXIV Spalis - October 25,1979 Nr.42

TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Amerikos Lietuvių Kongreso, įvykusio spalio 13-14 dienomis Clevelande, prezidiumas.
Kalba ALT pirm. dr. K. Šidlauskas. Prie stalo sėdi iš kairės: VLIKo pirm. dr. K. Bobelis, A. 
Kasulaitis, dr. J. Valaitis, P. P. Dargis, vysk. A. Deksnys ir Lietuvos gen. konsulas A. Si
mutis. V. Pliodžinsko nuotr.

ŽVALGYBOS KLAUSIMU
Kaip teisingai ji įvertina sovietų užmačias?

Vytautas Meškauskas

LIETUVIŲ KONGRESO NUTARIMAI

Artinantis SALT II ratifi- 
cakcijos klausimo sprendimui 
bei NATO krašto apsaugos mi- 
nisterių konferencijai, kuri 
turėtų nustatyti tolimesnio tos 
sąjungos atominio ginklavimo
si planą, spauda mirga skai
čiais. Vakarai turi tiek ir tiek 
raketų su tiek ir tiek užtaisų, 
bei tokiu ir tokiu tikslumu, o 
sovietai tiek. Tuos skaičius se
kant dažnai ateina klausimas, 
iš kur taip gerai žinoma. Tie
sa, demokratiniuose kraštuose 
sunku išlaikyti paslaptį, tie
siog neįmanoma - pavarčius 
jų spaudą gali per dieną dau
giau sužinoti, negu pasiuntęs 
tūkstančius šnipų. Bet kaip su 
kita puse - sovietais? P. Nitze, 
buvęs aukštas Gynimo D-to 
pareigūnas ir derybų su sovie
tais nusiginklavimo klausimais 
žinovas, SALT II priešas, ne
seniai rašė Commentary žur
nale, kad visi tie skaičiai apie 
sovietų strateginius ginklus 
yra pačių amerikiečių ir kitų 
Vakarų kraštų žvalgybų ‘išfi- 
guriuoti’. Jie patys nieko ne
praneša, o jei ir praneštų - 
negalėtum patikėti.

Tokia situacija veda prie 
klausimo, ar tie apskaičiavi
mai yra iš tikro teisingi. Teo
riškai juk galima prileisti, kad 
sovietai, pavyzdžiui, gali sta
tyti tuščias raketų slėptuves 
įrodymui, jog jie turi jų dau
giau. O jei taip - jie gali pa
daryti tariamas ‘nuolaidas’, 
kurios padėtų išlaikyti didesnį 
skaičių tikrų priemonių rake
toms paleisti. Galimos ir vi
sokios kitokios kombinacijos, 
prie kurių čia nesustosime. Už 
tenka tik paminėti, kad tai 
kelia pagrindinį klausimą: Ko 
vertos JAV žvalgybos ir jų ana 
ližės?

Spręsdami tą klausimą pas
kutiniame Foreign Policy nu
meryje - buvęs Gynimo Sek
retoriaus Padėjėjas Robert F. 
Ellsworth ir buvęs Gynimo 
Sekretoriaus asistentas Ken- 
neth L. Adelman tarp kitko 
teigia, kad ČIA elitas, kuris 
vadovavo Operacijų Direkto- 
rijatui ilgus metu, buvo pa
žiūros, kas su Sovietija reikia 
ieškoti bendradarbiavimo, jei 
jau ne bendro pasaulio valdy
mo. Tai vedė prie neįvertini
mo visų duomenų, kurie vers
tų laikyti Sovietų Sąjungą tik
ru priešu, o ne potencialiu 
partneriu.

Per 15 metų ČIA nedaverti- 
no sovietų ginklavimosi masto. 
Iki 1976 metų buvo laikoma, 

kad sovietai ginklavimuisi iš
leidžia tarp 5 % ir 7 % viso 
krašto pajamų (GNP), t.y. tik 
kiek daugiau negu JAV. Tik 

Štai kas piauna Amerikos javus...

1976 m. apsižiūrėta, kad so
vietai išleidžia tarp 11% ir 
13%, t.y. tris kartus daugiau 
negu amerikiečiai. Toks įver
tinimas privedė prie ameri
kiečių strateginių ginklų toli
mesnio tobulinimo ir daugini- 
nimo sustabdymo. Buvęs Ken 
nedy ir Johnsono administra
cijų Gynimo Sekretorius Ro
bert McNamara tada viešai 
pareiškė, kad sovietai pralai
mėjo strateginių ginklų lenk
tynes kiekybiniai ir nenori to
liau lenktyniauti. Jis dar pri
dūrė: ‘Nėra jokių duomenų, 
kad sovietai norėtų sudaryti to 
kią strateginių ginklų pajėgą 
kaip mūsų!’ Dabar sakoma, 
kad sovietai jau baigia prisi
vyti ir aplenkti sekančio de
šimtmečio bėgyje. Kitaip sa
kant, ČIA buvo apsirikusi ir 
dėl užmačių, ir dėl skaičių.

(Nukelta į 3 psl.)

Clevelande spalio 12 d. 
įvykęs Lietuvių Tarybos su
važiavimas priėmė rezoliu
cijas, kuriomis kviečia JAV 
lietuvių visuomenę sugre
tinti jėgas ir bendromis pa
stangomis siekti laisvės 
Lietuvai, dėkojo visiems 
JAV lietuviams, Altos sky
riams ir organizacijoms už 
aukas remiant Altos vykdo
mus laisvinimo darbus,, pa
sisakė prieš lietuvių centri
nių draugijų vadovaujančių 
asmenų lankymąsi okupuo
toje Lietuvoje, prieš jauni
mo siuntimą į Vilniaus ir 
kitus okupantų ruošiamus 
kursus.

Suvažiavimas prašė Altą 
s u d a rančiaš organizacijas 
uoliai rengiant Vasario 16 
d. minėjimus, aukomis rem
ti Altos vadovaujamus lais
vinimo darbus; reiškė padė
ką Altos vadovybei bei su
važiavimą sveikinusiems.

Lietuvių Kongresas, su
šauktas Amerikos Lietuvių 
Tarybos Clevelande spalio 
13-14 d., savo rezoliucijose 
išreiškė protestą prieš Sov. 
Rusijos vykdomą genocidą 
ir žmogaus teisių laužymą 
okupuotoje Lietuvoje. Kon
gresas dar kartą pareiškė 
pritarimą veiksnių nuosta
tams dėl privataus bendra
vimo su okupuotos Lietuvos 
tautiečiais žiūrint, kad ne
pakenktų Lietuvos laisvini
mo pastangoms. Kongresas 
prašė išvystyti laiškų rašy
mą kongresmanams, kad 
būtų priimtas House Con- 
current Resolution 147, ra
gino jungtis į savo krašto 
politinį gyvenimą, siekiant 
padėti Lietuvos reikalui, 
skatino išeivijos jaunimą 
daugiau domėtis politinių 
mokslų studijomis, skatino 
jungtis į Altos vadovauja
mą Lietuvos laisvinimo dar
bą ir jį paremti. Kongresas 
pasveikino Lietuvos diplo

matinės ir konsularinės tar
nybos narius, Vliką ir pasi
sakė prieš steigimą atskiros 
politinės komisijos šalia 
Vliko vedamo darbo.

Kongresas nutarė padė
koti popiežiui Jonui Pauliui 
II už prielankumą lietu
viams, nutarė kreiptis į 
JAV vyriausybę, kad dary
tų įtakos sustabdyti Lietu
vos disidentų persekioji
mą ; nutarė pasveikinti pre
zidentą Carterį, dėkojant už 
žmogaus teisių gynimą pra
šant Madrido konferencijoj 
iškelti Lietuvos reikalą ir 
imtis žygių Lietuvą išlais
vinti. Kongresas pasiuntė 
s v e i kinimus pavergtiems 
broliams Lietuvoje, ypač 
karštai pritardamas 45 pa
baltiečių iškeltiems Mask
voje laisvės reikalavimams. 
Kongrese įpareigojo valdy
bą ruoštis Madrido konfe
rencijai, išreiškė padėką 
sveikintojams ir aukoto
jams, spaudai, radijo valan
dėlėms, kongreso rengimo 
komisijoms Chicagoj ir Cle- 
lande.

Nauja Altos vadovybė
Clevelande suvažiavime 

Amerikos Lietuvių Tarybą 
sudarančios centrinės orga
nizacijos parinko šiuos as
menis į Altą 1979-1980 m. 
laikotarpiui:

1. Amerikos Lietuvių Ro
mos Katalikų Federacija: 
Saulius Kuprys, Jonas Pa
bedinskas, kun. Kazimieras 
Pugevičius, dr. Jokūbas 
Stukas, dr. J. Jerome ir 
Viktoras Naudžius, {valdy
bą — dr. J. Jerome ir Vik
toras Naudžius. Į iždo glo
bėjus — Jurgis Mikaila.

2. Amerikos Lietuvių 
Socialdemokratų Sąjunga: 
Martynas Gudelis, Mykolas 
Pranevičius, Algirdas Pu
žauskas, Juozas Skorubs- 
kas, Bronė Spudienė, Anta
nas Sukauskas dr. Jonas 
Valaitis. Į valdybą — Juo
zas Skorubskas ir dr. Jonas 
Valaitis. Į iždo globėjus — 
Antanas Sukauskas.

3. Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sąjunga: Vytau
tas Abraitis, Eugenijus 
Bartkus, Ona Biežienė, Teo
doras Blinstrubas, Petras 
Bučas, Pranas Kašiuba ir 
Aleksas Laikūnas. Į valdy
bą — Teodoras Blinstrubas 
ir Petras Bučas. Į iždo glo
bėjus — Vytautas Abraitis.

3. Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sandara: Antanas 
Andriulionis, dr. Vytautas 
Dargis, Alena Devenienė, 
Julius Kuzas, Jr., Teodora 
Mikužiūtė ir Povilas Dargis. 
kas ir Grožvydas Lazaus- 

(Nukelta į 3 psl.)
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sovfliTini POLim^^

Brežnevo bandymas sulaikyti Vakaru Europos atomini apsiginklavimą.

Vokiečiu ir britų reakcija- Vatikano Ostpolitik . - Connally ir žydai.

Brežnevas, spalio 6 d. kal
bėdamas Rytų Berlyne, tarp 
kitko pasakė:

‘Mes esame pasiryžę suma
žinti vakarinėse Sovietų Sąjun 
gos dalyse esančių vidutinės 
distancijos atominių raketų 
skaičių. Savaime suprantama 
jog tik su sąlyga, kad Vakarų 
Europoje nebūtų pastatyta 
daugiau vidutinės distancijos 
atominių raketų.’

Brežnevas, aišku, nesakė ko 
kias raketas jis būtų pasiryžęs 
atšaukti į Rusijos gilumą: se
nas SS-4 ar naujas, nepalygi
namai tobulesnes SS-20 - jo 
tikslas tačiau visai aiškus. Jis 
nori sulaikyti Vakarų Europą, 
tiksliau NATO kraštus, nuo 
apsiginklavimo Pershing II ra 
ketomis ir ‘skraidančiom bom
bom’, kurios galėtų išlyginti 
SS-20 grėsmę. (BBC praneši
mu, Europoje planuojama pa
statyti bent 400 Pershing II ra
ketų: 220 Vakarų Vokietijoje, 
po 50 Belgijoje ir Olandijoje, 
ir 80 Italijoje. Tos raketos 
lengvai gali pasiekti Rusijos 
centrą, tuo tarpu dabar turi
mos raketos gali pataikyti tik į 
sovietų satelitus.)

Vokiečių reakcija dalosi 
pagal partijos linijas. Pvz. 
krikdemams artimas Die Welt 
situaciją, dar prieš Brežnevo 
kalbą, taip vertino:

‘Pagal visus prieinamus 
šaltinius išeina, kad turime 
skaitytis su faktu, jog Sovietų 
Sąjunga Europoje turi didelę 
atominių ginklų persvarą. Iki 
šiol buvo aiškinama, kad su 
tuo dar galima gyventi, nes 
Europos silpnumą išlygina 
JAV karinės pramonės prana
šumas pasauliniu mastu. Da
bar tačiau sakoma, kad sovie
tų ginklų fabrikų produkcija 
yra nepalyginamai didesnė už 
amerikiečių, o karinė techni
ka yra maždaug vienoda.’

Daugiau ikairę linkusi Fran 
furter Runschau cituoja val
dančios socialdemokratų par
tijos reikalų vedėjo ir derybų 
su sovietais speciaisto Egon 
Bahr nuomonę, kad reikia ti
kėtis, jog JAV senatas iki šių 
metų pabaigos SALT II sutar
tį ratifikuos, o po to galima 
bus su sovietais pradėti derė
tis. Jis Brežnevo kalbą supran 
tąs kaip pasiūlymą derėtis ir, 
žinoma, negalima laukti, kad 
Brežnevas iš anksto pasakytų 
kokias nuolaidas sovietai būtų 
linkę padaryti. Tai paaiškėsią 
tik per derybas. Sovietams ne 
taip rūpi Pershing II ir skrai
dančių bombų statyba, kiek 

jie nenorėtų jų matyti Vakarų 
Europoje. Kaip ten būtų, rei
kia ‘Die rusen beim Worth 
nehmen’ užsikabinti už Brež
nevo padaryto pasiūlymo ir 
derėtis. Juo labiau, kad aukš
čiau minėti ginklai dar masi
niai negaminami ir kol bus 
pradėti gaminti, ateis ir 1983 
metai. ♦ ♦ ♦

Panašiai nuomonės skirstosi 
ir D. Britanijoje. Liberalus 
The Guardian sovietų prezi
dento pareiškimą pavadino: 
‘A Breznev offer we can’t re- 
fuse to egzamine’. Laikraštis 
samprotauja:

‘Kanclerio Schmidto atsa
kymas į Brežnevo pasiūlymą 
buvo daugiau atviras negu dr. 
Brzezinskio Washingtone. Va
karų Vokietijos kancleris yra 
artimesnis tai problemai geo
grafiškai ir psichologiniai. Jis 
žiūri įvakarų santykius nekaip 
į diskusijas dėl ideologijos, bet 
kaip pagrindą ant kurio Euro
pa, nors ir padalinta, sugebė
jo išgyventi visąkartą ir turi iš
mokti, jei bus laiminga, gy
venti toliau. Teisus yra kanc
leris Schmidt sutikdamas Brez 
nevo pareiškimą svarstyti rim
tai. Brežnevo pasiūlymas turi 
būti išegzaminuotas, išbandy
tas ir išdalintas. Kremliaus 
reikia paklausti, ką jis iš tikro 
mano. Jei NATO turi atsisa
kyti nuo vidutinės distancijos 
raketų, ką už tai duos sovie
tai? Atitrauks SS-20? Visas? 
Ar tik dalį? Jei Brežnevas no
ri NATO atsakymo, jis turi 
duoti specifinius davinius ... 
Jei NATO nori kalbėti atvirai, 
tą patį turi padaryti ir Krem
lius.’

Tuo tarpu konservatyvus 
Financial Times įspėja:

‘Vakarai turėtų labai atsar
giai reaguoti ... Pavojus slypi 
tame, kad Vakarų viešoji nuo
monė yra vis dar paskendusi 
saugumo jausme, kuris Mask 
vą įgalina toliau didinti savo 
persvarą nesulaukiant Vaka
rų priešpriemonių.’

♦ ♦ ♦
Su tokia konservatyvia pa

žiūra šį kartą sutinka ir libe
ralus The Economist, kuris 
Brežnevo siūlymą, priešingai 
The Guardian, pavadino ‘An 
offer easy to refuse’. Jis paskel 
bė braižinį, iš kurio matyti, 
kaip Vakarų Europa yra atsi
likusi atominiam apsiginkla
vime. Taip, pvz., žemėje lai
komų raketų visa Vakarų Eu
ropa, įskaitant ir prancūzus, 
turi viso labo ... 18. Tuo tar

pu sovietai - 710. Europa pra 
neša tik vienoje srityje - po
vandeniniuose laivuose laiko
mų raketų skaičiumi 107 prieš 
87. Lėktuvų, galinčių pasiek
ti europinius taikinius su ato
minėm bombom, sovietai turi 
dvigubai daugiau. Tiesa, 
Brežnevas žadėjo vienpusiškai 
per artimiausius 12 mėn. iš 
Rytų Vokietijos atitraukti 
20,000 karių ir 1,000 tankų, 
bet gi iš viso jis turi ten 40,000 
karių ir 7,000 tankų, o ir ati
trauktieji gali būti skubiai per 
mesti atgal.

Economist nurodo, kad Eu
ropai sunku apsispręsti ką da
ryti dėl dviejų priežasčių.

L Europoje viešpatauja 
saugumo jausmas ir prielaida, 
kad net tuo atveju, jei ameri
kiečiai. neįsimaišytų į karą su 
savo transkontinentalinėm ra
ketom, Europa galėtų atsigin
ti su esamomis priemonėmis. 
Tai tačiau neatitinka realybei,

2. Argumentuojama, kad 
turi būti koks nors būdas susi
derėti su rusais, kad tie suma
žintų savo pajėgas be absur
diško proceso pirmiau patiems 
apsiginkluoti ir tik po to susi
tarti dėl ginklų apribojimo. 
Būtų gerai, jei tai būtų gali
mybių ribose. Deja, dar ne
buvo atsitikimo - ir to nesiūlo 
Brežnevas, kad rusai atsisaky
tų nuo realios persvaros- prie 
derybų stalo. -

Laikraštis baigia: ‘Rusija 
yra susirūpinusi Europos pla
nais atstatyti atominį arsena
lą. Ji mielai juos sulaikytų pa
ti nenutraukdama savo ginklų 
modernizavimo. NATO turė
tų išstudijuoti Brežnevo žo
džius bei veiksmus ir pažiū
rėti ar galima būtų susiderėti. 
Tačiau būtų didžiausia klaida 
į tą tarpą sulaikyti savo ato
minių ginklų modernizavi
mą.’ ♦ ♦ ♦

Kalbant apie Qst-politik ... 
Jei kas tikėjosi, kad Jonas-Pau 
liūs II pakeis Vatikano Ost-po 
litik, turėjo nusivilti - aiškina 
Fr. Rundschau Romos kores
pondentas Horst Schlitter. Už
mezgęs santykius, ar tiksliau 
tariant - kontaktus, su Sovietų 
Sąjunga, Jugoslavija, Čekos

lovakija, Rytų Vokietija, Ven 
grija ir Bulgarija, Vatikanas 
dabar norėtų išnaudoti Kini
jos ministerio pirmininko Hua 
Guofeng viešnagę Vakarų 
Europoje (įskaitant ir Italiją, 
kur jis vizituos tik Kvirinalą - 
Italijos vyriausybės būstinę) 
geresniu santykių su Pekino

■ Iš kitos pusės
K. šilojus DIRVOS spalio 11 d. laiškuose stebisi, 

kodėl išeiviu spaudoje nerašoma apie lankymąsi Lietu
voje. Apie tai pranešąs tik GIMTASIS KRAŠTAS. Pri- 

j mindamas kaip garsinasi laikraščiuose" kokie 'piniguočiai’, 
vykdami pasikaitinti saulėje, pagauti kokią žuvelę ar rtū- 
šauti briedi, laiško autorius klausia:

”Kcdėl tie žmonės, važiuodami Į savo kraštą 
nenori pasigarsinti, vengdami viešumos lyg dary
dami kokį nusikaltimą? O juk tokie raštingi žmo
nės galėtų savo įspūdžius parašyti ir matytas 
negeroves mums visiems paskelbti?”

Klausimas atrodytų visai nuoširdus, jei ne tas ne
lemtas reikalavimas skelbti matytas NEGEROVES. Ko
dėl tik negeroves, ar negeriau būtų pageidauti OBJEK
TYVUMO? Iš dalies reikalavimas skelbti tik NEGERO
VES paaiškina tylėjimą. Jei skelbsi negeroves, ko gero 
tavęs daugiau neįsileis, o gal dar nemalonumų susilauks 
tie, su kuriais buvai susitikęs, o jei iškelsi kokią gerovę, 
gali būti apšauktas papirktu. Bet, žinoma, aš čia negaliu 
būti ekspertu.

Man atrodo, kad kaip neaiškinsi, santykiavimas su 
kraštu dažnai nustumia į keblią situaciją. Ir ne tik mus 
vienus.

štai visai neseniai Sovietų Sąjungoje lankėsi Vakarų 
Europos Socialistų Internacionalo nusiginklavimo eksper
tų grupė iš devynių kraštų. Juos priėmė pats Brežnevas. 
Viskas būtų labai gerai, jei sovietiniai šeimininkai į atvy
kusius nesikreiptų ... ’tovarišči’ — draugai! Suomijos, 
kuri šiaip ar taip vistiek turi sugyventi su sovietais, dele
gacijos pirmininkas Kalevi Sorsa neilgai trukus pats 
kreipėsi į sovietus kaip 'draugus’, tuo tarpu vokietis Al- 
fons Pawelczyk socialdemokratų atstovas Bonnos seime 
atkakliai vadino juos 'ponais’. Juo pasiekė ir kiti kalbė
tojai. Per vaišes tačiau Internacionalo generalinis sekre
torius švedas Bernt Carlsson sugalvojo kompromisą. Kel
damas tostą už šeimininkus, jis į sovietus kreipėsi: 'To
nai draugai”. vm

vyriausybe išvystymui. Kini
joje su slapta misija jau viešė
jo kinietis jėzuitas Michel Chu 
kuris turi Prancūzijos piliety
bę. Kinijoje dar gyvena 3 vys
kupai ir apie 40 katalikų ku
nigų, kurie yra suvaryti į ‘pa
triotinių taikos kunigų bend
ruomenę’. Iš principo Jonas 
Paulius II yra nusistatęs prieš 
tokį tarnavimą politikai, ta
čiau praktiškai jis viešai tų Ki
nijos kunigų nepasmerkė. Prie 
Vatikano yra vis dar akredi
tuotas Kinijos (Taiwano) am
basadorius Chow Shukai, ku
ris po Karolio V aj tylos išrinki
mo popiežium norėjo gauti ga 
rantiją, kad jis ir toliau bus lai 
komas Kinijos ambasadorium. 
Garantijos jis negavęs ir Ro
moje kalbama, kad po Hua 
vizito Chow greičiausiai turės 
savo postą apleisti. ♦ ♦ ♦

Siame krašte pasirodė vie
nas iš respublikonų pretenden 
tų į prezidentus - John Con
nally. Jis pasisakė už Izraelio 
pasitraukimą iš visų 1967 me
tais užkariautų teritorijų, 
įskaitant ir rytinę Jeruzalės da 
lį. Kad patenkinti Izraelio 
saugumo reikalavimus, Con
nally siūlo pasiųsti JAV avia
ciją į Sinajaus dykumą, iš kur 

jie galėtų apginti ir naftos 
transporto kelius į Europą, 
Ameriką ir Japoniją. Tam 
paskutiniam tikslui galėtų bū
ti sudaryta speciali sąjunga 
tarp JAV, Izraelio, kai kurių 
arabų valstybių, NATO ir Ja
ponijos. Tai labai sujaudino 
žydus kurie iki šiol džiaugėsi 
parama abiejose partijose ir 
kiti kandidatai - kaip Baker, 
Dole ir Anderson - Connally 
pasmerkė.

‘Bet’ - rašo Newsweek - 
‘labai mažai žydų dalyvauja 
respublikonų pirminiuose rin 
kimuose ir Connally matomai 
skaičiuoja, kad jo drąsa turės 
pasisekimo tarp kitų rinkėjų. I 
tą tarpą ir daugelis žydų apsi
žiūrės, kad Connally planas 
nėra taip blogas, kaip iš pirmo 
žvilgsnio gali atrodyti.’

Connally savo kalbą aptarė 
su Kissingeriu ir Jordano ka
raliumi Husseinu prieš ją pa
sakydamas Washngtono žur
nalistams.

Experienced 
Combination

FITTER/WELDER/BURNfcR
Mušt be able to read blueprirts and 
fit material to specifications. Mušt 
be able to weld in an.v 'pos ition and 
burn.

Call 313-849-1200, Ext. 267
L. Alley 

WH1TEHEAD & KALES 
58 HALTINER 

RIVER ROUGE, MICH. 48218
An Equal Opportunity Employer 

(41-50)

TOOLMAKER
Our toolmaker has retired. Srnall 
machine shop division oF larger com- 
pany. A matute person would- find 
this a perfect working environment 
in a secure day shift position.
Fui) benefit program. Established 
company with newiy expanded facili- 
ties in. convenient suburban location.

CALL MR. GARON AT 
216-461-4300 

or apply 6660 Beta Drive
IN PERSON AT: 

EUCLID INDUSTRIES 
Mayfield Village, Ohio 44143 

(40-43)
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KVIETIMAS JAUNIESIEMS
Prieš keliolika metų šiuose 

pačiuose Dirvos puslapiuose 
parašiau straipsnelį: ‘Atidary
kite duris jaunimui’. To ma
no straipsnelio tikslas buvo: 
mes vyresni senstame, todėl 
mūsų eiles lietuviškoje visuo-
meninėje, politinėje ar organi 
zacinėje veikloje turi užpildy
ti kiti, jaunesni. Juk nenori
me kad išnyktų lietuvybė, su
stotų bet koks lietuviškas vei
kimas, o ypatingai pavergtos 
tėvynės reikalui. Tada ir siū
liau: plačiai atidarykime lie
tuviškojo gyvenimo duris jau
nimui, kad - mums vyresnie- 
siams pavargstant ar iškeliau
jant amžinybėn - neatsirastų 
tuštuma. Raginau kviesti jau
nesnius į vadovų eiles, kad jie 
vadovautų, o mes vyrenieji - 
turį didesnį patyrimą - jiems 
galėtume tik patarti ir padėti.

Praėjus keliolikai metų ma
tau, kad mano balsas mažai 
ką pasiekė. Vartant lietuviš
kų laikraščių puslapius, foto
grafijose ir lietuviškos veiklos 
aprašymuose matosi daugiau
sia tie patys rudenėj antys vei
dai ir tos pačios pavardės. Tie 
sa, kai kur pasirodo ir jaunes
ni, bet jie lyg atskiri meteorai 
tamsios nakties danguje. 
Tam tikrais atvejais sušvinta, 
o toliau ir vėl nebematomi.

Mums lietuviams reikalin
gas veiklus prieauglis, kuris 
liudytų išeivijos lietuvybę, jos 
veiklą ir darbus. Juk turime 
gana daug aukštuosius moks
lus baigusių, kurie savo profe
sijoje yra pasiekę aukštumas. 
Bet jie ir tose aukštumose daž
nai yra neatpažįstami, jei 
bent iš pavardžių, o yra kaip 
amerikiečiai. Tas yra gerai, 
kad jie iškyla, kad dirba ir sie
kia mokslo aukštumų, bet mes 
lietuviai iš jų norėtume dau
giau. Mes norėtume juos atpa

Grupė žemaičių kilmės Lietuvių kongreso atstovų. V. Pliodžinsko nuotr.

žinti kaip lietuvius, kaip nar
sios ir garbingos tautos atsto
vus. Tam atpažinimui progų 
yra begalės. Net ir savo kole
gų tarpe, suvažiavimuose ar 
kituose susibūrimuose, jie ga
lėtų reprezentuotis ir kaip lie-
tuviai ir priminti Lietuvos 
bylą. Tas jų profesiniam dar
bui nei kiek nepakenktų. Tą 
kalbu iš savo praktikos. Bu
vau vyresnio amžiaus žmogus 
ir dirbau labai liberaliam Har 
vardo unversitete. Visi mano 
kolegos žinojo mane kaip 
užkietėjusį lietuvį. Bet įvai
riais staigiai iškylančiais tarp
tautinės politikos, o net ir vi
daus politikos klausimais, atei
davo pas mane ir klausdavo 
mano nuomonės. Gi jaunes
niems, ir mokslus baigusiems 
jau šiame žemyne, tas gal net 
sudarytų populiarumą.

Visuomeninė ir politinė bei 
organizacinė veikla yra lyg už 
krečiama ir nepagydoma liga. 
Asmuo, įsitraukęs į tokią veik
lą, nebenori iš jos pasitraukti 
ir stengiasi dar daugiau ir ge
riau dirbti.

Tad mano siūlymas ir yra 
visoms lietuvių organizacijoms 
ar net vadovaujantiems veiks
niams: nelaukime kol jaunes
ni už mus belsis į mūsų duris 
ar ieškos mūsų - mes ieškokime 
jų, kvieskime juos ir atiduoki
me vadovavimą jaunesniems. 
Mes galime, gal net ir turime 
patarti ir būti jų patarėjais, 
nes turime sunkų gyvenimo 
pažinimą ir praktiką, bet va
dovauti turi ateiti jaunesni. O 
kai jie pradės dirbti, įsitrauks 
į tą darbą, giliai tikiu - neno
rės iš jo trauktis. O kai vado
vai bus jaunesni, tada ir įvai
riuose renginiuose matysime 
jaunesnius veidus, kurių da
bar labai pasigendame.

Tad ieškokime ir kvieskime,

Clevelando vysk. James E. Hickey kalba Amerikos Lietuvių 
Kongrese. Šalia sėdi buv. ALT pirm. inž. E. Bartkus.

V. Pliodžinsko nuotr.

LIETUVIŲ KONGRESAS..
(Atkelta iš 1 psl.)

kas. Į valdybą — dr. Kazys 
Šidlauskas ir Grožvydas La
zauskas. Į iždo globėjus — 
Aleksandras Chaplikas.

5. Susivienijimas Lietu
vių Amerikoje: Aleksand
ras Chaplikas, Eufrozina 
Mikužiūtė ir Povilas Dargis. 
Į valdybą — Povilas Dargis.

6. Lietuvių Katalikų Su- 
sivienij imas Amerikoje: 
Thomas Mack, dr. Vladas 
Šimaitis ir Vytautas Yli
čius. Į valdybą — dr. Vla
das Šimaitis.

7. Amerikos Lietuvių Ro
mos Katalikių Moterų Są
junga: Julijana Rotsko, 
Emilija Vilimaitė ir dr. Al
dona Rugienė. Į valdybą — 
Emilija Vilimaitė.

8. Lietuvos Vyčiai: Irena 
Šankus, dr. Leonardas ši
mutis, dr. Leonas Kriauče- 
liūnas. Į valdybą — dr. Leo
nas Kriaučeliūnas.

9. šiaurės Amerikos Lie
tuvių Studentų Sąjunga pri
statys savo atstovus vėliau.

10. Lietuvos Atgimimo

o tada ir lietuvybė bus gyva ir 
nereikės rūpintis, kas bus po 
mūsų. Tik kvieskim nuošir
džiai, o jie ateis. Tam yra 
pats aukščiausias laikas.

P Zičkus

Sąjūdis: Kasperas Radvila, 
Liudas Tamošaitis, Vytau
tas Jokūbaitis. Į valdybą — 
Kasperas Radvila.

11. Vilniaus Krašto Lie
tuvių Sąjunga: Juozas Le
kas, Antanas Stankus ir 
Julius Pakalka. Į valdybą — 
Juozas Lekas.

12. Amerikos Lietuvių 
Respublikonų Federacija: 
Anatolijus Miltinas, Jonas 
Talandis, Aleksas Jankū
nas. Į valdybą — Aleksas 
Jankūnas.

13. Amerikos Lietuvių 
Demokratų Lyga: Stanley 
Balzekas, Jr., Jonas Nasvy
tis ir Rimas Mulokas. Į val
dybą — Stanley Balzekas, 
Jr.

Visas suvažiavimas bend
ru nutarimu (at large) Į 
valdybą išrinko kun. Adolfą 
Stasį. (ALT)

ŽVALGYBOS

KLAUSIMU...
(Atkelta iš 1 psl.)

Pagal to straipsnio autorius, 
viena iš tų klaidų priežasčių 
glūdi pačioje žvalgybos biuro
kratijos sudėtyje. Joje vyrauja 
Operacijų Direktoriatas - dau
giau ar mažiau kilęs iš II-jo Pa 
saulinio karo operacijų, tuo
tarpu daugiau dėmesio turėtų 
būti skiriama tos agentūros 
analitiniam darbui. Aukščiau
sią nesugebėjimą ‘operacinin- 
kai’ įrodė planuodami ir pra- 
vesdami nelaimingą Bay of 
Pigs invaziją į Kubą, ją visai 
nuslėpdami nuo analistų, 
kurie lengvai būtų galėję nu
matyti jos liūdną galą.

ČIA reformos prasidėjo jau 
direktoriaujant James Schle- 
singer, William Colby ir Geor
ge Bush. Dabartinis direkto
rius adm. Stansfield Turner 
gerokai apkarpė operacininkų 
sparnus, tačiau mažai tesu
stiprino analitinį aparatą. 
Prie žvalgybos nusilpninimo 
prisidėjo ir įvairiausi kaltini
mai, kurie - anot autorių - jei 
ir visi pasirodytų teisingi, vis- 
tiek tai sudarytų tik mažą 
nuošimtį visos veiklos.

Nūdien tradiciniai žvalgy
bos būdai - per gyvus šnipus -

PRO O 
ŽIŪRONĄ

TARYTUM nenuora
mos žvirbliai ir toliau te- 
beskardena nesutarimų 

< vadovaujančiuose aidai, 
j. Nepaisant naujų rinkimų, 
i vilčių ir pažadų.

Ilr nejučiomis prabėga 
mintis - ar iš tikro tik be- 
sipešantieji kaltip Turbūt 

kad ne! Jei nebūtų abejin
gos daugumos, ir saujelės 
šalia beplojančių - užside
gimas tikriausiai greičiau 
atvėstų ...

Nebūtų realu tikėtis, 
kad rinkimų išdavoje nor
malus sutvėrimas prarastų 
visas silpnąsias ypatybes ir 
taptų idealiu vadovu. Ta
čiau faktas lieka vistiek, 
kad tuo pačiu rinkiminiu 
laimėjimu yra praranda
ma teisė būti žmogumi sau. 
Kaip žmogiška būtų reak
cija, prasilenkimas savo 
pareigų apimtyje negali 
būti pateisintinas nei kito 
elgesiu, nei labiausiai pro
vokuojančiu iššūkiu.

Ir nežiūrint kaip kilnus 
būtų užsiangažavimas, 
‘akis už akį, dantis už dan
tį’ principo laikymasis dar
nos bendrame darbe ne
atneš.

Kažin kas atsitiktų, jei 
renkantieji - pabudusi abe
jinga dauguma - staiga 
būtų matomi ne vien tiktai 
skaičiuojant balsus? O gal 
tada ir visa mūsų veikla 
prasiveržtų pro asmeniš
kumo šarvus ?!

Tačiau iki tol ... turbūt 
tik katinas šypsosi kai savo 
didybę ir galią įrodinėda
mi žvirbliai peša plunks
nas viens kitam ...

Ego

turi užleisti pirmąją vietą ki
tiems, ypač signalų pagavi
mą, iššrifavimą ir skaitymą, 
bet išlaidas tam reikalui biu
džeto žinyba drastiškai apkir
po. Be to, klaidinga pasirodė 
ir tendencija visas žvalgybos 
organizacijas suvienyti ČIA 
direktoriaus vadovybėje. Dau 
giau patyrę toje srityje anglai 
turi 5 autonomines žvalgybos 
tarnybas, prancūzai keturias 
ir net vokiečiai tris. Taip pat 
ir JAV prezidentui turi būti 
patiektos įviairos pažiūros, 
nors jos kartais ir prieštarautų.

Nesustojant prie smulkme
nų, reikia kartu su straipsnio 
autoriais konstatuoti, kad esa
moje situacijoje kam, kam, 
bet žvalgybai negalima gailė
tis nei pinigų, nei kitų priemo 
nių jai skirto uždavinio atliki
mui. Reikia atsiminti, kad nū
dien naujų ginklų sistemų iš
vystymas reikalauja tarp dvie
jų ir 12 metų, o jas rikiuotėje 
laikyti galima tarp 5 ir 20 
metų, kas verčia žiūrėti ne tik 
į dabartį, bet ir galimas atei
ties tendencijas. Žinoma, kar
tais ir geriausia žvalgyba, ir 
geriausias padėties įvertini
mas dar neužtikrina gerų re
zultatų. Prieš pat pirmą pa
saulinį karą, grįžęs iš viešna
gės Austrijoje-Vengrijoje, gen. 
Ludendorffas pareiškė savo 
kaizeriui: ‘Mes sudarėme są
jungą su lavonu’. Kaizeris 
vistiek įsivėlė į karą.
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ČESIŪNO PAGROBIMAS IŠŠAUKĖ POLITINĮ 
SKANDALĄ VOKIETIJOJE

■ laiškai Dirvai
/

Penktadienį, spalio 19 d. 
Hamburgo Die Welt paskel
bė pirmo puslapio viršuje 
socialdemokratų frakcijos 
Bonnos seime pirmininko sja Die Welt vedamasis. Ne- 
Herberto Wheinero spalio 
10 d. laiško Vokietijos kraš
to Lietuviu Bendruomenei

t*
’ nuotrauką, kuriame jis pra

neša, kad jo surinktomis ži
niomis iš atsakingų įstaigų 
tenka pasidaryti išivadą, 
jog česiūnas pats apsi
sprendė grįžti į Sovietų Są
jungą.

Į tai krikščionių demo
kratų — krikščionių socialų 
frakcija pareiškė, kad ir 
jos pirmininkas- Helmut 
Kohl gavo laišką iš susirū
pinusios Vokietijos Krašto 
Lietuvių Bendruomenės. Jo 
pavedimu seimo atstovas 
Carl Spranger jau spalio 5 
d., pareikalavo informacijų 
iš federalinio vidaus reika
lų ministerio Baum, kurio 
kompetencijoje buvo česiū
no byla, bet jų iki šiol ne
gavo.

Wheineris per savo frak
ciją pareiškė viešai negalįs 
paskelbti savo informacijų 
šaltinių, tačiau yra pasiruo
šęs juos patiekti seimo ati
tinkamai komisijai.

Seimo vidaus reikalų ko
misijoje užsienių reikalų 
ministerijos valstybės se
kretorius Guenter van Well 
trečiadienio vakare pirmą 
kartą patvirtino, kad vokie
čių ambasada gavo telefo
ninį pranešimą, kad česiū
nas gulįs su subintuota gal
va vienoje Vilniaus ligoni
nėje.

Diena prieš tai, ketvirta
dienį, Die Welt paskelbė net 
tris straipsnius česiūno rei
kalu. Vedamajame, užvar- 
dytame česiūno skandalas, 
E. von Loevvenstein klau
sia: kaip dar ilgai Bonna 
tylės dėl sovietinio sporti
ninko pagrobimo. Straips
nyje teigiama, kad nėra 
abejonės, kad česiūnas bu
vo pagrobtas. Tiesa, Tassas 
ir Literaturnaja Gazeta aiš
kina, kad jis grįžo savano
riškai. Pagal Tassą, česiū
nas. buvęs Uršulės Folker- 
tienės pakviestas į Duisbur- . 
go restoraną, kur jis gavo 

. kažką išgerti ir po ,to. pa
jutęs "keistą - silpnumą". 
Tuo tarpu Literaturnaja 
Gazeta praneša, kad plau
kiant Reinu česiūną apėmęs 

» tėvynės ilgesys. Ten pat pa
sitaikę du sovietiniai pilie- 

' čiai jam davė sovietų amba
sados telęfono numerį, kurį 
jis pasukęs "šaltais pirš
tais”, o ambasada sutvar
kiusi jo grįžimą. Taip če
siūnas esąs pareiškęs sovie
tų žurnalistams.

Tačiau Folkertienė tvir
tina visai ką kitą — jai pa
skambinęs česiūnas savo 
iniciatyva. Pagal kitus vo
kiečių laikraščius, gavusi 
pirmą skambutį, Folkertie
nė prašė česiūno prieš ap-

s'isprendžiant pasilikti Vo
kietijoje, dar per naktį pa
galvoti.

Kas čia sako tiesą, klau-

nužudė ukrainiečių egzili- 
nius politikus Lew Rebet 
(1957 m.) ir Stepen Bande- 
ra (1959 m.), česiūno atve
ju- buvo pagrobtas žmogus, 
kuriam duotas azilas ir kurį 
vokiečių teisė turėjo apsau
goti.

Pagrobimas buvo taip su
organizuotas, kad Bonna 
gali pasidaryti tik vieną iš
vadą: sovietams nerūpi at- 
lydis, sovietams nerūpi Hel
sinkio baigiamasis aktas, 
jie visiškai nesiskaito su 
•vokiečiais, jei nereikalauja 
jų interesai.

Tokio įvykio čia dar ne-

KO MES GALIME 
TIKĖTIS Iš LENKŲ 

ATEITYJE?

metus. Tas dar nebuvo ga
vęs azilo teises. Tada social
demokratai ilgus metus 
puolė federalinę vyriausy
bę. česiūno atsitikimu fe
deralinė vyriausybė dar ne
pasišaukė pasiaiškinti sq- 
vietų ambasadoriaus. Ar ji 
yra nusiteikusi priimti tą 
antausį? Ar Bonna yra pa-

sunku surasti, česiūnas vo
kiečių įstaigų pats prašęs 
azilo. Rugsėjo 14 dienai bu
vo numatytas jo pasikalbė
jimas su sovietų konsulato 
pareigūnais, tai yra sutarti
mi numatyta procedūra, če
siūnas į pasimatymą tūrėjo 
vykti vokiečių saugumo pa
reigūnų lydimas.

Aišku ,kad česiūnas norė
jo pasilikti Vokietijoje ir 
tai pasakyti konsulatui.

Bet dieną prieš tai česiū- buvo. Jį negalima lyginti su 
nas dingo. Ir ne iš Reinu prancūzų pulkininko Ar- 
plaukiojančio laivo, bet iš gouz pagrobimo prieš kelis 
Goethės instituto kiemo, 
kur jis butvo matytas val
gąs sumuštinį ir skaitąs 
knygą.

Jei KGB norėjo pagrobti, 
jai tai buvo paskutinė pro
ga, nes kitaip, česiūnas bū
tų pats pareiškęs konsulato 
atstovams, kad jis norįs pa
silikti Vokietijoje. Net gi
jei sutikti, kad česiūnas siruošusi atpildžio labui to- 
pats apsisprendė grįžti, ko
dėl jam nepasinaudoti pro
ga pareikšti savo norą. Tuo 
atveju jis galėjo pasiimti 
savo privatinius daiktus, 
kurie liko pas Foikertus.

Nereikia nė sakyti, kad 
tokio "valios suparaližavi- 
mo”, kuris tęstųsi visą mė
nesį, bet nesukliudytų žmo
gui ne tik laisvai judėti, 
bet ir lankyti mokyklą, me
dicina kol kas nežino.

Kas paskatino sovietines 
įstaigas česiūną pagrobti, 
galima tik spėlioti. Tai ga
lėjo būti įspėjimas sovietų 
menininkams ir sportinin
kams nebandyti pabėgti, 
bent Vokietijoje. Gal norėta 
sukliudyti žadėtai česiūno 
knygai apie sovietų sporti
ninkų narkotikais skatini
mą dar prieš 1980 metų 
olimpijadą. Tikra yra tik
tai, kad šitas žmogaus pa
grobimas buvo flagrantiš- 
kas suvereniteto pažeidi
mas.

Tokie sovietų slaptosios 
tarnybos metodai nėra nau
ji. Aukščiausias federalinis 
teismas savo sprendime bu
vusį KGB šefą šelepiną pa
vadino žmogžudžiu, kuris 
per savo agentą Stašinski

leruoti žmonių grobimą ir 
juos dengti. (Plačiau bus 
kitame numery).

REGISTERED NURSES 
URGENTLY NEEDED

BECAUSE ot U.5. medicare ruling. 
Wayne County Hospital in lowii mušt 
hire at least 4 Registered Nurses. 
Located in Corydon, South Centrai 
lowa, with progressive school svstems 
& churches, recrcation, 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 IČU-CCU, regular svrgery sched- 
ule.

ALSO NEEDED 
REGISTERED 
LABORATORY 

TECHNOLOGISTS 
ASCP WITH KNOWLEDGE OF 

X-RAY
ambulance service with 2 up-to dale 
ambulances and 8 EMT's available. 
Also state-vvide helicopter service for 
patients to Dės Moines 4c lowa City. 
Wages to meet or exceed statė aver- 
age levels. Wilt consider payment of 
portion of expenses for interviews. 
Apply call or send resume witf. pho’.o 

encouraged to: ADM1NISTRATOR 
hours 10 am to 3 p n t

WAYNE COUNTY HOSPITAL
417 S. E. ST.

Corydon, Iowa 50060 
515-872-2260 collect

(37-46)

OPPORTUNITY 1 OR 
REGISTERED NURSES 

or 
L.P.N’S

For 3-1 I & I 1-7 shift.
With supervisory experience help.fuL 
Direct palient care. Apply oi call 

ST. LUKE’S EPISCOPAL HOME 
224 Highland

Highland Park. Mieli. 48203
• 313-868-1445

( 3 3-42 >

.Turbūt nesurasime lenkų 
neapykantos šaknų lietuvių 
tautai, kuri tęsiasi šimtme
čius ; anksčiau daugiau dar
bais, vėliau žodžiais: pašai
pa, niekinimais, šmeižtais; 
tatai vykdė per susirinki
mus, spaudą, bažnyčią ... 
Nepasikeitė jie ir po 2-ojo 
pasaulinio karo smūgių, ne
žiūrint mūsų tolerancijos, 
parodytos Lietuvoje atsidū- 
rusiems jų kariams .ir pa
čiai Pilsudskienei. . .

Na, tik pasiklausykime, 
kokį siurprizą pateikia lie
tuviams lenkas, kunigas 
Walerjan Meysztowicz, lei
dinyje "Pamiętnik Wilens- 
ki” (išleido "Polska Fundc- 
ja Kulturalna”- 1972 m. 
Londone) skirsnyje "Mar- 
szalek Jozef Pilsudskį” psl. 
171 jis rašo:

”. .. Galop, iš vidurinio
sios Lietuvos, paprasčiau
siai iškilo Vilniaus vaivadi
ja, o iš Kauno Lietuvos pu
sės, atsakyta negirdėta ne
apykanta, stipriai palaiko
ma vokiečiu įtakos. Per 20 
metų nebuvo įleidžiama 
Lietuvon jokia lenkiška 
knyga ne laikraštis — tai 
pagaliau gana logiška, nes 
turint lenkišką spaudą, ma
žai kas būtų skaitęs lietu
viškąją (ar bereikia dides
nės nesąmonės ir cinizmo? 
P. P.) ir gražioji (žodis 
"gražioji" originale be sve- 
timženklių P. P.) lietuvių 
kalba būtų trupėjusi, nyku- 
si ir žlugusi, nebūtų sukū
rusi literatūros__

Toliau, kauniškiai lietu
viai uždarė visus kelius. Per 
20 metų platūs, šimtmeti
niais beržais apsodinti vieš
keliai užaugo žole, po to 
krūmais ir pagaliau mišku. 
Rūdijo geležinkelių bėgiai. 
Pašto nebuvo, žmonių san
tykiai nutraukti ir, niekas 
nepraradęs gyvybės, ar lais
vės, negalėjo peržengti "už
draustojo vandens”.

Ir šitaip rašo kunigas! 
Diplomatas jis silpnas; pui
kiai atsimena žole ir krū
mais apaugusius vieškelius, 
rūdijančius geležinkelių bė
gius ir negirdėtą "Kauniš
kės Lietuvos neapykantą", 
f ik neatsimena Suvalkų su
tarties, kurią lenkai su mu-

mis pasirašė 1920. X. 9 d. ir 
po 2-jų dienu ją sulaužė, o 
tik dėl to sulaužymo ir at
sirado ”Lif.wa šrodkowa", 
”Wojewodstwo Wilenskie” 
ir "negirdėta lietuvių ne
apykanta". ' .

Petras Pajaujis
Mt. Clemens

HAVEN BUSCH CO.
IS PRESENTLY LOOKING FOR 

STEEL FABRICAT1NG HĘLP.
WELDERS

Requirements are certification (11 AR<~ 
welding or .enough experier.ce to en- 
able you to pass a certification tesu 

ALSO NEEDED
Experienced

FITTERS & LAYOUT MEN 
lf you have these qualiftcalibn« and 
want excellent wages and benefits.

Call 616-532-3641
FOR APP.O1NTMENT 

HAVEN BUSCH CO. 
3443 CHICAGO DR. S. W. ' 

' GRANDVILLE, MICH.
An Equal OppoLtunitv Employer 

(4(1-4')

WALNUT PARK PLAZA 
P. B. X.

EXPERIENCED ONLY FULL'OR 
PART TIME. 555 CONSOLE. ASK 

FOR MRS. FACTORI 
215-476-2250 (38-44)

HOŲSEKEEPERS
FOR RETIREMENT CENTER FULL 

TIME POSITION. CALL MRS.
FACTORI 

215-476-2250 .
(38-44)

BR0WN & SHARP 
AUTOMATICS

AIRBORN INC., Addison has employ- 
ment opportuniLies for ptri-on w/»ome 
expericnce on Brown & Sharp or other 
types of Automatic Latfies. We hav- 
positions on first & second shifts. 
Ncw plant & eiicellent vvorkir.fi con- 
ditions. We are an expt»nding com
pany & manufacture conncctors for 
the Electronics Indųstry. F.SOP profit 
sharing plan & other benefits. We 
also have openings lor Machinist 
trainee. Interviews can be arranged 
to your schedule.

CALL MILDRED FRANKLIN AT 

214-233-2000
FOR APPO1NTMENT.
Come Grow With US.

Equal Opportunity Emplover 
(41-43)

“ WANTED
DIE Sinkers, Lathe Hands and Edgcr 
Hands — Mušt be a journeyman. Day 
shift work. excellent benefits. wages 
and retirement. Please send resume to 
FRANKLIN FORCE & MFG., P. O. 
BOX 216, WEST BRANCH, MICH. 
48661. (38-42)

WANTED
TOOL & DIE SUPERVtSOR

Exėeilent opportunity for master 
craftsman with orowtn9 electri- 
cal manufacturer, Montevallo, 
Alabama Appbcant should have 
8-10 years experience tn Tool & 
Die, fabrlcation of metai formino 
lools and macticnery, design, 
and iupervision. Sa’ary ęom- 
mensurate with expertence. 
Exceiient benefits. Reoly to 
Eiecfrital Soeciatty Products 
Co., P O Box 21, MoptevaHo, 
AL 35115, 205-665-<286. E.O.E

139-42)

<

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANU4AIT1S ir J. MA1EIKA

■i

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

vvorkir.fi
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IKURYBA IR MOKSLAS

Dailiojo žodžio
albumas ~

LITHUANIAN WRIT- 
ERS IN THE WEST. An 
Anthology. Foreword by 
Michael Novak. Introducion 
by Rimvydas Šilbajoris. 
Edited by Alina. Skrupske- 
lienė. Prints by M. Giedrė 
žumbakis. Lithuanian Lib
rary Press, Ine. and Lovola 
University Press,. Chicago, 
III. 1979 m., 387 psl., kaina 
$20.00.

Tai mūsų išeivijos kūry
bos — dailiojo žodžio — al
bumas,' pasigėrėtinai me
niškai išleistas, tiesiog re
prezentacinis mūsų tautos 
leidinys. Apima plačiai — 
net 66 autorius. Duodama 
30-ties poetų parinkti eilė
raščiai originaliame lietuvių 
tekste ir šalia — vertimai. 
Čia randami poetai: J. Ais

NAUJOS 
KNYGOS

• SANTARA-ŠVIESA. 25 
metu sukaktuvinis leidinys. 
400-siais Vilniaus Universi
teto metais. Ats. redakto
rius — Valdas Adamkus. 
Meninis apipavidalinimas ir 
techninė priežiūra — Birutė 
A. Bulotaitė. Išleido Algi
manto Mackaus Knygų Lei
dimo Fondas — 7338 So. 
Sacramento Avė., Chicago, 
III. 60629. Spaudė M. Mor
kūno spaustuvė Chicagoje. 
160 psl. kietais viršeliais, 
gausiai ilinustruota, kaina 
6 dol.

\

• Bale Vaivorytė. VILT
RAKIŲ VAIKAI. Apysaka 
jaunimui, antroji laida, lai
mėjusi 1952 m. Lietuvių 
Rašytojų Draugijos jauni
mo literatūros premiją. 
Iliustracijos dail. Povilo Os- 
molskio. Viršelis dail. D. 
Stonkutės Kuolienės. 

tis, V. Ališas, L. Andrie- 
kus, J. Vaičiūnienė, J. Balt
rušaitis, J. Blekaitis, V. Bo- 
gutaitė, K. Bradūnas, B. 
Brazdžionis, A. Gustaitis, 
A. Jasmantas, Kl. Jurgelio
nis, J. Kėkštas, F. Kirša, 
Alg. Mackus, J. Mekas, H. 
Nagys, Alf. Nyka-Niliūnas, 
H. Radauskas, D. Sadūnai- 
tė, St. Santvaras, M. Sau- 
laitvtė, L. Sutema, VIa. šlai
tas, J. švabaitė, Gr. Tulaus- 
kaitė, M. Vaitkus, T. Venc
lova, Pr. Visvydas, L. Žit
kevičius.

Dramaturgų paimti ketu
ri atstovai: A. Kairys su 
ištrauka Curriculum Vitae, 
A. Landsbergis — ištr. Pas
kutinis piknikas, K. Ost
rauskas — Duobkasiai, A. 
Škėma — šv. Inga. Jei poe
tų duodami ir lietuviški 
tekstai, tai dramaturgų — 
tik ištraukų vertimai. Tas 
pats ir su prozos autoriais, 
kurių čia esama net 32: V. 
Alantas, K. Almenas, P. 
Andriušis, K. Barėnas, A. 
Baronas, E. Cinzas, L, Do
vydėnas, J. Gliaudą, K. Gri- 
gaitvtė, č. Grincevičius, J. 
Jankus, P. Jurkus. M. Ka
tiliškis, J. Kaupas, J. Kra- 
likauskas, V. Krėvė, A. 
Landsbergis, A. Lukšytė, 
N. Mazalaitė, I. Meras, P. 
Orintaitė, B. Pūkelevičiūtė, 
V. Ramonas, A. Rūta, J. 
Savickis, 1. šeinius, A. Škė
ma, J. švaistas. A. Tulys, 
A. Vaičiulaitis, V. Voler- 
tas, St. Zobarskas.

Taigi, duodamas gana pil
nas mūsų išeivijos dailiosios 
kūrybos skerspjūvis. Jeigu 
poeziją iš viso sunku iš
versti, jeigu draminių vei
kalų iškarpos sunkiau gali 
pavaizduoti pačio veikalo 
visumą, tai beletristikos iš
traukos ir trumpos novelės 
bene bus skaitytojui dau
giausia pasakančioji dalis, 
nors ir poezijos mėgėjai tu
rės progos Įsiskaityti ir su
simąstyti.

Duodama autoriaus nuo
trauka, suglausta biografi
ja ir paskiau vienas ar dau
giau (poezijoje) kūrybos 
pavyzdžių. Nemažai pasidar
buota šios antologijos re
daktorės — Alinos Skrups- 
kelienės. Įvesdama mūsų 
autorius Į šią knygą — al
bumą ji laikėsi didelio at
sargumo ne vien parinkda
ma kūrybą, bet ir sudėstv- 
dama pagal autorių vardų 
alfabetą, kad nei vienas ne
sijaustų toliau nustumtas. 
Jai pavyko sumobilizuoti di
delį būrį vertėjų — net 30, 
Įskaitant ir tuos, kurie ver
timus buvo atlikę anksčiau. 
Miela Įžiūrėti, kad redakto-

m LITHUANIAN WRITERS IN THE WEST
“ AN ANTHOLOGY

rei pasisekė Įtraukti gražų 
būrį mūsų jauniausių stu- 
diozų, jau baigusių univer
sitetus, ar dar tebestuden- 
taujančių, kurie parodė 
daug sugebėjimo atlikdami 
nelengvus dailiojo žodžio 
vertimus. Redaktorė, ruoš
dama šį leidinį, kaip Įžan
goje pasisako, turėjo tiks
lą supažindinti amerikiečius 
skaitytojus su lietuvių imi
grantų kūrybos menu. Ir 
jai tai pavyko, ypač kad dar 
Įstengė Įvesti ir kitas vaiz
dines priemones; dramos 
kūrinių ištraukos papuoštos 
jų pastatymų nuotrauko
mis, o beletristinė dalis or
namentuota Giedrės žum- 
bakienės avangardine gra
fika.

ANTANAS GUSTAITIS ATVYKSTA ItCLEVELANDA

Poetas Antanas Gustaitis atliks meninę programą Ohio Lie
tuvių Gydytojų Draugijos metiniame pobūvyje š. m. spalio 27 
d. 8 v. v. Lietuvių Namuose, Clevelande.

Daug patrauklumo Įnešė 
meniškas viso leidinio api
pavidalinimas, ką atliko du 
mūsų dailininkai: Petras 
Aleksa ir Vincas Lukas, 
talkinant fotografinio sky
riaus direktoriui Algiman
tui Keziui, S. J., šios leidyk
los sumanytojui ir vadovui. 
Taigi visas leidinys yra ne 
vien dailiojo žodžio, bet ir 
meno albumas, kurį galima 
statyti Į pasaulines parodas 
ir kurį negėda Įvesti Į aukš
čiausio rango bibliotekas. 
Būtų labai gerai, kad lietu
viai pasistengtų šią knygą 
kuo gausiau padovanoti 
miestų, universitetų, kolegi
jų mokykloms. Vargiai ar 
kuri kita etninė grupė JAV- 
se Įstengia tokius liuksusi

nius leidinius parūpinti. 
Neveltui Michael Novak, 
buvęs Harvardo ir Stanfor- 
do, o dabar Syracuse uni
versiteto profesorius, savo 
parašytoje Įžangoje užsime- 

, na, kad šiuo leidiniu atlieka
mas didelis uždavinys savai 
tautai ir Amerikai, nes kū
rėjai tai . tautos antenos, 
pro kurias spinduliuoja žo
dis visam pasauliui. Prof. R. 
Šilbajoris savo Įvade duoda 
labai suglaustą lietuvių kū
rybos apžvalgą, užsiminda
mas apie ši leidinį ir apskri
tai apie lietuvių kūrybą — 
kaip apie testamentą, lite
ratūros keliu paliekant išei
vijos palikimą busimosioms 
kartoms.

ši knyga tai reprezenta
cinis mūsų literatūros leidi
nys, su kuriuo kiekvienas 
lietuvis turi susipažinti ir 
kuo plačiau angliškai skai
tančiai kitataučius supažin
dinti.

• LITHUANIAN WRITERS 
IN THE WEST. An Anthology. 
Foreword by Michael Novak. In- 
troduetion by Rimvydas Šilbajo
ris. Edited by ALINA SKRUPS- 
KELIS. Prints by M. Giedrė Žum- 
bakis. Lithuanian Library Press, 
Ine. and Loyola University 
Press, Chicago, Illin/>is, 1979. 
of Congress Catalog Card Num- 
ber 79-83800. ISBN 0-932042- 
-05-3. Published by Lithuanian 
Library Press, Ine., 3001 West 
59th Street, Chicago, IL 60629, 
USA and Loyola University Press, 
3441 North Ashland Avė., Chi
cago, IL 60657, USA. 'First prin- 
ting 1,400 copies. Printed by 
Morkūnas Press. Chicago. Bound 
by Zonne Bookbindcrs.Inc., Chi
cago. Art Direetors: Petras Alek
sa, Vincas Lukas. Director of 
Photography Algimantas Kezys, 
SJ. Technical Editor —♦ Petras 
Aleksa. Assistant Editor — Hen
rieta Vepštas. Proofreader — Al
gis Avižienis.

WANTED

MOLD MAKERS &
TOOL & DIE MAKERS 
PERMANENT JOB IN 

LOS ANGELES, CALIFORNIA 
Modern Faucet manufacfurlno 
conopany needs 3 or. 4 qualif;ed men 
for our tool room department. Per- 
manent Dosltion, excellent frinoe 
benefits. If you have 4 or more 
years exoerlence as a tool & die 
maker or mold maker and willthę to 
relocate, call collect, our Personnel 
Offlce In Los Anoeles, 213-582-6286

(39-45)
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LIETUVOS LAISVĖS VILTIS ŠIŲ 
LAIKŲ TARPTAUTINĖJE RAIDOJE

Lietuvos gen. kons. 
Aniceto Simučio refe
ratas, skaitytas Ame
rikos Lietuviu Kongre- 
se Clevelande 1979 m. 
spalio 13 d.

Tokie Amerikos lietuvių 
kongresai kaip šis sukvie
čiami ne paprastam paben
dravimui ir pasiskardeni- 
mui, bet tam, kad visi kar
tu galėtumėm pasvarstyti 
ir aptarti mūsų tautos lais
vės viltis ir nuspręsti kas 
padaryta ir kas dar būtinai 
turėtų būt padaryta. Kovo
jant už Lietuvos laisvę 
Amerikos lietuviams tenka 
didelė atsakomybė kalbėti į 
pasauli už jėga nutildytuo
sius.

Šiandien mūsų tauta sto
vi prieš vieną iš didžiausių 
bandymų jos istorijoje. Kad 
iš to bandymo ji išeitų gy
va ir sveika, reikalingas 
mūsų visų ryžtas kovai ir 
draugams telkti tarptauti
nėje arenoje.

Atominių ginklų amžiu
je yra likusios vos kelios 
valstybės, kurios yra pa
kenčiamai pajėgios vienos 
pačios apsiginti. Tad kiek
vienai mažai valstybei rei
kalingi draugai ir užtarėjai, 
kad ji galėtų išlikti nepri
klausoma, tuo labiau jie rei
kalingi Lietuvai. Iš 152-jų 
Jungtines Tautas sudaran
čių valstybių keli tuzinai 
yra mažesnių už Lietuvą 
tiek teritorijos, tiek gyven
tojų skaičiumi. Didžiųjų 
valstybių sutartina sauvalė 
galėtų lengvai jas visas pa
vergti.

Svarstydami Lietuvos 
laisvė viltis mes privalo
me neužmiršti, kad turime 
reikalą su labai galingu ir 
žiauriu priešu, kurio pa- 
pagrindinis siekis yra ne 
tik mūsų, bet ir viso pasau
lio pavergimas. Keturiolik
tajame šimtmetyje Jono 
Kalitos pradėtasis Maskvos 
kunigaikštijos plėtimas ren
kant rusų žemes, vėliau iš
virto i svetimų žemių užka
riavimus. Nuo Jono IV-jo 
(žiauriojo) laikui kiekvie
nam sekančiam šimtmetyje 
Rusijos carai užkariavimais 
prisijungė vis naujų žemių, 
ko pasėkoje caristinė Rusi
ja i XX-jį šimtmetį Įžengė 
kaip valstybė žinoma tautų 
kalėjimo vardu. 1917-18 me
tų Rusiją sukrėtusi ir radi
kaliai jos santvarką pakei
tusi revoliucija ne tik sve
timų žemių grobimo ir lais
vų tautų pavergimo proceso 
nesustabdė, bet dar labiau 
suintensyvino. Jei caristinė 
Rusija vergė kitas tautas 
po panslavizmo ir provosla- 
vijos gynimo priedanga, tai 
sovietinė Rusija savo kolo
nijas plečia proletariato iš
laisvinimo vardu.

Savo laiku Chruščiovo 
pasigyrimas Washingtone, 
kad "Mes jus palaidosime”, 

arba kad, ”Jūsų vaikai gy
vens komunistinėje san
tvarkoje” Vakaruose bu
vo priimtas su jumoru. 
Chruščiovo prasiplepėjimas 
Kremliui nėra jumoras, bet 
planingas ir sistematingas 
užsibrėžto tikslo vykdymas.

Dar visai nesenai kitose 
aplinkybėse ir kitokioj for
moj Chruščiovo mintis pa
kartojo ir Brežnevas. Ry
šium su antrosios SALT 
sutarties pasirašymu šių 
metų birželio mėn. Įvyko 
priėmimas JAV-bių Amba
sadoje Vienoje. Kaip pa
prastai panašiuose priėmi
muose, vyko neformalių pa
sikalbėjimų ir pajuokavi
mų. Anot NEWSWEEK 
(birželio 25 d.) koresponden
to, Prezidentas Carteris ne
formaliai kalbėdamas apie 
avantiūrizmą Trečiajam Pa
saulyje pastebėjęs, kad jis 
labiau mėgstąs pliuralizmą, 
lygybę ir ekonomines pro
gas besivystančiuose kraš
tuose. ”Mes tikime Į santū
rumą konfliktuose, kurie 
galėtų sugriauti tuos tiks
lus”, — pareiškęs Preziden
tas. Į ką Brežnevas reaga
vęs klausimu: ”Kodėl pri
kabinti Sovietų Sąjungai 
atsakomybę už bešališką is
torijos kryptį, tuo labiau, 
kodėl tą naudoti kaip pre
tekstą santykių blogini
mui?” Taigi, jam kaip ir 
jo pirmtakūnui Chruščiovui 
bešališka istorijos kryptis 
veda Į Vakarų palaidojimą, 
kuriam nėra prasmės prie
šintis ir tuo tarpvalstybi
nius santykius gadinti. So
vietų Sąjunga čia tik nekal
tas avinėlis.

Kaip mes visi gerai žino
me, tikrovė yra visai kito
kia.

Kremlius iki šios dienos 
nepraleidžia ir mažiausios 
progos išbandyti ir išnau
doti Vakarų silpnybes. To 
pasėkoje plaukiama iš vie
nos tarptautinės krizės Į 
kitą. Karui pasibaigus ru
sai nesiskubino trauktis iš 
Irano, kaip lygiai nesisku
bino trauktis ir iš Austri
jos. Suskaldžius Vokietiją 
ir Berlyną į Įtakų sferas 
Rusija nukerta Vakarams 
susisiekimą žemės keliais 
su Berlynu. Padėtis išgelb- 
stina masiniu oro transpor
tu ir ilgomis derybomis pri- 
vedusiomis prie riboto ke
lių atidarymo. O kur Čeko
slovakijos, Vengrijos, Rytii 
Vokietijos ir Lenkijos ban
dymai išsilaisvinti ir iš to 
kilusios krizės? Pavergtieji 
ne kartą stojo Į kovą veik 
plikom rankom prieš sovie
tinius tankus. Pats pirma
sis bandymas buvo lietuvių 
partizaninis karas, užsitę
sęs beveik dešimti metų ir 
pareikalavęs tūkstančių ge
riausių mūsų tautos sūnų 
gyvybių, apie kuri didžiojoj 
pasaulio spaudoj, kaip sa
koma, ir šuo nesulojo. Mū-

Amerikos Lietuvių Kongreso bankete gen. konsulas Anicetas Simutis pasakė kalbą, kurią 
spausdiname šiame numery. Iš kairės sėdi: Vliko pirm. dr. K. Bobelis, buvęs ALT pirm. inž. E. 
Bartkus ir Clevelando vysk. James H. Hickey. V. Pliodžinsko nuotr.

sų kraujuojančios tautos 
pagalbos šauksmas taip ir 
liko dykumoje šaukiančiojo 
balsu.

Prieš šešetą šimtii metų 
Jono Kalitos pradėtasis 
Maskvos valstybės plėtimas 
tebevyksta iki šių dienų. 
Kai lietuviai ir lenkai per 
kelis šimtmečius kraują lie
jo gindamiesi nuo Maskvos 
ekspansijos, tai Vakarų Eu
ropos valstybės dėl to nesi
sielojo. O kai 18-j o šimtme
čio pabaigoje susidarė gali
mybė karų išvargintą Len
kijos-Lietuvos valstybę pa
sidalinti, tai Į dalybas mie
lai Įsijungė Prūsija ir Aus
tro-Vengrija panašiai kaip 
prieš pradedant Antrąjį Pa
saulinį karą Maskva su Ber
lynu pasidalino Lietuva, 
Latvija, Estija ir Lenkija. 
Po Antrojo Pasaulinio karo 
ir patiems dalintojams atė
jo eilė būti padalintiems.

šiandien rusiškoji meška 
jau yra įžengusi į Rytų ir 
Centralinę Europą, Afriką 
ir net vieną leteną įrėmusi 
į Amerikos kontinento pa
šonę — Kubą. Vien tik per 
pastaruosius penkeris me
tus Rusijai pavyko komu
nizmui pavergti Pietų Viet
namą, Laosą, Angolą, Etio
piją ir Afganistaną. Į sovie
tini maišą Kubos pagalba 
jau traukiamos Nikaragua, 
EI Salvadoras, Guatemala, 
Hondūras ir Costa Rica.

Kame glūdi tokio tariamo 
sovietinės imperijos pasi- 
sekimo paslaptis? Apart Sudaromas iliuzinis Įspūdis,
brutahos prievartos ir tero
ro ji nieko patrauklaus ne
turi. Pirmoje eilėje Vaka
rų valstybių nesiorientavi
mas ir iš to plaukiantis 
nesibaigiantis nuolaidžiavi
mas, kas sudaro nepapras
tai palankias plėtimosi są
lygas tokio totalitarinio ti
po policinei valstybei kaip 
sovietinė imperija. Kaip vi
siems žinoma, sovietinė Ru
sija ir jos okupuoti kraštai 
valdomi ir tvarkomi pagal
ba neribotą galią turinčios 
specialios policijos, žinomos 
vardu KGB, kuriai gal 
labiau tiktų Mafijos pa
vadinimas, nes tvarkosi 

panašiais pagrindais. Kaip 
Mafija, taip ir KGB 
(anksčiau čeką, OGPU, 
MVD ir NKVD) esmėje yra 
slaptos institucijos ir veikia 
slaptomis direktyvomis. Ne
ribota slaptosios policijos 
galia paremta valstybės 
santvarka Rusijoje turi il
gą istoriją, prasidėjusią 
XVI-j am šimtmetyje val
dant Jonui IV-jam (žiauria
jam) — tai ”opričnina” su 
”opričnikų” aparatu. Anais 
laikais aklai carui paklus
nūs ir ištikimi opričnikai, 
gerai ginkluoti, galėjo ne
paisyti valstybės įstatymų. 
Besąligiškai vykdą Jono IV- 
jo valią pavaldiniams Įbau-r 
ginti jie dėvėjo juodą uni
formą, jodinėjo juodais ark
liais prie balno prisirišę 
šuns galvą ir šluotą. Gelbė
damiesi nuo opričnikų dau
gelis rusų kunigaikščių ir 
bajorų tais laikais bėgdavo 
į Lietuvą panašiai kaip dvi
dešimtame amžiuje perse
kiojamieji bėga i laisvuo
sius Vakarus.

Suprantama, kad šių lai
kų opričnikai, dabar vadi
nami kegebistais ir enkave
distais yra pritaikyti mūsų 
laikams, daugiau išlavinti ir 
rafinuoti.

Sovietinės Rusijos valdo
vai griežtai Įsitikinę jų to
talitarinės santvarkos pra
našumu ir absoliučiu neklai
dingumu, kuris palaikomas 
ir stiprinamas nesibaigian
čiu Vakarų nuolaidžiavimu.

kad toji neklaidinga san
tvarka veda iš pergalės į 
pergalę pakeliui į galutiną 
laimėjimą.

Lietuvių tautai, per am
žius kovojusiai prieš vokie
čių ”Drang nach Osten” ir 
buvusiai liudininke Prūsų 
užkariavimo ir jų išnaikini
mo, yra susidaręs Įspūdis, 
kad vokiečiai yra didžiausi 
pasaulio agresoriai. Taip 
galvodami mes užmirštame, 
kad Vytauto laikais 1422-jų 
metų Melno sutartimi nu
statytoji Lietu vos-Vokieti- 
jos siena išsilaikė nepasi
keitusi per penkis šimtme
čius, bet Lietuvos-Rusijos 

siena nuolat keitėsi iki ir 
pati Lietuva aštuonioliktojo 
šimtmečio pabaigoje buvo 
Rusijos okupuota. Tad vo
kiškasis ”Drang nach Os
ten” nublanksta prie rusiš
kąjį veržimąsi ne tik Į va
karus, bet ir i rytus.

Šiandien sovietinė impe
rija nesivaržo Jungtinėse 
Tautose ir pasaulyje kaltin
ti JAV-bes ir bendrai Va
karų valstybes imperializ
mu. Kai tik Jungtinėse Tau
tose iškeliamas dekoloniza
cijos klausimas, tai sovieti
nės imperijos delegatai yra 
patys iškalbingiausi. Ro
dos būtu natūralu, kad 
JAV-bių atstovai tartų ru
sams: puiku, kad einate už 
dekolonizaciją, tad ir pra
dėkime nuo Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos dekoloniza- 
vimo.

Nelaimei tokio atsikirti
mo niekas iš Vakarti pasau
lio vadų iki šiol nepanaudo
jo. Matomai vengiama pa
kenkti detantei kas even
tualiai galėtų nuvesti į šal
tojo karo grąžinimą, ko Va
karai taip bijo.

Bet kas yra šaltasis ka
ras ir detante ir kaip jį su
pranta Vakarų demokrati
jos ir Sovietų Sąjunga? Va
karams detante yra Įtam
pos atleidimas tarptauti
niuose santykiuose, bet 
Maskva i ją žiūri kaip į 
vienos krypties gatvę, ku
ria drąsiau važiuojama sku
bant į pasaulio dominavimą. 
Nežiūrint Įvairiausių susi
tarimų iš Maskvos pusės 
šaltasis karas vedamas to
kiu pat tempu kaip ir visa
da. Kaip anksčiau taip ir 
dabar sovietinė imperija 
paskubintai ginkluojasi ir 
nepraleidžia nė vienos pro
gos neramumams kelti vi
sose pasaulio dalyse siųsda
ma į ten ginklus ir treni
ruodama teroristus. Jei Va
karų valstybės prieš tai už
simerkia, tai yra detante, 
bet jei bando priešintis, tai 
jau šaltasis karas.

(Bus daugiau)
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Istorinis įvykis 
Washingtone

Ingrida Bubliene

Popiežiaus Jono Pauliaus II 
kelionę S. Amerikoje vainika
vo prezidento J. Carterio pri
ėmimas Baltuosiuose Bumuo
se spalio 6 d. Tai pirmas su
rengtas popiežiui priėmimas 
Baltuosiuose Rūmuose, tapęs 
istoriniu įvykiu. Popiežius Jo
nas Paulius II, kuris atstovau
ja 700 milijonų katalikų pa
saulyje, iš kurių 50 milijonų 
Amerikoje, daugelio Amerikos 
žurnalistų buvo apibūdintas 
kaip visų sezonų žmogus - tai 
yra visų tikybų, nepaprastai 
kuklus, žvaigždžių žvaigdždė 
visos bažnyčios.

Spalio 6 dienos popietę sau
lės spinduoliuose žėrėjo Wa- 
shingtono miestas. Pagrindi
nėse gatvėse rinkosi žmonių 
minios, tikėdamos kiek galint 
iš arčiau pamatyti popiežių.

Į priėmimą Baltųjų Rūmų 
sodelyje rinkosi valstybių pa
reigūnai, diplomatai, dvasiš
kiai, kultūrinio ir ekonominio 
gyvenimo atstovai. Ilgos eilės 
garbingų svečių užtvindė gre
timas gatves, kol buvo atidary
ti pagrindiniai vartai į Baltuo
sius Rūmus. Visi kviestiniai 
svečiai čia buvo vienodai trak
tuojami ir pagal atvykimo lai* 
ką stojė į eilę. Ir čia viešpata
vo demokratija.

Baltųjų Rūmų sodas žavin
gas, pilnas įvairių medžių ir 
trykštančių fontanu, aplink 
kurį dabar žydi skaisčiai gel
tonos chrizantemos. Čia sve
čiams buvo sustatytos kėdės. 
Gausus svečių skaičius, kurių 
čia susirinko virs 6000, greitai 
užpildė vietas. Man su vyru 
ir dr. Leonui ir Irenai Kriau- 
čeliūnams teko vietos priekyje 
Diena buvo pasakiškai graži. 
Čia belaukiant užsimezgė nau 
jos pažintys.

Dirvos bendradarbė Ingrida Bublienė su savo vyru Romu
Baltuose Rūmuose. z
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Skirtą šiai dienai programą 
atliko Tautinis Simfoninis 
orkestras diriguojamas gar
saus dirigento Matislav Ros- 
tropovich. Orkestre grojo virš 
šimto muzikų. Žavingos gam
tos prieglobsty nuskambėjo 
‘American Festival Overture’ - 
W. Schuman, toliau Dvorak 
‘Symphony No. 9 in E Minor’, 
Op 95 / From the new World’, 
bei ištrauka iš ‘Romeo and Ju- 
liet’ Malotte.

Muzikinei programai pasi
baigus atsidarė Baltųjų Rūmų 
antrojo aukšto balkono durys. 
Visų akys nukrypo į durų an
gą ir laukė pasirodant garbin
go šios popietės svečio. Tuo 
tarpu į pirmąsias vietas dar 
vis buvo atlydimi įvairūs pa
reigūnai: viceprezidentas W. 
Mondale su žmona, preziden
to Carterio šeimos nariai - ku
rių tarpe ir jo motina, vysku
pų delegacija, kabineto svar
besni asmenys ir t.t. Sunku žo 
džiais išreikšti jausmą bei visų 
dalyvių susitelkimą ir rimtį 
šiuo tylos momentu.

Nuo antrojo Baltųjų Rūmų 
balkono Sv. Tėvą atlydėjo pre 
zidentas ir jo žmona. Visiems 
atsistojus operos solistė Leon- 
tyne Price sugiedojo ‘Tėve Mū 
sų’. Po ilgų plojimų preziden
tas pristatė svečią visai Ameri
kos tautai ir čia susirinkusiems. 
Savo pasveikinimo žodį prade 
jo sekančiai: ‘Man šiandien 
yra garbė atverti mūsų gyve
nimo duris dvasiniam momen 
tui, pasveikinti popiežių ir kar 
tu atnaujinti mūsų dvasinę 
stiprybę’. Toliau kalbėdmas 
ryškiai pabrėžė, kad nesvarbu 
kokio tikėjimo būtuine, Sv. Tė 
vas yra šių dienų žmonijos ga
nytojas, kuris kalba apie švel-

Prezidentas Carter sveikina popiežių Joną Paulių II pirmą kartą istorijoje lankantis Bal
tuose rūmuose.

numą, atlaidumą ir meilę. 
Prezidentas citavo vieną saki
nį iš jo raštų: ‘Mes stovime 
prieš ateitį, kaip prieš duris, 
kurios atsidaro ir užsidaro’. 
Tai - taikindamas savo krašto 
atstovams, kurie yra atsako- 
mingi už šio krašto gerbūvį ir 
žmogaus teises. Dažnai savo 
kalboje primindamas šeimos 
svarbą, prezidentas neužmir
šo jog turime rūpintis ir kito
mis tautomis, kurios badauja 
bei trokšta laisvės. Savo žodį 
baigė sekančiai: ‘Šių dienų 
sūkuryje nieko nereiškia prog
resas, jei neturėsime meilės’.

Toliau mikrofoną perdavė 
šių dienų meilės simboliui po
piežiui Jonui Pauliui II-jam, 
kuris dėkodamas visam kraš
tui už tokį svetingą priėmimą 
savo kalbos mintis nukreipė į 
taiką, tarptautini bendravi
mą bei žmogaus teises. Ne 
kartą kartodamas, kad kiek
viena valstybė turi siekti 
bendro žmonijos gėrio, nežiū
rint ar ji yra didelė, ar maža. 
Ypač svarbus atominio ginkla
vimo sustabdymas ir jis tikisi, 
kad Amerika paveiks ir kitas 
valstybes, kad tai vykdytų. 
Savo žodį baigė linkėdamas, 
‘kad Dievas išlaikytų ir laimin
tų Ameriką, jai siekiant lais
vės, teisingumo ir taikos pil
natvės’.

Prezidento paprašytas po
piežius suteikė bendrą palai
minimą ir po to, lydimas pre
zidento , vaikštinėjo svečių 
tarpe, sukiekvienu nuoširdžiai 
pasisveikindamas. Džiaugs
mo pilna širdimi laukiau ir aš, 
vis netikra praeis jis ir pro 
mus. Susijaudinau pamačiusi 
artėjantį popiežių ir greit su
mečiau kaip jį pasveikinti. Ge 
riausia, žinoma, lietuviškai - 
tad tariau ‘Garbė Jėzui Kris
tui’. Tai išgirdęs tuojau supra 
to, kad esame lietuviai. Prie 
manęs stovį dr. L. ir i. Kriau- 
čeliūnai ir mano vyras jį taip 
pat pasveikino. Tada Sv. Tė
vas paėmęs mano ranką giliu 
žvilgsniu ir rimtai nusiteikęs - 
lyg nežinodamas kokia kalba 
prabilti - tarė: ‘Lietuvių ir len 
kų akys tos pačios ir žvelgia ta 
pačia kryptimi’. Ištaręs minė
tus žodžius dar nusišypsojo, 
palenkė galvą ir ėjo toliau, 
link kitų laukiančių paspausti 
jo ranką.

Čia pat turėjome proga ir 
prezidentui bei jo žmonai pa

spausti ranką. Tačiau mo
mentas su popiežiumi užvaldė 
mūsų jausmus ir visa kita nu
bluko. Sv. Tėvui ir preziden
tui sugrįžus prie platformos ir 
visiems dar kartą pamojavus 
sudiev, pasigirdo giesmės 
‘Amerika the Beautiful’ garsai 
Laiptais lipo šios žemės dvi 
galingos, nors ir skirtingos jė
gos. Juos lydėjo šildi šios sau
lėtos popietės spinduliai, ku
rių šviesoje balta popiežiaus 
apranga ir prezidento tamsiai 
mėlynas kostiumas sudarė ryš
kų kontrastą. Jaudinančios 
giesmės garsai ir nepaprastas 
šis istorinis įvykis ne vienam 
išspaudė ašarą. Balkone dar 
stabtelėjo abu ir porą kartų pa 
mojavo susijaudinusiems sve
čiams. Iš publikos pasigirdo 
šūkiai: tegyvuoja popiežius ir 
t.t. Rankos iškeltos dar ilgai 
jam mojavo, o jis lyg dvasia 
pranyko. Visi, tarytum už
burti, porą minučių net ne
pajudėjo.

Neramiai plakė širdis, ir 
nuotaiką sunku žodžiais iš
reikšti. Nekantriai ieškojome 
kitų čia dalyvavusių lietuvių, 
su kuriais norėjome pasidalin
ti išgyventais įspūdžiais. Da
lyvavo taip pat R. ir R. Ceso- 
niai, A. ir T. Gečiai, kun. K. 

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuvižkai.

UŽ CERTIF1KATUS MOKAME: 
7%% — 5 metų su $1,000, minimom. 
7’/i% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6%% — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
0*/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 sąskaitorf įdė
jus atitinkama sumą.

SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY F.S.L.I/'.

§aint 
AuntliOTiy 
gavftngs

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

Open Mon., 9-8; Tuea., Thura., Frt, 9-5; Sat., 9-1; Claaed WadL

Jurtas G ri baus kas, vedėjas

Pūgevičius, F. Andriūnas ir 
B. Vaškaitis. Tenka paminė
ti, kad tautybių tarpe šalia 
lenkų delegacijos lietuviai bu
vo čia gausiausiai atstovauja
mi. Tai dėka buvusios Bend
ruomenės Krašto Valdybos, 
kuri buvo užmezgusi artimus 
ryšius su įvairiais valdžios pa
reigūnais.

Kiekvienas dalyvavęs šiame 
priėmime, manau, ilgai neuž
mirš to malonaus susitikimo su 
Kristaus vietininku žemėje, 
kuris kiekvienu savo žvilgsniu 
kalbėjo apie tiesą ir meilę.

Popiežiaus pareikšti žodžiai 
testiprina mūsų viltis ir teįpa- 
reigoja mus su diesne meile 
darbuotis mūsų tautos švieses
nei ateičiai.

Čia išgyventas nuotaikas, 
Amerikos Balso pakviesta, ra- 
dio bangomis perdaviau bro
liams ir sesėms Lietuvoje.

HEAT TREAT-has opemngs 
in the following positions; 
VACUUM OR Batch type 

Furnoce Operators 
Inspectors (Hardness tesimo) 

Straightener 
Salt Bath tool hardner 

Exp. onfy need opplv. Contact Don 
or George, 391-0886 9am-4pm.
Eaual opportunity Employer M/F

(42-51)
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■ Chicagos
VANDOS ALEKNIENĖS 

DAILĖS DARBŲ PARODA
Dailininkės Vandos Alek

nienės dailės darbų parodos 
atidarymas įvyko š. m. spa
lio 12 d. Jaunimo Centro 
Čiurlionio galerijoje. Paro
dą ruošė skaučių seserija, 
atidarė vyr. skaut. Irena 
Kerelienė.

Vandos Aleknienės dailės 
darbus aptarė dailininkas ir 
aktorius Jonas Kelečius. 
Pati dailininkė papasakojo 
apie savo kūrybą ir padėko
jo sesėms skautėms už pa
rodos suruošimą.

Su spalvingais parodos 
eksponatais, lankytojus su
pažindino dailiai išleista 
programa.

VAKARONĖ SU 
RAŠYTOJA NIJOLE 

JANKUTE
Tos pačios skautų seseri

jos pastangomis buvo su
ruoštas vakaras su rašyto
ja Nijole Jankute-Užubalie- 
ne. Po dail. V. Aleknienės 
parodos atidarymo, svečiai 
susirinko kavinėje, pabend
rauti su žinoma rašytoja 
Nijole Jankute.

Vakaronę pravedė litera
tūros kritikas A. T. Anta
naitis. Pati rašytoja papa
sakojo apie savo kūrybą ir 
paskaitė keletą kūrinių. Va
karonę uždarė Rita Penčy- 
lienė.

Seserijos skautės pavaiši
no parodos ir vakaronės da
lyvius.

PATVIRTINTA PLB 
VISUOMENINIŲ

REIKALŲ KOMISIJA
PLB valdyba, š. m. spa

lio 17 d. posėdyje patvirtino 
šios sudėties visuomeninių 
reikalų komisiją:

Vytautas Kamantas — 
pirmininkas, Saulius Kup
rys — vicepirm. ir ryšinin
kas su kraštais, Dr. Kazys 
Ambrozaitis — planingos 
veiklos pakom. pirm., Bro
nius Bieliukas — vicepirm. 
ir patariam. Tarybos pirm., 
Algimantas Gureckas — 
greitosios akcijos pakom. 
pirm., Ilona Laučienė — 
techninės tarnybos vedėja, 
Dr. Tomas Remeikis — ty
rimų (stud.) grupės koordi
natorius. PLJS valdyba pa
prašyta paskirti savo atsto
vą ryšiams su Jaunimo Są
junga.

★
PLB švietimo komisija 

patvirtinta šios sudėties: 
kun. Antanas Saulaitis, S.
J. — PLB vicepirmininkas, 
Eglė Paulikienė — lietuviš
kai pradedančių ir nutolusių 
projektai, Algis Stankus- 
Saulaitis — susirašinėjimas 
ir Vasario 16 gimnazijos 
projektai, Danguolė Kvikly
tė — suaugusių ir kiti pro
jektai, Vitalis Matulaitis —_ 
mokyklinės priemonės, Ga
bija Petrauskienė — talki-

lietuviai
i Antanas Juodvalkis

įlinkai, kursai, PLJS valdy
bos atstovas — bendri pro
jektai.

BALFO VAJUS
Šalpos vajus vyksta plačiu 

mastu ir yra pačiame Įsibė
gėjime. Aukų rinkėjai eina 
nuo namo prie namo ir pa
ima geraširdžių tautiečių 
duodamas aukas. Tikimasi 
ir šiais metais surinkti ne 
mažiau aukų, kaip ir anks
čiau. Nors infliacija ėda 
žmonių gaunamas pensijas 
ir turimas santaupas, bet 
aukotojai supranta šalpos 
reikalą ir savo auką sten
giasi padidinti.

Apskrities ribose yra iš
ėję 100 savanorių, kurie pa
siryžę aplankyti kiekvieną 
geros valios lietuvi. Linki- 
mes sėkmingai užbaiti šal
pos vajų ir gautomis auko
mis paremti Sibiro taigose 
kitur vargstančius tautie
čius.

★
Čiurlionio ansamblio kon

certas, turėjęs Įvykti spalio 
27 d., vadovui A. Mikuls
kiui susirgus, atšauktas.

KORP! NEO-LITHUANIA 
RENGINIAI

Sueiga. Korp! Neo-Lithu
ania Chicagos padalinio me
tinė sueiga šaukiama š. m. 
lapkričio 4 d. 2 vai. p. p., 
Lietuvių Tautiniuose Na
muose. Darbotvarkėje nu
matyta vvkd. organų prane
šimai ir naujų rinkimas, 
junjorų kėlimas Į senjorus 

ALMA MATER LITUAN A
Keršis. Na, tu knisiau, neįkyrėk su savo gramatika, 

kaip blusius tuoj žodį knaisiot. Lyg čia svarbu: kaip pa
vadinsi — nepagadinsi, anot žmonių. Tik laiką gaišini 
mums ...

Kalbininkas. Tamsta grubiai sprendi, tai nemoks
liška. Studentai — ne koki beraščiai, privalom viską kloti 
ant tikro pagrindo, ne bet kaip, lyg vištų turguj. O kal
bos žodis, žinokit, kolegos — visų mokslų pirmas pamatas. 
Todėl jis turi būti tikslus ir grynas, kaip veidrodis. Ne 
koks jovalas — pusė sava, pusė svetima. Laikykimės 
principo: universiteto sienose visakas tik moksliškai, gry
nai ir tiksliai...

Raginis. Dėkui, kolega, už pastabą. Būsim tad naujos 
draugijos pradininkai, taigi. O dabar kviečiu pateikit 
sumanymų ...

Pukvs. Kadgi pas mus tų draugijų, federacijų, kor
poracijų, sambūrių ir draugovių — prikurta devynios 
galybės! Gal netoli šimto. Kokį stebuklą dar išgalvosit? 
Jau nė kepurei spalvų neišteksit...

Keršis. Gal nė galvų neišteksim? Bet kojų — dvigu
bai turim, tai ant kulnų uniformas mausim ...

Živilė. Eik tu sau, cinikas! Liaukis taukšęs niekus ...
Raginis. Kolegos, rimčiau ... Nors tiesa, draugijų 

turim nemaža, ir jos geros, bet žiūrėkit, kiek studentų 
dar suvis niekur nepriklauso! Vieniši bastosi, nepritam
pa niekur. Jiem patiem nuobodu ir ypač — energija nyks
ta veltui. Tad būtina visus Įtraukt Į visuomenės veiklos 
gretas, kad nevienas dykai nesnaustų, anot filosofo ...

Pukys. Anot pilvo sopės, reikia vis judėti draugėj. 
Vienišam nė tango šokis neįmanomas. Be poros net nė 
meilės trikampio nesukursi...

ir kiti reikalai. Visi daly
vaukime metinėje sueigoje.

Metinė šventė. Korp! Neo- 
Lithuania metinė šventė 
Įvyks š. m. lapkričio 10 d. 
tokia tvarka: 10 vai. ryto 
pamaldos tėvų jėzuitų kop
lyčioje, mirusių korporantų 
kapų lankymas, 7 vai. vak. 
Lietuvių Tautinių Namų 
salėje iškilminga sueiga ir 
pakeltiems senjorams spal
vų uždėjimas. Vakarienė ir 
šokiai, griežiant neolituanų 
'Orkestrui (vadovas A. Mo
destas) .

Į vakarienę vietas prašo
ma rezervuoti iš anksto pas 
Br. KasakaitĮ, telef. 778- 
7707 arba A. Juodvalkį tel. 
925-0035.

Visi korporantai su šei
momis ir bičiuliais kviečia
mi metinėje šventėje daly
vauti.

VAKARAS SU SOLISTE
D. STANKAITYTE

Operos, solistė Danutė 
Stankaitytė, įdainavo plokš
telę, palydint simfoniniam 
orkestrui. Plokštelei išleisti 
sudarytas komitetas, vado
vaujamas Irenos Pemkie- 
nės, rūpinasi lėšų telkimu. 
Jau yra sutelkta apie du 
trečdaliai reikalingų lėšų, 
bet dar trūksta plokštelių 
gamybai.

Plokštelės pristatymas 
Įvyks didžiajame Padėkos 
Dienos savaitgalyje, š. m. 
lapkričio 25 d. 3 vai. po.pie
tų Jaunimo Centro didžio-^ 
joje salėje.

Programoje numatyta 
trumpas pranešimas apie 
plokštelės atsiradimą ir 
plokštelės demonstravimas. 

Vakarienės metu aukoto

Petronėlė Orintaitė

jams bus Įteiktos plokšte
lės. Visi kviečiami vakarie
nėje dalyvauti ir paremti 
plokštelės išleidimą.

Ten pat bus galima ir ki-' 
tiems plokštelę Įsigyti.

Bilietai i vakarienę gau
nami pas komiteto narius.

PABALTIJO TAUTŲ 
ŠVENTĖ

JAV LB Vidurio Vakarų 
apyg. valdyba ruošia š. m.

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

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

185 N. Wabash Avė.
| Chicago, III. 60601
i Antrame aukšte. / 
■MIUmillllIlMIlIHIlIltlIlIlHIHIIIIIIHHIIIIIIIIIIHIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllIUIIIIIIUlIlIUlU*

HYDRAULIC REPAIRMEN 
INDUSTRIAL ELECTRICIANS 

MOLDING FOREMEN
Needed for new plastic plant. Competitive compensation 

offered.
Send resume or letter of introduction to: 

PERSONNEL SERVICES
JIM ROBBINS COMPANY

401 S. Chestnut
Owosso, Mich. 48867 

(40-42)

Raginis. Prašau rimties ... O suraskim kokią auk
sinę idėją, kad patrauktų tuos vienišus, kur dar niekur 
nedalyvauja. Paleiskim karštą šūkį: už žmonijos laimę! 
už visuotinę gerovę! Įskelkim kūrybos kibirkštį ir užde
kim veiklumo liepsną, pagal Adomą Mickevičių: siek tai, 
ko vyzdis nepasiekia, laužk tai, ko protas neaprėpia! O 
visuomeninė sąveika — ateities žmonijos laimės vėliava!

Keršis. Gana jau, kolega, su ta dausų romantika. 
Skystas verbalizmas, seniai nuatrajoti šiaudai. Kalbėk 
ne miglom, o konkrečiai: kokį tikslą draugijai siūlai?

Raginis. Visi siūlykit, mes gi demokratiškai, kokia 
daugumos nuomonė. Aš tik sugestijas ...

Mačiokas. Prašau, kolegos, geriausia išeitis: negaiš
kit dykais ieškojimais, o dėkitės prie mūsų draugijos — 
šviesos žara! Mūsų psincipai: už tautos gerovę ir kultūrą, 
už bendrą žmoniškumą! Mes žengiam didžiojo humanisto 
ir laisvės kovūno Vinco Kudirkos pėdom; idealizmą su
jungti su žemiška tikrove — tai tinkamiausia gairė 
mokslo jaunimui. Visus kviečiu Įstoti pas mus, nesibai- 
mokslo jaunimui. Visus kviečiu įstoti pas mus, nesigai- 
lėsit (kai kas ploja, kas švilptelia).

Raginis. Ramiau, kolegos, mes gi studentai, ne pa
laida masė ...

Mačiokas. Mūsų šūkiai: visiem lygybė ir laisvė, o 
tautai — mokslo šviesa ir visapusė pažanga. Nieko ge
resnio jau nesurasit...

Raginis. Taip, tai gražūs šūkiai. Tačiau nebe nauji 
šiai dienai. Mūsų jaunoj respublikoj tie idealai daugmaž 
jau vykdomi: mokyklų apsčiai dygsta krašte, spauda 
plinta, ekonominė pažanga sparti. Irgi veikia lygybė bei 
demokratija, pažiūrų ir religijų laisvė ...

Keršis. Net moterys su mumis lygios, kai aukštom 
kulnim pasistiebia. Tik jom barzda neželia, tai lygybės 
vistiek nebus.

Živilė. Juk ir tu nusiskuti barzdą, niekam jos nerei
kia, tai ko dar girtis?

Balsys. Kolegos, dar aš su pasiūlymu. Tikrai prakil
nūs tikslai: tiesa ir dorovė, asmens kultūra ir visuotinis

spalio 27 d. (šeštadienį), 
Jaunimo Centre Pabaltijo 
tautu vakarą-banketą.

Programoj e daly vau j a: 
Estų pianistas G. Radosavi- 
jevic, latvių ir lietuvių mu
zikinė grupė, vad. Lino Rim
kaus. šokiams gros neoli
tuanų orkestras.

Vietas rezervuoti pas D. 
Valentinaitę, tel. 434-0935.

Visi dalyvaukime bendra
me vakare.
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GERO VĖJO NERIJOS TUNTUI 
ŠVENČIANT DEŠIMTMETĮ

v <
Lietuviškoji skautija gali 

džiaugtis ir didžiuotis, tu
rėdama savo gretose jūrų 
skaučių "Nerijos” tuntą, 
Chicagoje, švenčianti savo 
veiklos pirmąjį dešimtmetį. 
Lietuvių jaunimas mėgsta 
jaunatviškas, dinamiškos 
veiklos organizacijas ir į 
jas mielai jungiasi. Taigi ir 
į LSS jūrų skaučių tuntą 
"Neriją” dešimtmečio laiko
tarpyje jungėsi jaunosios 
udrytės, vadovaujamos vy
resniųjų gintarių ir skleidė 
bures lietuviškosios aplin
kos jūroje.

Spalio mėn. 2 d. svetin
guose Reginos ir Vlado An
drijauskų namuose šneku
čiavosi būrelis gintarių, 
tunto vadovių. Pokalbiai su
kosi apie "Nerijos’’ tunto 
nueitą kelią, apie atsiektus 
laimėjimus, mažas nesėk
mes, apie prasmingesnį de
šimtmečio sukakties pami
nėjimą.

Iš vadovių pašnekesio su
žinojome, kad LSS jūrų 
skaučių "Nerijos” tuntas 
įsteigtas 1969 m. rugsėjo 
mėn. 29 d., taigi šiais me
tais sukako jo veiklos de
šimtmetis, kuris buvo šau
niai atžymėtas sukaktuvi
niu baliumi, spalio mėn. 13 
d. Chicagoje, šaulių namuo
se, su gana įdomia, origina
lia, skautėms budinga pro
grama.

Šio tunto istorija gana 
įdomi. Prieš dešimtmetį ke
letas vyresniųjų jūros skau-

gėris pagal Dievo žodį! Tai dvasinio gėrio viršūnė! Kai 
mes tapsint patys kilnūs ir ištobulėję — pasauly visuo
tinė gerovė bus įkūnyta! Todėl visi stokit į mūsų Saulė
tekio draugiją, nes tik čia mokslinio elito ir idealų ke
lias . . .

Keršis. Labai dėkui, kolega, tavo pamokslas perdėm 
dangiškas, kone angelams. O mes gi labiau linkę į že
miškas pagundas, taip mus Dievas sutvėrė, tokia prigim
tis. Be to, jei tokia laiminga tavo draugija, kodėl dar 
ne visi ten sėdi?

Balsys. Kodėl? Savaime aišku: kilnią ideologiją že
mo lygio protui nelengva suprasti ar pritarti. O mūsų 
studentam dar stoka vidujinės kultūros. Mes, lyg ta eilinė 
minia, ta vulgus — ieškom tik "panem et circenses”! 
Perdaug godūs medžiaginių gėrybių ir pramogų ... Ta
čiau studentija — tai visuomenės šviesa, privalom aukš
čiau už materiją pakilti.

Raginis. Tamstos draugijos tikslai tikrai pasigėrė
tini. Bet krikščionybė ir kitos religijos jau tūkstančius 
metų dieviškom idėjom kultūrina žmoniją ... O mes čia 
norim ką nors konkretesnio šiam momentui, kokio gyvo 
uždavinio, kuris mūsiškiui studentui būtų kaip tik dabar 
aktualus. Ir dar naujas.

Keršis. Ir aš taip sakau, žiūrėkim arčiau savo nosies. 
Pirmiau ko nors žemiško reikia, o dangiški migdolai gali 
palaukti. Nors ir jie pravartus skoniui pablizginti...

Balsys. Nebūkit kurmiai, tamsūs materialistai — tik 
žemės velėna šliaužioti...

Raginis. Bet mes, kolega, pagal daugumos nuomonę, 
demokratiškai...

Daugintis. Dar paklausykit, štai mūsų draugija — 
Tėvonija! Tikrai visiem tiks, nes realiai gyvenimiška ir sy
kiu — kilnūs siekimai! Mes neklaidžiojam po pasaulio 
kraštutinumus, mūsų šūkis tiesus ir artimas visiems: 
šiandien jaunos jėgos Lietuvai! Matot, valstybė vos at
kurta ,o po Didžiojo karo ir svetimų apgrobimų tokia 
dar silpna, bemaž visai bejėgė... Tad pati pirmoji ir

JURGIS JANUSAITIS

čių svarstė galimybes 
įsteigti jūrų skaučių viene
tą, nes, esą lietuvių jauni
mas mėgstąs buriavimą, jū
ras, melsvuosius vandenis. 
Nutarta. Pradžioje tebuvo 
tik šešios udrytės, kurios ir 
sudarė busimojo "Nerijos” 
tunto užuomazgą. Joms 
duodamas "Nidos” laivo 
vardas ir laivo vairą į savo 
rankas ima Aldona Jova- 
rauskienė. Darbščios jūrų 
skautės skleidžia bures ir jų 
laivas auga. Po vienerių 
metų jūrų skaučių gretose 
jau 10 narių. Joms suteikia
mas "Nerijos” vietininkijos 
vardas. Reiškia, ateitis už
tikrinta ir buriuojama to
liau. Antruose veiklos me
tuose pasiekiama 100 narių 
ir skautų vadovybė suteikia 
joms "Nerijos” tunto sta
tusą.

Šio dešimtmečio proga su 
pagarba ir dėkingumu ten
ka paminėti jūrų skaučių 
veiklos pionieres, vadovavu
sias tuntui. Jau minėjome 
pradininkę j. s. Aldoną Jo- 
varauskienę, jį tuntui vado
vavo dviem atvejais, j. s. 
Jolandą Aleksiūnienę, atida
vusią savo darbo didelę 
duoklę ir dabar tuntui vado
vaujančią tuntininkę j. ps. 
Aldoną Veselkienę.

Tuntas visada dalyvauja 
ruošiamose skautų stovyk-. 
lose Rako stovyklavietėje. 
Ir tai kiekvienais metais, 
per visą dešimtmetį.

Sesės jūrų skautės dalv-

. i

Neringos tunto sesės jūros dienos parade. * J. Janulaičio nuotr.

vavo jubiliejinėse, sukaktu
vinėse ir tautinėse stovyklo
se. "Nerijos” tuntą šiuo me
tu sudaro viso 100 udryčių, 
gintarių ir vadovių, keturi 
laivai ir dvi gintarių įgulos. 

Skaučių amžius įvairuoja, 
pradedant mažytėmis udry- 
tėmis ir baigiant vyresnio
siomis gintarėmis.

Jūrų skautės gyvena prak
tiškuoju gyvenimu. Mokosi 
buriavimo, plaukimo, van
dens sargybų specialybės. 
Ruošiami įdomūs kursai, 
kuriems vadovauja dr. J. 
Anysas ir v. j. vs. Bronius 
Juodelis, čia išmokstama 
laivininkystės istorijos, bu
rių valdymo,, laivų priežiū
ros ir kitų praktiškų daly
kų.

Neužmirštama ir tautinio 

skubi jaunimo pareiga — sparčiai kurti šalies gerovę, 
kad nebeliktų tamsos nei skurdo! Mokslas ir buities gė
ris savam kraštui! O kai Lietuva sutvirtės, vėliau galė
sim ir kitokesnėm idėjom mėgautis, bet dabar...

Raginis. Aukso mintys, pritariu nuoširdžiai. Iš tiesų 
Šiandien aptariam čia daug reikšmingų temų, išsiaiški
nam opių klausimų . ..

Živilė. Bet tos čia siūlytos draugijos su aukso šū
kiais — jau veikia ligi šiol, o vistiek dar nevisus studen
tus patraukė. Gyvenimas eina šimtais takų, žmonės įvai
rūs, vis ieško ko kitoniško. Reikia mums rasti dar ką 
naujesnio...

Keršis. Taip, mes pasiutiškai įvairūs. Kai kam tik 
alutis ir baltakė — saldžiausiom idėjom žydi. Bet jie ir 
be draugijų puikiai veikia ...

Dabulis. Kolegos, o kodėl neįkurtam vieigungių drau
gijos? Juk daugumas esam nevedę, tad pasisekimas tik
ras ... Tegyvuoja žalio Dobilo būrys, valio! Ir mergelės 
rūtelės — amžinai težaliuoja (pats imi ploti ir kvatoja).

Keršis. Jau niekus pliurpi, kaip pusgalvis! Kuri gi 
mergina norės amžinai su rūtom žaliuoti? Senmerge lik
tis che che! Jom kaip tik pirmas rūpestis — ko greičiau 
luomą ir pavardės rūteles pakeisti...

Raginis. Kolegos, jau nuo temos nuslydot. Mum gi 
rūpi ne egoistinės užmačios, o visuomeninė kultūra. No
rim gi sutelkti tuos vienišus studentus, kurie dar nepri
tapę prie esamų draugijų, o mūsų epochos vėliava; tik 
sujungtos jėgos kuria laimę rytojaus ateičiai!

Keršis. Gana gana, brolau, kai tu imi gražbyliauti, 
nemoki sustoti. Vis tie patys padausių skystalai. Stu
dentas ne paukštis, kad padebesiais lakiotų, mes žeme 
vaikštom ir duonos su sviestu, dar ir kumpio užkąsti 
geidžiam .. . Tark ką apčiuopiamo ...

Alina (iškelia abi rankas, plonu balsu). Prašau bal
so! Mano idėja tikrai gyvenimiška, būtent: elegancijos 
kultūra! To mūsų studentam labiausiai trūksta. Manda
gumo, gražių manierų.

(Bus daugiau)

auklėjimo. Pats svarbiau
sias tunto tikslas — jūrų 
skautes išmokyti tęsti lie
tuviškąją skautybę, puose
lėti lietuviškosios jūrinės 
skautvbės idėją, įdiegti 
meilę tėvų žemei Lietuvai ir 
paruošti jas visuomeniniam 
ir kultūriniam darbui.

Sueigos vyksta sekmadie
niais Jaunimo Centre, čia 
susirenka ”Baltijos” įgula 
— jaunesniosios gintarės, 
kurios ruošiamos vadovė
mis, sumaniai dirba udry
tės, vyresniųjų gintarių va
dovaujamos, r ū p e Stingai 
tunto veiklai vadovauja ir 
darbus planuoja bei lėšas 
tuntui telkia ”Nendrių” įgu
la.

Pokalbis ilgokai užsitęsė. 
Čia įdomių prisiminimų at

skleidė j. s. Irena Regienė, 
dabartinė tuntininkė j. ps. 
Aldona Veselkienė, Birutė 
Vindašienė, v. v. Regina 
Andrijauskienė ir kit.

Maloni šeimininkė v. v. 
Regina Andrijauskienė po
kalbio dalyves pakvietė ka
vutei ir čia dar gerą valan
dėlę dalinomės "Nerijos" 
tunto veiklos gražesnėmis 
akimirkomis, žvilgtelėjome 
į ateities darbų kelią, o iš- 
siskirstant jūsų bendradar
bis mielom vadovėm, gin
tarinė palinkėjo gero vėjo, 
vairuojant "Nerijos” tuntą 
į antrąjį dešimtmetį.

EXPERIENCED 
MACHINISTS

Expansion of second shift has opened 
up new opportunities for cxp. produc- 
tion machinists who can perform 
their ovvn setups.
VERTICAL N/C MII.L/DRILL 

RADIAL DRILL PRESS 
BLANCHARD ROTARY 

SURFACE GRINDER 
GEAR HOBBER, THREAD 

AND W0RM MILLER 
EXTERNAL OD GRINDER 

Wage range of $8.18 to $8.72 per 
hour plūs excellent fringes and work- 
ing conditions. Call for an interview 

216-238-5800 
ANDERSON IBEC 
19699 Progress Dr. 

Strongsville, Ohio 44136 
An Equal Opportunity Employer

PRESS OPERATORS '
Expanding northern Ca company needs 
qualified journeyman craftšmen press 
operators for conibiriation węb & 
sheet fed equipment up to 40". Heavy 
4. color & book work. Above sca'e 
wages & attractive benefits. For more 
information send resume to: FRFE- 
MONT LITHO 44799 Induslrial Dr., 
Freemont, Ca. 94538. <39-42)

PRINTING
GRAPHIC ARTS 
SUPERVISORSi 

Lorge printing ond pockoging firm 
seeks the followlng personnel: 

ASSISTANT PLANT MANAGER 
10 years In printing, 54 years plant 
management <

SHEET
10 vears experlence, S yeors as 
superintendent of Sheet Fed opero- 
tlon.

MANAGER
Minimum 5 years in moteriai han- 
dling and worehouse admlnistrotion.

FINISHING FOREMAN 
Minimom 5 years supervlsorv ex- 
perience, knowledge of all finishing 
operotlons. 
company offers competitive salories 
and benefits program, including 
relocation expenses. Send resume 
and salary requirements In confi- 
dence to: Employment Coordlnator, 
Rutgers Pockoging Corp., 620 S. 
Belmont, Indianopolis, IN 46221. 317-635-7^77.

An Equol Opportunity Emoioyer
(41-42)
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■ Bostono lietuviai
A. A. FULGENTAS 

JANONIS, 
SAVANORIS-KŪRĖJAS
Š. m. rugsėjo 11 dieną 

savo namuose, Brocktone, 
po kankinančios ligos už
merkė akis amžinybei sava- 
noris-kūrėjas Fulgentas Ja
nonis, 79 metų amžiaus.

Fulgentas Janonis buvo 
gimęs 1900. m. Plukių kai
me, ant gražaus Nevėžio 
kranto, Panevėžio apskrity
je.

Pašaukus savanorius, Ja
nonis su savo dviem bro
liais, tėvynės meilės veda
mi, stojo savanoriais Į at
skirą Panevėžio batalijoną, 
vadovaujamą karininko J. 
Variakojo.,

Dalyvavo kautynėse su 
bolševikais, padedant lat
viams išvyti bolševikus už 
Dauguvos, su bermontinin
kais ir lenkais. 1920 m. Vil
niuje iškabino ant Gedimino 
kalno Lietuvos vėliavą. Bu
vo sužeistas kautynėse.

Grįžęs iš kariuomenės, 
pradėjo dirbti pašto žinybo
je, kaip telefono-telegrafo 
technikas. Po to, perėjo 
dirbti į Panevėžio Ūkininkų 
Partijos kooperacijos ban
ką, kurį 1926 m. uždarius, 
perėjo dirbti į Lietūkį ir 
jame dirbo iki Lietuvą oku
puojant bolševikams. 1940 
m., Lietūki nacionalizavus, 
Janonis pasitraukė į mišką 
ir 8 mėnesius jame išbuvo. 
Maistą pristatydavo žmona 
su dviračiu. Bet vieną die
ną, važiuodama per mišką 
dviračiu, atsitrenkė Į medį, 
prisimušė ir nuo to mirė.

1944 m. Janonis su sū
num Vytautu apleido Lietu
vą ir atsidūrė rytų Vokie
tijoje. Tą vietovę rusai at
kirto ir Janonis su sūnumi 
pateko vėl rusams. Jis pasi- 

, sakė esąs iš profesijos virė
jas ir ieškąs artimųjų. Rusų 
karinis dalinys Janonį pa
skyrė virėju. Kelias dienas 
jis gamino maistą rusų ka
reiviams ir vis klausėsi, ku
rioje vietoje yra vokiečių- 
rusų frontas ir kur galėtų 
būti spraga.

Savanorio gudrumo ir 
drąsos Janonis neprarado ir 
čia. Vieną dieną, kai visi 
kariai išvyko į fronto pozi
cijas, Janonis su sūnum Vy
tautu (13 m.) pasigrobę ru
sų dviračius, pabėgo ir pa
siekė Vakarų Vokietiją — 
amerikiečių zoną. Atsidūrė 
Hanau stovykloje. Čia įsi
jungė į Br. Jonušo vyrų 
chorą, o vėliau į St. Sodei
kos mišrų chorą.

Atvykęs į Ameriką, 
Brocktoną, Mass., sukūrė 
šeimą su našle Marijona 
Materiene, kuri turėjo irgi 
sūnų Juozą. Vytautas Jano
nis, baigė ’ Northeastem 
Universitv ir gavo bakalau
ro laipsnį iš elektros ir ato
minės inžinierijos, o posūnis 
Juozas Materas baigė Mas- 
sachusetts Institute of 

Technology ir gavo mecha
nikos inžinierijos bakalau
rą.

Gyvendamas Brocktone, 
Janonis vėl įsijungė į šv. 
Kazimiero parapijos chorą, 
vadovaujamą komp. Juliaus 
Gaidelio.

Jei sakyti ką nors apie 
žmogų, tai Janonis buvo 
griežto nusistatymo, nepa- 
taikūnas, savo nusistatymo 
nekeisdavo, kupinas tėvy
nės meilės ir geros širdies. 
Tokia jo veido išraiška bu
vo ir karste. Jo du broliai 
savanoriai bolševikų buvo 
išvežti ir žuvę.

A. a. savanoris Fulgen
tas buvo palaidotas su šau
lių garbės sargyba, karstas 
buvo apdengtas Lietuvos 
tautine vėliava. Laidotuvių 
name atsisveikinimo žodį 
tarė šaulių kuopos vadas 
inž. Juozas Stašaitis, šv. 
Kazimiero parapijos bažny
čioje, Brocktone, pamaldas 
laikė kun. Prūsaitis, o pa
mokslą pasakė kun. dr. 
Ant. Jurgelaitis. Pamaldų 
metu giedojo parapijos cho
ras ir Vilniaus operos so
listas Stasys Liepas. Prie 
karsto, kapuose paskutinį 
atsisveikinimo žodį tarė 
choro pirmininkas inž. Vy
tautas Eikinas.

Šaulių dalinys nuėmė nuo 
karsto tautinę vėliavą, su
lankstė ir įteikė skausmo 
prislėgtai žmonai Marijo
nai.

Skausme pasiliko žmona 
Marijona, sūnus inž. Vy
tautas Janonis su šeima, 
posūnis inž. Juozas Mate
ras, anūkės, kaimynai ir 
draugai.

Lai būna Tau, savanori- 
kūrėjau, lengva šios šalies 
žemė.

Vaclovas Senuta

DR. LAIMA IR
V INŽINIERIUS 

ALGIS BALTUČIAI

Mes visada džiaugiamės 
kiekvienu lietuvių, jo moks
lu ir pasisekimais, štai rug
sėjo 7 d. Columbia univer
sitete New Yorke Laima M. 
Baltušytė apgynė savo mok
slinį darbą iš neorganinės 
chemijos ir gavo daktaro 
laipsnį (Ph. D.). Keturius 
metus ji studijavo Harvar
do universitete Cambridge, 
Mass. Jame gavo bakalauro 
laipsnį iš chemijos. Tada to
limesnėm studijom išvyko į 
Columbia universitetą. Po 
metų jame gavo magistro 
laipsnį, o dar po keturių 
metų mokslo ir tyrimų Ph. 
D. laipsnį.

Prisimenu Laima, kada ji 
dar lankė aukštesniąją mo
kyklą. Kartą Cape Cod pa
plūdimy, kalbėdamas su ja, 
užklausiau, ką ji veiks bai
gusi aukštesniąją mokyklą. 
Visai nesvyruodama ji labai 
ryžtingai atsakė, jog nesu
stosianti pusiaukelyje, o
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D r. Laima M. Baltušytė

studijuosianti chemiją iki 
gausianti daktaro laipsnį. 
Jos akyse ir žodžiuose ma
čiau jos labai stiprią valią 
ir ryžtą. Ir kaip matom, jos 
ryžtas ir valia išsipildė ir 
ji pasiekė tą aukštąjį moks
lo laipsnį. Dauguma žinome, 
kad chemija yra vienas iš 
tų kietųjų mokslų, kur rei
kia labai daug darbo ir la
bai geros atminties tiems 
t ū k s t ančiams įvairiausių 
formalių. O Amerikos uni
versitetuose iš tų kietųjų 
mokslų neužtenka vien ži
nojimo, kas kitų jau yra su
rasta ir padaryta, o reikia 
pačiam surasti, atlikti tyri
mus ir juos apginti, įrodyti, 
kad tai yra tikra. Tą viską 
Laima Baltušytė padarė.

Bostono lietuviai Laimą 
Baltušytę prisimena ir kaip 
lietuvių tautinių šokių šo
kėją ir skautę.

Dabar dr. Laima M. Bal
tušytė išvyko į Wisconsin 
universitetą Madison mies
te, kur dirba kaip Postdoc- 
toral research associate.

O savo disertaciją — 
mokslo darbo knygą pirma
me jos puslapyje dedikavo 
savo tėveliams — Anastazi
jai ir Stasiui Baltušiams. 
Tai irgi gražus pavyzdys. 
Jos tėveliai gyvena Bostono 
priemiesty Dorchester, Ma.

Mes džiaugiamas kiekvie
nu iškylančiu lietuviu, todėl 
mielai dr. Laimai M. Baltu
šytei linkime geriausios 
sėkmės jos moksliniuose 
darbuose, asmeniniam gy
venime, o taip pat dirbti ir 
Lietuvos labui.

Bet čia neviskas su Bal
tušiu šeima, šį pavasarį 
Laimos brolis Algis garsia
me Massachusetts Institute 
of Technology baigė mecha-

Inž. Algis Baltušis

ninę inžinieriją ir gavo ba
kalauro laipsni. Dabar Algis 
dirba Detroite, Fordo auto
mobilių fabrike kaip vienas 
iš inžinierių. Algis taip pat 
buvo skautas ir tautinių šo
kių šokėjas.

Sveikinam Algį ir džiau
giamės jo siekimais ir lai
mėjimais. Taip pat tenka 
sveikinti Laimos ir Algio tė
velius Anastaziją ir Stasį 
Baltušius, kad taip gražiai 
išaugino, išauklėjo ir iš
mokslino savo vaikus.

JAUNAS ŽURNALISTAS 
STARINSKAS

Mūsų dienomis žinių tar
nyba, ypatingai Amerikoje, 
vaidina labai svarbų vaid
menį. žinių tarnybos žmo
nės yra patys galingiausi. 
Garsioj savo kalboj Harvar-. 
do universitete rusų rašy
tojas Solženicynas sakė, 
kad Ameriką valdo • žinių 
tarnyba. Ir tai reikia sutik
ti —: yra tiesa. Ką tik žinių 
tarnyba nori iškelti ar su
naikinti, tą ji visai nesun
kiai atsiekia.

Tad mes džiaugiamės, kad 
į tą galingą tarnybą jau ir 
lietuviai rikiuojasi. Gegu
žės 12 d. Colorado statė uni
versitete gavo bakalauro 
laipsnį iš žurnalistikos Vy
tas Starinskas. 1970-1974 
metais jis lankė ir baigė ka
talikų aukštesniąją mokyk
lą. Vienus metus studijavo 
politinius mokslus Massa
chusetts universitete Bos
tone, o po to išvyko žurna
listikos studijoms į Colo- 
rado Statė universitetą, ku
rį baigė šį pavasarį gauda
mas bakalauro laipsnį iš 
žurnalistikos. Studentauda
mas jis dirbo kaip ”Free- 
lance writer” ir fotografas 
Fort Collins žurnale, o vasa
ros atostogų laikė Trans- 
cript Newspaper, Dedham, 
Mass. Grįžęs į universitetą, 
jis vėl dirbo kaip City re- 
porter Fort Collins žurnale, 
o dar vėliau Louisville 
Times, Colorado, kuriame ir 
dabar pasiliko pastoviai 
dirbti.

Kaip žinome, žurnalizmas 
Amerikoje yra labai svar
bus. žurnalistam yra atda
ros visos durys. Tad ir lie
tuvis, atsiradęs toje svar
bioje ir galingoje tarnybo
je, gali daug padaryti net ir 
savo okupuotos tėvynės la
bui.

Mes linkime jaunam žur
nalistui Vytui Starinskui 
geriausios sėkmės žurnalis
tikos baruose ir kopti į tų 
palaimintųjų ir valdančiųjų 
eiles.

Vyto tėveliai — Antani
na ir Jonas Starinskai gy
vena Bostono priemiesty 
Dorchester, Mass. Vyto Sta- 
rinsko dabartinis adresas 
yra: 1613 Longs Peak 
Drive, Louisville, Colorado.

Geriausios sėkmės Vytai I

P. Žičkus

ŠOKIŲ SAMBŪRIO 
VAKARAS

Bostono lietuvių tautinių
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šokių sambūriui vadovauja 
nepailstanti šokių mokytoja 
ir vadovė Ona Ivaškienė, o 
dabar jau Įsijungė ir jos 
sūnus Gediminas ir marti 
Lilian. Spalio 13 d. sambū
ris surengė dainų ir šokių 
vakarą. Dainavo ”Vasaros 
Garsų Trio” iš Ontario, Ka
nados. Trio sudaro studen
tės: Vida ir, Aida Dovydai
tytės ir Aldona Biskytė. 
Biskytė yra ir trio akorde
onistė. Jos padainavo daug 
lietuviškų dainų, o pats šo
kių sambūris pašoko Bosto
ne dar nematytus du tauti
nius šokius: Dzūkų polką,, 
kurią paruošė Lilijan IVaš
kienė ir Varkietį, kurį at
vežė iš Lietuvos Gediminas 
Ivaška.

Viena kuo reikia gėrėtis 
ir džiaugtis, kad lietuvių 
jaunimas rengia ir atlieka 
tokias programas, o kita, 
kad į tokius parengimus 
renkasi ir jaunesnės kartos 
atstovai, kurių kituose ren
giniuose nesimato. Salė bu
vo pilna, kas rodo, kad lie
tuvybė yra dar gyva, kad 
jaunimas buriasi, atlieka 
programą ir kartu linksmi
nasi.

Vasaros Garsų Trio yra 
jaunos studentės. Jos su lie
tuviška daina keliauja per 
lietuvių kolonijas. Tai svei
kintina. Kita, Ivaškų šokių 
sambūris yra tas reprezen
tantas, kuris subūrė apie 40 
porų šokėjų (žinoma, su 
jauniausiais), kurie šoka 
lietuvių tautinius šokius ne 
tik lietuviams, bet repre
zentuoja lietuvius ir pas 
amerikiečius, žinoma, čia 
didžioji darbo vadovė yra 
Ona Ivaškienė, kuri jau de
šimtmečiais dirba su lietu
vių jaunimu.

VILNIAUS 
UNIVERSITETO 

SUKAKTIS
Bostone Vilniaus univer

siteto 400 metų sukaktis 
šiais metais paminėta net 
keletą kartų. Buvo paminė
ta per Laisvės Varpo abi 
programas, čia kalbėjo 
prof. Simas Sužiedėlis, o 
pats minėjimas buvo paties 
Laisvės Varpo vedėjo Petro 
Viščinio nuopelnas. LB Bos
tono apylinkė paminėjo kar
tu su Tautos švente. O LB 
Bostono apygarda minėjimą 
surengė net Bostono kole
gijoj. čia minėjimą pradėjo 
dr. Algirdas Budreckis, pro
gramai vadovavo Algirdas 
Mitkus. Labai šilta žodį pa
sakė Bostono kolegijos pre
zidentas kun. J. Donald 
Monan, S. J. Apie universi
teto įsteigimą, jo darbus ir 
vargus kalbėjo Providence 
kolegijos prof. kun.- dr. An
tanas Jurgelaitis ir Bostono 
universiteto prof. dr. Sta
sys Goštautas. O inž. Romas 
Bričkos parodė daugybę 
skaidrių iš Vilniaus univer
siteto. Vilniaus ir eilės kitų 
Lietuvos vietovių. Jis pats 
ir aiškino skaidres. Progra
mai pasibaigus, visi susi
rinkę buvo pavaišinti šam
panu su užkandžiais.
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■ Detroito lietuviai
Antanas Grinius

SVEČIUOSE PAS 
KANADOS LIETUVIUS
"Švyturio” kuopos su

rengtoje su Windsoro šau
liais Jūrų Dienoje sutikau 
senus savo pažįstamus iš 
Vienna, Ontario, atvažiavu
sius Adelę ir Vytą čiuprins-, 
kus. Pažįstami nuo 1973 
metų, kuomet aš jiems Dir
vą užprenumeravau ir jie 
ją skaito iki šios dienos. Po^ 
nia čiuprinskienė, juokau
dama, sako: — Skaitau Dir
vą ir vis ieškau ar A. Gri
nius kartais neparašys ir 
apie mane. Kaip nėra taip ir

nėra! Gyvename miške ir 
mūsų miške auga daug gry
bų. Tarp jų yra ir baravy
kų. Atvažiuokite! Aplanky
site! Aplankysite mus ir 
prisirinksite grybų.

Ir pradėjau aš į tą kelio
nę ruoštis. Ir kažin ar bū
čiau prisiruošęs jei nebū
čiau gavęs iš V. Čiuprins- 
ko laiško ir visus planus 
kaip pas jį nuvažiuoti. Rug
sėjo 17 d. Čiuprinskai grįž
dami iš savo dukters, gy
venančios, Livonia, Michi
gan užsuko pas mus ir mu
du su žmona sekdami juos,

E. ir J. Mačiulių sodyboje. Iš kairės: J. ir E. Mačiuliai. A. 
Grinius, A. Čiuprinskienė ir J. Grinienė.

Vilniaus universiteto minėjimas Detroite. Meninę programą atliko: P. Gražulis, P. Jan
kus, A. Rugienius, P. Zaranka ir D. Rudis. J. Gaižučio nuotr.

GLOBĖ PARCEL 
SERVICE, INC.

oficialiai praneša savo gausiems klientams, kad siuntimas

MUITU APMOKĖTŲ DOVANINIŲ SIUNTINIŲ

giminėms Lietuvoje ir SSSR tęsiamas ir toliau, kaip buvo 
per pastaruosius 50 metų.

KIEKVIENAS SIUNTINYS APDRAUSTAS. 
GAVĖJAI NIEKO NEMOKA.
Siunčiant DOVANAS — SIUNTINIUS savo giminėms, yra 

geriausias kelias suteikti jiems džiaugsmo.
Siuntiniai priimami šioje įstaigoje ir skyriuose:

GLOBĖ PARCEL 
SERVICE, INC.

CENTRINE {STAIGA:
716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106 

Tel.: 215 925-3455
Atidaryta kas dieną nuo 9 A.M. — 4:30 P.M. 

Šeštadieniais: 10 A.M. — 1 P.M.

BALTIMORE, MD. 21224, 3206 Eastern Avė. 
CHICAGO, ILL 60632, 4059 Archer Avė. 
CLEVELAND, OHIO 44109, 3491 West 25th Street 
DETROIT. MICH. 48210, 6720 Michigan Avė. 
HAMTRAMCK, MICH. 48212,11415 Jos Campau Avė.

(301) 342-2374
(312) 927-5980

(216)741-8082
(313) 894-5350 
(313) 365-6350
(213)413-0177LOS ANGELES, CA. 90026, 2841 Sunset Blvd. 

MINNEAPOLIS, MINN. 55418, 2422 Centrai Avė. N.E. (612)788-2545 
NEW BRITAIN, CONN. 06052, 97 Shuttle Meadow Avė.
NEW YORK, N.Y. 10003,75 East 7nth Street 
CLEVELAND, OHIO 44134, 5432 Statė Road 
PHILADELPHIA, PA. 19123, 1013 N. Marshall Street 
ROCHESTER, N.Y. 14621, 681-683 Hudson Avė. 
SAN FRANCISCO, CA. 94122,1234 Ninth Avė. 
SEATTLE, WASH. 98125, 11551 6th Place N.E. 
SOUTH RIVER, N.J. 08882. 168 Whitehead Avė. 
WORCESTER, MASS. 01605, 82 Harrison
WHEATRIDGE, COL. 80033, 4330 Quay Street 
SYRACUSE, N.Y. 13204, 318 S. Wlibur Avė., 
NEW YORK, N.Y. 10003, 101 First Avė. 
CHICAGO, ILL. 60622, 2242 W. Chicago Avė. 
TRENTON, N.J. 08610, 477 Jeremlah Avė. 
HOLLYWOOD, FL. 33024,1430 N. 65th Way

Avė.

(203) 224-0829 
(212) 674-3930 
(216)749-3033 
(215)925-8878 
(716)544-2151 

(415) 564-7981 
(206) 363-5556 
(201)257-2113 

(617) 798-3347
(303)422-4330 
(315)476-6958 
(212)982-7864

(312) 235-7788 
(609) 392-2455 

(305)962-0152
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po keletos važiavimo valan
dų, atsiradome gražioje 
Čiuprinskių sodyboje. Ten 
mus sutiko jų vyriausias 
namų saugotojas didelis šuo. 
"Princas”. Iš pradžių mes 
jo bijojome, šeimininkams 
mus pristačius "Princas” 
mums pasidarė labai drau
giškas. Ir net per daug. Su
tikęs mane visuomet kiša 
savo koją — sveikinasi. 
Šoka ant pečių, bučiuoja, 
laižo ir tik tu su juo pra- 
sidėk! Taip ir nebus galo. 
Pradėjau aš jo vengti.

Pavalgę pietus skubėjo
me į mišką grybauti. Ir 
kaip tyčia, miškas kaip iš
šluotas. Reiškia nepataikė
me. Ilga laiką nebūta lie
taus, o be lietaus neauga 
ir grybai. Mano žmona rado 
vieną baravyką, bet ir tas 
jau buvo peraugęs.

Čiuprinskai savo vienkie
mį vadina "Šilėnais". Miš
ke auga pušys, eglės ir įvai
rių rūšių lapuočiai. Miške 
esantiems takams duoti lie
tuviški vardai: Uuogų alė
ja, Viktorijos alėja, Lapenų 
ir panašiai.

Rugsėjo 18 d. visi keturi 
susėdę į čiuprinskų automo
bilį patraukėme į kitą miš
ką. Nors baravykai ir čia 
neaugo, bet už tai prisirovė
me apypilnį krepšį kitokių 
grybų.

Parvvkę namo ir žmo
noms darinė jant grybus, su 
Vytautu ėjau jo bičių ap
žiūrėti. Vytautas sako: — 
žinai Antanai, mano bitės 
nuo ankstyvo pavasario plu
ša dirba ir viskas vietoje 
stovi. Buvau uždėjęs tretį 
aukštą, bet jos į jį ne kojos 
nekėlė! Apžiūrėjus bites 
konstatavau, kad joms reik
tų duoti naujų korių. Vie
nas ir kitas avilis užtekti
nai turi perų. Jei turi pe
rų, turi jos ir motiną.

Pasisvečiavę ir apsirūpi
nę grybais rengėmės va
žiuoti namo. Ponia čiuprins
kienė sako: — Mes rytoj 
jus palydėsime iki gero ke
lio ir pakelyje užsuksime ir 
apžiūrėsime tabako ūkį.

Aš juk tam ir važiavau, 
aiaunsti arg?.^ .snt

kad ko daugiau Kanados 
vietų aplankyčiau, tad suti
kau.

Tai buvo Elenos ir Jono 
Mačiulių tabako ūkis prie 
Aylmer, Ontario. Atvykęs 
nustebau. Pasirodo jie mus 
jau laukė ir turėjo paruošę 
vaišių stalą su įvairiais val
giais ir gėrimais. Ir atrodo, 
kad A. čiuprinskienės jau iš 
vakaro tuo reikalu buvo su
sikalbėta ir susitarta.

Jonas Mačiulis į Kanadą 
atvažiavo 1947 metais pas 
dėdę tabako augintoją. Gy-. 
vendamas ir dirbdamas pa
mėgo tą darbą ir susitaupęs 
pinigų nusipirko net du ta
bako ūkius. 120 ir 140 akrų. 
Jis viso ploto tabaku neap
sodina. Daro pakeitimus. 
Tabaką nuėmus sėja rugius. 
Tabako derlių — lapus per 
metus skyna 7 kartus, kiek
vieną kartą skyna tik po 
tris lapus. Tuos lapus siuva 
prie kartelių ir prikrovę 
daržines juos ten džiovina, 
vėliau drėkina ir supakavę į 
pakus veža parduoti. Man 
įdomu buvo žinoti, kiek jis 
moka savo darbininkams, 
tad ir užklausiau: — Kiek 
mokate dirbininkui dirban
čiam prie tabako paruoši
mo?

Jonas Mačiulis sako: — 
Dešimčiui darbininkų mo
ku 450 dol. į dieną. Jie turi 
prikrauti pilną daržinę 
(džiovyklą) tabako. Vienam 
išeina 45 dol. Seniau tokį

darbą darbininkai atlikdavo 
už 90 dolerių.

Elena ir Jonas Mačiuliai 
turi pasistatę naują, kama
vosi 80,000 dol. namą. Vie
noje namo pusėje ir kitoje 
nemaži dirbtini ežeriukai. 
Viename vasarą maudosi, o 
kitame žąsys ir antys susi- 
maišusios su laukinėmis 
šeimininkauja. Mačiuliai iš
augino gražią šeimą. Ar
noldą, Edvardą, Loretą ir 
Ireną. Sūnūs jau išmokslin
ti ir dirba. Duktė Loreta 
studijuoja saskaitvbą Lon
done, Ont. duktė Irena To
ronto universitete siekia 
magistrės laipsnio. Ji tris 
metus studijavo Japonijoje 
Tokio universitete ir baigu
si tarptautinę kolegiją ba
kalauro laipsniu. Studijuo
dama Tokio mieste, japonus 
mokino anglų kalbos. Ji 
skaito, rašo ir laisvai kalba 
japoniškai.

Po pietų Jonas Mačiulis 
mus (mane ir čiuprinską) 
įsisodinęs į sunkvežimį nu
vežė į laukus ir parodė kaip 
darbininkai tabako lapus 
skina, prie kartelių siuva ir 
į daržines džiovinimui krau
na. Nors gera buvo svečiuo
tis, bet man ir žmonai rū
pėjo kelionė. Ir labai norė
jom dar su šviesa pasiekti 
Detroitą. Nors ir labai vai
šingi Mačiuliai, bet turė
jom jiems padėkoti ir atsi
sveikinę traukti Detroitan.

Mažeika &Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845SOUTH 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
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NEW YORK

MUZIKINĖ STAIGMENA 
NEW YORKO 
LIETUVIAMS

New Yorke ir artimose 
apylinkėse gyvenančius lie
tuvius laukia reta kultūrinė 
staigmena., š. m. spalio 27 
d. 7:30 v. v., Kultūros ži
dinyje įvyks kompozito- 
riaus-dirigento prof. Jero
nimo Kačinsko kūrinių kon

certas. Iš paviršiaus į rei
kalą pasižiūrėjus atrodo, 
kad tai nieko ypatingo. Se
zono metu vyksta eilė Įvai
riausių koncertų. Tačiau šis 
koncertas yra nepaprastas 
tuo, kad Bostono Berklee 
Muzikos Kolegijos studen
tai, profesorių ir adminis
tracijos remiami savo ilga
meti, kuklaus būdo profeso
rių nutarė pagerbti New 
New Yorko lietuvių tarpe, 
lietuviškoje aplinkoje ir pa
reikšti jam padėką ir pa
garbą už dviejų dešimtme
čių kruopštų darbą ruošiant 
ir išleidžiant eilę jaunųjų 
muzikų laidų, šešiasdešimt 
su virš atvyksta Į New Yor- 
ką. Jų tarpe nėra ne vieno 
lietuvio ar lietuviškai kal
bančio. Tačiau jie dainuos 
liet uviškai, lietuviškiems 
chorams parašytas dainas. 
Choro dirigentas Brian 
O’Connell. Kolegijos instru
mentalistai taip pat neatsi
liko nuo vokalistų. Jie spe
cialiai sudarė kvintetą išpil
dyti naujuosius instrumen- 
talinius kūrinius. Tame 
kvintete fortepionu skam
bins pats kompozitorius.

Sekančioji staigmena tai, 
kad New Yorko muzikos 
meną mėgstančia jai ir ver
tinančiąja! visuomenei bus 
pristatytas 19 metų am
žiaus lietuvis jaunuolis Vy
tas J. Bakšys. Jis jau yra 
laimėjęs eilę konkursų bei 
pasireiškęs solistu ji paly
dint pirmaeiliam Amerikos 
simfoniniams orkestrams. 
Jis atliks kūrinius fortepi
jonui. Tai dar viena jauna 
jėga, pilna jaunatviško en
tuziazmo, drąsiai mėginanti 
prasiskverbti į menininkais 
tankią ir vešlią tarptautinę 
areną. New Yorko lietuviai 
turės progos pasidžiaugti 
jaunu tautiečiu ir tuo pačiu 
ji paskatinti ir sustiprinti 
jo užsimojimuose.

Kompozitoriaus parašytas 
liaudies temomis solo dainas 
atliks kita jauna daininin
kė (Curtis Instituto Phila- 
delphia, Pa.), studentė An
gelė Kiaušaitė. Jam akom
panuos V. J. Bakšys. ,

Šio svarbaus Įvyko per
spektyvioje iškyla klausi
mas: ar New Yorko visuo
menė, kuri kartais yra šal
ta, abejinga ir paviršutiniš
ka kultūriniams reikalams, 
Įvertins svetimtaučių nuo
širdumą, pagarbą ir meilę 
rodomą mūsų tautiečiui? 

Juk tai reikia daug laiko, di
delių pastangų ir pasiauko
jimo parengti tokį didelį 
koncertą, jau nekalbant 
apie svetimo mentaliteto ir 

sunkios kalbos reikalavimus 
ir kliūtis.

Kadangi yra laukiama ne
mažo skaičiaus New Yorko 
muzikos mokyklose studi
juojančio amerikietiško jau
nimo norinčių išgirsti Berk
lee Muzikos Kolegijos stu
dentų atliekamą programą 
yra patartina iš anksto re
zervuoti vietas skambinant 
212-384-3710. (jpl>

HOT SPRINGS

SUKAKTUVINIS 
KONCERTAS

Radijo valandėlė „Leis- 
kit Į Tėvynę” savo trejų 
metų veiklos sukaktį atžy
mėjo suruošdama koncertą. 
Po vietos solisto Gintaro 
Aukštuolio, sekė chicagiečių 
jaunimo vokalinio ansamb
lio „Vaiva” koncertas, va
dovaujant -muz. Faustui 
Stroliai. Puikus dainavimas 
iššaukė publikos pasigėrėji
mą ir dėkingumą Chicagos 
jaunimui už tokią retą pra
mogą mūsų gyvenvietėje. 
Ansambliui, taip pat ir vie
tos solistams akompanavo 
muzikas Faustas Strolia.

Didelė padėka visiems ra
dijo valandėlės rėmėjams, 
kurie taip nuoširdžiai Įsi
jungė darbu ir aukomis, 
kad šis mūsų sukaktuvinis 
pobūvis pasisektų.

Petras Maldeikis, Tėvynės
Sargo redaktorius, švenčiąs 75 
m. amž. sukakti.

• Petras Maldeikis, peda- 
. gogas, rašytojas, ALTos 
Hot Springs skyriaus vice
pirmininkas, dalyvavo Ame
rikos Lietuvių Tarybos su
važiavime ir Amerikos Lie
tuvių Kongrese, Clevelande, 
Ohio.

Š. m. spalio 19 d. Petras 
Maldeikis, kuris taip pat 
dar redaguoja „Tėvynės 
Sargą”, švenčia savo am
žiaus 75 metų sukaktį. Jo 
pagerbimas įvyks ”Rovale 
Vista” viešbuty, ruošiamas 
ALTos Hot Springs sky
riaus.

• Antanas Zubavičius po 
operacijos grįžo iš ligoninės 
ir pamažu sveiksta žmonos 
Barbaros rūpestingoje glo
boje. Jo pasigedo kurį lai

ką radijo valandėlės „Leis- 
kit Į Tėvynę” klausytojai, 
kuriai jis talkininkauja ži
nių skaityme.

• Vilius Mozūraitis, LAS 
ir LB valdybų narys, buvo 
sunkiai susirgęs ir apie mė
nesį laiko išbuvo ligoninėje. 
Linkime kuo greičiau su
stiprėti ir atgauti jėgas.

• Salomė ja šmaižienė, ra
dijo valandėlės „Leiskit Į 
Tėvynę” vedėja, dalyvavo 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
suvažiavime ir Amerikos 
Lietuvių Kongrese, Cleve
lande, kaip spaudos ir in
formacijų komisijos narė.

• „Leiskit į Tėvynę” ra
dijo valandėlėje, spalio 14 
d. buvo perduoti sukakties 
proga sveikinimai, gauti iš 
Lietuvos generalinės konsu- 
lės Juzės Daužvardienės, 
kun. dr. Juozo Prunskio, 
„Lietuvos Aidų” radijo va
landėlės vedėjos Kazės 
Brazdžionytės ir žodžio 
sveikino ALT Hot Springs 
skyriaus pirmininkas Vin
cas Rastenis, bei Lietuvos 
Atgimimo Sąjūdžio, Hot^
Springs skyriaus pirminin
kas Antanas Bertulis. Muzi
kinėje dalyje buvo perduo
ta ištrauka iš Banaičio ope
ros „Jūratė ir Kastytis” su 
solistais Dana Stankaityte 
ir St. Baru, „Mano Protėvių 
Žemė” su sol. Gina čapkaus- 
kiene, „Augo girioj” — at
liekama sol. Jono Vaznelio, 
ištrauka iš sukaktuvinio 
koncerto, atliekama "Vai
vos” ansamblio ir užbaigai 
”Kur giria žaliuoja”, atlie
kama Dainavos ansamblio. 
Sekanti transliacija bus gir
dima spalio 21 d. per KGUS- 
FM radijo stotį, banga 97.5 
— 9:30 vai. ryto.

S. šmaižienė

OMAHA
MOTERŲ KLUBO 

SUKAKTIS
Omahos Lietuvių Moterų 

Klubas praeitą vasarą pa
minėjo savo penkių metų 
Įsisteigimo sukaktį. Klubo 
pirm. Elzė Petrikonienė pa
darė pranešimą apie nuveik
tus darbus penkių metų lai
kotarpyje.

šia proga, buvo pagerb
tos ir Klubo steigėjos: Da
na Sulskienė ir Virginija 
Sičiūnięnė. Taip pat, išreik
šta padėka pirmajai ir ant
rajai valdybai, nes jos Įdė
jo nemažai pastangų, kad 
Klubas tvirtai atsistotų ant 
„kojų”. Peržvelgus penkių 
metų veiklą, reikia pasi
džiaugti, nes jie buvo labai 
darbingi ir našūs. Per tą lai
kotarpį, Klubas yra išdali
nęs aukų virš trijų tūkstan
čių dol. Nedidelėj kolonijoj, 
kurioj yra nemažai organi
zacijų, ne taip jau lengva 
„sumedžioti” tokią sumą. 
Moterys, kas metai suruošia 
Užgavėnių blynus, pavaišin- 
damos apie trejetą šimtų 
svečių, šią vasarą, etnikų 
festivalyje, nebodamos kar

ščių, paruošė tortų ir žaga- 
rėlių išpardavimą, kuris 
praėjo su dideliu pasiseki
mu, atnešdamas visą pluoš
tą šimtinių. Todėl, penkme
čio proga Klubas įnešė ant
rą kartą 500 dol. sumą Į 
Tautos Fondą. Klubas jau 
yra įnešęs visą 1000-tį dol. 
tautos reikalams.

Kas rudenį moterys su
ruošia rudens vakarą, kar
tais atsikviesdamos ir iš 
toliau solistus, programai 
išpildyti, šio rudens paren
gime, spalio 27 d. progra
mą atliks Klubo „Lakštin
galos”’, kurias gerai paruo
šia Kristina Kartanienė. 
Rengėjos tikisi, kad ir šis 
parengimas, bus palankiai 
lietuvių sutiktas.

ELENOS BLANDYTĖS 
KONCERTAS

Š. m. rugsėjo 29 d. Oma
hos lietuviai turėjo malonią 
progą išgirsti Elenos Blan- 
dytės dailiojo žodžio ir dai
nos koncertą. Dainininkė.
Omahos kolonijai, jau buvo 
pažįstama, iš Moterų Klubo, 
prieš kelis metus, suruoš
tos madų parodos, kurioje, 
maloni viešnia, modeliavo ir 
dainavo, palikdama geriau
sius įspūdžius. Todėl ir šis 
koncertas sutraukė, stebėti
nai gausų būrį svečių. Dai
nininkė gražiomis dainomis 
ir deklamacijomis džiugino 
„išalkusią” meno publiką, 
kuri atsidėkodama solistei 
už gražią programą, gausiai 
plojo ir kėlė ovacijas pra
šydama dainininkės, kad 
dar ir dar dainuotų,.

Neabejotinai, koncerte li
ko patenkinti visi atsilan
kiusieji. Nemažiau gal ir 
rengėjai, nes koncerto ruo
šimo tikslas buvo, surinkti 
pradinę sumą išlaidoms, lei
džiant knygą ”Omahos Lie
tuviai”.

ADVOKATĖ DR. REGINA 
PETRIKONYTĖ- 

MAKAITIENĖ

Š. m. pavasarį Creighton- 
universitete, Omahoj, baigė 
teisių fakultetą, o dabar iš
laikė advokato egzaminus, 
duodančius teisę verstis 
praktika Nebraskoje.

Regina vidurinį mokslą 
išėjo Putnamo katalikų aka
demijoj. Socialogiją, baka
lauro laipsniu baigė 1966 m. 
Annhurst kolegijoj, Wood- 
stock, Conn. Buvo išvykusi 
tolimesniem studijom ir Į 
Belgiją.

Adv. Regina Makaitienė

Sukūrusi šeimą, gyveno 
Bostone ir aktyviai reiškėsi 
b e n druomeninėje lietuvių 
veikloje.

Netekusi vyro, su mažu 
sūneliu, grįžo i Omahą, ku
rioje buvo augusi ir pralei
dusi savo vaikystę, čia, nie- 

» ko nelaukdama, jauna mo- 
' toris — motina, pradėjo tei
sės studijas Creightono uni
versitete. Nelengvas buvo 
studijų kelias, nes be Įtemp
to darbo universitete, rei
kėjo rūpintis ir mažu sūne
liu. Tačiau, Regina ištver
mingai siekė tikslo, o jos 
gerieji tėvai dr. Juozas ir 
Elzė Petrikoniai, nors gy
vendami už 40 mylių nuo 
Omahos, per visą Reginos 
studijų laiką, kiek galėda
mi ir Įmanydami, globojo 
savo anūėli ir teikė morali
nę paspirti, studijuojančiai 
dukrai. (jp)

LOS ANGELES
*

VASAROS POBŪVIS
ALT S-gos Los Angeles 

skyrius š. m. rugpiūčio mėn. 
19 d. Lietuvių Tautiniuose 
Namuose surengė ”Vasaros 
pobūvį”.

Į žalumynais ir gėlėmis 
dekoruotas patalpas suva
žiavo virš šimto svečių ir 
skyriaus narių.

Pradžioje svečiai gaivino
si gražiai ir patogiai Įreng
tame bare. Susirinkusius 
svečius skyriaus valdybos 
vardu pasveikino arch. J. 
Steikūnas.

Jis padėkojo ponioms Rū
tai Šakienei, Reginai Jur- 
kūnienei, Julijai Petronie- 
nein, Irenai Bužėnienei pa- 
ruošusioms skanų maistą ir 
visoms kitoms iškepusioms 
saldumynus.

Pobūvyje dalyvavo gen. 
konsulas V. Čekanauskas su 
ponia, ALT S-gos pirm. A. 
Mažeika su ponia ir daug 
svečių iš artimesnių ir toli
mesnių viėtų.

Iš gauto pelno valdyba 
paskyrė 25 dol. Lietuvių 
katalikų religinei šalpai ir 
2.5 dol. Lietuvių liuteronų 
bažnyčiai. (jas)

Wanted lst Class Skilled
AUTOMATIC SCREW 

MACHINE
SĖT UP & OPERATORS

Mušt be able to sėt up woik from 
blue prints & close tolerance. We are 
located in Sportman's Paradise ou 
Greenbay. Excellent hunting & fish- 
ing. Quality small-tovvrr environment. 
Top vvages. Experience with Acme- 
Gridley Autoniatics prefered.

APPLY CALL OR \VRiTE TO:
SANTO INDUSTRIES

Menominee Industrial Park
Menominee, Michigan 49858

(41-43)

ENGINEER HVAC — Miami, 
Florida location—Desire engi- 
neer capable of managing HVAC 
design for large medical and 
commercial projects. P.E. license 
required. Associate potential 
available. Respond providing re
sume and salary requirement to 
Mr. G. F. Savers, THE SMITH 
KORPACH HAYET HAYNIE 
Partnership, 175 Fontainebleau 
Blvd., Miami, Florida 33172.

305-552-5200
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T ėvynės Garsų 30 metų 

sukaktis
PROGRAMOS STEIGĖJO PIJAUS J. NASVYČIO ŽODIS, PASAKYTAS 

JUOZO STEMPUŽIO PAGERBIME 1979 SPALIO 20 DIENA

Nežinau kuris anglų ar 
Amerikos filosofas yra pa
sakęs: There is something 
much scarcer and rarer 
than ability. It is the ability 
to ręcognize ability.
.šį vakarą mes susirinko
me atžymėti ir įvertinti dvi
gubą sugebėjimą, Kiekvie
nam kultūriniam darbui rei
kalingi du pagrindiniai fak
toriai. Reikia rašytojo, rei
kia ir skaitytojo. Reikia lai
kraščio, reikia ir prenume- 
ratprių. Reikia dailininko, 
reikia ir jo meno vertin
tojo. Ir radijo programai 
reikia ir programos ir klau- 
syžtojų — rėmėjų. Jei poe
tui, rašytojui ar dailininkui 
nėra būtina realus jo meno 
supratimas ir rėmimas tuo 
metu kai kūrėjas kuria; ži
nome daug pavyzdžių kai 
kūrėjai būna pripažinti tik 
tolimesnių kartų pačiam 
kūrėjui jau senai iš šio pa
saulio išėjus, radijo progra
mos atsiekia savo tikslo tik 
jei jos yra klausomos ir re
miamos. Taigi jos turi būti 
imtimiam sąlytyje su savo 
klausytojais. Jos turi jos 
klausytojų dvasinis aidas, 
jos klausytojų širdžių ra
mintojos ir svajonių ir sie
kimų gaivintojos. Tik tada 
jos, mums, ne savo žemėje 
gyvenantiems ir sunkia tė
vynės dalia besirūpinan
tiems tampa tautiniu penu 
taip reikalingu mums neuž- 
trokštį svetimose dulkėse.

"Tėvynės garsų" istorija 
yra glaudžiai susijusi su 
naujosios Clevelando išeivi
jos istorija. Jos transliaci
jos prasidėjo tuo laiku, kai 
į Clevelandą būriais pradė
jo atvykti pabėgėliai iš Vo
kietijos stovyklų. Tada aš 
kurį laiką dirbau Dirvos re
dakcijoje Vieną dieną į re

Pobūvio svečiai gieda J. Stempužiui "Ilgiausių metų". j Garlos nuotr.

dakciją atėjo dabar jau se
nokai miręs taurus lietuvis 
žemaitis Alekas Banys. Pa- 

■ rašyk, sakė jis, į popierą, 
kad nedera mums rietis, kai 
Lietuva tokioje baisioje ne
laimėje. Parašyk, kad ne
svarbu kas daro, bet ką da
ro ... Jei parašysi aš taye 
pietums į čainyzų restoraną 
išvesiu ...

Kai vieną vakarą pasiry- 
žiau Clevelande pradėti lie
tuviškas radijo programas 
gerai atsiminiau mano po
kalbį su Aleksu Baniu. Taip, 
radijo programa turi būti 
patriotinė, visuotina ir pla
ti. Ji negali būti nei srovinė 
lietuviška prasme nei par
tinė amerikoniška prasme. 
Ji tarnaus visiems Clevelan
do lietuviams siekiantiems 
laisvos Lietuvos. Ji gerbs 
mūsų tautos tradicijas ir vi
sų mūsų įsitikinimus. Ji ne
žiūrės kas daro, bet ką daro, 
nežiūrėskas sako, bet ką sa
ko — Tokia ji gimė 1949 
m. rugsėjo 9 pradėjusi pro
gramą Lietuviais esame 
mes gimę signalu ir čiurlio- 
niečių daina "Kur giria ža
liuoja, ten mano namai..." ' 

Kai po trijų metų man 
nebebuvo įmanoma radijo 
programai toliau vadovauti 
sušauktame radijo darbuo
toj ų susirinkime perorgani
zuoti radijo transliacijas 
visuomeniniu pagrindu ma
no prašymas ir sakyčiau są
lyga buvo, kad Tėvynės gar
sai turi likti tos pačios vi
suotinos patriotinės bet ne 
partinės ir ne srovinės lini
jos. Tokie iš tikrųjų jie ir 
išliko iki šios dienos ...

Bet jie nebūtų tokie jei 
klausytojai, jei mūsų kolo
nija nebūtų pritariusi tokiai 
vienybiškai linijai ir jei il
gametis jos vadovas Juozas 

Stempužis nebūtų sugebė
jęs tokios linijos išlaikyti'. 
Tėvynės garsų istorija yra 
tikras paliudijimas, kad 
mes Clevelando lietuviai 
esmėje'esame giliai vienin
ga ir susipratusi kolonija ir 
kad sėkmingas darbas turi 
remtis ant visuotinumo 
principo. Taigi, šiandien 
įvertiname dvigubą sugebė
jimą: sugebėjimą vieningai 
ir plačiai duoti ir vadovauti 
ir sugebėjimą vieningai pla
čiai suprasti, priimti ir pa
remti.

Man labai malonu, kad aš 
turiu labai daug bendro su 
iškiliu mūsų kolonijos lietu
viu ilgamečiu Tėvynės gar
sų vadovu Juozu Stempužiu 
darbštumų ir našumu mane 
ir daugumą mūsų toli pra
lenkusiu. Mes abu ėjome į 
tą pačią gimnaziją, kasdien 
važinėdami traukiniu — jis 
iš Kaišiadorių, aš iš Dum- 
šių. Abudu bandėme būti 
Kauno radiofono pranešė
jais. Mano karjera radiofo
ne buvo trumpoka, aš pra- 
nešinęjau vieną kartą kartu 
su A. Visockiu Lietuvos — 
Latvijos krepšinio rungty
nes. Juozas dar iš gimnazi
jos suolo buvo Kaišiadorių 
gimnazijos vienos mokyto
jos pasiųstas į pranešėjų 
konkursą, kur jis laimėjo 
antrą vietą ir kur kasdien 
pranešinėjo Eltos žinias 
(kol neatėjo bolševikai). 
Abudu buvome ilgokai Čiur
lionio ansamblio pirminin
kais. Juozas, dar man vado
vaujant, gabiai talkininka
vo radijo darbe. Turbūt nie
kas už mane nenuvokia kiek 
darbo reikėtų įdėti, kad Tė
vynės garsai mus pasiektų 
be jokio sutrikimo jau tris- 
de šimt metų.

Juozas Stempužis yra ne-

Tėvynės Garsų radijo programos 30 metų sukakties minė
jime, ilgamečiam jos vedėjui Juozui Stempužiui, minėjimo ren
gimo 'komiteto pirm. dr. D. Degėsys įteikia žymenį Clevelando 
visuomenės vardu. J. Garlos nuotr.

paprastai šakotas visuome
nininkas, visados apsikro
vęs darbu, visados skuban
tis. Lietuvių tarpe, šalia 
tėvynės garsų jį matėme 
ir labai sėkmingu Čiurlio
nio ansamblio pirmininku,
Vysk. Valančiaus Lituanisti
nės mokyklos vedėju, JAV 
Lietuvių bendruomenės cen
trinės valdybos nariu infor
macijos reikalams, šių Lie
tuvių Namų vienu pagrin
diniu įgyvendintoju, nuola
tiniu ir mėgiamu ceremoni
jų meisteriu ir kalbėtoju ne- 
suskaitamuose parengimuo
se... Jis mūsų kolonijos 
re p r ezentantas daugelyje 
amerikoniškų organizacijų. 
Jis vienas iš steigėjų buv. 
mero Ralph Perk "Nationa- 
lities Movement", guberna
toriaus Rhodes skiriamas į 
naujokų ėmimo komisiją, 
kurioje ištarnavo dešimt 
metų, narys Clevelando Val
stybinio universiteto "Eth- 
nic Heritage Studies” komi
sijos, kuri šiais metais iš
leido istoriją apie lietuvius 
ir lietuvių emigraciją pava
dinta "Lithuanian Mono- 
graphy", yra vicepreziden
tas "Nationalities Service 
Center". Jau 19 metų dirba 
County Auditor įstaigoje.

Bet jo širdis ir jo didžio
sios pastangos yra atiduo

damos Tėvynės garsams,
Tegu Tėvynės Garsų 

-skleidžiamas gimtasis žodis 
ir daina stiprina mus toli
moje, bet vis trumpėjančio
je kelionėje į Laisvą Lietu
vą.

CLEVELANDO 
_ PARENGIMAI

• 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.

NATIONW1DE 
INSURANCE 
Nat>oow<de i* on your aid*

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

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.

t.qual Opportunity Employer

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

1-817-334-6303
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Clevelando ateitininkai susirinkime ...

1979 m. spalio 25 d.

STUDENTŲ 
ATEITININKŲ 

SUSIRINKIMAS
Antrasis Clevelando atei

tininku studentu susirinki
mas įvyko rugsėjo 28 d. 
Lietuvių Namų jaunimo 
kambaryj. Studentai džiau
giasi, kad turime patalpas, 
kur galime rinktis puoselė
ti organizacinę veiklą. Dė
kojame Lietuvių Namų va
dovybei už suteiktąsias tei
giamas aplinkybes.

Susirinkime dalyvavo apie 
dvidešimt penki studentai. 
Tai, lyginant su praėjusiais 
dvejais veiklos metais, gan 
didelis skaičius. Labai 
džiaugiamės, kad mūsų jau
nimo organizacija plečiasi 
ir didėja, o neserga plačiai 
įsigalėjusia ir beveik nepa
gydoma jaunimo organiza
cijų liga: dalyvaujančių na
rių mažėjimu ir bendra apa
tija.

Susirinkimą pravedė To
mas Palubinskas ir Rimas 
Jasenevičius. Jie mums aiš
kino apie išgyventą šios va
saros kelionę į Lietuvą, pa
pildydami skaidrėmis ir 
nuotraukomis. Buvo įdomu 
pastebėti, kad ši tema pa
traukė studentų dėmesį. 
Daug kas jungėsi į diskusi
jas, ir gan greitai prabėgo 
pora susirinkimo valandų.

Kadangi ketvirtadienį bu
vo mūsų pirmininkės, Kris
tinos Rociūnaitės gimtadie-

nis, buvome iš anksto susi
tarę jai suruošti staigme- 
ninį gimtadienio balių. Iš 
anksto pasiruošę, tuojau po 
susirinkimo daugumas nu
važiavome į restoraną ir 
džiugai, bei triukšmingai 
pasveikinome Kristiną, jos 
gimtadienio proga. Išsiskir
stydami, kai kas dar važia
vo į kiną, o kiti grįžo namo.

PAKEITIMAS

Ateinantis ateitininkų 
studentų darbo suvažiavi
mas, įvykstantis Clevelan
de, atidėtas. Įvyks ne lap
kričio 3-4 d., bet lapkričio 
10-11 d.

Suvažiavimo metu rinksi
me naują SAS centro val
dybą ir redaguosime stu
dentų statutą. Išrinkti nau
jąją valdybą ir dėl statuto 
pasiūlymų balsuoti, galės 
tiktai atstovai. Draugovė 
parinks atstovus po vieną 
iš penkių narių, sumokėju
sius nario mokestį.

Prašome pasiruošti šiam 
darbo savaitgaliui: atva
žiuokite pagalvoję apie mū
sų studentų ateitininkų or
ganizaciją ir veiklą; jos ge
ruosius bruožus bei ydas.

Lauksime ir tikėsimės iš 
jūsų minčių ir diskusijų, 
kaip pagerinti ar pakeisti 
organizaciją, kad būtų 
mums prasmingesnė.

Susirinkus Lietuvių Na
muose penktadienio vakare 
ir šeštadienio rytą įvyks re
gistracija. šeštadienio rytą 
rinksime naują valdybą, 
pradėsime diskutuoti ir re
daguoti studentų statutą. 
Po pietų, baigę diskutuoti, 
surašę statuto patobulini
mo pasiūlymus, balsuosime 
priimti ar atmesti.

Nakvynė bus visiems at
vykusioms parūpinta.

A. Kazlauskas

KAUKIŲ ŠOKIAI

Clevelando' Statė Univer
siteto lietuvių studentų klu
bas ruošia lapkričio 9 d. 8 
vai. vak. Cleveland Statė 
Universitete Mather Hali — 
Ballroom (University Hali) 
Kaukių šokius. Bilieto kaina 
$5.00 iš anksto ir $6.00 per
kant prie durų. Bilietus ga
lima užsisakyti iš anksto 
pas Dianą čapas: 944-7742, 
Ramunę Jonaitis: 531-4608, 
Dainą Motiejūnas: 486- 
0881.

Bus šokių varžybos, ge
riausiam kostiumui prizas, 
ir veltui gėrimai.

Kviečiamas visas lietuvių 
jaunimas, svečiai, o ypatin
gai buvę Cleveland Statė 
Universiteto auklėtinai.

(41-43)

• Ohio Lietuvių Gydyto
jų metinis susirinkimas 
įvyks 1979 spalio 27, 6 vai. 
vakaro Lietuvių Namuose 
(877 East 185 St., Clevelan
de).

Programoje: darbo posė
dis, naujos valdybos rinki
mai, premijos įteikimas. 
7:30 kokteiliai. 8 vai. vaka
rienė, meninė programa ir 
šokiai.

Vakaro programą atliks 
rašytojas Antanas Gustaitis

Kviečiami nariai su šei
momis, Clevelando visuome
nė ir jaunimas. Norintieji 
dalyvauti registruojasi te
lefonu (216) 486-6889 (dr. 
Dainius Degėsys) iki spalio 
22 d.

ŠV. JURGIO PARAPIJOS 
ŠVENTĖ

Tradicinė metinė šv. Jur
gio parapijos šventė šiais 
metais įvyks lapkričio 11 d. 
parapijos salėje po pamal
dų — pietūs, baras— lai
mės ratas. Piniginiai laimė
jimai — 1000 dol., kalaku
tai ... ir kiti .. ., iš viso virš 
50 laimėjimų.

Visi kviečiami ir laukia
mi. Įėjimas nemokamas, gi 
laimėjimų bilietus prašoma 
įsigyti iš anksto parapijoj, 
6527 Superior Avė. (telef. 
431-5794), Lietuvių Namuo
se ir PATRIA prekyboj.

H

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 St., Cle
velande, yra didelis pasirin
kimas vietiniu ir i m nor t uo
tų maisto produktų. Įvairių 
skanumynų, lietuviškos juo
dos duonos, o dovanų sky
riuje yra gintaro, plokšte
lių, audinių, knygų ir lietu
viškų sveikinimo kortelių. 
Prašome atsilankyti. Telef. 
531-6720.

DINING ROOM 
SUPERVISOR

AND
FOOD PRODUCTION 

SUPERVISOR
WE HAVE IMMEDIATE OPENINC 
for a supervisoi in our formai dining 
room. We also have an immediate 
opening forą food production su- 
pe^visor iri our airline catering divr- 
sion. Mušt have complete knowledgc 
of food preparation and supervisory 
esperience. Salary conimensurate wilh 
experience. Excellent opportunity for 
career growth with the World’s 
largest operator of airport food and 
beverage facilities. Salary commen- 
surate with experience.
Apply in person to the personnel of
fice focated on the ground levui of 
the airport hotel bet. 3 am ani 
3 pm. Mon. thru Fri or call MRS. 
BUNDARIN at:

313-941-3029
HOST INTERNATIONAL 

METRO AIRPORT 
Detroit, Mich. 48242

Equal Opportunity Emplover
f40 42)

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

Tel.: 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

PABALTIEČIŲ 
TINKLINIO 

Pirmenybės
Š. Amerikos Pabaltiečių 

klubinės tinklinio pirmeny
bės įvyks 1979 m. gruodžio 
1 d., Clevelande, Ohio. Tur
nyrą vykdo Clevelando LSK 
žaibas.

Pirmenybės bus vykdo
mos šiose klasėse: vyrų, 
moterų, jaunių ir mergai- / 
čių. Jaunių ir mergaičių am
žius — gimę 1960 m. ir jau-’ 
nesni.

Dalyvavimas yra atviras 
visiems lietuvių, latvių ir 
estų klubams. Dalyvaujan
čių komandų skžaičius ne
apribojamas.

Smulkios informacijos bei 
instrukcijos išsiuntinėta vi
siems sporto klubams.

Preliminarinė registraci
ja atliekama iki š. m. lap
kričio 5 d., šiuo adresu: Mr. 
Algirdas Bielskus, 3000 
Hadden Rd., Euclid, Ohio 
441.17. Telef. 216-481-7161.

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

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ 
NUOŠIMTĮ

UŽ SANTAUPŲv PAŽYMĖJIMUS
64%
74%

Įnešus $100
12 mėnesių

įnešus $100
48 mėnesiams

8%

įnešus $100
30 mėnesių

7:4%
įnešus $100
96 mėnesiams

įnešus $100
72 mėnesiams

Pagal federalinės valdžios įsaką už santaupas, išimtas iš pažymė
jimo sąskaitos prieš nurodytą laiką, nemokamas nuošimtis už 90 dienų, 
o už likusį periodą ant išimtos sumos išmokamos tik reguliarus san
taupų knygutės nuošimtis (51/2%)

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Už įnašus mokame 

54% 
Įdedi kiek nori, išimi kada nori. 

Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvieną dieną ir išmokamas 
du kartus metuose.

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

PASKOLAS NAMU PIRKIMUI.

Zuperio, Aivino/
"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

ĮgEjC

14406 Cedar Avė. 
381-4280
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

J. Mockus. ALT S-gos vice
pirmininkas, sveikinąs Lietuvių 
Kongresą ALT S-gos vardu.

V. Bacevičiaus nuotr.

• Jonas Mockus, ALT 
S-gos vicepirmininkas, at
vykęs i Lietuvių Kongresą 
Clevelandan aplankė Dirvą 
ir visą eilę pažįstamu. Su 
ALT S-gos skyriaus pirm.
K. Karalių turėjo pasitari
mus dėl S-gos veiklos.

• Viktoras Mariūnas spa
lio 14 d. giminių ir bičiulių 
būry paminėjo savo 70 me
tų amžiaus sukaktį DMNP 
parapijos salėje.

Pobūvį suruošė žmona 
Marija ir duktė Gailė.

Sukaktuvininkas bendra
darbiauja spaudoje ir yra 
veiklus kultūriniame gyve
nime, aktyviai reiškiasi Lie
tuvių Bendruomenėje ir 
Pensininkų Klube.

• Jonas ir Regina Nasvy- 
čiai išskrido atostogų į Eu
ropą, Anglijoje aplankys sa
vo dukrą Viliją, tarnaujan
čią JAV karo aviacijoje ir 
atšvęs savo vedybinio gy
venimo 25 metų sukaktį.

GINTARO VALGYKLOJE877 East 185th Street
KAUKIU VAKARO BUFETAS

C-

trečiadienį, spalio 31 d., 

nuo 5 vai. iki 8 vai. vak. $4.95.Rezervacijos reikalingos. Vaikams su kostiumais maistas veltui.
Šį sekmadienįnuo 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.

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

TĖVYNĖS GARSŲ 
RĖMĖJAI

Spalio 20-tos dienos Tė
vynės Garsų radijo 30-ties 
metų sukakties ir radijo ve
dėjo Juozo Stempužio pa
gerbimo vakaro programą 
spausdinant tapo praleistos 
sekančių rėmėjų pavardės: 
Dr. J. ir B. Skrinskai, V. ir 
A. šenbergai, B. ir R. 
Snarskiai, Dr. V. Stankus, 
V. Šniolis, H. ir K. Tatarū- 
nai.

Taip pat nebuvo atspaus
dintos pavėluotai gautų rė
mėjų pavardės: Dr. P. Ju- 
caitis, St. Barzdukas, K. 
Vaičeliūnienė.

Visų atsiprašome!
Rengėjų komiteto vardu

Dr. D. Degėsvs

• Cleveland Trust akci
ninkų susirinkimas spalio 
18 d. patvirtino bankui nau
ją vardą — AmeriTrust 
Corporation. Pakeitimas įsi
galios nuo š. m. lapkričio 12 
d. "Tai bus istorinė dieną 
mūsų bankui, sako Cleve
land Trust pirmininkas 
Brock Weir, duosianti ban
kui galimybę išplėsti savo 
veiklą.

Cleveland Trust turi 120 
skyrių dešimtyje apskričių, 
iš kurių 80 yra Cuyahoga 
apskrity.

PENSININKŲ SUĖJIMAS
Clevelando Pensininkų 

Klubo nariai prašomi įsidė
mėti — jų suėjimas įvyks 
vieną savaitę anksčiau: spa
lio 31 d., trečiadienį, 3 vai. 
po pietų Naujosios parapi
jos kavinėje.

Įprastinę dieną — lapkri
čio 7 d. suėjimo nebus.

HOUSE FOR SALE
Ali brick, 3 bedrooms, 

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

(42-43)

Sol. N. Linkevičiūtė, kuri at
liks pagrindinį Emilijos Plate- 
rytės vaidmenį.

į

EMILIJA PLATERYTĖ 
CLEVELANDE

Ohio Apygardos Lietuvių 
Dienų proga LB Clevelando 
apylinkės valdyba atsikvie- 
čia "Dainavos” ansamblį su 
Al. Jurgučio muzikine dra
ma "Emilija Platerytė". 
Dramos tekstas yra ištisai 
dainuojanjamas, taip kaip 
operoje. Todėl dramą galės 
klausytis ir tie, kurie nemo
ka lietuviškai. Teksto san
trauka duodama programo
je ir anglų kalba.

Drama atliks 80 asmenų 
choras su eile solistų ir sim
foniniu orkestru. "Emilija 
Platerytė" statoma Euclid 
High School auditorijoje 
lapkričio 18 d., sekmadienį, 
3 vai. po pietų.

Bilietus į šią muzikinę 
drramą galima užsisakyti 
pas Romą Tatarūnienę (tel. 
531-5924). Kainos: 4, 6, 8 
ir 10 dol.

Emilija Platarytė buvo 
tikrai istorinis, o ne legen- 
darinis asmuo. E. Platerytė 
(1806-1831) buvo viena 
1831 m. sukilimo prieš ru
sus vadų. Prieš pradėdama 
sukiliminę kovą, ji slaptai 
nuvyko į Vilnių pas vyriau
sius sukilimo vadus, bet šie 
su ja, moterimi, kariniais 
klausimais atsisakė kalbėti. 
Tada ji visai atskirai pati 
pradėjo organizuoti sukilė
lius savo dvare diksnoje, tik 
15 kilometrų nuo garsiosios 
rusų tvirtovės Daugpilio. 
Bet negalėdama dėl rusų 
artumo čia tinkamai pasi
ruošti, Emilija nuvyko pas 
savo pusbrolį Cezarį Platerį 
į Dusetų dvarą, kur suor
ganizavo 800 sukilėlių būrį 
ir pati jam vadovavo, ruoš
damasi užimti Daugpilio 
tvirtovę. (vmr)

GOLFO UŽBAIGTUVĖS
Šių metų Clevelando Lie

tuvių Golfo Klubo žaidynių 
užbaigtuvės vyko Lošt Na- 
tion golfo laukuose rugsėjo 
29 d. Oras pasitaikė tikrai 
gražus. Dalyvavo -apie 30 
žaidėjų. S teikus ir kitus 
priedus parūpino ir kepė 
Benis Paulionis.

Šių metų pereinamą dova
ną laimėjo Edvardas Bliu- 
mentalis. Kitas laimėjimų 
dovanas gavo: Algis Nage
vičius, Richardas Pauliuko-

MALONIAI KVIEČIAME JUS DALYVAUTI S 

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIU g 
KLUBO g

$1000 VISUOMENINĖS IR KULTŪRINĖS S 
PREMIJOS LAIMĖTOJO u

Clevelando Lietuvių Bendruomenės g 
pirmininko j

JURGIO MALSKIO J 

PAGERBIME IR PREMIJOS ĮTEIKIMO | 

BANKETE, g 
šeštadienį, 1979 m. lapkričio 3 d., 

7 vai. 30 min. vak.
_ CLEVELANDO LIETUVIŲ NAMŲ SALĖJE. w 
g SKANUS PIETUS SU GĖRIMAIS, ŠOKIAI.
į Bilietai $15.00 asmeniui. ;i

Rezervacijos klube tel. 531-2131.
į Visi dalyvaukime nuotaikingame premijos 
I bankete. L

nis, Rimas Saikus. Donatas 
Balčiūnas ir Povilas Skar
dis. Ateinančio sezono val- 
dybon išrinkta: Rimas Sai
kus, Edv. Bliumeritalis, Vyt, 
Šlapelis ir Algis Nagevičius.

KARIUOMENĖS
ATKŪRIMO ŠVENTĖ
L. K. V. S-gos "Ramovė” 

Clevelando skyriaus valdy
ba kaip ir kiekvienais me
tais, taip pat ir šiemet ren
gia 61 metų Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo sukak
ties minėjimą, sekančią 
tvarką:

1979 m. lapkričio mėn. 10 
d., 7 vai. vak. Lietuvių Na
muose rengia Lietuvos ka
riuomenės 61 metų atkūri
mo minėjimą-balių.

1979 m. lapkričio mėn. 11 
d., 10 vai. 30 min. šv. Jur
gio bažnyčioje už žuvusius 
kovoje, mirusius ir kenčian
čius okupanto priespaudoje 
savanorius, karius, šaulius, 
partizanus ir visus lietuvius 
Šv. Mišios.

Skyriaus valdyba prašo 
organizacijas su vėliavomis 
daJvauti šv. Mišiose.

2 JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR 1 
J PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS I S

Įį LATVIAN ROOFING J
U Cleveland telef. (216) 521-2182 įfl J
B DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI. į 

g Dengiame stogus apartamentams. Įmonėms, krautuvėms. T 
fi Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius.

g MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO JSTA’GA

936 East l65th St. C’eveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

Delta E. Jakuta ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje s’iteikia rimtą ir p......nąvimą.

„ Lietuvių klubo patikėtiniųf 
taryba

(42-43) '

• Balsuok už Issue 3. 
Apie 100 organizacijų remia 
Issue 3, kuris padės išsilai
kyti Cuyahoga Community 
College. Issue 3 lapkričio 6 
rinkimuose skirtas pakeisti 
dabar esanti mokestį.6 nuo 
1.0 mills į 1.6 mills, kas pa
dės CCC per ateinančius de
šimt metų susidaryti opera- 
vimo fondus.

Lietuvių grožio salionas 
SILVER SHEĄR — Hair 
Fashion. 687 Ehst 185 St.. 
Cleveland, Ohio 44119, tel.': 
486-1240.

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me' kreiptis Į Č1PKUS 
REALTY, 31715 Vine St., 
Willowick. Ohio 44091. Tel. 
913-0910.



DIRVA
• John Kancevičius, gyv. 

Laxvrence, Mass., nuoširdus 
Dirvos rėmėjas, ne kartą 
parėmęs stambesne auka, šį 
kartą atsiliepdamas į Dir
vos prašymą, atsiuntė 299 
dol., pastebėdamas, kad jam 
gerai suprantama laikraščių 
sunki ekonominė padėtis ir 
siųsdamas šią auką linkįs 

PADĖKA
A. t A.

MONIKA IGNATAVIČIENĖ
(mirė rugsėjo 25 d.)

ONA IGNATAVIČIŪTĖ-MIČIULIENĖ
(mirė rugsėjo 24 d.)

RENEE IGNAITĖ
> (mirė rugsėjo 24 d.)

palaidotos Visų Sielų kapinėse, Clevelande 1979 m. 
rugsėjo 29 d.

Nuoširdžiai dėkojame visiems draugams ir pažįsta
miems, kurie gelbėjo nelaimėje

Dėkojame visiems taip gausiai dalyvavusiems lai
dotuvėse. dėkojame už begalybę gėlių, Šv. Mišių au
kas ir maldas.

Dėkojame visiems mus užjautusiems laiškais, žo
džiu. ai* laikraščiuose.

Baisios nelaimės prislėgti jautėme visų jautrią širdį.
\ -

EUGENIJUS IR VYTAUTAS IGNAI 
IR ŠEIMOS

geros ateities ir nereikia jo
kių "dovanų”.

Nuoširdžiai dėkojame už 
auką.

• Marija Slavinskienė, 
prisiminimui neseniai miru
sio savo vyro a. a. dr. Vy
tauto Slavinsko, Dirvai pa
remti atsiuntė 100 dol.

Nuoširdžiai dėkojame.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atsiliepdami į mūsų pra

šymą, savo auka Dirvą pa
rėmė šie skaitytojai:
J. Kancevičius.

Lawrence.................... 299.00
V. Abraitis, Paini Coast 10.00 
V. Senkus,

Columbia Station......... 5.00
S. Butrimas, Cleveland .. 5.00 
J. Bagdanskis,

Lake Geneva................  5.00
A. Burtavičius, Chicago .. 5.00 
A. P. Razgaiiis.

Seven Hills ................10.00
O. Numanienė, Cleveland 5.00 
V. Petkus. Lakeline ....15.00
P. Vygantas, Great Neck 5.00 
V. Vasikauskas,

Richmond Hill............. 5.00
V. Čepukaitis, Cleveland 5.00 
Br. Maželis, S. Euclid .... 10.00 
M. Aglinskas. Pittsburgh 5.00 
E. Šilgalienė, Catonsville 5.00 
J. Misevičius. Baltimore 5.00 
P. Balčiūnas. Hot Springs 5.00 
P. Didelis, Philadelphia .. 5.00 
R. Pūras, Richmond Hill 10.00 
J. Audėnas, Ozone Park 5.00 
P. Mikšys. Juno Beach .. 3.00 
V. Zebertavičius, Detroit 5.00
M. Sims. Detroit............. 10.00
J. Ramanauskas.

Elizabeth ................... 10.00
A. Simonaitis, Chicago .. 5.00
A. Lukas, Detroit ........ 15.00
H. Johansonas, Willowick 5.00
A. Musteikis. Detroit ... .15.00
V. Meiliūnas, Brooklyn . . 7.00 
J. Budrienė, Strongsville 20.00
V. Šamatauskas, Cleve. . .10.00 
E. Manomaitis,

W. Roxbury .................10,00
J. Kregždė, Cincinnati . . 5.00
P. Karosas. New Britain 10.00
B. Sklaris, Philadelphia 10.00
K. Linkus, Miami Beach 5.00 
V. Urbonas,

St. Petersburg ............ 10.00
A. Klein, Rochester .... 5.00
J. Byla. Waterbury......... 5.00
K. Čėsna, Worcester ....15.00
Z. Obelenis,

Richmond Hts................ 15.00
V. P. Janulaitis,

Morton Grove .-............20.00
Pr. Damijonaitis,

Cranford........................ 10.00
J. Sabanas, Chicago .... 7.00
L. Mūrelis. Chicago.........20.00
J. Širka, Chicago............. 15.00
R. Kaunaitė. Cicero .... 5.00
J. Briedis, W. Bloomfield 10.00
V. G. Bučmiai, Cleveland 10.00
V. Būtėnas, Washington 5.00
V. Vailionis. Munster ... .20 00
J. Krištolaitis, Cleveland 10.00
V. Gruzdys, Euclid.........10.00
Br. Tarutienė. Willowick 15.00
V. Šenbergas. Cleveland 25.00
St. Mačys, Cleveland . .. .10.00
A. Garmus, Juno Beach 15.00
R. Valodka, Juno Beach 10.00
S. Skučienė,

Pompano Beach ......... 5.00
V. Gadliauskas,

Ridgewood.................... 5.00
J. Saulėnas. Providence 10.00
V. Gedvilas, Willowick .. 5.00
V. Rack, Eastlake.............] 0.00
A. Sušinskas. Cleveland 5.00
A. Jucėnas. Centerville 10.00 
A. Mikoliūnienė.

Cleveland .....................10.00
A. Johanson, Cleveland .. 4.00
D. Degėsys, D.D.S.,

Euclid............................10.00
L. Kezenius, Willowick .. 5.00

A. Sideravičienė, Omaha 5.00
L. Morkūnienė, Euclid . .10.00 
V. Vaitekūnas,

St. Petersburg Beach .. 5.00 
A. Verbickas. Chicago ..10.00 
E. Bliudnikas Centerville 5.00 
J. Kazėnas, Cleveland .. 5.00
O. Dailidienė, Cleveland 10.00 
Dr. J. Urbaitis, Kane .... 5.00 
A. V. Ščiuka, Lantana .. 7.00
M. B. Marteli, Reno ....20.00

J. Strazdas, Woodhaven 5.00
J. Gaudušas. Chicago .... 5.00
V. Jankūnas, Rochester .. 5.00
J. Radas. Livonia............. 5.00
P. Mačernis, Chicago ... .10.00
K. Bartašius. Chicago ... .15.00 
S. Skirmantas,

Santa Monica ............. 5.00
J. Riauba, Toronto......... 12.00
J. Vaičaitis,.

St. Petersburg ............. 10.00
J. Liaukus, St. Petersburg 5.00
W. Burimauskas.

Amsterdam ................  5.00
J. Kriaučiūnas, Putnam .. 6.00
J. Palukaitis, Chicago ... .10.00
J. Kučinskas,

Miami Beach.................10.00
K. Čeputis, Murkegon .. 5.00
N. Miškinis,

Orchard Lake ............. 10.00
J. Turčinskas. Chicago .. 2.00
O. Biežienė, Oak Lawn ..15.00
G. Musteikienė, Chicago 10.00 
Br. Kasakaitis, Chicago 20.00
M. Žymantienė,

Los Angeles .................20.00
G. Makaitis, Norwood ... .10.00
V. Šeštokas, Los Angeles 10.00
A. Petrauskas, Dearborn 5.00 
A. Švažas,

Downers Grove ..........20.00
J. Kuprionis, Van Nuys 5.00
A. Česonienė, Linvvood .. 5.00
A. Vaitaitis. Littleton .. . .20.00
F. Sidzikauskas. San Jose 5.00
J. Zuras, Rochester........ 10.00
C. S. Cheleden,

Philadelphia ............... 20.00
D. Naikauskas. Windsor 10.00
H. Misliauskas, D. O.,

Media ............................25.00
J. Mačiulaitis, Dearborn 5.00
J. Šimonis, Santa Barbara 5.00
B. Apanavičienė,

Rochester .................... 5.00
E. Dovydaitis.

Los Angeles .................20.00
J. Mamaitis, Los Angeles 10.00 
V. Vaškys, Crownsville .. 5.00 
A. Dagilis, Westland ....10.00 
M. Tylas. Detroit ......... 2.00 

PADĖKIT DIRVAI SURASTI 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ 

Iki metu galo tik 2 doleriai!
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.

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
tytojų padvigubės ir laikraštis sustiprės.

----------------- IŠKIRPTI _ — — —

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu ........ ...... dol. ir prašau siuntinėti Dirvą nuo
šios dienos iki 19801 m. sausio 1 d. už 2 dol. šiems asme
nims:
Pavardė ir vardas................................................... ...................................

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

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

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

Užsakytojas: ..........................................;................................ ■

E. Krygerienė, Cleveland 3.00
J. Povilaitienė. Omaha .. 5.00
P. Januška, Windsor .... 5.00
Dr. K. Čepas, Elon College 5.00
Gr. Miller, Wheeling ....10.00
K. Čeputis. Muskegon .. 5.00
J. Dačys, Norwood......... 10.00
E. Antanaitis, Hamilton .. 5.00 
Dr. L. Kriaučeliūnas,

Palos Park.....................20.00
V. Šukienė, Toledo......... 15.00
V. Junevičius,

North Olmsted............. 15.00
J. Vasys, Dedham ..........  5.00
Dr. J. Stankaitis,

Chesterland .................15.00
K. Šeputa, Surfside......... 10.00
Marija Slavinskienė,

New York.....................100.00
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.

WORCESTER
VILNIAUS

UNIVERSITETO
SUKAKTIES MINĖJIMAS

Akademinio Skautų Są
jūdžio Worcesterio filiste
rių skyrius š. m. lapkričio 
11 d. 3 vai. p. p. Maironio 
Parke, Shrevvsbury, Mass. 
rengia Vilniaus universite
to 400 metų minėjimą ir vs 
Adolfo Venclausko knygos 
"Kovoje su milžinu” prista
tymą. Kalbės vs dr. Vaidie- 
vutis Mantautas ir vs Pet
ras Molis.

Po minėjimo kavutė. Įėji
mas veltui. Visi lietuviai 
kviečiami dalyvauti.

\VANTED EXPLR1ENCED 
ALL AROUND MAINTENANCE MAN 

FOR HEAT TREAT SHOP. 
Good wages & benefits. 

APPLY IN PERSON 
ENGINEERED HEAT TREAT INC.

3 1271 Slephenson Hwy. 
Madison Hts., Mich. 43071 

An Equal Opportūnity Employer 
(38-44)
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