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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

DRAMA TEHERANE
Eilinis Amerikos sistemos bandymas

Vytautas Meškauskas

Dr. Viktoras ir dr..Elena Čeičiai, nuoširdūs lietuvišku 
reikalų rėmėjai, lituanistikos fondui paaukojo $5,000 
kuriuos priima Korp! Neo-Lithuania Clevelando padalinio 
pirm. dr. Viktoras Stankus. V. Bacevičiaus nuotr.

Korp! Neo-Lithuania 
šventė ClevelandeDr. Elena ir dr. Viktoras Čeičiai paaukojo lituanistikos stipendiją fondui 5000 dol.

x Korp! Neo-Lithuania šven- 
tę-balių Clevelande lapkričio 
17 d. atidarė pirm. Dr. V. 
Stankus pasveikindamas sve
čius, gausiai susirinkusius. 
Šventės programa buvo su
jungta su Vilniaus Universite
to 400 metų sukaktimi, kas la
bai derinosi su Korporacijos 
prigimtimi. Sąryšy su tuo ir 
buvo pakviestas tarti žodį 
Kent Statė universiteto meno 
ir mokslo kolegijos dekanas dr. 
Rudolph O. Buttlar.

Jis kalbėjo, kad šioje šalyje 
jaučiamas ignoravimas žy
maus kultūrinio įnašo iš mažų 
jų tautų. Tas liečia ir Lietuvą. 
Atsižvelgiant į tai, jau dešimt
metis kai Kent Statė universi
tetas įsteigė lietuvių programą 
išlaikymui Lietuvos kultūri
nių atsiekimų ir supažindinti 
su jais kitas tautybes šioje ša
lyje.

Nuo 1970 m. buvo pradėta 
rinkti lietuviškų knygų biblio
teka (Lithuanian Collection), 
kurioje šiuo metu jau yra virš 
10,000 knygų. Biblioteka pa
sinaudoja studentai ruošdami - 
mokslo darbus iš lituanistikos 
magistro ar daktaro laipsniui. 
Iki šiol tuo pasinaudoję trys įgi
jo magistro, ir vienas - dakta
ro laipsnius. Taipogi, biblio
teka suteikia žinių kitoms 
mokslo bei valstybės įstaigoms^- 
kai liečiama Lietuvos tema.

1972 m. programą plečiant 
buvo įvesta lietuvių kalbos mo
kymas universitete ir tęsiamas 
iki dabar. Si mokymo progra
ma nereikalauja didelių išlai
dų iš lietuvių visuomenės ir 
yra tęsiama kaip universiteto 
programa.

Salia lietuvių kalbos K.S.U. 
pasiūlė plėsti Lietuvos studijų 

programą, kur studentai būtų 
mokomi liet, istorijos, jos eko- 
monimių ir kultūrinių atsieki
mų ir 1.1. Universitetas, norė
damas užbaigti Lietuvos studi
jų programos užbaigimą ir iš
laikyti ją nepriklausomą nuo 
kitų fondų, nutarė išplėsti Lie 
tuvių Stipendijų (Lithuanian 
Fellowship) fondą. Mfešsp

Mūsų tikslas yra sudaryti 
$50,000 fondą, kuris teiktų sti
pendijas tiems, kurie lituanis
tikoje siekia magistro ar dakta
ro laipsnio. Stipendijos būtų 
teikiamos iš gaunamų nuošim
čių, neliečiant pagrindinio ka
pitalo. (Nukelta į 17 psl.)

Naujai gavusi neolituanų spalvas Aida Maurukaitė šeimos tarpe. Iš kairės: brolis 
fil. dr. Rimas ir tėveliai dr. Jonas ir Dalia Maurukai. ' A. Kalvaičio nuotr.

Šias eilutes rašant prasidėjo 
jau trečia savaitė dramos, 
vykstančios Irano sostinėje Te
herane. Jos užuomazga kol 
kas dar nėra visai aiški. Kas 
sugalvojo JAV ambasados užė
mimą : pats Khomeini ir jo ar
timiausi patarėjai, ar tai buvo 
daugiau-mažiau spontaniškas 
veiksmas, už kurį Khomeini 
tik panorėjo gauti kreditą?

Pirmuoju atveju susiduria
me su apgalvotu sąmokslu,

Iki šio laiko fondas yra su
rinkęs $7,336 . Dekanas kvie
tė lietuvius ir jų organizacijas 
padėti sukelti užsibrėžtą sumą. 
Tai yra labai svarbus projek
tas, kuris ateityje padės lietu
viams studentams. Dekanas 
buvo pritrenkiamai nustebin
tas, kai jam čia pat baliaus 
svečiai suaukojo $6,590 . Šią 
sumą stipendijų fondui sudėjo 
šie asmenys: $5,000 dr. Elena 
ir dr. Viktoras Čeičiai, $350 
dr. Viktoras Stankus, $300 dr. 
Augustinas Idzelis, $150 Korp. 
Neo-Lithuania Clevelando pa
dalinys; po $100 - Roma ir Dr. 
Danielius Degėsiai, dr. Henri
kas Brazaitis, A. ir T. Kalvai
čiai, Romas Bridžius, Ignas 
Stankus; $50 V. Benokraitis; 
po $20 - V. Valys, B. Maželis, 
S. Lazdinis, C. Satkas, J. Nas- 
vytis, V. Knystautas, A. Rau- 
linaitienė, Dr. A. Nasvytis, V. 
Nasvytis, R. Armonas ir Pr. 
Karalius; po $10 - G. Natke
vičienė ir J. Kubiliūnas.

Siame baliuje dalyvavo ir 
KSU prof. John F. Cadzow. 
Jo pastangomis atsirado uni
versitete Lituanistinė katedra, 
biblioteka ir stipendijų fondas. 

antruoju - turėtume konsta
tuoti, kad Irane viešpatauja 
chaosas. Argumentų netrūks
ta abejoms versijoms.

Visų pirma, Irane tikrai 
viešpatauja chaosas. Taibend 
ra visų stebėtojų pažiūra. 
Khomeini buvo skubiai reika
lingas šūkis suvienyjąs tautą. 
Tokiais atvejais paprastai visa 
kaltė už nepasisekimą sume
tama tikram ar tariamam vi
daus ar užsienio priešui. Ša
chui ir jo patarėjams pabėgus, 
o likusius sušaudžius, nebeliko 
ką namuose kaltinti. Tokiuo
se atvejuose prieš 10 ar dau
giau metų buvo kaltinamos ko 
munistų užmačios, tokiu bū
du tikintis paramos, ar bent 
supratimo laisvame pasaulyje 
Sį kartą pyktis buvo nukreip
tas prieš Ameriką, kaip viso 
blogio šaltinį, nes dabar tokia 
mada. Spalio28 d., t.y. savai
tę prieš ambasados užgrobimą 
Khomeini aiškino:

‘Mes matome su kuo turime 
reikalo Amerikoje ... Mes ma
tome kaip super-valstybės su 
mumis elgiasi, bet vistiek joms 
nusilenkiame ir joms dirbame • 
Tegul sulūžta plunksnos, ku
rios joms dirba. Tebūnie nu
plauti liežuviai, kurie jas ūžta 
ria. Tik pagalvokite: jie siun
čia narkotikus, kurių nelei
džia savo pačių krašte, į Tre
čiąjį pasaulį. Teeina jis į pra
garą, jei tik jie gaus savo pini
gus! Taip tęsiasi nuo pat pra
džios. Jie mums nieko nedavė 
kas galėtų būti naudinga. Vi
sos Rytų problemos ateina iš 
tų užsieniečių, iš Vakarų, šiuo 
metu iš Amerikos ... Visos m o 
hametonų problemos ateina iš 
Amerikos, iš tos Amerikos, ku

ri stiprina sionizmą, kankinan 
tį didelį mūsų brolių skaičių..’

Taip jam kalbant nesunku 
įsivaizduoti, kad žodžius pase
kė veiksmai, ko gero visai spon 
taniškai! Tokiai prielaidai ta
čiau prieštarauja tolimesnis 
dramos vyksmas, kuriame 
lengvai galima įžiūrė papildo
mus įrodymus siekimo, kad 
‘dėdei Šamui’ galima pešioti 
plaukus iš barzdos nususilau- 
kiant bausmės. Ne tik jis nesi
priešino, bet visa jo media- 
ziniasklanda’ įsikinkė į tos 
dramos režisierių talką. Visa 
medi jos grietinėlė nuskubėjo į 
Iraną, kad ten gautų pasikal
bėjimus su Khomeini. Ne lais
vus, bet pagal iš anksto raštiš
kai pateiktus klausimus, kurių 
nemalonus, suprantama, bu
vo išbraukti. Eilinis televizi
jos žiūrovas šiame krašte pa
kartotinai turėjo progos išgirs
ti iš paleistų įkaitų, kad šachas 
turėtų būti išduotas ir Wa- 
shingtonas veda klaidingą po
litiką. . Tuo tarpu faktas, kad 
ambasados užėmimas priešta
rauja per šimtmečius susida
riusioms diplomatinėms tai
syklėms ir tarptautinės teisės 
normoms - nėra pakankamai 
iškeliamas ir aiškinamas. Laik
raščiuose skelbiamos pažiūros, 
kad geriausia būtų, jei šachas 
pats pasirinktų kokį kitą kraš
tą gydymuisi ar apsigyveni
mui, kas vienaip ar kitaip ve
da prie ‘de facto’ kapituliaci
jos.

Vienu žodžiu susiduriame 
su ta pačia taktika,kuri prive
dė prie kapituliacijos Vietna
me ir kilimo iš po šacho kojų iš
traukimo. Juk įvykiai Irane 
įrodo, kad ten negalimas de
mokratiškas režimas ir todėl 
spaudimas šachui skaitytis su 
savo oponentų ‘žmonių teisė
mis’ tik privedė prie jo režimo 
pakeitimo dar baisesne theo- 
kratija - dvasiškuos siautėjimu, 
Ar net, kalbant su Economist - 
ochlokratija, t.y. minios valdy 
mu.- Kaip sutraukti minias ir 
sudominti mediją organizato
riai turėjo progos išmokti ne 
kur kitur, kaip tik pačiose 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse.

Washingtono administraci
ja atsidūrė sunkioje būklėje.

Iki ambasados užgrobimo, 
dabar jau atsistatydinusi, Ba- 
zargan vyriausybė faktinai ve
dė palankią JAV politiką. Jos 
užsienių reikalų ministeris Ib- 
rahim Yazdi buvo visai nese
niai susitikęs su Zbigniew 
Brzezinki Alžire. Tai veda 
prie įtarimo, kad ambasada 
buvo užimta kaip tik tos poli
tikos nutraukimui, kam vie
nintelis autoritetas krašte - 
Khomeini - iš kvailumo, ar dėl 
kokios kitos priežasties prita-

(Nukelta į 2 psl.)
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SPVOITinĖ POLITIUGž

Atominė energija ir sovietai. — Iki šiol slepiama jų didžioji nelaimė. 
_ _ _ _ _ _ _ _  — Bucharino epizodas iš Stalino laikų. __ _ _ _ _ _ _ _ _

Siame krašte, o taip pat ir 
Vakarų Vokietijoje bei kitose 
Europos šalyse, smarkiai gin
čijamasi dėl atominės energi
jos naudojimo. Naujo akstino 
davė pagarsėjusi Trijų Mylių 
salos jėgainės nelaimingas at
sitikimas, kuris, tiesa, nepa
darė jokios žalos žmonėms ar 
jų aplinkai, tačiau verčia dau
giau susirūpinti tokių jėgainių 
saugumu. Tas klausimas iš
kils ir priešrinkiminėse disku- , 
sijose. Jau dabar senatorius 
T. Kennedy reikalauja sustab
dyti naujų atominių jėgainių 
statybą, iki nebus 100% iš
spręstas saugumo klausimas. 
Antra vertu - elektros srovė 
gauta ištokių jėgainių kaštuo
ja du kartus pigiau negu iš 
anglimi kūrenamų, ir net ke
turis kartus pigiau negu varto
jimas naftos, kurios ir be to. 
jau trūksti kitiems reikalams. 
Apie tai daug rašoma vieti
niuose laikraščiuose, matome

DRAMA
TEHERANE...

(Atkelta iš 1 psl.) 
rė, ar buvo priverstas pritarti. 
Griežtesnė Washingtono laiky
sena, vedanti prie konfronta
cijos ir karinės ar ūkinės akci
jos, galėtų tik sužadinti persų 
nacionalizmą jau iš tikro nu
kreiptą prieš JAV. Todėl bu- 

, vo apsispręsta laikytis pana
šios taktikos, kaip su papras
tais teroristais: visų prima rū
pintis įkaitų išgelbėjimu. Ne
laimei, tokia laikysena skatina 
tik naujus reikalavimus ir ma
žina jau ir taip nusmukusį mū 

* sų valdžios autoritetą. Be to 
atsiminkime, kad jau prasidė
jo priešrinkiminė propaganda. 
Jei dėl Carterio griežtesnės lai
kysenos žūtų tie įkaitai, jis bū
tų asmeniškai kaltinamas. Jei 
viskas pasibaigtų gerai - jis vis 
tiek būtų kaltinamas pastūmė 
jęs kraštą prie totalinio karo 
slenksčio. Dėl tokios galimos 
interpretacijos, atsiminę Gold 
waterio likimą, ir kiti kandi
datai vengia pasakyti ką jie 
konkrečiai būtų darę tokiu at
veju. Jie kalba tik apie politi
ką, kuri privedusi prie tos tra
giškos situacijos.

Vienu žodžiu, ne tiek Car
teris asmeniškai, kiek visa 
amerikinė politinė sistema su 
laisva mediją, kuri yra linkusi 
iškelti daugiau pralaimėjimus 
ir klaidas negu pasisekimus, 
pergyvena eilinį bandymą - 
kiek ji dar gali išsilaikyti pa
saulyje, kurio didesnėje dalyje 
jau viešpatauja teroras. Kho
meini asmeniškai, ir daugu
mas persų, nemėgsta komuniz
mo ir Sovietų Sąjungos, tačiau 
Khomeini režimas naudojasi 
komunistų talka. Jų organas 
‘Mardom’ vėl pradėjo eiti spa
lio mėnesyje. Jis gieda himną 
Khomeiniui, o jo leidėjai tikisi 
anksčiau ar vėliau savo ran
kon paimti tas 15,000 revoliu- 
sinių tarybų, kurios dabar ne
suvaldomai siaučia Irane. Ar 
ne taip atsitiko pačioje Rusi
joje?

daug nuotraukų spaudoje ir 
per televiziją.

O kaip yra Sovietijoje? Tu
rint galvoje jų gaminius - gali
ma lengvai įsivaizduoti, kad 
ten turėtų dažniau ištikti viso
kios nelaimės. Apie tai, aišku, 
tylima. Po Trijų Mylių salos 
įvykio, sovietų mokslų akade
mijos pirmininkas prof. Ana- 
toli Aleksandrov parašė Isves- 
tijoje, kad sovietinės atominės 
energijos jėgainės yra tokios 
saugios, kad gali būti statomos 
visai arti didelių miestų.

Tačiau paskutiniame parti
jos teoretinio žurnalo Komu- 
nist numeryje pasirodė akade
miko Nikolai Dolezal ir ekono
misto Yuri Koryakin straips
nis, kuriame - nors teigiama, 
kad Sovietija ir ateityje nega
lės apsieiti be atominės ener
gijos panaudojimo - pirmą kar. 
tą pripažįsta , kad tokia ener
gija yra susijusi su visa eile 
problemų. Jėgainės reikalau
jančios per daug žemės ūkiui 
tinkamos žemės ir vandens, 
radijo-aktyvias liekanas yra 
sunku kur nors saugiai laikyti, 
jas transportuojant sunku iš
vengti visokių nelaimių ir pan, 
Dauguma sovietų atominių
jėgainių yra sutelktos vakari
nėje Sov. Sąjungoje, kur gyve
na 60% visų gyventojų. Toli
mesnė jų statyba čia gali su
daryti ekologinių sunkumų.

Iki šiol tačiau dar atkakliai 
tylima apie atominę katastro
fą, kur Uralą ištikę 1957 me
tais. Apie tai jau anksčiau 
buvo gandų, tačiau tik 1976 
m. buvęs sovietų genetikos pro 
fesorius dr. Zores Medvedovas 
paskelbė apie tai straipsnį 
Anglijos New Scientist žurna
le, kuris tada mokslininkų ben
druomenėje buvo sutiktas 
skeptiškai. Šiandien, kaip 
teigia londoniškis The Guar
dian, jau nėra abejonės, kad 
nelaimė tikrai įvyko. Galima 
ginčytis tik dėl jos masto. 
Medvedevas pats jos savo aki
mis nematė, tačiau surinko 
tiek daug įrodomosios medžia
gos, kad kyla klausimas, kodėl 
Vakarų žvalgybos to negalėjo 
padaryti daug anksčiau. Med * 
vedevo įsitikinimu užsienio 
žvalgybos turėjo žinoti, bet jos 
ir jų vyriausybės dėl vienokių 
ar kitokių sumetimų iki šiol 
dar tylėjo.

•••

Iki 1965 metų nelaimę supo 
visiška tyla, tačiau po jų pasi
rodė visa eilė ‘hypotetinių’ dar 
bų apie radioekologiją, izoto- 

Už tai kad jis atrado Ameriką...

pų likimą ežeruose, vandens 
gyvūnijoje, gyvuliuose bei au
galuose. Nors kai kurie dar
bai buvo taip parišti, kad iš 
jų sunku buvo suprasti jų šal
tinį, tačiau juos lyginant ir aiš 
kinant Medvedevas priėjo iš
vados, kad maždaug 1,500 kv 
km. plotas dar ir dabar yra ra 
dioaktyvios medžiagos apnuo
dyta. Iš dabar paskelbtos 
ČIA informacijos, toji žinyba 
irgi yra priėjusi panašios išva
dos prieš 20 metų.

Ką tik pasirodžiusioje kny
goje ‘Nuclear Disaster in the 
Urals’ dr. Medvedevas teigia, 
kad 1947-48 metais sovietai 
taip skubėjo pasigaminti ato
mines bombas, kad nebuvo 
laiko pasirūpinti saugumu - 
juo labiau, kad buvo naudoja
mi politiniai kaliniai. Skubiai 
reikėjo pagaminti plutonijaus, 
reikalingo atominėm bombom, 
Pirma sovietų atominė bomba 
turėjo būti susprogdinta dar 
prieš Stalino 70 metų sukak
tuves. Ir iš tikro, tai buvo pa
daryta 1949 m. rugsėjo mėn.

Iš pradžių plutonijaus ga
myba buvo sutelkta vienoje 
apylinkėje į rytus nuo Kistimo 
miesto. Chruščiovo laikais ūžė 
jus decentralizacijos mani
jai, atominės jėgainės buvo 
pradėta išmėtyti po visą kraš
tą. 1954 metais pradėjo veikti 
pasaulio pirmoji, kaip sovietai 
giriasi, atominė jėgainė Ob- 
ninske.

Atominė katastrofa įvyko 
1957 m. pabaigoje, ar sekan
čių metų pradžoje, greičiau
siai dė netinkamo atominių 
atlaikų sandėliavimo. Galima 
tik teigti, kad ji įvyko tankiai 
apgyventoje apylinkėje, iš ku
rios buvo evakuota tūkstančiai 
žmonių. Prof. G.D. Baisogo- 
lov ir sveikatos-Vicemininsteris 
Burnazian buvo apdovanoti 

Lenino ordinais už išradimą 
būdų gydyti nuo radijacijos 
pasėkų. Apie tai tačiau nebu
vo paskelbta spaudoje. Savai
me aišku, kad Lenino ordinai 
neduodami už smulkius pa
tarnavimus.

Iš įvairių statistinių duome
nų matosi, kad Kistimas turė
jo 16,000 gyventojų 1926 me
tais, 38,000 - 1936 m., 32,000 
- 1958 m. ir 36,000 - 1970 m. 
Tuo tarpu visų kitų Uralu sri
ties miestų ir miestelių gyven
tojų skaičius padvigubėjo ar 
patrigubėjo. Prieš milžiniško 
ploto apnuodijimą, galima 
manyti, tenai gyveno per 
200,000 gyventojų. Kai kurie 
miesteliai buvo ‘išvalyti’ ir už
pilti naujais asfalto sluoksniais

tačiau žemė dar nenaudoja
ma daržovių ar javų augini
mui.

•••

To Zores Medvedevo brolis, 
istorikas Roi, dar tebegyvena 
Maskvoje. Jis save laiko ko
munistu, tačiau kartu kriti
kuoja ir dabartinį režimą. Ne
seniai Italijoje pasirodė jo kny
ga apie Nikolojaus Bucharino 
likimą (Gli ultimi anni di Bu- 
charin), išleista ... Italijos 
kompartijos leidyklos ‘Editori 
uniti’. Bucharinas, kurį Le
ninas pavadino ‘partijos myli
muoju’ savo testamente, ir ku
riam Stalinas vienu metu bu
vo užleidęs savo butą Krem
liuje, išbuvo 20 metų partijos 
Centro Komiteto ir 10 metų 
jos Politinio Biuro nariu. Ofi
cialioje partijos istorijoje jis ir 
šiandien vadinamas ‘pakry
pusiu į dešinę’ ir ‘kulokų užta
rėju’, nors tą paskutinį titulą 
jis nevisai buvo užsipelnęs. Po 
brutalaus milijonų ūkininkų iš 
trėmimų Bucharinas paskelbė 
kad visi ‘nuomonių skirtumai’ 
yra išlyginti!

1936 metais Bucharinas pa- 
kutinį kartą buvo užsienyje, 
kur pažįstamiems skundėsi, 
kad gyvenimas Sovietijoje pa
sidarė nepakenčiamas. Pažįs
tami ragino jį pasilikti, tačiau 
jis grįžo. Stalinas žinojo jo 
nuotaikas. Spaudoje prieš Bu- 
chariną pasirodė puolimai, 
bet kartu Stalinas jam skam
bindavęs teiraudamasis: Kaip 
tau einasi? Per pirmą Mask
vos ‘parodomąją’ bylą 1936 m 
rugpiūčio mėn., kaltinamasis 
Rykovas - Lenino įpėdinis 
kaip vyriausia galva - Bucha- 
riną pavadino savo sėbru. T ai 
sužinojęs Bucharinas iš savo 
vasarvietės telegrafavo Stali
nui, prašydamas nudelsti eg
zekuciją iki jis grįš į Maskvą ir 
paties Rykovo akivaizdoje ga
lės tojo kaltinimus atremti. Po 
to Rykovą galima bus sušau
dyti! Prašymas nebuvo paten
kintas.

Iš vasarvietės grįžo Bucha
rinas namo išsigandęs. Pasi
tikusiai aerodrome žmonai jis 
guodžiasi, kad gal vis dėlto 
jiems bus leista grįžti į savo bu
tą. Taip ir atsitiko. Buchari
nas buvo išteisintas iš Rykovo 
kaltinimų, tačiau jis ir toliau 
bijojo. Sykį per paradą Rau

donojoje Aištėje prie jo prieina 
NKVD karininkas. Buchari
nas sustingsta. Karininkas ta
čiau jo neareštuoja, bet kvie
čia Stalino vardu prie politbiu 
ro narių, priimančių paradą 
Lenino mauzoleume. Isvesti- 
joje Bucharinas paskelbia pa
gyrimų himną Stalinui.

Namuose Bucharinas sykį 
bando nusižudyti, tačiau ne
drįsta paspausti pakelto revol
verio gaiduko. Atrodė jis kaip 
suparaližotas kralikas, laukiąs 
mirtino gyvatės kirčio ...

Galas netruko ateiti. Suė
mimas. NKVD tardymas. Pa 
rodomoji byla ir sušaudymas 
naktį į 1938 metų kovo 15 d. 
Prieš mirtį Bucharinas parašė 
raštelį Stalinui: ‘Koba (taip 
vadino Staliną jo intymūs 
draugai), kam tau prireikė 
mano mirties? ’

Iš tikro: KAM?!

FOREMAN
A growing monufocturer of heovy 
electrical eauloment In the S.E.

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES

for all shifts to work and live in Sun- 
ny Texas. Position available for R. 
N.’s interested in opportunity lo 
advance rapidly into supervisory 
rates. O. B., E. R., Medical/Surgical, 
Pediatricts, Health Supervisors. lf 
you are looking for the opportunity 
to relocate plūs work in a new ex- 
panded facility. Good starting salary. 
shift differential and liberal personnel 
policies & fringe benefits.

APPLY CALL OR WRITE TO: 
KLEBERG COUNTY 

HOSPITAL
P. O. BOX 1197 

KINGSVILLE, TEXAS 78363 7
512-592-3336, Eąt. 69

(44-2)

ALUMINUM 
EXTRUSION

PRESS SUPERINTENDTENT '
Due to grovvth and expan:-ion, major 
subsidiarv ot NYSE listed company 
has on immediate oper.tng for sonie- 
one to head up a one press, captive 
operation. Should have a complete 
knowledge of aluminum extrusion and 
press maintenance. We are located 
in a suburb of a major southweslern 
city,

For immediate consideration, 
please send your resume markeri 
Personai and Confidential to Mr. 
Bud Mason:

GENERAL 
ALUMINUM CORP.

P. O. Box 34221
Dalias, Texas 75234

(45-1)
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REIKALINGA VISU TALKA!
Lietuviai prašomi rašyti laiškus

Už Rezoliuciją balsavo 390 
atstovų, niekam nepasisakius 
prieš. Rezoliucija prasideda il
goka istorine įžanga, kurioje 
ypač reikšmingi yra du para
grafai:

“Tuo tarpu kai 1940 m. Sovie
tų Sąjunga savavališkai ir per 
jėgą prisijungė Baltijos valsty
bes (Lietuvą, Latviją ir Esti
ją), kurios buvo suverenūs Tau
tų Sąjungos nariai..Ir kitas 
toliau:

“Tuo tarpu kai Baltijos val
stybių tautos turi teisę į lygybę 
ir apsisprendimą, kaip nustaty
ta Helsinkio Baigiamojo akto 
vm skyriuje, tai turėtų būti 
jom sleista daryti laisvus rinki
mus, globojant Jungtinėms Tau
toms ir tik po to, kai bus ati
trauktos iš Baltijos valstybių 
Sovietų militarinės jėgos ir po
litinis, administracinis ir polici
nis personalas...”

Rezoliucija pareiškia JAV 
Prezidentui tokius pageidavi
mus:

“Atstovų Rūmai (Senatui pri
tariant) nutarė,

a) Kad Kongresas yra nuo
monės, jog Prezidentas, siekda
mas užtikrinti tikrą ir nuošir
džią taiką Baltijos srityje ir Eu
ropoje iš viso, turėtų duoti nu
rodymus Jungtinių Valstybių de
legacijai Madrido 1980 metų su
sirinkime, šaukiamam Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Konferencijos reikalu, kad būtų 
pilnai įvykdyti Helsinkio Bai
giamojo Akto Vm skyriaus 
principai, liečią tautų lygias tei
ses ir apsisprendimą.

b) Toliau Kongresas yra nuo
monės, kad Prezidentas, panau
dodamas tokias priemones, kaip 
Tarptautinę Ryšių Agentūrą ir 
kitas informacijos agentūras, 
esančias Jungtinių Valstybių vy
riausybės žinioje, padarytų vis- 
ką, kas tik yra įmanoma, sie
kiant atkreipti visų tautų dė
mesį į Baltijos valstybių reika
lą, tam panaudojant specialias 
radijo programas ir leidinius.

c) Toliau Kongresas yra nuo
monės, kad Prezidentas tarpinin
kautų ir panaudotų visas pas
tangas laimėti kitų tautų para
mą ir bendradarbiavimą, tikslu 
įgyvendinti Baltijos valstybių 
nepriklausomybę.

Sekcija 2.
a) Kongresas žiūri su dideliu 

susirūpinimu į Sovietų Sąjungos 
akciją reikšti pilietybės preten
zijas milijonams amerikiečių, 
kurie yra gimę Jungtinėse Val
stybėse, arba yra natūralizavęsi.

’b) Kongresas yra nuomonės, 
kad Prezidentas turėtų perspėti 
Sovietų Sąjungą nesiimti jokių 
veiksmų pagal tą naują Sovie
tų pilietybės įstatymą, kurie pa
žeistų Jungtinių Valstybių ir 
jos individualių piliečių intere
sus, ir kad Valstybės Sekreto
rius turėtų apie tai įspėti Jung
tinių Valstybių piliečius, besi
rengiančius lankytis Sovietų 
Sąjungoje, apie tokio įstatymo 
daromą painiavą”.

Rezoliucijos tekstas ir labai 
palankios baltiečiams kalbos, 
kurias to proga pasakė Rūmų 
atstovai Fithian (Ind.), Der- 
winski (III.), Ashbrook (Ohio), 
Gilman (NY), Zablocki (Wisc.), 
Benjamin (Ind., Anderson (CA), 
ir Oberstar (Minn.), buvo at
spausdinti Congressional Re- 
cord - House, lapkričio 13, 
1979, psl. H 10583-86.

Rezoliucijos iniciatorius ir 
visą laiką rūpinęsis jos prave- 
dimu Atstovų Rūmuose buvo 
kongresmanas Edward J. Der- 
winski (Rep. — BĮ.). Lietuviai 
prašomi šitai įvertinti, siųsda
mi padėkos laiškus ir prisimin
dami apie tai ateinančių metų 
rinkimuose.

Tolimesnė mūsų veikla
Dabar yra labai svarbu, kad 

Rezoliucija greit praeitų ir JAV 
Senate. Raginame rašyti laiš
kus senatoriams, kurie yra Com- 
mittee on Foreign Relations 
nariai, nes jie pirmiausia svar
stys tą rezoliuciją. Tą komisiją 
sudaro:

Demokratai senatoriai: Frank 
Church (Id.), Claiborne Pell 
(R. I.), George McGovem (S. 
D.), Joseph Biden (Dėl.), John 
H. Glenn (Ohio), Richard B. 
Stone (Fl.), Paul S. Sarbanes 
(Md.), Edmund S. Muskie 
(Me.), Edward Zorinsky (Neb.).

Respublikonai senatoriai: Ja- 
cob Javits (NY), Charles Percy 
(III.), Howard H. Baker (Tenn.), 
Jesse A. Helms (N. C.), S. I. 
(Sam) Hayakawa (Cal.), Ri
chard Ludar i(Ind.).

Rašyti ir kitiems senatoriams, 
ne komisijos nariams. Geriausia 
rašyti tam senatoriui, kurio rin
kiminėje apylinkėje tenka gy
venti. Adresuoti:

Hon. ............   (pavardė),
Senator of      (valsti
ja), Senate Office Building, 
Washington, DC 20510.

(Elta)

Svarbiausia žmogaus gy
venimo akimirka, jo alfa ir 
omega — pradžia ir galas, 
tai yra gimimas ir mirtis. 
Tiek gimimas, tiek mirtis 
nepriklauso nuo žmogaus 
valios. Skirtumas tik tas, 
kad mirti daugiau ar ma
žiau pramatome. žmogui 
mirus su jo gyvenimo lapo 
vertimu dažnai išnyksta jo 
gyvenimo visokie pėdsakai. 
Tačiau daugelio žmonių su 
mirtimi pėdsakai nesibaigia 
pasauly, žmogaus nuopel
nai savo tautai bei žmonijai, 
net mirtis neįstengia atimti. 
Jų mintimis, jų idealais ir 
po mirties gyvena tauta, 
žodžiu, jų gyvenimas nesi
baigia su mirtimi. Prie to
kių mūsų tautos sūnų pri
klauso ir a. a. Juozas Tūbe
lis. .Jį mirtis išrovė 1939 
metais rugsėjo 30 d.

Čia ryžtuosi nors trumpa 
apibraiža, iš lietuviškos sie
los kylančios, prisiminti tą
jį lietuvį didžiosios dvasios, 
taurų, kuklu patriotą ir 
daug- Lietuvai davusi kilnų
jį asmenį — Juozą Tūbelį. 
kurio asmuo buvo tampriai 
sutapęs ne vien tik su ūki
nėmis ir tautinėmis organi
zacijomis, bet ir su visu 
Lietuvos valstybiniu gyve
nimu. Jis buvo asmenybė, 
tiek visuomeniniame, tiek 
politiniame gyvenime.

J. Tūbelis dar moksleiviu 
būdamas buvo užsispyręs, 
atkaklaus būdo, valingas, 
ryžtingas ir gilaus lietuviš
ko sąmoningumo. .Jokių 
kliūčių, kurios caro laikais 
buvo atsistojusios skersai 
jo kelią — nebojo.

Baigęs aukštuosius agra- 
nomijos mokslus, prieš Pir- 

,mąjį pasaulinį karą, su ryž
tinga energiją .stojo dirbti 
ir plėšti plačių lietuviškų 
dirvonų šiaudinėse pastogė
se. Čia jis jų tarpe įsigijo 
didelio autoriteto ir pasiti
kėjimo. Jis greit tarp moks
lo ir patyrimo surado pu
siausvyrą lietuviškam idea
lui ir realizmui.

Nuo pat jaunystės dienų

jis dirbo Lietuvoje, tarp sa
vo tautiečių ūkininkų, juos 
gaivindamas ir stiprinda
mas, kad tik Lietuva at
gautų savo galią ir būtų 
laisva ir nepriklausoma val
stybė.

Pirmojo Pasaulinio karo 
audros nubloškė jį Rusijos 
gilumon, tačiau suskambė
jus Lietuvos laisvės varpui, 
grįžo į gimtąjį kraštą ir 
tuč tuojau stojo pirmųjų 
veikėjų eilėsna. čia jis pa
sirodė ne kaip vidutinis vei
kėjas, bet kaip Lietuvos 
statytojas, kūrėjas. Jis įsi
jungė prie tų atkakliųjų, 
kurie buvo pasiryžę nei kal
binami. nei grasomi neuž- 
pūsti lietuvio sąmonėje ug
nies. Tų pa si r v želi ų tarpe 
jis buvo ilgą laiką svarbiau, 
siu sprendėjų ir tautinės 
dvasios sąmonintoji!. Tikė
jo, kad iš susipratusių lietu
vių širdžių niekas nepajėgs 
tėvynės meilės išrauti. Jis 
buvo nekarta pakviestas 
stoti vienos ar kitos minis
terijos priešakyje: žemės 
ūkio, finansų ministerijos, 
o vėliau ministrų kabineto 
pirmininku. Jis buvo žemės 
ūkio kūrėjas, dideli jo nuo
pelnai Lietuvos krašto pra
monei, kooperacijai ir ki
toms ūkio sritims. Tačiau 
pirmoji ir pagrindinė Juozo 
Tūbelio veikimo sritis — že
mės ūkio kultūros kėlimas 
plačiąja to žodžio prasme.

Profesorius Rimkus anuo
met rašydamas apie J. Tū
belio nuveiktus darbus štai, 
kaip, apibudino: ”Jei Lietu
va, palyginti, mažai tebuvo 
paliesta ekonominės finan
sinės krizės, tai ne dėl to, 
kad pas mus nebūtų buvę 
e k o n ominio dekadentizmo 
siūlymų ūkio politikos prie
monių šalininkų — jų buvo 
nemažai, — o dėlto, kad vi
sos jų pastangos atsimuš
davo į J. Tūbelio, tų laikų 
finansų ministro, sveiką

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS
rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

■

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

185 N. Wabash Avė. 
Chicago, III. 60601 
Antrame aukšte. /
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darbštaus lietuvio ūkininko 
galvojimo būdą. Juozas Tū
belis buvo tiesus ir viską 
numatęs ekonomistas-politi- 
kas”.

Tūbeliui rūpėjo ugdyti 
tvirtą, sunkiausiems bandy
mams, didžiausioms puoli
mams atsparia tautą, tokią, 
kaip gerai sukaustyta gran
dinę — lenk, kaip nori, vis- 
tiek neluš ir nė viena gran
dis neiškris.

Ilgus metus pirmininkau
damas ministrų tarybai, tai 
jo didžiausias pelningas 
Lietuvos valstybės kūry
bos laimėjimas. Finansuose, 
ekonomijoje, vidaus, užsie
nio politikoje ryškiomis gi
jomis persisunkęs jo realu
sis idealizmas. Jo budrios 
akys sekė kiekvieną minis
teriją ir žinojo kas ir kaip 
joje daroma. Jis vis steng
davosi aprėpti, visur įžiūrė
ti ir negerumus išlyginti. 
Dirbo su ryžtu ir atsidavi
mu. Atrodė, kad jam nebu
vo laiko ilsėtis.

Toks smarkus įtemptas 
nuolatinis darbas pakirto jo 
sveikatą ir dėl šio turėjo 
pasitraukti iš vyriausybės. 
Išėjęs nenuleido rankų, bet 
pasiėmė Lietuvos Banko 
valdytojo pareigas ir čia vėl 
įsijungė į pozityvų darbą. 
Deja, negalėjo ilgai dirbti. 
1939 m. rugsėjo 30 d. su
kniumba po sunkia darbo 
naštą, mirtis išrovė, palygi
nus dar jauną vos 57 metų 
amžiaus, lietuvį ąžuolą iš 
gyvųjų tarpo.

Juozo Tūbelio nuveiktieji 
darbai Lietuvai labai dideli. 
Jis buvo kilnus Lietuvos 
valstybės vyras, sumaniai 
vedė krašto politiką tarp 
neramių tarptautinių gyve
nimo bangų. Jis mylėjo Lie
tuvos žeme ir jos žmones. 
Ta mieloji gimtoji žemė pri
glaudė jį savo amžinybėje.

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
73/4% — 6 metų su $1,000, minimum. 
7‘/j% — 4 mėty su $1,000, minimum. 
63/<% — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6'/j% — 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.IZ'.

aint 
thony

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

Open Mon., 9-8; Tuea., Thurs., Fri., 9-5; Sat., 9-1; CkiMd Wa4-

J uotas Gribauskas, vedėjas



Nr.46/47 - 4 DIRVA 1979 m. lapkričio 29 d.Jau nukaltas Vilniaus universiteto sukaktuvinis medalis
Vilniaus Universiteto 400 

metų sukakčiai įamžinti me
dalis jau nukaltas ir platina
mas. Šio įspūdingo medalio 
autorius yra žymus mūsų 
skulptorius Vytautas Kašuba, 
o leidėjai - Akademinis Skau
tų Sąjūdis.

MEDALIO KŪRINYS
Medalis sukurtas baroko sti

liuje, kuris priduoda medaliui 
puošnumo ir pabrėžia univer
siteto seną amžių. Medalio 
pirma pusė susideda iš univer
siteto senųjų rūmų vaizdo. Jo
je rasime Sv. Jono bažnyčią ir 
varpinę, laikrodžio bokštą; se
nąsias sienas, ir universiteto 
kiemus. Šią pusę taip pat puo
šia Vilniaus miesto herbas su 
šv. Kristupu.

Antroji pusė sukurta pagal 
18-to šimtmečio universiteto 
antspaudą. Šioje pusėje Vytis 
yra apsuptas herbais, kurie re
prezentuoja universiteto stei
gėjus ir rėmėjus - įvairius 
Lietuvos Didžiuosius Kuni
gaikščius ir didikus. Viršuje 
centre randasi popiežiaus Gri
galiaus XIII herbas, o apačio
je - Vilniaus Vyskupo Protase- 
vičiaus, kurio pastangomis 
universitetas buvo įsteigtas.

MEDALIO DUOMENYS
Medalis nukaltas garsios

Franklin Mint kalyklos iš bron
zos, Sterling sidabro ir paauk
suoto Sterling sidabro.

Bronziniams medaliams pa 
naudota du skirtingi išbaigi
mai: senovinis, antikinis ir 
blizgantis užbaigimas. Sis me 
dalis yra imponuojantis ne tik 
kūrinio grožiu, bet ir reljefo gi 
lumu bei medalio dydžiu - 70 
mm diametras, virš pusės sva
ro bronzos.

Sidabriniai ir paauksuoti 
medaliai yra 44 mm diametro 
ir gerokai didesni už eilinius, 
dolerio dydžio medalius. Šie 
medaliai yra kalti du kartus, 
kad gautųsi lyg veidrodžio 
spindėjimas; šis išbaigimas 
vadinamas ‘proof. Sidabri
niai medaliai turi apie vieną 
troy uncija gryno sidabro.

Taip pat bus išleistas 14 ka
ratų auksinis medalis, kuris tu 
rėš apie 0.8 troy uncijos gryno 
aukso. Sį medalį reikia užsi
sakyti iš anksto, prieš gruodžio 
31 d. Jo kaina bus apie $425 
ir priklausys nuo aukso vertės 
rinkoje.

REPREZENTACINE 
MEDALIO REIKŠME

Medalio leidėjai skyrė daug 
dėmesio, pastangų ir lėšų, kad 
užtikrinti aukštą medalio ko
kybę. Leidėjai norėjo, kad 
medalis sukeltų pasididžiavi

mą mūsų tautai ypatingai 
svarbia universiteto sukaktimi 
ir taip pat būtų naudotinas 
Lietuvos reprezentaciniams 
tikslams. Sis užsimojimas bu
vo atsiektas ir medaliu gali di
džiuotis visi lietuviai. Meda
lio komitetas planuoja įteikti 
medalį kaip kuriems ypatin
giems asmenims ir tuomi supa 
žindinti juos su Lietuva, kai
po sena, šviesia ir kultūrin
ga tauta. Medalio komitetas 
skatina Lietuvių kultūrines ir 
visuomenines organizacijas 
naudotis Vilniaus universiteto 
sukakties proga ir medaliu, 
kad atgaivinti lietuviškumą 
jaunimo ir suaugusių tarpe ir 
supažindinti kitataučius su 
mūsų tautos praeitimi ir pa
dėtimi.

Medalis yra graži ir pras
minga dovana Sv. Kalėdų ar 
kita proga, ne tik mūsų drau
gams ir jaunimui, bet ir kita
taučiams kolegoms ir bendra
darbiams.

MEDALIŲ ĮSIGIJIMAS

Medalius galima įsigyti iŠ 
platintojų įvairiose lietuvių ko 
lonijose, arba kreipiantis į me
dalio administratorę Aldoną 
Venckienę, 603 14th Street, 
Santa Monica, Calif. 90402 
tel. (213) 393-2803.

Iš gauto pelno planuojama

išleisti anglų kalba knygą apie 
Vilniaus Universitetą. Meda
lio iniciatoriai yra Akademi
nio Skautų Sąjūdžio, Filisterių 
Skautų Sąjungos Los Angeles 
Skyrius, kuriam pirmininkau
ja Laimis Venckus. Medalio 
Komiteto pirmininkas yra dr.

Arvydas Kliorė ir komiteto na
riai yr dr. Algirdas Avižienis, 
Edmundas Kulikauskas, dr. 
Leopoldas Trečiokas, Aldona 
Venckienė ir Laimis Venckus.

Vilniaus Universiteto 
Medalio Komitetas

Pirkite lietuviškas dovanas 
iš katalogo

ĮSIGYKITE VILNIAUS UNIVERSITETO 
SUKAKTUVINI MEDALI

Tai puiki dovana Jūsų jaunimui, draugams ir bendradarbiams.v
Leidėjai: Akademinis Skautų Sąjūdis. Skulptorius: Vytautas Kašuba

Kąlvkla: Franklin Mint

Lietuvių tautosaka ir tau
todailė — neišsenkantis 
Įkvėpimo šaltinis mūsų me
nininkams ir dirbėjams. Juo 

I naudojasi ir savo kraštą pa
likti turėjusieji, net ir emi
gracijoje gimę bei subrendę 
kūrėjai. Tokių lietuvių liau
dies motyvais dirbančių me
nininkų turime kiekvienoje 
kolonijoje, Toli nuo savo 
gimtosios šalies krantų, jie 
kuria lietuviškus gintaro, 
medžio, sidabro, krištolo, 
odos dirbinius, audžia juos
tas, tautinius drabužius ir 
kitus audeklus, stato muzi
kos instrumentus ir dirba 
daugeli kitų pritaikomojo 
meno dalykų.

Tačiau dažnai gražaus jų 
darbo vaisius ne visi norin
tieji gali pasinaudoti. Vie
noj kolonijoj dirbančio me
nininko darbai dažnai nepri
einami kitos kolonijos gy
ventojams. Tuo būdu ne 
kiekvieno jų kūrybos reikš
mė gali išsiskleisti visame 
savo užtarnautame pilnume. 
Ką daryti?

Vienas atsakymas šiam 
klausimui — tai didelis ka
talogas ,kuriame šių meni
ninkų kūryba būtų plačiai 
sutelkta. Toki katalogą kaip 
tik neseniai išleido jaunų 
bostoniečių Baltic Asso- 
ciates bendrovė. Tai puoš
nus, 52 psl. (su priedais 72) 
spalvotas leidinys, kuriame 
pirmą kartą suburta tokia 
gausybė išeivijos lietuvių 
menininku ir dirbėjų gami

nių. Tuos visus dailius reik
menis galima iš katalogo už
sisakyti bet kur Amerikoje 
gyvenantiems lietuviams, 
ir jie bus paštu pristatyti 
tiesiai i namus. Tuo būdu 
pirmą karta visi Amerikos 
lietuviai turi proga pato
giai, net iš namų nepajudė
dami, pasinaudoti ir pasi
grožėti plačiai po Ameriką 
išsibarsčiusių lietuvių dir
bėjų kūryba.

Šalia Įvairių medžiagų iš
dirbiniu, kataloge yra aps
tu ir kitokių rūšių lietu
viškų gaminių. Viso jame 
galima rasti apie tūkstantį 
skirtingų kategorijų daly
kų. Iš tikro, panašaus lei
dimo niekad dar nesame tu
rėję.

Ši unikalini katalogą gali
ma užsisakyti už $2.00 per
siuntimo ir kitoms išlaidom

i 
padengti, arba už $3.00, jei 
norima, kad jis ateitų pir
mosios klasės paštu. (Iki 
Kalėdų jau nebeliko daug 
laiko). Bendrovės adresas:

Baltic Associates, Ltd. 
P. O. Box 8248 
Boston. Ma. 02111

Platus visuomenės susi
domėjimas šiuo katalogu 
parodys jame reprezentuo
jamiems menininkams ir 
dirbėjams, kad jų kūrybi
nės pastangos yra vertina
mos ir paskatins juos dar 
uoliau ir dar gausiau pra
turtinti lietuvių tautos kul
tūrines 1 r a d i c i i a s.

Jom o tostgrowmg romponv in fhe aeronoutical landing gear 
overhaul mdnstry. Good benefiis coupled with compony growth 
leads to o secure position for someone who is selfmotivated, 
willinq to work overtime ond aagressive.

Medaliai: Bronzinis, antikinis, 70 mm diametro $15.00.
Bronzinis, blizgantis, 70 mm diametro $20.00. 
Sidabrinis, 44 mm diametro $35.00. 
Paauksuotas sidabrinis, 44 mm dia. $40.00. 
Auksinis (14 kt.), 44 mm dia.;
reikia užsakyti prieš gruodžio 31 d.; apie $125.00.

TUMKT LATHE OMKATM
A high schnol groduote is preterred with 1-2 yrs. expertcnce on 
o turret lathe The right candidate will possess the skills to 
read mirs. ID and OD, hlueprints ond will know how to machine 
a part irom scrokh Salary bosed on experience. 2 positions 
open.

Call Bob Hemessy at 241-5913, Ext. 9 (44-46)
C

Pastabos : Kainos yra JAV doleriais. Pridėti $2.00 dėl persiuntimo 
ir apdraudos. čekius rašyti "Vilniaus Universiteto Medalis".

Dėl medalių užsakymo kreipkitės i Jūsų apylinkės platintojus arba meda
lio administratorę:

Bostone 
New Yorke 
VVashingtone, D. C. 
Floridoje 
Montrealyje 
Toronte 
Clevelande 
Detroite 
Chicagoje

Julius špakevičius (617) 326-0403 
Dr. Jonas Ulėnas (516) 271-4470
Dr. Saulius Naujokaitis (301) 986-1547 
Kazys Palčiauskas (813) 360-4113 
Rasa Lukoševičiūtė (514) 366-1210 
Prima Saplienė (416) 654-9052
Dr. Stepas Matas (216) 524-3242 
Liuda Rugienienė (313) 573-9448 
Danutė Korzonienė (312) 778-6723 
Ramunė Lukienė (312) 422-4288 
Teresė Gaidelytė (402) 731-8720
Dr. Stasys Vanagūnas (602) 296-0307 
Aldona Vaitkienė (602) 266-5954 
Gediminas Morkūnas (206) 746-1272 
Danutė Janutienė (415) 849-1147 
Valentinas Varnas (213) 662-2611

Omahoje
Tucsone
Phoenixe
Seattle
San Francisco
Los Angeles
Medalio administratorė: Aldona Venckienė (213) 393-2803

603 14th Street
Santa Monica, California 90402

We will have the follovving openings 
in our Alvin, Texas facility:

N/C MACHINIST
for Lucas H.B.M. Minimum 3-5 years experience 
in set-up and operations on average to complex 
parts. 1$t Class Machinist or 1 st Class Operator 
only need apply.

MACHINE TOOL 
MAINTENANCE

4-5 years experience wnh .uanual and C.N.C. 
controls. G E and A.B. preferted.

We offer competitive vvages and excellertt 
company benefits including paid siek leave. 9 
paid holidays. paid life insurance. retirement 
plan. credit union. etc. Contact:

713/744-7121

or send resume to.

P.o. Box 3340 
Gaiveston, Texas 77552

Equal Opportunity Employet M/F
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Vincas Krėvė dzūkų atsiminimuose 
ir dzūkai Krėvės kūryboje

Vacys Kavaliūnas

Kad ir kaip aukštai į žyd
rius dangaus plotus būtų iški
lęs kūrėjas, rašytojas ar poetas 
jis niekad nėra atitrūkęs nuo 
gimtosios savo žemės. Nuo 
žemės, kur jis gimė ir augo, 
brendo ir formavosi, ir kurios 
takuose yra įmintos pirmųjų 
jo gyvenimo žingsnių pėdos.

O todėl ir nėra vistiek, kada 
ir kur jis yra gimęs: į tolumas 
bėgančiose lygumose, kurios 
žmogaus sieloje gimdo ilgesį, 
papėdėje niūrių kalnų, kurių 
viršūnėse yra sustojusi amži
nybė ir susimąstymas, nesusto 
jančiai ošiančios jūros pakran
tėje ar paslaptingos miško pa
sakos tyloje.

Ne vistiek, nes gimtasis kraš 
tas, jo gamtas vaizdai, jų spal
vos ir garsai ir jų gelmės vei
kia kūrėjo sielą ir neišvengia
mai atsispindi jo kūryboje. 
Viktoras Jungferis savo knygo
je ‘Litauen’ (‘Lietuva), kalbė
damas apie mūsų liaudies dai
nas, sako, kad jos yra Lietuvos 
miškų kūdikis ir kad jų melo
dijoje gyvena mūsų gimtojo 
krašto peizažas.

Gimtojo krašto reikšmę kū
rybai pabrėžia ir Mikalojus 
Vorobjovas, kalbėdamas apie 
Čiurlionį ir teigdamas, kad 
Lietuvos gamta buvo svarbiau
sias jo regėjimų šaltinis ir kad 
net ir nerealiausiuose bei kos
miniuose jo paveiksluose atsi
skleidžia mūsų krašto peizažo 
siela.

Tai, kas pasakyta apie gim
tojo krašto reikšmę aplamai 
kiekvieno rašytojo ar poeto kū
rybai, ypač tinka kalbant 

Naujas romanas iš ”vienos kartos istorijos ciklo” jau 
baigtas spausdinti ir y ra ♦rišykloj e. Už poros savaičių pa
sieks skaitytojus ir platintojų skobnius. Išleido Viltis. 380 
psl. Kaina 10 dol. Norintieji gauti paštu, gali Dirvoje 
užsisakyti pasinaudodami žemiau spausdinamu koponu.

------------------------IŠKIRPTI---------------------------

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu 10 dol. ir prašau išsiųsti man R. Spalio nau
jąjį romaną ”širdis iš granito”.

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

Adresas.......................................................,..........................................

apie V. Krėvę, nes vargu ar 
galėtume rasti kitą kurį nors 
mūsų rašytoją, kuris būtų taip 
intymiai ir taip giliai susijęs sa
vo siela ir savo kūryba su savo 
gimtąja apylinke - jos gamta 
ir žmonėmis, kaip ‘Dainavos 
šalies senų žmonių padavimų’ 
‘Šarūno’ ir ‘Šiaudinėj pastogė’ 
novelių autorius.

Kas, Goethės žodžiais, kū
rėją suprasti nori, tas į jo kraš
tą keliauti turi. Tad ir mes, 
minėdami šio didžiojo mūsų 
rašytojo dvidešimt penkerių 
metų mirties sukaktį, bent 
trumpai užsuksime į jo gimti
nę - Subartonių kaimą ir Mer
kinės apylinkes, ir į Krėvę pa
žvelgsime pro dzūkų atsimini
mus, o į dzūkus ir Dzūkiją - 
pro jo kūrybą.

Į Dzūkiją leisimės ne vieni, 
o su moksline ekspedicija, kuri 
tenai vyko 1967 m. Jos duome 
nimis, paskelbtais knygoje - 
antrašte ‘Merkinė’, čia ir pasi
naudosime, vienur kitur ne
vengdami ir savo pastabų ir 
įspūdžių, patirtų tiesiogiai su
sitinkant su Krėve.

Ekspedicijoje dalyvavo dau. 
giau kaip šimtas įvairių specia 
lybių žmonių: istorikai, etno
grafai, tautosakininkai, kal
bininkai ir literatai. Tad ir 
jos surinkti duomenys liečia 
įvairius šio Dainavos krašto is
torinio ir kultūrinio gyvenimo 
aspektus. Tačiau mes ribosi
mės tik trimis - ir V. Krėve te- 
liečiančiais - ‘Merkinės’ kny
gos skyriais: ‘V. Krėvė ir jo tė
viškė artimųjų bei pažįstamų 
atsiminimuose’, ‘V. Krėvės raš

tų prototipai’ ir ‘Dzūkų buitis 
V. Krėvės kūryboje’.

Apie V. Krėvės tėviškę ir jo 
artimųjų bei pažįstamų atsimi
nimus rašo Marija Grigaitytė. 
Atsiminimus papasakojo dau
giau kaip trisdešimt asmenų. 
Tačiau ji pateikia tik būdin
gesnius ir turinčius didesnę vi
suomeninę reikšmę: ‘Daugu
ma jų fragmentiški, tačiau ir 
jie parodo didelę V. Krėvės 
meilę savo gimtajam kraštui, 
jo gamtai,liaudies kūrybai, 
ypač dainai. Atsiminimų pa
teikėjai pažymi rašytojo pa
prastumą, liaudiškumą, prisi
rišimą prie ‘šiaudinėj pasto
gėj’ gyvenančiųjų. Koks liau
diškas buvo V. Krėvė, matyti 
iš to, kad Merkinės krašto žmo
nės nesivaržydami kreipdavo
si į jį su įvairiausiais savo rū
pesčiais ir bėdomis tiek jam 
apsilankius tėviškėje, tiek gy
venant Kaune. Ir kreipdavosi 
su pasitikėjimu, kaip į artimą, 
juos suprantantį ir atjaučiantį 
žmogų - ‘mūsų Vinculį’.

Tai bendra V. Krėvės cha
rakteristika ir dvasinis jo vei
do siluetas, atsiskleidžiantis 
pro jo artimųjų ir pažįstamųjų 
atsiminimus. Vienintelė tebe
gyva (ar ji tebegyva ir šian
dien, nežinau V.K.) V. Krė
vės sesuo Veronika Mickevi
čiūtė Lapėnienė, pasakodama 
apie rašytoją - savo brolį, api
būdina ir savo tėvus, o taip 
pat atskleidžia ir apylinkių, 
kuriose gimė didysis mūsų ra
šytojas, grožį:

‘Mūsų tėvas, buvo karšto bū
do, labai nagingas, mokėjo vi
sokių amatų. Pastatė naujus 
trobesius, gryčią gražiai išpuo 
šė: gonkelės, langinės buvo iš
dažytos, išdrožinėtos. Grin
dys troboj visur sudėtos.’ Ta
čiau ‘Subartoniškiai ir apylin
kė tėvo nemėgo, vengė, ne vie
nas, gal būt, ir piktumą turė
jo. (...) Labai mėgo pasiro
dyti, kuo nors prieš kitus pūs
tis. Jo šykštumas ir ambicijos, 
kaip žmonės sako, už jį dides
nės buvo. Nepaisant tokio tė
vo būdo, jis gražiai smuikuo
davo. Grodavo vestuvėse. Kai 
žmonės ėmė šnekėti (dėl savo 
tamsumo), kad jo vaikai mirš
ta dėl to, kad mėgstąs smuiką, 
einąs smuikuoti, tėvas smuiką 
metė, niekad daugiau neėmė 
jo į rankas.

Visiškai kitokia buvo V. 
Krėvės motina: ‘labai dievo
baiminga, karštai mylėjo savo 
vaikus, švelniai jais rūpinosi, 
tarsi nujausdama ankstyvą 
savo mirtį. Neišleido ji žmo
gaus nepavaišinusi. Pavargė
lis rasdavo šiltą pastogę, ska
nesnį kąsnį. (...) Rašytojas 
savo būdu, gerumu, jautru- 

. mu, grožio pajauti m” buvo la
bai panašus į savo n ku
rią jis labai gerbė ii ?iėjo’. 
Ir artimųjų atmintyje iki šiol 
neišblėso sūnaus paveikslas, 
kai jis, 1918 m. trumpam par
važiavęs į gimtinę, motiną ra
do jau mirusią ir, sesers žo-

Vincas Krėvė-Mickevičius (1882-1954)

džiais, verkė kaip mažas vai
kas.

V. Krėvės sesuo, pabrėžusi, 
kad jos brolis ‘buvo geros šir
dies, jautrus žmogus, ypač 
vargo, nelaimės ištiktam’, api
būdina ir apylinkę, kurioje ra
šytojas gimė ir augo: ‘Mūsų 
apylinkės labai gražios, yra 
daug didelių miškų, aplinkui 
daug ežerų. Subartoniškiai jo 
davo naktigonėn į Balyno pie

ARTCO PRESS INC.
TERRE H AUTE. INDIANA

THE FOLLOWING POSIT1ONS ARE NOW OPEN FOR OPERATORS 
AND APPRENTIClS \XTTH SOMI EXPERIENCE.

1. CASEMAKERS 5. CASING IN LINE
2. PERFECT BINDERS 6. HOT STAMPERS
3. SMYTH SEWERS 7. FOLDER OPERATORS
4. LAWS0N THREE KNIFE 8, B1NDERY MACHINE

TRIMMERS MECHANICS
IHE ARTCO PRESS 1S A RAPiDLY EXPANDING BOOK MANLTAC- 
TL’RER. WE OFFER I.IBF.R \L FRINGE BENEFITS AND SALARIES 

ARE NEGOT’ABLE BASED ON EXPER1ENCE
Call FRANK MacLEAN. Tool free 1-800-157-0773

Equa! Opportunity Employer

Major Ohiobassed TRANS1T BES manufacturer (a groving industry), 
a subsidiary of a Fortune 500 corporation, has growth positions avail- 
able in the follovving departments for qualified indiyiduals who are 
searching for a challenging future with a grovvth-oriented company: 
DESIGN ENGINEER AND/OR LIAISON ENGINEER
Opening for design engineers or liaison engineers witn a degree and 
3 to 5 years on the board mechanical design engineering expenence.
DRAFTERS . . ,
Looking for two drafters to work in our design engineering depart* 
meni. Experience necessary.
FIELD SERVICE ENGINEERS , , , . . = .
Looking for an engineer with 3 to 5 years design field product ana 
systems engineering ”hands-on" liaison experience working on techm- 
cal field solutions with customers.
Ali posi' .ns offer, liberal salary. company paid benefits including a 
dental plan. For immediate coasideration, send resunte in confidence to: 

PATT LYLE
industrial RELATION DEPARTM r

Induttrlal Relafiont Departmont 

GRUMMAN FLXLLE
326 N. Woter Str««t

loudonville, Ohio 44142
Or Ceil: 419/9944141- txt. 272

An Equal Opportunity Employer M/F/H/V

GRUMMAN FUOBLE

vas. Legendos, padavimai ėjo 
iš kartos į kartą apie kiekvieną 
vietą, kalną, piliakalnį, ežerą, 
girias, kur gyvena ‘miškiniai’, 
visokiausi monai. Žmonės, su
pami tokios grąžos gamtos, kū 
rė pasakas, dainavo pilnas il
gesio dainas, lyg tas V. Krėvės 
Aras veržėsi į laisvę, į kalnų 
viršūnes, dangaus žydrynę’.

(Bus daugiau)
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Australijos lietuviai
mhmbbbmmmm Antanas Laukaitis

LEONUI BALTRŪNUI
65 METAI

Mūsų vyresniosios kartos 
atmintyje yra dar puikiai 
išsilaikę tie lietuviams ir 
Lietuvai malonūs vaizdai, 
kada 1937 ir 1939 metais 
Rygoje ir Kaune buvo du 
kartus iš eilės laimėta Eu
ropos krepšinio pirmenybių 
čempionu vardai. Pirmą 
kartą Lietuvos sportinis 
vardas plačiai nuskambėjo 
Europoje ir pasaulyje. Stip
ri ir gera buvo tuolaikinė 
Lietuvos rinktinė, kuriai 
pagrindą padėjo mūsų bro
liai iš Amerikos, kaip: dr. 
Savickas, Kriaučiūnas, Tal- 
zūnas, Lubinas, Ruzgys ir 
kt. Tačiau ir pačioje Lietu
voje labai greitai buvo išau
ginta savųjų gerųjų žaidė
jų, iš kurių vienas ir, pats 
iškiliausias, buvo aukšta
ūgis Leonas Baltrūnas.

Gimęs 1914. X. 20 Rygo
je, susipratusioje lietuvių 
šeimoje, jis ten baigė lietu
višką mokyklą ir gimnaziją. 
1934 m. Įstojo Į Lietuvos 
Karo Mokyklą Kaune ir ją 
baigė aspirantu 10-joj lai
doj. Vėliau Kaune baigė 
Aukštuosius Kūno Kultūros 
Kursus ir buvo kūno kultū
ros ir karinio parengimo 
mokytojas Aukštesni o j o j 
Kauno Technikos mokykloj. 
Krepšinio pirmuosius pa
grindus gavo iš dr. Savicko, 
kuris buvo atvykęs iš Ame
rikos ir dėstė krepšinio me
ną kurso studentams. Ne
užilgo buvo pakviestas Į 
Lietuvos rinktinę ir su ja 
Rygoje ir Kaune laimėjo 
pergalės laurus. Su Lietu
vos rinktine lankose Ameri
koje ir buvo tuo metu labai 
gražiai priimti Amerikos 
lietuvių. Vėliau, laisvame 
Lietuvos gyvenime, jis buvo 
vienas iš pagrindiniu ko
mandos žaidėjų, Krepšinio 
ir Tinklinio sekcijų vado
vas, Teisėjų Federacijos 
pirmininkas ir vienas pir
mųjų tarptautinių krepši
nio teisėjų. Išbėgus iš Lie
tuvos, buvo Čiurlionio An
samblio administratoriumi, 
čia Įsteigdamas Čiurlionio 
sporto klubą ir su krepšiniu, 
tinkliniu ir lengąja atletika 
buvo laimėję prancūzų zo
nos pirmenybes. Didžiausia 
šio klubo krepšininkų lai-

L. Baltrūnas

šventes, kurios kiekvienais 
metais vyksta dar ir iki šios 
dienos. Jis tampa ne tik lie
tuvių treneriu ir vadovu 
Melbourne, bet taip pat tre
niruoja ir Viktorijos valsti
jos. bei visos Australijos 
krepšininko rinktines. Jis 
vėliau vadovauja Viktorijos 
Tinklinio Sąjungai, ŠĮ spor
tą labai išpopuliarina ne tik 
Viktorijoj, bet ir Australi
joj, tapdamas pirmasis Vik
torijos Tinklinio Sąjungos 
Garbės Narys. Jis 19-ką me
tų dėsto fizini auklėjimą 
Aukštesnėje Technikos Mo
kykloje Melbourne, yra 
sporto katedros vadėjas ir 
jo mokykla buvo laikoma 
pavyzdine fizinio auklėji
mo ir sporto srityje ir čia 
universitetų studentai buvo 
atsiunčiami atlikti savo 
praktika, šiandien Leonas 
jau yra išėjęs į pensija. Ta
čiau ir pensininkas būda
mas, jis nesnaudžia. Atgai
vino jis užmigusia "Varpo" 
klubo tinklinio sekciją, tu
rėdamas šiuo metu jau net 
kelias komandas, plačiau ir 
vėl Įsijungė i savojo "Var
po” valdybos gyvenimą, 
daug rašo labai aktualiais 
sportiniais klausimais spor
tinėje spaudoje ir šiuo me- 

-tu Australijos Lietuvių Fi
zinio Auklėjimo S-gos yra 
paprašytas suredaguoti di
džiuli "Australijos Lietuviu 
Sporto Istorijos" leidinį, ku
ris bus apie 300 puslapių 
didumo, turės šimtus nuo
traukų ir apims šio krašto 
30-ties metų lietuviškąjį 
sportini gyvenimą.

Kartu su visais Australi
jos lietuviais sportininkais 
aš sveikinu savo mielą bi
čiulį Leoną, linkėdamas jam 
daug gražių ir šviesių atei
ties dienų. Australijos lie
tuviai, ypatingai sportinin
kai, niekuomet neužmirš 
mūsų legendarinio Leono 
Baltrūno, kurio pasėtoji lie
tuviška sportinė sėkla Aus
tralijoje taip gražiai prigi
jo ir šiandien lietuviškasis 
sportinis gyvenimas čia yra 
vienas iš pagrindinių jau 
čia gimusio ir augusio jau
nimo tarpe.

ADELAIDĖS ŠV.
K A ZIMIE RO B A ž N Y č IO S

20 M. SUKAKTIS
Visoje Australijoje tik 

Adelaidės lietuviai turi sa
vo lietuviška bažnyčią. La
bai daug pastangų buvo dė
ta ir kitų kolonijų lietuvių 
kunigų ir parapijiečių, no
rint gauti leidimus statyti 
savąsias bažnyčias, tačiau 
australiškoji dvasinė vado
vybė nei Melbourne, nei 
Sydnėjuje tokių leidimų ne
davė. 1959 metais Adelai
dėje buvo nupirkta didžiulė 
nuosavybė ir tuometinis ar
kivyskupas M. Beovich (uk
rainiečių kilmės) davė lei
dimą statyti bažnyčią ir 
Lietuvių Katalikų Centrą. 
20-ties metų sukakties ju
biliejus buvo atšvęstas pa
maldomis savoje bažnyčioje 
ir vėliau su sukaktuviniais 
pietumis LK Centro salėje. 
Iškilmėse dalyvavo: Adelai
dės ark. J. Gleeson, ark. M. 
Beovich, vysk. Ph. Kenne
dy, Tėvų Marijonų Genero
las J. Sielski ir kiti aukš
tieji kviestiniai svečiai.

šia sukaktuvine proga 
yra numatoma išleisti Ade
laidės lietuviu bažnyčios is
torijos knyga, kuriai reda
guoti yra pakviestas P. 
Pusdešris.

' SIDABRINĖ DIENA" 
SYDNĖJUJE

Rugsėjo pradžioje Sydnė
jaus "Atžalos” teatras Lie
tuvių Klube pastatė A. Kai
rio trijų veiksmų komediją 
"Sidabrinė diena". Šį vei
kalą man prieš keletą meti} 
teko matyti Los Angelėje. 
Susirišęs su režisiere D. 
Mackialiene, ši veikalą iš 
jos gavau ir atvežiau i Aus
traliją, paduodamas mūsų 
teatro vienam iš režisieriu 
Juliui Dambrauskui. Patiko 

jis man Los Angelėje, pati
ko jis Sydnėjaus lietuviams 
ir čia. Veikalas buvo labai 
gerai režisuotas ir vaidin
tojų gerai atliktas scenoje. 
Pirmą kartą scenoje pasi
rodę jaunoji Ginta Viliūnai- 
tė ir Rimas Skeivys, savo 
roles atliko labai puikiai. 
Kiti aktoriai buvo: St. Sko- 
rulis, I). Karpavič-ienė, O. 
Maksvytienė, J. Maksvytis. 
P. Rūtenis ir V. Bitinienė. 
Administracinius darbus at
liko Alg. Dūdaitis, D. Ge- 
čiauskas ir J. Karpavičius, 
kai pokylio svečius papildė 
buvę Sydnėjaus Ansamblio 
dainininkai.

LITUANISTINIAI 
KURSAI 

ADELAIDĖJE

Lituanisti n i a i Kursai 
Adelaidėje Įsisteigė 1975 
metais ir jau per tą laiką 
yra paruošę 44 abiturien
tus. šie kursai, ypatingai gi- 
musiems ir augusiems jau 
čia Australijoje, nėra leng
vi. nes. išlaikiusiems bai
giamuosius egzaminus, šis 
kursas yra užskaitomas ir 
brandos atestate, šiemet 
kursus lanko 7 mokiniai ir 
jie yra pravedami L. K. 

Mažeika &Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVĖ. 
CHICAGO, ILL.

nĮURP Trys Moderniškos Koplyčios 
yįĮSy Mašinoms Vieta 
įjM&įę Tel. 737-8600 737-8601

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

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Centre, šių kursų vedėja 
yra Izolda Davis, kuri taip 
pat dėsto lietuvių kalbos su
pratimą atpasakojimo būdu 
ir dalį Lietuvos istorijos. 
Kiti mokytojai yra: VI. 
Statnickas, dėsto liet, kal
bos gramatiką, B. Mockū- 
nienė, bendrosios literatū
ros vystymosi raidą, L. Po
cienė. vertimą iš lietuvių Į 
anglų kalbą. B. Straukas. 
Lietuvės istorija ir V. Ne- 
verauskas Liet, istorija nuo 
I-jo D. karo.

Šalia savo pamokų L. K. 
yra suorganizavę eilę viešų 
kultūrinių paskaitų, pa- 
kviesdami Įvairius žinomus 
Adelaidės lietuvius būti jų 
prelegentais. Prieš dvejus 
metus mokiniai egzaminus' 
raštu turėjo laikyti juos 
siųsdami i Melbourną, ta
čiau dabar jau egzaminai 
laikomi pačioje Adelaidėje, 
kur be Šviet. Ministerijos 
siunčiamų egzaminatorių, 
padėjėjais yra lietuvių mo
kytojai: I. Davis, E. Var
nienė, O. Zamoiskienė ir K. 
Dundienė. Džiugu, kad ir 
dalis baigusių šiuos kursus 
yra įsijungę i dabartini mo
komąjį darbą.

mėjimas buvo prieš Pran
cūzijos tuometinę krepšinio 
rinktinę, kuri tik nesenai 
Londono olimpiadoje buvo 
laimėjusi antrąją vietą, šis 
laimėjimas plačiai nuskam
bėjo po visą Prancūzijos 
spaudą.

Atvykus i Australiją, L. 
Baltrūnas tuoj pat pradėjo 
sportinį lietuvių organizavi
mą. Jis buvo pradininkas 
Melbourno "Varpo” įsikūri
me, jis suorganizavo Aus
tralijos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo Sąjungą, jis pra
dėjo rengti pirmąsias Aus
tralijos lietuvių sporto

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — JSITIKINSITE.
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Dabar taip mažas pasaulis ir 
net už dar mažesnę kainą. 

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

France, $6.00
Spain, $4.80

Germany * $4.80
Belgium, $4.80

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

Kodėl neskambinti Į užjūrį 
pasisvečiavimui ?

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

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

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

Jeigu jūsų vietovė n'eturi International 
Direct Distance Dialing, operatorius

‘ patarnaus jums ir jūs vistiek gausite už 
naują žemą kainą.

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

© Ohio Bell

Viso“ kainos plius taksai.
^Sumažintos kainoes taikomos tiktai šeštadieniais ir sekmadieniais. 

**Sumažir>tos kainos tiktai naktį 5 p. m. — 5 a. m.
* ^'"Sumažintos kainos taikomos tiktai sekmadieniais.

Adv. Petro Glemžos mirties dvidešmtmečini
Metai iš metų Chicagoje gy

venantieji neolituanai puose
lėja gražią tradiciją, pagal ku
rią kiekvieną rudenį, švęsda
mi savo korporacijos šventę 
lapkričio viduryje, gėlėmis pa 
puošia mirusiųjų Korp! Neo- 
Lithuania ir Filiae Lithuania 
narių kapus. Tyliu ir giliu su
sikaupimu prisimenami tie, 
kurie taip neseniai gyveno to
mis pat jaunystę uždegusiomis 
idėjomis, kurios, anot Mairo
nio, nemiršta kaip žmonės.

Kiekvienais metais išdygsta 
vis daugiau naujų kapų, pri
glaudusius negrįžtamai atsi
skyrusius idėjos draugus. Bet
gi didžiausias smūgis ištiko ne- 
olituanus prieš maždaug dvi
dešimtį metų, kada kelerių 
metų bėgyje teko paskutinis 
sudiev tarti pačiame amžiaus 
pajėgume kritusiems, kazimie 
rinėse palaidotiems, adv. Pet
rui Glemžai, dr. Jonui Paplė- 
nui, dr. Broniui Dirmeikiui, 
dr. Steponui Stankui, Bosto
ne - dr. Brunonui Kalvaičiui, 
Ignui Vileniškiui ir kitiems ki
tur. Jeigu ne tokia likimo lem 

tis, atrodo, jie visi šiandien 
būtų buvę dar pajėgūs ir nau
dingi išeivijos gyvenimo rams
čiai, skatinę jaunuosius sekti 
jų pareigos ir darbštumo pa
vyzdžiu.

Skaudieji neolituanų me
tai prasidėjo su adv. Petro 
Glemžos staigia mirtimi Chi
cagoje 1959 m. lapkričio 19 d. 
kada jis nebeatlaikė širdies 
smūgio, nors buvo pasiekęs 
vos penkiasdešimt metų am
žiaus. Tai buvo tarsi likimo 
ironija, kad žmogus, pasiruo
šęs ilgam gyvenimui, susikū
ręs šeimą ir sumaniai įsigyve
nęs išeivijoje, staiga turėjo vi
są palikti. Ir šiandien, praė
jus dvidešimčiai metų po a.a. 
Petro mirties, prisimenu jį 
kaip gyvą, pirmą kart sutiktą 
1926 m. rudenį Šiaulių moky
tojų seminarijos pirmame kur
se.

Baigęs seminariją, Petras 
išeina mokytojauti. Dirbda
mas pradžios mokykloje Ro
kiškio apskr., jis nesitenkina 
vien mokyklos klase, bet orga
nizuoja ir šviečia kaimo jauni

mą, kiek galėdamas savo pa
tarimais padeda kaimo žmo
nėms. Ir čia jam dingteli min
tis, jog jis daugiau galėtų jiem 
padėti būdamas teisininku, 
negu pradžios mokyklos mo
kytoju. Tačiau jo laukė ilgas 
kelias ir sunkus darbas, kol jis 
galėjo to pasiekti. Kaip gabus 
mokytojas, jis buvo Švietimo 
Ministerijos įvertintas ir per
keltas į Kauną. Čia jis ne tik 
tęsė užmokyklini atsidėjimą, 
bet vakarais lankė Vytauto Di
džiojo Universitetą ir po įtemp 
to darbo pagaliau įsigijo teisi
ninko diplomą, kurį gavus bu
vo paskirtas advokatu Rokiš- 
kin. Tai įvyko jau vokiečių 
okupacijos metais.

Pokario metu sutinkame 
Petrą Glemžą Wuerzburge, iš 
kur jis su Lietuvių Sąjungos 
valdyba persikelia į anglų zo
nos Detmoldą. 1949 m., su 
nauja ateivių banga, apsigy
vena Chicagoje, kur be tiesio
ginio darbo vienos įmonės at
skaitomybėje, jis iki pat savo 
mirties reiškiasi spaudoje ir vi
suomeniniame darbe.

A. a. Petras Glemža buvo ti
pingas aukštaitis savo nuošir
džiai paslaugia ir pareiginga 
prigimtimi, ir kartu toks pat 
nepriklausomos Lietuvos mo
kyklos auklėtinis. Visuomeni
nis darbas jam buvo ne našta 
bet atsigaivinimas. Tasai pri
gimtas polinkis nuvedė jį į tau 
tinę srovę ir joje pasiliko jis 
visą gyvenimą: moksleivių 
Jaunosios Lietuvos draugovė
je, Lietuvių mokytojų sąjun- 
je, Jaunalietuvių centro val
dybos kultūros vadovybėje, 

TOOLMAKERS 
MILLING MACHINE OPERATORS 

(N/C and Conventional)

Minimum 5 yrs. experience. Mušt possess 
own tools. Competitive salary and benefit 
package. Convenient location with parking. 
For applications and information call 523- 
6020.

GENERAL ELECTRIC
1751 E. 23d St.

Cleveland, OH 44114
Eouol Oooortunttv AHirmative Aclion Employtr M/F

tautininkuose, neolituanuose - 
atiduodant atitinkamą duoklę 
ir bendrinėms organizaci
joms.

Minint jo mirties dvidešim
ties metų sukaktį, negalėsiu 
padėti gėlę ant kapo kazimie- 
rinėse, tad šios eilutės tegul at
stoja chrizantemos žiedą, ku
riuo mokslo dienų ir idėjos 
draugai prisimena per anksti 
amžinybėn išlydėtą mielą ir 
kuklų artimąjį adv. Petrą.

Aleksas Laikūnas
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■ laiškai DirvaiStatome valstybės rūmą nesirūpindami jo pamatais
Nors Lietuvos etniniu 

sienų klausimu nemažai 
spaudoje rašyta, suvažiavi
mų posėdžiuose kalbėta ir 
svarstyta, net prie VLIKo 
Įsteigta speciali sienoms 
tirti komisija, lieka galuti
nai neišspręstas.

Tenka pripažinti, kad tei
singam šio klausimo spren
dimui daug neaiškumo, pai
niavos ir desorientacijos 
Įneša vykęs ilgus laikus di
deliuose plotuose lietuvių 
nutautėjimas ir senosios lie
tuvių valstybės tragiška 
raida santykiuose su savo 
agresyviais kamiynais. Visą 
tai objektyvaus mokslo duo
menimis išaiškinti ir pa
grįsti reikalinga plačių ir 
kruopščių studijų. Vienas 
kitas asmuo, net L. Tyrimo 
komisija (institutas) be 
reikalingų studijų, mėgino 
specialiai etniniuose žemėla
piuose tai išryškinti, bet sa
vo prielaidoms nesulaukė 
deramo pritarimo.

Šie 1979 m. mus džiugi
na dviem etninių sienų 
klausimu moksliniai paruoš
tom studijom. Jos parašy
tos visai objektyviai sve
timšalių, kas jų vertę šiam 
reikale padidina.

Siuntiniai i Lietuva -1979
Patariame siųsti tik tai, kas paskutiniu laiku Lietuvoje 

pageidau jama ir naudinga.
Siuntinys nr. 2, 1979

Labai gera vyriškai eilutei vilnonė angliška medžiaga — 3 m.; 
vilnonė angliška moteriškai eilutei medžiaga — 3 m.: vilnonė me
džiaga suknelei arba vakarinei suknelei medžiaga (visos šios me
džiagos gali būti įvairių spalvų); vyriški išeiginiai marškiniai; vy
riškos arba moteriškos firmos “Levi" arba “Wrangler" džinsai (tik 
tokių Lietuvoje pageidaujama) ir trumpas sudedamas lietsargis 
vyriškas arba moteriškas.

šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu ....8275,00
Į šį siuntinį dar galima dadėti 8 svarus įvairių prekių. 

Medžiagos dar galima dadėti 4 m.. 3 m. dirbtinio minko 
kailio arba ką nors iš žemiau išvardintų naudingesnių
dalykų:

Avikailiai. Ilgi, vyriški arba moteriški, tikro kailio 
kalnierius, tikros odos viršus, dirbtinio kailo 
pamušalas ..................................................... $242.00
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui ............... 94.00
Jeans, Wrangler arba Levi Strauss ............................ 44.00
Vyriškas arba moteriškas megstinis ............................ 37.00
Vyriškos arba moteriškos nailoninės kojinės ........... 3.30
Tights (kojinės-kelnaitė) .................................................. 4.40
Vilnonė gėlėta skarelė arba nailono didelė skarelė 13.00 
Geresni marškiniai .............................................................. 15.00
Vyriški arba moteriški bateliai......................................... 39.00
Puiki suknelei medžiaga........... .-........................................ 30.00
Vilnonė eilutei medžiaga, vyrams arba moterims . . 61.00
Geresnė vilnonė medžiaga eilutei ................................ 88.00
Crimplene medžiaga suknelei ......................................... 22.00

Kartu su rūbais galima siųsti šie maisto produktai: % 
sv. arbatos — $4.40; 14 sv. nescafes — $6.60; 1 sv. pupelių 
kavos — $7.50: 1 sv. šokoladinių saldainių — $7.50; 1% sv. 
razinkų — $2.60; 40 cigarečių — $5.00.

Norime atkreipti klijentų dėmesį, kad-. mes 
siuntinius tuojau išsiunčiame vos gavę užsakymą. 
Sąskaitas prisiunčiame tik pasiuntus siuntinius, 
kurios galima apmokėti paprastu čekiu.

BALTIC STORES LTD.
(Z. & V. Juras)

11 London La ne, Bromley, Kent, BR1 4HB, England 

Telefonas 01-460-2592

Tai prof. dr. P. Kušnerio 
studija: "Pietryčių Pabal
tijo etninė praeitis”, išleis
ta 1951 m. Sovietų Mokslo 
Akademijos, išversta ir iš
leista š. m. kovo mėn. Liet. 
Miškininkų Sąjungos Išei
vijoje (224 psl.) leidiniu. 
Šiam leidiny, be plačios 
Maž. Lietuvos (Rytprūsių
— Karaliaučiaus srities) 
4.000 metų istorijos, patei
kiami duomenis apie lietu
vių vakarines etnines sienas 
ir Suvalkų (lenkų ok.) kraš
to lietuviškumą.

Antroji -studija prof. dr. 
J. Ochmanskio: "Litewska 
granica etniczna na \vscho- 
dzie od epoki plemiennej do 
XVI wieku” (rankr. 1114 
psl. su 16 žemėlapiu). Baig
ta išversti liet. k. ir numa
toma išleisti Vilniečių Są
jungos leidiniu "Rytų Lie
tuva” (monografija). I)r. 
J. Ochmanski duoda doku
mentuotai paremtą lietuvių- 
gudų (krivičių) santykių is
toriją nuo VI šimtmety sla
vų užplūdimo dab. Gudijos 
plotų ir jų susimaišymo su 
vietos gyventojais lietu
viais (baltais) iki XVI amž.
— Lituania Propria sienų 
aprašymo: pagal lietuvių ir

Lietuvių Fondo dalis vadovybės ir svečių 1979. X. 6 Vajaus Pokylyje Marriott Hotel, Chi
cago, III. Iš k.: M. Remienė, senatoriaus žmona ir pats šen. Frank D. Savickas, O. Juodvalkienė, 
Lietuvos gen. konsule J. Daužvardienė. Stovi iš k.: F. Kaunas, M. D., A. Kėželienė, G. K. Ba
tukas, M. D., M. Ambrozaitienė, A. Razma. M. D.. K. Barzdukas, M. Vygantas, M. D., A. Kaman
tienė, K. Ambrazaitis, M. D., V. Kamantas. inž., neatpažinta h- A. Juodvalkis.

Šia proga LF gavo įnašų $15.000.00. Narių iš viso 4673. V. Noreikos nuotrauka
Rašydami testamentus, neužmirškime Lietuvių Fondo, įrašykime į testamentą numa

tytą sumą: "LITHUANIAN FOUNDATION, A NON-FOR-PROFIT, TAX EXEMPT, ILLINOIS 
CORPORATION, 2422 W. MARQUETTE ROAD, CHICAGO, ILLINOIS 60629”.

Lietuvių Fondas 1962-1979. X. 6 turėjo:
1. Pagrindinio kapitalo bruto
2. Pajamų
3. Per Pelno skirstymo Komisiją, remiantis 

? reikalams (švietimui, kultūrai, premijoms.
veikalams) paskirstęs

Visi statykime Lietuvių Fondą, kad jis 
tuvybei daugiau ’ kaip

$1.594,257.00
$819.01500

protokolais lietuviškiems
stipendijoms ir moksliniams

$603,051.35
pasiektų 2 milijonus ir kasmet galėtų skirti lie-

150 tūkstančiu doleriu.

krivičių vietovardžius, pa
gal lietuvių katalikų ir gu
dų stačiatikių sieną, pagal 
šių dienų Gudijoj išlikusias 
senas lietuvių gyvenamas 
ar neseniai gyventas salas 
(vietoves).

Aš turėjau galimybės 
šias studijas nuodugniau 
pažinti ir Įvertinti. Laikiau 
sau pareiga, apie atsiradimą 
taip svarbių mums etninių 
sienų klausimu studijų, pa
informuoti Amerikos Lietu
vių IX kongrese (Clevelan-. 
de) dalyvius. Kadangi nei 
L. sienų nei santykių su 
kaimynais klausimai kon
greso programoje atskiru 
punktu nebuvo paminėti, 
tai, paprašius kongreso dar- 
bų programos-vedėją Povilą 
Dargį, man buvo leistą 
šiuos klausimus glaustai iš
kelti kongreso programos 
užbaigoje — klausimų ir 
sumanymų skyrelyje, gavus 
tos dalies pirmininkaujan
čio Algirdo Kasulaičio pri- 
taimą, kas ir buvo padary
ta. Be to, laiko žvilgsniu 
atsirado palanki staigme
na, kai R. Giedros praneši
mas: "žvilgsnis Į okupuotą 
Lietuvą” su paklausimais 
buvo nukeltas Į 10 vai. prieš 
pietus.

Prieš tai gavęs žodį Pet
ras šilas priminė, kad se
niai jau pribrendęs laikas 
sutvarkyti Lietuvos bažny
tinės provincijos sienas, iš
imant Vilniaus vyskupiją iš 
dabartinės Lenkų dvasiški- 
jos hegemonijos, norėjo ži
noti — kas tuo reikalu yra 
padaryta? Atsakymu Į šį 
paklausimą be diskusijų bu
vo pasitenkinta vysk. V. 
Brizgio paaiškinimu, kad, 
girdi, eidami tvarkyti šį 

klausimą savaime turėtu
mėm pripažinti okupacinį 
Lietuvos komunistų režimą. 
Atseit, geriau palikti neu
traliais, toleruojant dabar
tinį status quo(?I), nes di
desnė buv. Vilniaus vysku
pijos dalis priklauso dabar
tinei Lenkijai (turbūt Gu
dijai?).

Po to pirmininkaujantis 
A. Kasulaitis leido man kal
bėti. Savo pranešimui te- 
skyriau apie 10 minučių lai
ko. Iš tiesų, jei būčiau bu
vęs tikras, kad tais klausi
mais (Lietuvos etninių sie
nų, santykių su kaimynais: 
lenkais, gudais, vokiečiais, 
ukrainiečiais) yra daug kas 
atlikta ALTo ir VLIKo va
dovybės, būčiau pasitenki
nęs vien trumpu paklausi
mu. Bet mano žiniomis, jei 
kas buvo čia atliekama, tai 
buvo daroma atskirų, pri
vačių asmenų bei organiza
cijų iniciatyva bei rūpesniu.

Kelių minučių žody tespė- 
jau paminėti abiejų studi
jų pasirodymą, kai pirmi
ninkaujančio buvau įspėtas 
trumpinti kalbą, skubomis 
peršokau i santykius su 

ENGINEERING —

INDUSTRIAL ENGINEER
Suburban Detroit fastener manufacturer is seeking an ir.dustrial 
Engineer with minimum of 2-5 years experience.
Your background should include exposure to methods, improvonenl 
standard cost syšteni and capital espenditure planning and justiflca.- 
tion.
Since this position is a result of an expansion program, it offers an 
exce!lent opportunity for a challenging, rewarding and financially 
strong future. .
We are offering an excellent salary, fringe benefits package including 
payment of all relocation e.vpenses and career growth.

Interested candidates should forward their resunies to:
R. R. MILĖS

MICHIGAN SCREW PRODUCTS
6400 E. Eleven Mile Road
Center Line, Mich. 48015

An Equal Opportunity Employer
(43 46)

ukrainiečiais, primindamas 
neseniai skaitytą spaudoje 
pasikalbėjimą su ukrainie
čių atstovu. Jis sakėsi, kad 
jiems pavykę su atsakin
gais lenkais užmegsti sėk
mingus pasitarimus dėl uk
rainiečiu Galičo (Lvovo) 
provincijos. Apgailestavo, 
kad tuose pasitarimuose ne
dalyvauja lietuvių atstovas, 
bendrai veikiant tų pasita
rimų išdavos ir vieniems ir 
kitiems būtų žymiai sėk
mingesnės ir naudingesnės. 
Čia pirmininkaujantis stai
ga įspėjo baigti kalbą, ką 
ir padariau...

Po labai vykusiai atliktų 
L. Kongreso programoje už
sibrėžtų darbų, kiek liečia 
dabarties ir ateities politi
nius santykius ir jų paruo
šimus ateičiai su Sovietų 
Sąjunga ir JAV, neutrali
zavimas ir status quo padė
tį santykių su mūsų kaimy
nais, nerandant nors valan
dos laiko juos pagvildenti, 
ar nebus vienas šio kongre
so darbų ir uždavinių mi
nusu.

Vincas žemaitis
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ŠVENTOJI LIETUVA —— —*  "I

‘Kas bus, jei nelaimė mus 
užklups greičiau, nei spėsime 
susivienyti ir suprasti, kad tė
vynės reikalas yra augštesnis 
už skirtingų partijų egoizmą, 
kad tėvynės reikale priešingo
sios partijos turi užmiršti asme 
niškus nesutikimus’ - rašė dr. 
Vincas Kudirka jau 1889 m. 
Varpo 11 numeryje.

Nuo tų mūsų jautraus tėvy
nės sūnaus pasakytų žodžių 
praėjo 90 metų, bet jie šaukte 
šaukiasi atkreipti dėmėsi ir 
šiandien. Istorija rodo, kad 
tiesos žodžiai dažnai išryškėja 
ne iš karto, ne staigiai, o tik po 
daugelio gyvenimo metų, kai 
istorinių įvykių perspektyva 
įgalina pažinti jų esmę bei 
prasmę.

Vieningumo idealą didžiuo
se tautos siekimuose jau skelbė 
ir mūsų tautos atgimimo tėvas 
dr. Jonas Basanavičius. Jis ėjo 
per gyvenimą nesvyruodamas 

tiesiu, neklaidingu keliu siek
damas - ir kitus ragindamas 
vieningai dirbti tautos idealui 
nors ir skirtingais, bet garbin
gais metodais - nepriklauso
mos Lietuvos atstatymo.

Mūsų vieninga laikysena 
ypatingai svarbi dabar, ma
tant Kremliaus valdovus kal
bančius su laisvųjų kraštų va
dovybėmis apie taiką, draugiš 
kus santykius, o tuo pačiu lai
ku ruoša vyksta jų sunaikini
mui. Vieningumas yra mums 
itin reikalingas dabar, kai ma 
tome religijos ir mūsų tautos 
priešus, Kremliaus valdovus 
rafinuotai besiveržiančius, iš
viršiniai taikia koegzistencijos 
skraiste apsigaubusius, į mūsų 
išeivijos gretas, kad jų vienin
gumą suardžius, kovingumą 
paraližavus. O kad kylis yra 
daromas, matome tai ne vien 
iš įvairios spaudos puslapių.

Gerai žinome, jog kiekvie

nos tautos, o taip pat ir išeivi
jos pagrinde, stovi individas 
tik savo likimu, atrodo, besi
rūpinantis. Tačiau kiekvieno 
individo gyvenimas rišasi su 
kitais individais - ir tai sudaro 
bendruomenę. Bendruomenė 
įgauna tiek reikšmės ir svorio 
bei pasitikėjimo, kiek indivi
dai turi išsiugdę bendruome
ninio nusiteikimo bendram 
darbui.

Lietuvoje toks bendro dar
bo nusiteikimas buvo labai 
stiprus, todėl bendromis jėgo
mis per trumpą poros dešim
čių neriklausomybės laikotar
pį prisikėlusi lietuvių tauta 
vispusiškai suklestėjo. Ir ne 
veltui tekdavo girdėti - šventa 
Lietuvos žemė, šventoji Žemai 
tija. Mums vaikams tai buvo 
nesuprantama, tačiau dabar, 
matant kiek pasaulis yra mo
raliai pasimetęs, darosi aišku, 
kad lietuvis buvo tikrai šven

tas. Ir čia išeivijoje pirmieji 
mūsų imigrantai tokio ben
druomeniniam darbui nusitei
kimo pasėkoje, pristatė baž
nyčių, mokyklų, kultūros na
mų, išugdė - nors čia, svetur 
gimusių ir Lietuvos nemačiu
sių - stiprių asmenybių, ku
rių vieni iš paskutinių buvo A. 
CMis, kun. J. Jutkevičius ir kiti 
sugebėję to paties, mums vi
siems bendro, idealo siekti 
bendromis jėgoniis ir teisin
gais bei garbingais metodais.

Kyla klausimas, ko patrio
tas išeivijos lietuvis šiandien la
biausiai trokšta? Pirmiausiai 
jis nori likti lietusiu ir tokiais 
matyti vaikus bei vaikaičius. 
Tai kiekvieno prigimta teise? 
Ta savo teise remdamasis jis 
reikalauja savai tautai laisvės, 
suvereninės teisės savos nepri
klausomos valstybės ribose, 
savoje\/tautybės realizuotis. 
Šiandien, kai lietuvių tauta 
yra pavergta, mūsų aukščiau
sias ideologinis principas yra 
kovoti už nepriklausomos Lie

tuvos atstatymą.
Kai kurie ‘patriotai’ jau ban

do įrodinėti, kad Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo rei
kalu reikia kalbėtis su Lietu
vos komunisTais. Tačiau, kaip~ 
iš praeities (ir dabarties!...) 
patyrimų žinome, pokalbių tu
rinys yra tik Kremliaus valdo
vų aprobuotas, tik jų naudai. 
Tai vis dažniau pastebim iris 
ten nuvykusių išeivių ‘patrio
tų’ pokalbių spaudoje ...

Tačiau patriotas lietuvis 
šiandien išeivijos spaudoje nuo
lat skaito apie vis naujų įvai
rių politinių komitetų, komisi
jų, atstovybių steigimą, persi
organizavimą - nors tikslaus, 
koordinuoto bei tvirto organi
zacinio ir ideologinio bendro 
darbo, vadovaujantis aukš
čiau minėtų mūsų tautos vete
ranų pavyzdžiu, vis nesulau
kia.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

SUTIKITE BANKĄ PASITIKĖJIMU IŠUGDYTA-

Ir reikėjo miesto, kaip Clevelandas, kad tai 
būtų galima.

/hierflfrust

Sutikite AmeriTrust Clevelando, 
tai naujas vardas Cleveland Trust, Ohio 
didžiausio banko.

Vardas yra naujas, bet jis paveldi 
85 metų palikimą pasitikėjimo savo kli- 
jentų ir Clevelando gyventojų.

Užtenkamai pasitikėjimo ryžtis 
plečiant banko operacijas ir pastoviai 

kuriant naujus skyrius Clevelando patar
navimui, miestui plečiantis ir augant. ' ’ ' 

"Trust for all Time" - Clevelando insti
tucija įkurta 1914. kaip krašto pirmasis 

bendruomenės pasitikėjimo fondas. 
Pasitikėjimo žmonėmis simbolizuoja ati

darant duris visiems klijentams norintiems atsi
imti savo indėlius 1933 m. panikoje, kada daugelis 

Clevelando bankų užsidarė.
Pasitikėjimas Clevelando ateitimi išleidžiant 

virš $55 milijonus atnaujinimui ir padidinimui savo 
vyriausios įstaigos miesto centre ir steigiant naujus 
skyrius per paskutinius 10 metų ir yra pasiryžęs 

tęsti toliau su naujais užmačiais.
AmeriTrust gali pristatyti naują vardą Vidurio 

Amerikos bankų sferoje, bet tai nėra vienos dienos 
sėkmės istorija.

Buvo reikalinga banko kaip Cleveland Trust
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Detantės užkulisiai
Kissingerio atsiminimų šviesoje

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Pereitą mėnesį pasirodė pir
mas Henry Kissinger atsimi
nimų tomas ‘Baltųjų Rūmų 
Metai’. Jame Kissinger apra
šė savo veiklą per pirmus ke
turis Nixono prezidentavimo 
metus, kad jis buvo tik prezi
dento saugumo patarėjas, o 
užsienio reikalų ministeriu - 
Valstybės Sekretorium buvo 
W. Rogers.

Tai stora knyga - 1521 psl. 
teksto ir fotografijų, kainuo
janti $22.5 ir yra jau išversta į 
17 kalbų (vokiečiams ją išvers
ti į savo kalbą prireikė to pa
ties formato 1632 psl.). Koks 
gi tos knygos tikslas? Kai tokį 
klausimą, knygos prancūziš
kos laidos pasirodymo proga, 
Paryžiuje pastatė Le Monde 
vyr. redaktorius Andre Fon- 
taine, Kissinger atsakė:

‘Aš norėjau parodyti Ameri
kos perėjimą iš dominuojan- 
čjos pozicijos į vis dar stipriau
sios pasaulyje - bet jau nebe- 
dominuojančios - valstybės^jo- 
ziciją, ir to sukeltą intelektua- 
linę, politinę ir emocinę ago
niją. Ir dėl to aš galvojau, 
jog reikia duoti detales, kad 
parodžius kaip ir kodėl buvo 
padaryti sprendimai, koks 
buvo biurokratinis spaudimas 
ko norėjo visuomenė ...’

Į sekantį klausimą, kaip 
jam dabar atrodo, ar verta bu 
vo ta kaina, kuri buvo sumo
kėta už 1973 metų Paryžiaus 
taiką su Vietnamu ir ar jis, 
Kissinger, iš tikro galvojęs jog 
Pietų Vietnamas galės išsilai
kyti amerikiečiams pasitrau
kus - autorius atsakė: A

‘Šviesoje to, kas atsitiko - ži
noma, kad ne. Bet niekas ne- 
galėjo numatyti Watergates. 
J ei aš būčiau žinojęs^ kad karą 
paseks Watergate - tai, aišku, 
nebuvo prasmės ieškoti garbin 
gos taikos. Aš tikėjausi, kad po 
karo Amerika susitaikins su sa 
vimi ir nauja vienybė išsaugos 

mūsų taprtautinę poziciją. Jei 
taip būtų atsitikę, aš manau, 
kad Indokinija galėtų pasi
džiaugti taika, - bent duotų 
progos vietnamiečiams patiem 
laisvai nuspręsti savo ateitį.’

Į klausimą, kas daugiausia 
prisidėjo prie Amerikos presti
žo kritimo, Kissinger atsakė:

‘Visų pirma mes neturėjų- 
me normalaus prezidento nuo 
Eisenhowerj£uĮąikų. Po jo tu- 
rė^bnTe'pasikėsinimus, prezi
dentą išvarytą iš pareigų, ne
rinktą prezidentą ir pagaliau 
turime prezidentą nepapras
tai spaudžiamą vidaus politi
kos problemų. Tokiu būdu 
beveik visos kartos laikotarpy
je neturėjome normalios ]^e- 
zidęntūros. Antra, per daug 
pasiduota pagundai vesti už
sienio politiką kaip vidaus, t.y 
ją keisti po kiekvienų rinkimų. 
Tai sudaro nepastovumo įspū
dį. Trečia, išskyrus pačią pra
džią septinto dešimtmečio šia
me šimtmetyje, mes nebeva- 
dovaujame įvykiams. Visi tie 
faktoriai veikė. Aš nesutinku 
su prezidentu Cartęriu _kad 
mūsų visųptnerĮė serga. Serga 
tjE~vad(>yaujantis sluoksnis.’

Ateinančiuose numeriuose 
mes kar kiek plačiau sustosi
me prie tų atsiminimų, ypač 
tos dalies, kurie liečia santy
kius su sovietais, vadinamą 
detantes laikotarpį.

Apie tos epochos pradžią 
Kissinger rašo:

‘Ketvirtadienį, 1972 m. ba
landžio 20 d. 1-mą vai. ryto iš
skridau^ su vienu iš preziden
to lėktuvų* į Maskvą. Mane 
lydėjo sovietų ambasadorius A 
Dobryninas, kuris tokiu būdu 
galėjo greičiausiai patekti į 
Maskvą. Turėjome ir sovietų 
navigatorių, turinti duoti nu
rodymus skrendant per sovie
tų teritoriją.

Mano kelionė buvo slapta. 
Apie ją turėjo būti paskelbta

Rochesterio Lietuvių Bendruomenės choro 30 metų sukaktuvinis koncertas įvyks 
šį šeštadienį, gruodžio 1 d. 7:30 v.v., parapijos salėje. Nuotraukoje - choro nariai 
repeticijos metu.

tik grįžus. Sovietai jos prašė 
jau prieš kelis mėnesius. Grei
čiausiai dėl to, kad aš buvau 
su slapta misija Pekine ir jie 
norėjo lygių teisių.

Taip pat ir Nixon buvo už 
slaptas derybas - tarp kitko ir 
dėlto, kad tokiu būdu galėjo 
nudelsti konfrontaciją su Vals- 
tybės SekretoriurnUAšvisados 
vertinu daugiau privačius po- 
kalbius, nes tada nesu privers
tas išpildyti lūkesčius, kuriuos 
su mano misija susieja spauda 
ir kritikai.

Apie 8 vai. buvau Maskvoje. 
Mūsų lėktuvas nusileido kari
nio aerodromo kampe. Ten 
mane pasitiko pirmas užs. rei
kalų ministerio pavaduotojas 
Vasili Kuznecov ... Mūsų au
tomobilių kolona 160 km. grei
čiu pralėkė gatvėmis į Lenino 
kąlvas, kur mūsų laukė pato
giai įruoštas namas ...

Viename, kaip raštinė įreng- 
tame kambaryje buvo seifas, 
kuris mums buvo pasiūlytas 
laikyti slaptus dokumentus. 
Jis atrodė labai senoviškai ir 
darė įspūdžio, kad susidėjo iš 
judamų dalių. Galima buvo 
įsivaizduoti, kad atskiri stal- 
ciaTsu jų turiniu galėtų būti 

naktį pernešti į kitą aukštą, 
kur mūsų šeimininkai galėtų 
su jų turiniu ramiai susipažin
ti.

Mandagiai atsisakėme nuo 
to pasiūlymo. Mūsų slapti do
kumentai buvo laikomi dide- 

’ lėie metalinėje dėžėje, kurią 
visą dieną saugojo saugumo 
agentas Gary McLeod. Nak
čiai jis dėžę pasiimdavo į savo 
miegamąjį, kuriuo dalinosi su 
kitu agentu Jack Ready, ir 
pasistatydavo ją tarp lovų.

Toje kelionėje aš pirmą kar
tą pasinaudojau ir kasete - 
magnetinėm juostelėm. Kai 
norėdavom ką nors aptarti, 
kad to negalėtų suprasti mūsų 
šeimininkai, paleisdavom gar
siai juostelę, kuioje keli balsai 
buvo įkalbėję nesuprantamų 
žodžių pynę.

Ar tas metodas ką padėjo, 
aišku, mes nežinome, tačiau 
kiekvienas, kuris tuo būdu il
gesnį laiką naudojasi, gali 
pats išeiti iš proto. Daugiau
siai mes stengėmės kalbėti 
taip, kad būtumėm sunkiai su 
prantami, arba nuomonėmis 
pasidalindavom raštiškai.

Net vaikščiodami po sodą, 

mes šnekėjomės pusbalsiu, nes 
mūsų saugumo žmonės buvo 
patyrę iš Willy Brandt, kad 
net medžiuose yra paslėpti 
mikrofonai.

Turėjome tokį respektą 
KGB, kad net mūsų sekretorės 
buvo atsigabenusios iš namų 
paprastas (ne elektronines) 
mašinėles, kad akylus šeimi
ninkai negalėtų iš elektrinių 
impulsų nustatyti rašomą teks 
tą.

(Bus daugiau)

Skaitykit ir platinkit

DIRVĄ

TOOL & DIE
AND

GAUGE MAKERS
Minimum expertence 5-8 vears, a 
long program, area rates, ekcellent 
fringe benefits.

CALL BETWEEN I TO 3:30 P. M.

H & H INDUSTRIES 
2891 Wilmington Pike 
Dayton, Ohio 45419 

513-294-7575
Art Equal Opportunity Employer

(45-47)

ŠIRDIS IŠ GRANITO R. SPAUS

Ištrauka iŠ naujo romano

Netrukus Sereiką pasiekė žinios, kad 
stiprios NKVD pajėgos net su tanketėmis 
košė jo pažymėtą klampynę, kad ten girdė
josi šūviai, sprogimai. Tuščiomis grįžtančios 
jėgos buvo apsupusios daugelį sodybų, pa
daryta nemaža kratų, kitur susidurta su par
tizanais, įvyko ne vienos kautynės. Pasklido 
daugybę gandų, ir apylinkėje žinomi raudo
nieji, kolektyvinių ūkių agitatoriai, praradę 
žadą, nutilo — vienas kitas pradėjo lankyti 
bažnyčią, muštis į krūtinę, viešai žegnotis, 
nusižiūrėjęs į kitus. Tuo tarpu užpultame 
valsčiuje, arba, nauju terminu, nubuožinta
me valsčiuje, sudegus kareivinėms, sunaiki
nus milicijos būstinę, paėmus iš kooperatyvo 
partizanams būtinų dalykų žiemai, išlaks- 
čius visai raudonųjų valdžiai su partorgu, 
vykdomojo komiteto pirmininku, sekretoriu
mi ir kitais pareigūnais, tvarka visai pairo. 
Visos taip svarbios komunistinės gradacijos 
funkcijos persikėlė į palyginti nedidelę mo
kyklą, kurioje vos vos tilpo. Be to, visoms 
byloms, raštinės įrengimams žuvus, nauji, 
prieš savo valią paskirti pareigūnai kratėsi 
bet kokio darbo, tvirtindami nieko nesupran
tą ir tame teigimo šį kartą buvo daug tiesos. 

Užtat valsčiaus ūkininkai kiek atsikvėpė ži
nodami, kad praeis nemaža laiko, kol prie
vartos botagas kris vėl ant jų nugarų.

šalčiams vis labiau kaustant, naujam 
sniegui nenoriai krintant, Sereika skubėjo 
pasinaudoti šiokia tokia užviešpatavusia ra
mybe ir karštligiškai tvarkė naujus ryšius. 
Su nerimu matė, kad taip gražiai ligšiol pa
sitarnavę maži partizanų vienetai dėl vienų 
ar kitų priežasčių pradėjo pūstis, augti. Toks 
didelis žmonių skaičius nežadėjo nieko gero. 
Pavasarį, vasarą planavo žūtbūt grąžinti bu
vusią padėtį.

Pirma proga su Alėjūnu aplankė ir ne
seniai išplėštus iš NKVD nagų. Du iš jų, ne
pajėgę pasikelti, sukėlė šiurpų vaizdą. Vie- 
nas’partizano brolis su išsuktais pirštais, su
laužytom kojom, nudeginta oda maldavo, kad 
jį nušautų, nunuodytų. Negalįs daugiau kęs
ti. Kitas, įtartas globojęs pašautą partizaną, 
sudaužytas, visas mėlynas, vėmė krauju, veik 
nieko neėmė į burną ir nyko akyse.

Ūkininkai, pasiėmę juos gydyti, NKVD 
pagauti, rizikavo sulaukti to paties likimo, 
tad kiekvienas žingsnis ar šuns sulojimas 

kėlė plaukus, tankino širdies dūžius, bet bai
sios naštos niekas nesikratė.

Išėjęs Sereika murmtelėjo:
— Kiek tų šventų žmonių Lietuvoje, 

anksčiau apie juos net nepagalvojau!
> — Jei būčiau tada atidžiau žvilgterėjęs
į tuos du mirštančius, nė vieno gyvo nebūčiau 
palikęs milicijos būstinėje, — piktai atsakė 
Alėjūnas, — mes kovojame ne sų rusų tauta, 
bet su sadistais, nusikaltėliais, valdomais 
satrapo Stalirfo.

— Kas skaudžiausia, kad dalis rusų be
laisvių Lietuvoje, išlikę per mūsų žmonių ge
rumą, dabar, norėdami įsigyti malonę, ypa
tingai žiaurūs NKVD tarnyboje. Juos turime 
naikinti be pasigailėjimo, nes jie pažįsta 
vietovę.

iįs V

Įtūžęs okupantas siuto, kur tik -pajėgė. 
Nerasdamas kaltų, engė nekaltuosius. Nuo 
pat antrojo įsibrovimo į Lietuvą pripildyti 
kalėjimai netuštėjo, srovenantis kraujas ne
džiūvo ir kankinių aimanos netilo. Slogi bai
mė tykojo kiekviename žingsnyje: ledinio 
Sibiro vaizdai ir šiurpą keliąs kankinamojo 
riksmas po dienos vargo gulė kartu į lovą. 
Dažnas ryžosi geriau mirti su ginklu ran
kose, negu tęsti tokį gyvenimą. Veltui Serei
ka atkalbinėjo besiveržiančius į partizanų 
eiles tvirtindamas, kad neatėjęs laikas, kad



1979 m. lapkričio 29 d. DIRVA Nr.46/47 - 11

Žvilgsnis i lietuvišką nacionalizmą (3) Vyt. Alantas

Dešinysis ekstremizmas arba
vieno disputo istorija

Kaip kiekvienoje srovėje, 
taip ir dešiniojoje būna ekstre
mistų. kurie konfesijos vardu 
nacionalizmą taip nuvertina, 
jog sumaišo ji su fašizmu, na
cizmu ir net su pagonybe, ku
ri jų akyse irgi labai smerkti
na.

Papasakosiu čia istoriją, ku
ri vaizdžiai paryškina tai, kas 
buvo pasakyta aukščiau. 1951 
metais išėjo mano romanas 
Pragaro Pošvaistės, kuris sukė
lė porą metų užtrukusias dis
kusijas spaudoje ir visuomenė
je. Žymiai vėliau, 1962 m. 
atsiliepė mano jaunystės drau
gas ir gimnazijos suolo kolega, 
rašytojas ir kritikas dr. Jonas 
Grinius, paskelbdamas Aiduo 
se (Nr. 9, 1962 m.) ilgą mano 
knygos vertinimą antrašte: 
Vytautas Alantas tarp tautL, 
nės ideologijosJcGrėjųT įrita
me pačiame numeryje buvo 
įdėtas ir mano atsakymas: Dr. 
Jono Griniaus požiūris į anti
kinę Lietuvą.

Grinius smarkiai puolė 
mano veikalą ir mane už ‘no
rą’ atgaivinti senąjį lietuvjų

tikėjimą tvirtindamas, jog tai 
esą nebeįmanoma, nors kitoje 
vietoje pastebėjo šių laikų ‘su- 
pagonėjimą’. Jis itin baugino 
mane nacionalizmo baubu 
tvirtindamas, jog mano roma
no didvyrio ‘gaivinama seno
vės lietuvių stabmeldiška reli
gija bei dorovė su amžinos ug
nies ir Pilėnų kunigaikščio kul
tu nedaug kuo skirtųsi nuo vo
kiečių nacių pagonybės’, kuri 
daugiausia prisidėjusi prie 
Antrojo Pasaulinio karo kilimo. 
Kodėl tas nacionalizmas būtų 
toks pražūtingas jis nenurodė, 
tik skliausteliuose pastebėjo, 
jog tatai liudiją Vokietijos ir 
Japonijos pavyzdžiai.

Mūsų prosenolių tikėjimo, 
jų dorovės, Amžinosios Ugnies 
ir Margerio kulto sulyginimas 
su vokiečių nacit^ pagonybe 
mane neišpasakytai nustebino 
Mes nuo mokyklos suolo buvo
me įpratę žiūrėti, ir šiandien 
tebežiūrime, į savo proseno
lius kaip į aukštos doroyės, lais 
vę mylinčius žmones - turin
čius humaniškus papročius,

OPPORTUNITY FOR PROFESS’ONAL HELP 
J OR 600 BEDS GENERAL HOSPI I'AL IN A CUNGENAL, J 1OSF ITAL 

AND COMMUNITY.

REGISTERED NUCLEAR TECHNICIAN-BODY 
SCANNER

REGISTERED TECHNICIAN-IVPs & ROUTJNĖ 
RADIOGRAPHY

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

excellent salary & fringe benefits:
ALSO

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

PERSONNEL POLICIES & FRINGE BENEFITS.
APPLY CALL OR WRITE SHARON WILSON.

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

1-817-334-6303
tqual Opportunity Employer

(39-45)

pav. vaišingumą ir kitų tautų 
toleranciją.O į Margerį mes 
žiūrime kaip į karžygiškumo 
ir laisvės meilės idealo viršūnę. 
Margerio didvyriškas žygis nie 
kad neišdils iš lietuvio atmin
ties ir širdies,kol gyvuos lietu
vių tauta ir bus įkvėpimo šal- 
tįnįs ateinančioms teartoms.. 
kaip reikia mylėti laisvę. Pi
lėnų vizijos palyginimas su na 
cių ekspansionizmu bei mili- 
tarizmu, be abejo, bus iš dr. 
Jono Griniaus lūpų per neap- 
sižiūrėjimą išsprūdęs žodis, 
taip neteisingai suniekinąs mū 
sų senolių aukštas tėvynės mei
lės dorybes.

Susidaro įspūdis, kad mano 
oponentas nesugebėjo, ar ne
norėjo įvertinti antikinės Lie
tuvos moralinio poveikio mo
derniajai Lietuvai ir, žiūrėda
mas i tautos praeitį pro ribo
tus konfesinius akinius, ne tTl< 
hebejaūčiT^m ėileš^prieškrikš
čioniškos Lietuvos šventiesiem 
aukurams, bet - jei galėtų - ro- 
clos visą prosenolių dorovės bei 
išminties palikimą išbrauktų 
išjstpriįQS_puslapių. Jlsnenie- 
mato, jog Margerio įkvėpti žy
giai kartojasi mūsų dienų tik
rovėje. Ar ne partizanai susi
sprogdindavo bunkeriuose, 
kai nebematydavo išsigelbėji
mo? Pilėnų vizija miniatūroje 
pasikartojo ISZ&jn., kai Ro
mo Kąlanjps gyvasis degėlas 
užsiliepsnojo Kauno miesto 
sode. Net ir katalikiškuose 
sluoksniuose neatsirado žmo
nių, kurie Kalantos žygį būtų
pasmerkę, nors, rodosi, bažny- ' Savo atsakymą dr. J. Gri- 
čia savižudybę laiko nuodėme.

Jei mes apsiribojame tiktai 
krikščioniškąja Lietuva ir nu- 
leidžiame praeities uždangą 
už kurios slypi labai erdvi pa
norama - sklidina karžygišku. 
Žygių bei L _____
remta i mūsų senolių išmintį sios Lietuvos atkūrėjams. Se-

Rašytojas Vyt. Alantas

irjaisvės meilę - mes užverčia
me tas versmes, iš kurių tauta 
sėmėsi dvasinių lobių prisikel- 
dama gyvenimui, Puoselėti 
tik krikščionišką pasaulėžiūrą 
ir be jokių skrupulų aįmesti 
antikinės Lietuvos sukurtą 
dvasinį palikimą - yra nė kuo 
nepateisinamas kraštutįnu^ 
mas.

niui aš baigiau šiais žodžiais: 
‘Savo Pragaro Pašvaistėse aš 

pabrėžiau, kad negalima iš
braukti iš istorijos nei antiki
nės Lietuvos tikėjimo, nei krik 
ščionybės. Antikinė Lietuva 

idų gadynė, at- buvo didelis postūmis naujo-

nosios Lietuvos dorovėje rasi
me daug elementų, kurie ne- 
prieštarauja krikščioniškai mo
ralei. Čia reikėtų ieškoti sin
tezės, o ne priešybių. Jeflo^ 
maš~Akvinietis įtraukė į savo 
teologiją Aristotelį ir Platoną, 
tai kodėl mes turėtume purty
tis tų moralinių principų, ku
riuos mūsų prosenoliai~puose- 
lėjoprie Amžinosios Ugnies au- 
kuru? Jei mes tikime lietuvių 
tautos amžinybe, tai tuo pa
čiu turime pripažinti jos isto
rijos tęstinumą ir negalime 
vienos gadynės vardu atmesti 
kitos gadynės sukurtų verty
bių’.

(Bus daugiau)

jokio teigiamo ženklo nėra, tauta be para
mos iš šalies negalinti pakelti ginklo prieš 
milžinišką, moderniais ginklais apginkluotą 
armiją, kad civiliai patriotai labiau reikalingi 
ir pageidaujami negu ginkluoti.

Dar labiau niaukėsi jo veidas, artėjant 
Kalėdoms, žinojo, kad ši šeimos, artimųjų 
šventė pagimdysianti nenugalimą savųjų 
pasiilgimą, kartu pareikalausianti naujų au
kų. Lyg tos peteliškės į šviesą, skrisią par
tizanai Į namus, žinant nuožmų okupantą, 
net iš savo tautos sielos mėginantį išrauti 
bet kokią šilumą, bet kokį mistinį džiaugs
mą, reikėjo laukti spąstų, pasipilančio krau
jo, jo garuose išgirsti naujas raudas, naujo 
sielvarto melodiją.

Sereika raštu perspėjo visus savo vy
rus, norinčius vykti pas saviškius. Reikalavo 
ypatingo atsargumo, o partizanus, kurių šei
mos, tėvai jau tūnojo Sibiro ledynuose, tai
gose, kurių sodybos jau buvo sunaikintos ar 
tuščios, sukvietė į didžiausią bunkerį, ku
riame dvi partizanų sesės ir viena sužieduo
tinė paruošė kūčias. Prieš sėdant už impro
vizuoto didelio stalo, Sereika su Alėjūnu iš
ėjo iš bunkerio pasižvalgyti, maišeliuose ne
šini sargybiniams moterų paruoštas dovanas.

Šaltos žvaigždės mirksėjo begaliniame 
danguje, jungdamos Sibire kenčiančius su 
Lietuvoje liūdinčiais. Niekur gyvybės ženk
lo, tik mirusios šakos, tik ledinius sparnus 
suglaudęs, suklupęs vėjas laikėsi toliau miš

ko, nepajėgdamas dūkti.
Abu vyrai, paėjėję toliau ant kalnelio, 

įtempė klausą, mėgino išskirti kurį garsą 
erdvėje. Staiga iš tolybių atplaukė šunų ska
lijimas, jis skrodė, plėšė naktį, baimę sunkė 
į Kalėdų. tylą. Partizanai slenka į namus 
ar NKVD supa sodybą? Lojimai skelbia 
džiaugsmą, o gal tai mirties agonijos ženklai? 
Karštas pasimatymo bučinys ar paskutinis 
sudiev iš stingstančių lūpų ...

— Ką manai, Vėjau, ką atneš mums 
šioji naktis?

— Bijau aš jos. Porą paskutiniųjų sa
vaičių ivanų lyg nebūta. Tai tik pasiruošimo 
ženklas. Lietuvis sentimentalus, dėl to ir 
neatsargus. Pošius tokį kelią pėsčiomis su 
reumato susuktom kojom keliavo, kad išvys
tų mane! O ką kalbėti apie jaunus, sveikus. 
Tegu Dievas juos saugo.

— Gimnazijoje tu neminėjai Dievo.
— Kai visi mus išduoda, tenka kreip

tis į Jį. Nukryžiuotasis labiau Suprantamas, 
prieinamas mums.

Apėjo, patikrino sargybas, įteikė kiek
vienam po dovaną. Paskutinis buvo Miškinis.

— Aš nevertas dovanos, per mane žuvo 
Rūta.

— Kovos lauke atitaisysi savo klaidą. 
Imk. — Sereika draugiškai paplojo per petį, 
ir įvyko staigmena. Nebe jaunas, kietas vy
ras pravirko kaip vaikas.

— Gerai, Miškini, suprantam, — Serei
ka tvirtai spustelėjo jam ranką.

Grįžo į bunkerį tylėdami. Prie pat jo 
Alėjūnas pašnabždėjo:

— Tie suvilkėję vyrai garbina tave, kaip 
pagonys stabą.

— Lygiai aš juos.
— Vis negaliu pamiršti Rūtos, taip ne

seniai keliavom greta.
— Paskaitytum prierašą prie jos bylosi 

bliad atravilas (kekįšė nusinuodijo). Daug 
naudingų žinių apturėjome, žygis buvo 
vertas.

— Grįžtu į gimnaziją ir prisimenu meta
morfozes. Tai buvo popieriuje, o štai ir 
gyvenime.

Dar kurį laiką klausėsi, bet apylinkėje 
viešpatavo tyla. Sutartu būdu pabeldė į 
kelmą.

Viduje grupelėmis šnekučiuotasi. Serei
ka linktelėjo vienam vyrui.

— Kunige, laikas pradėti.
Besislapstąs kunigas iš Ukmergės, su

kalbėjęs maldą, palaimino stalą ir atvyniojo 
plotkeles, paduodamas jas Sereikai. Tas 
ėjo aplink, laužė, dalinosi su vyrais. Baigęs, 
linktelėjęs sėstis, kurį laiką stovėjo susi
kaupdamas.

— Ginklo broliai, mus pasiekęs "Lais
vės žvalgas" tvirtina, kad- taiką įgyvendins 
tik karas, o ne taikos konferencija...
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Mirė vyr. skt. Ona Saulaitienė ATSISVEIKINANT SU A.A. DR. GEDEMINU J. ČEKU

Ilgos ir sunkios širdies ligos 
išvarginta, š. m. lapkričio 15 d. 
Waterbury, Conn., ligoninėj mi
rė v.s. Ona Saulaitienė, sulaukusi 
71 mėty amžiaus.

Buvo gimusi Panevėžyje. Studi
javo Rygoje, Londone. Iš profesi
jos mokytoja. Mokytojavo Šiau
lių, Pagėgių, Kauno V-je ir 
“Aušros” mergaičių gimnazijoje, 
o taip pat Augsburgo lietuvių 
gimnazijoje. Dėstė kalbas.

Mokėdama anglų kalbą, buvo 
vertėja 1933 m. Palangos sąskry
dyje priimant R. Baden-Powellį 
ir 650 Anglijos skautų-čių vado- 
vų-vių ekskursiją.

1934 m. buvo vyr. skaučių 
draugovės draugininke Šiauliuo
se. Vėliau skaučių vietininkė 
Pagėgiuose ir nuo 1938 m. tun- 
tininkė Kaune. J. A. V. skaučių 
vietininkė Waterburyje, Conn.

Vokietijoje ir JAV-bėse kelis 
kartus buvo ir LSS Tarybos narė.

1936 m. vasarą lankė trejus 
(paukštyčių, skaučių ir vyr. 
skaučių) vadovėms kursus skau- 
čiti vadovių lavinimo centre 
Foxlease, Anglijoje. Lankėsi ir 
skautybės įkūrėjo R. Baden-Po- 
wellio namuose Anglijoje.

Gavusi ir paties autoriaus suti
kimą, Baden-Powellio knygą 
“Skautybė Mergaitėms” išvertė, 
sulietuvino ir papildė pritaiky
dama lietuviškajai skautybei. Se
serija šią knygą išleido 1J)38 m., 
vėliau Vokietijoje ši svarbi skau- 
tamokslio knyga buvo išleista ro
tatoriumi, o II-ji laida buvo vėl 
išleista spaustuvėje. Yra išvertusi 
lietuvių kalbon ir daugiau Ba- 
den-Powellio raštų.

Daugelį metų buvo Skautų 
Aido bendradarbė, o nuo 1964 
metų ir redakcijos narė.

Naudodamasi gausia skautiš
kąja literatūra įvairiomisK kalbo 
mis. buvo gerai išstudijavusi skau 
tybės problemas. Būdama peda
gogė į skautybę žiūrėjo kaip ; jau
nimo ugdymo sąjūdį.

Į “Skautų Aidą” ir kitus skau
tiškus leidinius yra parašiusi ke
lis šimtus straipsnių bei studijų 
ideologijos, metodų ir progra
miniais klausimais; taip pat ne
maža gamtos bei šiaip aprašy
mų ir pedagoginės beletristikos.

Už skautybei pašvęstą gyveni
mą LSS be kitų garbės žymenų 
buvo apdovanota Geležinio Vil
ko ordenu.

Kelis kartus gyvenime 'sirgusi 
aštria reumato liga ir pastarųjų

WALNUT P ARK PLAZA 
P. B. X.

EXPER1ENCED ONLY FULL OR 
PART T1ME, 55 5 CONSOLE. ASK 

FOR MRS. FACTOR1 

215-176-2250

5.VANTED EXPI.R1L.NCED 
ALL AROUND MAINTENANCE MAN 

FOR I IEAT TREAT SHOP.
Good wages & bcnefits, 

APPLY IN PERSON 
ENG1NEERED HEAT TREAT INC.

31271 Slephen.son Hwy. 
Madison Hts., Mich. -18071

An Equal Opportūnity Employer 
(38-44)

Experienced
Combination

FITTER / WELDER/BU RN ER
Muši be able to read blueprinls and 
fit material lo specifications. Mušt 
be able to weld in any pos-ition and 
burn.

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

WHITEHEAD & KALES
58 HALTINER 

R1VER ROUGE, MICH. 48218
An Equal Opportunity Employer

(-11-501

OPPORTUNITY FOR JOURNEYMEN 
or

IST CLASS
LATHE & MiLL OPERATORS 

FulI or pait-lime for Manual and NC 
machines. Excellent pay, Blue Croos 
& Blue Shield, Deniai and major 
Medical insurance.

MCG MACHINE COMPANY 
15220 Common Rd.

Roseville. Mich. 48066 
313-771-4798

(45-1) 

18-kos metų laikotarpyje pergy
veno keletą sunkių širdies ope
racijų. Pastaraisiais keliais me
tais buvo labai sunkiame sveika
tos stovyje, bet nežiūrint fizinių 
kančių dvasiniai buvo stipri ir 
pozityvi, nesiskundžianti, nede
juojanti. Visuomet ieškojo “švie
siosios pusės” kiekvienoje padėty
je ir nenustodama vilties buvo 
dėkinga už viską, visame matė 
Dievo valią, kurios šaukiama pra 
ėjusi ketvirtadienį išėjo į amži
nuosius namus, giliam liūdesyje 
palikdama ją ilgus metus ligoje 
pasiaukojančiai slaugiusį vyrą v. 
s Antaną Saulaitį, sūnų kunigą 
v. s. Antaną, dukrą s. Marytę, 
daug giminių, artimųjų ir pla
čiąją lietuvišką skautišką šeimą.

Ilsėkis ramybėje, mieloji sesė. 
Tavo pasėtoji sėkla Seserijoje au
go, klestėjo ir skleidėsi gražiais 
lietuviškos skautybės žiedais — 
pavyzdingomis sesėmis ir geromis 
vadovėmis.

(Skautybės kelias)

AD505P

9Nwnber
OHIO LOTTERY’S DAILY NUMBER GAME.

Pardavimo agentai žinos laimėjusį numerį kelias 
minutes po traukimo. Taigi jei jūs esate laimėtojas, 
jūs galite atsiimti tuoj pat iki $599 už bilietą.

Nepraleiskite savo laimingo nujautimo šiandien. 
Žaiskite The NUMBER! Tai gali apsimokėti šią 
naktį’ Laimingas bilietas turi būti galiojantis.

Pelnas padeda Ohio būti geresne vieta gyvenimui

Jei būsi laimingas savo nujautimu apie numerius 
šiandien, užsitikrink, kad žaisi savo nujautimu. Tai 
gali būti The NUMBER! Šios nakties traukime Ohio 
Lottery’s laimįs numeris.

Gal būt jūs pabudote su numeriu kuris pasirodė 
sapne. O gal tai buvo laimingas priešpiečių nujauti
mas. Gal nujautimas pagaus jus iš darbo į namus!

Nežiūrint kada ir kokiu dienos laiku turėsite nu
jautimą apie numerį, jūs turite laiko žaisti The 
NUMBER. Spėjimas gali būti įteiktas minutėmis 
prieš naktinį traukimą.

Sekmadienį, gruodžio 9 d.Stebėkite The NUMBER traukimo, 
šiąnakt ir kiekvienų naktį 7:29 WEWS - TV (£)

1
L • į

Dr. Gedeminas J. Čekas mi
rė 1979 m. spalio 11 d. Kent 
County Memorial Hospital, 
kur jis netoli gyveno East 
Greenvvich, R.I., sulaukęs 52 
metų amžiaus.

Gimęs Tauragės mieste Lie
tuvoje 1927 m. sausio 3 dieną. 
Kaip ir daugelis iš mūsų, kar
tu su tėvais atsidūrė* Vokieti
joje, bėgdamas nuo raudonojo 

sovietų teroro. 1950 m. Vest
falijos universitete Miunstery- 
je baigė du kursus medicinos. 
1952 m. atvyko į JAV, Worces 
ter, Mass. ir čia pradėjo dirbti 
kad galėtų tęsti studijas. Jaus
damas. anglų kalbos sunku
mus, studijų tęsti išvyko į Hei
delbergą, Vokietiją ir 1956 m. 
baigė, gaudamas medicinos 
gydytojo diplomą Heidelbergo 
universitete.

Galutinai apsigyveno JAV. 
Gydytojo praktiką-internship 
atliko Nassau Ligoninėj,* L.I.
N. Y. 1956-1957 metais. Rezi
dentu buvoMannhattan Statė 
Hospital, N.Y. 1957-1958 m. 
Vėliau dirbo Charles V. 
Chapin ligoninėje Providence, 
R.I. Privačia paktika užsiė
mė South Plainfield, N.J.

Dr. G.J. Čekas buvo Ame- 
rican Medical Association na
rys, nuo pat jaunystės priklau

sė skautų organizacijai ir neo- 
lituanų korporacijai. Pasku
tiniu laiku gyveno East Green 
wich, R.I. ir nuo 1972 metų 
buvo skyriaus vedėju Rhode 
Island Medical Center Insti
tute o£ Mental Health.

Paskutinio atsisveikinimo 
pamaldas atliko Providence, 
R.I. lietuvių parapijos klebo
nas kun. V. Martinkus. Palai
dotas St. Mary’s kapinėse, 
New Britain, Conn., kur yra 
palaidoti kiti žmonos giminės. 
Į laidotuves buvo atvykę iš 
Bonn, Vokietijos Gedemino 
tėvas ir sesuo Irena. Brolis 
Aleksandras iš New Jersey, 
Aleksas J. Jankūnas su žmona 
is Chicagos, SteĮla^Abraitienė 
iš Floridos, E.,Cekienė su duk
ra A. Skrypiene iš New Yorko 
ir kiti giminės. Nuliūdime li
ko žmona Mavis Kirtytė.

~ ' (k)
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CHICAGOS NEOLITUANŲ 
METINE SUEIGA

mė valdybos atsistatydinimą, 
siekdama ją palikti kitai 
kadencijai. Tačiau išgirdusi 
pakartotinus pareiškimus, pa
dėkos ženklan triukšmingai 
nuplojo ir užgyrė apyskaitą :

Į naują valdybą, nominaci
jų komisijos vardu Reginai M o _ 
destienei pasiūlius, išrinkti: 

“Danutė’ Mikužienė, Gražina 
K. Gražienė, Vytas Paškus, dr. 
A. Arbarir G. Kasperaitienė. 
Į revizijos komisiją išrinkti: dr 
J. Juodikis, A. Juodvalkis ir J. 
Grigaitis.

Sueiga pakėlė į senjorus: Jū 
ratę Tautvilaitę ir Juozą Mi
kužį, kuriems uždėtos spal
vos Korp! metinės šventės su
eigoje, lapkričio 10 d.

M. Valiukėnas

Chicagos neolituanai savo 
metinę sueigą turėjo lapkričio 
4 d. Sueiga buvo darbinga, 
nors daug laiko sugaišta, besi
aiškinant galimybę rinkti 7 na
rių valdybą kitiems metams ... 
Sueiga išklausė valdybos ir 
kontrolės komisijos metinės 
veiklos pranešimus, juos pa
tvirtino, išrinko naują valdy
bą, aptarė korporacijos 57 m. 
sukakties minėjimą ir kt. bė
gamuosius klausimus. Sueigai 
primininkavo Algis Modestas, 
sekretoriavo Jolita Kriaučeliū
naitė.

Vidos Jonušienės, pirminin 
kės pranešime minėti svarbes
ni valdybos darbai, renginiai.

Pradėti darbo metai valdy
bos posėdžiu 1978 m. gruodžio 
6 d.. Toliau, drauge su Lietu
vių Tautinių Namų valdyba, 
Naujųjų Metų sutikimas. Sau- MANO ĮSPŪDŽIAI 
šio mėnesį dalinio sueiga. Va- 
sario 17 d. bendrai su kitomis 
organizacijomis - Užgavėnių 
karnavalas. Vasario 16 d. mi
nėjimą surengėme savybėje. 
Paskaitą skaitė fil. Daiva Mei- 
lienė. Minėjimą praturtino 
melodeklamacijos ir dainos. 
Gegužės 6 d. surengtas Moti
nos minėjimas. Gegužės 13 d. 
įvyko Vilniaus Universiteto 
400 metų sukakties minėjimas 
Jaunimo Centre. Jame paskai
tas skaitė prof. dr. J. Cadzow 
ir prof. dr V. Maciūnas. Me
ninę programos dalį atliko Iza
belė Žmuidzinienė. Sį minė
jimą rengiant valdybai talki
no renginių komisija (kol. L. 
Kriaučeliūnas, kol.jN. Valiu
kėnas).

Chicagos padalinys akty
viai talkininkavo Vyriausiai 
valdybai rengiant Korp! suva
žiavimą rugsėjo mėn. Tabor 
Farm, Sodus, Mich. Rugsėjo 
30 d. buvo surengtas gražus 
lietuvių spaudos atgavimo 75 
metų sukakties minėjimas 
Tautiniuose Namuose. Kalbė
jo dr. P. Gaida, ‘Tėviškės Ži
burių’ redaktorius. Progra
moje taip pat dalyvavo: D. 
Mikužienė, J. Kriaučeliūnaitė 
solistė M. Mojnkienė, muzikas 
A. Vasąitis. Minėjimo rengi
mu rūpinosi renginių komisija

Korporacija buvo atstovau
jama kitų organizacijų ruoš
tuose minėjimuose, šventėse.

Baigdama savo apyskaitinį 
pranešimą Vida Jonušienė pa
reiškė padėką su ja dirbusiems 
valdybos nariams: V. Mažei
kienei, V. Jakaitytei, A. Juod
valkiui, D. Vindašiūtei, ma
gistrai Zubrickaitei, tėvūnui 
A. Modestui, arbiter elegan- 
tiarum L. Dargiui, renginių 
komisijai ir visiems kitiems tal
kininkams, ‘kurie rado bent 
kiek laiko ir reikalo mūsų pas
tangas paremti’.

Iždininkas A. Juodvalkis 
pranešė apie padalinio finan
sinę būklę. Metai pradėti, pe
rėmus buv. valdybos kasą 
$4,023.13 ir parengta perduo
ti naujai valdybai $4,048.43 . 
Metinis balansas $6,447.66 . 
Kontrolės komisija (dr. J. Juo
dikis, V. Paškus ir A. Modes
tas), patikrinusi iždininko ve
damas Korp! iždo ir turto kny
gas, rado jas tvarkingai veda
mas, dokumentais paremtas ir 
iždininkui pareiškė padėką. 
Sueiga džiaugsmingai plojo! O 
bendrai sueiga nenoriai priė-

IS JAUNIMO

KONGRESO

Jūratė Tautvilaite

Noriu pasidalinti savo įspū
džiais iš praėjusio 1979 metų 
Lietuvių Jaunimo Kongreso 
Europoje.

Pagrindinė kongreso progra 
ma vyko Strawberry Hill sto
vyklavietėje, Anglijoje. Sto
vykla suorganizuota siekiant 
kad jaunimas, susirinkęs iš 
trylikos skirtingų kraštų, susi
jungtų jaunatviška dvasia ir 
sugrįžę į savo namus reikštųsi 
lietuviškoje veikloje. Stovyk
los programa buvo įvairi. Ji 
plačiai supažindino dalyvius 
su lietuvių tradicijomis, kalba 
tautosaka ir su okupuotos Lie
tuvos gyvenimu. Dienos buvo 
suskirstytos paskaitoms, spor-

Korp! Neo-Lithuania Chicagos padalinio metinės sueigos dalyviai.
V. A. Račkausko nuotr.

tavimui ir būrelių veiklai. Bū
reliuose buvo paskiros progra
mos: dainavimas, tautos me
nas, šokiai, tautiniai valgiai ir 
kiti. Buvo pageidaujama, 
kad stovyklautojai dalyvautų 
ne tik dieninėse, bet ir vakari
nėse programose, kurias patys 
būreliai turėjo paruošti. Pas
kaitininkai ir būrelių vadovai 
buvo labai gerai pasiruošę, 
patiekė daug įdomios medžia
gos, su kuria galėjom visi su
sipažinti. Man asmeniškai bu 
vo įdomiausia tautosaka ir dai 
nos, tik gaila, kad mažas skai
čius stovyklautojų šiose progra
mose dalyvavo.

Kongreso rengėjai, ruošda
mi kongresą Europoje, turėjo 
pagalvoti, kad jaunimas taip 
pat norėjo susipažinti su Eu
ropos kraštais ir jų kultūra. Aš 
nrėjau rasti daugiau laiko eks
kursijoms į Londoną. Būti 
Londone ir nematyti Londo
no!? Gaila, kad tik vieną kar
tą buvo leista autobusu prava
žiuoti Londono gatvėmis, ir 
tai be gido. Tas nepagalvoji- 
mas iššaukė daugelio dalyvių 
nepasitenkinimą. Daug sto
vyklautojų pradėjo dienos me
tu išvažiuoti iš stovyklos į Lon
doną, kas nuo pirmos dienos 
pradėjo griauti kongreso prog
ramos vykdymą. Iki stovyklos 
uždarymo programose dalyva 
vo nedaugiau pusės - iki treč
dalio jaunimo. Būreliai suma
žėjo ir nukentėjo vakarinės 
programos. Man atrodo šita 
problema buvo irgi pagilinta 
pačių kongreso dalyvių. Ko 
jie važiavo ir didelius pinigus 
išleido, jeigu negalėjo pasiau
koti ir dalyvauti stovykloje? 
Vakarinės programos irgi var
žėsi su baru, kuris užsidary
davo tik vienuoliktą valandą. 
Ar nebuvo galima barą atida
ryti tik po programų?

Šiaip gavosi įspūdis, kad 
Amerikos jaunimas laikėsi sa
voje grupėje užsidaręs. Matė
si skirtumas tarp jų ir kitų 
kraštų dalyvių. Aš nežinau, 
ar trūksta drąsos ar bendro 
draugiško išsilavinimo? Mėgi
nant sukurti stiprų lietuvišką 
bendravimą jaunimas, gal
būt, perdaug žiūri į savo vidų 
ir drauge užmiršta ištiesti ran
ką kitam, kuris nepriklauso jo 
grupelei. Aišku, ne visi taip 
laikėsi - buvo aktyvių dalyvių 
ir draugiško jaunimo. Bet gal 
Penktojo Kongreso rengėjai ga 
lėtų pagalvoti apie šias nuo
taikas. Ar nevertėtų įvesti su
sidraugavimo (group dyna- 
mics) priemones kongreso pra
džioje, kad būtų daugiau ga
lima asmeniškai susipažinti,

susidraugauti.
Nežiūrint šių pastabų, aš 

džiaugiuosi ir esu patenkinta 
kad dalyvavau tame kongre
se, kuris man paliko minčių 
kaip ir kuo aš galėčiau būti 
naudinga lietuviškoje veikloje.

Rašinys skaitytas autorės 
LST Korp! Neo-Lithuania 
sueigoje 1979.XI.4 Chica
goje, keliant ją į senjores, 
filisteres. Jūratė yra baigu
si biologijos studijas baka
lauro laipsniu.

MANO 
JUNJORAVIMO

METAI

mas antruosius metus gimna
zijoje, aš įsijungiau į Korp! 
Neo-Lithuania orkestrą ir 
dažnai buvodavau jų parengi
muose. Viliojo mane ir traukė 
šios Korp! idėjos, lietuviškas 
jaunimas, susibūrimai, pramo
gos, iškylos.

Teko groti būbnais Neo-Li
thuania orkestre, club Nakti
balda Jaunimo centre, Detroi
te ir kitur. Tokiomis progo
mis vis ką nors naujo, domi
nančio mane, tekdavo išgirsti. 
Mano žinių aruodas darėsi vis 
pilnesnis. Susipažinau su mū
sų tėvynės Lietuvos kančiomis 
ir kaip mes, išeiviai, galime 
jas palengvinti. Kaip galima 
garsinti mūsų tautos tragedi
ją, ieškoti draugų supratimo ir 
pritarimo. Tą viską galima 
pasiekti bendra kultūrine, po
litine veikla, dirbant visiems 
kartu ir tais bruožais, kur bu
vau supažindintas.

Neužtenka, kad Pro Patria 
dvasia gyva mūsų vyresniųjų 
tarpe. Su jaunimu, gimusiu 
už tėvynės ribų, ta ugnelė pra
deda gesti. Mano nuomone, 
čia turi reikštis Korp! Neo-Li
thuania savo oraganizacija. 
Junkime visas jėgas, jausmus 
ir idėjas į bendrą darbą ir tikė
kime, kad Pro Patria dvasia su 
žibės gražiausiomis spalvomis.

Korporacija mus, junjorus, 
priimdama į savo šeimą, su
pažindina su organizacijos isto
rija ir įstatais, idealais. Žadu 
vyresniųjų kolegų neapvilti ir 
tai įrodysiu savo darbais, bū
siu jūsų šeimos nariu.

Vivat! Crescat! Floreat! 
Korp! Neo-Lithuania!

Juozas Mikužis antrus me
tus studijuoja universitete. 
Sis jo rašinys yra LST Korp! 
Neo-Lithuania junjoro dar
bas, keliant jį į senjorus.

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
OPERATORS 

NEEDED-DAY CHIFT
• Spindle Acme Gridley
• 5 Spindle Davenport

• 5 Spindle W 6c S AUTO
• 2 AB-W & S.Single 

Spindle Chucker
• No 4 & No. 5 Warner & Svassey 

Turret La the
CONTINENTAL LP PRODUCTS

130 W. YORK TOWN, DALLAS. TX. 
J1M CAMBELL. 214-741-6081 

<44-81

Juozas Mikužis
Aš gana anksti pradėjau 

junjorauti pas neolituanus. 
Neo-Lithuania vardas nebuvo 
man svetimas jau vaikystėje, 
nes dažnai girdėdavau jį iš vy- 
vyresniųjų brolių, Zigmo ir 
Petro. Prieš tris metus, būda

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

for all s/hifts to work and live in Šuti
ny Texas. Position available for R. 
N.‘s interested in opportunity te 
advance rapidly intr> supervisory 
rates. O. B.. E. R., Medtcal/Surgical. 
Pediatricts, Health Supervisors. Ii 
you are looking for the opportunity 
to relocate plūs vrork in a new ex- 
panded facility. Good startinę salary. 
shift differential and liberai personn.-i 
policies 4c fringe benefits.

\PPLY CALL OR \VR1TE TO: 
KLEBERG COUNTY 

HOSPITAL
P. O. BOX 1197 

KINGSVILLE, TEXAS 78363 
512-592-3336. Eat. 69

(44-2!
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■ Chicagos lietuviai
Antanas Juodvalkis

' PAREMKIME 
KULTURINIUS UŽMOJUS

PLB kultūrinės talkos komi
sija, vadovaujama dr. Leono 
KriauČeliūno, ruošiasi neeili
niam užmojui: kviečia Pietų 
Amerikos lietuvių kultūrinius 
vienetus - Urugvajaus tauti
nių šokių grupę ‘Ąžuolyną’ ir 
Argentinos mergaičių oktetą 
‘Žibutes’.

‘Ąžuolynas žinomas visoje 
Pietų Amerikoje ir ten aplan
kė didesnes lietuvių kolonijas. 
Šio vieneto tautinių šokių pa
siruošimas bei išpildymas yra 
labai geras ir prilygsta geriau- 
siems tos rūšies ansambliams.

PLB kultūrinės talkos komi
sija sudaro sąlygas šiems kul
tūriniams vienetams“ pamaty
ti Siaurės Ameriką ir pabend
rauti su šių kraštų lietuviais.

Kultūrinės talkos komisijos 
pastangos vertos visų lietuvių 
didelio dėmesio. Jų užmojis 
sukelti pakankamai pinigų ir 
sudaryti progą Pietų Amerikos 
lietuvių jaunimui aplankyti 
JAV ir Kanados didesnes kolo
nijas, turėtų rasti didesnį pri
tarimą. Visi lietuviai prašomi 
savo auka prisidėti prie šio di
delio užmojo ir ją pasiųsti PLB 
valdybos adresu: 5620 So. 
Claremont Avė., Chicago, III. 
60636

Chicagos ir apylinkių lietu
viai kviečiami dalyvauti ruo
šiamame iškiliame bankete, 
kuris įvyks š.m. gruodžio 1 d. 
Butterfiėld Country Clųb pa
talpose. Pelnas bus naudoja
mas ‘Ąžuolyno’ ir Žibučių’ ke
lionės išlaidoms padengti.

Minėti ansambliai Chicago 
je koncertuos 1980 metų vasa
rio 22 ir 23 dienomis, vėliau 
Omahoje, Detroite, Clevelan
de, Toronte ir kitur.

Kviečiame visus lietuvius 
dalyvauti bankete ar prisidėti 
auka.

ATVYKSTA ČIURLIONIS

BALFo Chicagos apskr. vai. 
dyba, vadovaujama ilgamečio 
pirm. Valerijono Šimkaus, 
ruošiasi paminėti BALFo veik
los 35 metų sukaktį. Šią gra
žią šalpos darbo sukaktį mini 
ne kalbomis, bet didingu kon
certu, kuris įvyks š.m. gruo
džio 9 d. 7:30 v.v. Marijos 
aukšt. mokyklos auditorijoje.

Koncertą atliks Čiurlionio 
meninis ansamblis iš Clcvelan 
do, vadovaujamas muziko Al
fonso Mikulskio ir Onos Mi
kulskienės. Ansamblis pasižy
mi originaliu tautinių liaudies 
dainų, šokių ir muzikos išpil
dymu.

Visi Chicagos ir apylinkių 
lietuviai kviečiami į koncertą 
atsilankyti ir pasidžiaugti čiur- 
lioniečių atsiektais laimėji
mais, o taip pat paremti ir var 
gan patekusį lietuvį.

Bilietai gaunami Vaznelių 
Gift International prekyboje, 
2501 W. 71st St.

INDIANAPOLIO 
MIESTO RAKTAS 

SUKTINIUI

Tarptautiniame festivalyje 
š.m. spalio21 d. Indianapoly- 
je, Ind., tarp visos eilės tauti
nių grupių, dalyvavo ir lietu
viai.

Indianapolio lietuviai, netu
rėdami savo tautinių šokių 
grupės, Rymanto Gužulaičio 
rūpesčiu, iškvietė iš Chicagos 
‘Suktinio’šokėjus. Pasirodyme 
dalyvavo Nijolės Pupienės va
dovaujami 30 šokėjų. Akorde
onu grojo Darius Polikaitis.

Miesto burmistras William 
H. Hudnut buvo taip sužavė
tas lietuvių tautiniais šokiais, 
kad dar programai nepasibai
gus pasakė kalbą ir vadovei Ni
jolei Pupienei įteikė Indiana
polio miesto raktą.

Šokėjus sutiko ir globojo R. 
Gužulaitis, o vaišėmis rūpino
si S. Tekorius, H. Mikutaitis ir 
Irena ir Algis Mankai.

KNYGOS SUTIKTUVES

Amerikos Lietuvių Biblio
tekos leidykla išleido septintą 
knyga, etninės enciklopedijos 
leidinių serijoje. Knyga išleis
ta anglų kalba ir pavadinta 
‘Lithuanian Writers in the 
West’. Redagavo Alina Skrup 
skelienė

Pristatymas įvyko š.m. lap
kričio 9 d. Jaunimo Centro 
kavinėje. Vakaronę atidarė ir 
pravedė leidyklos vadovas 
kun. Algimantas Kezys.

Redaktorė Alina Skrupske- 
lienė papasakojo apie knygos 
kelią į skaitytojus. Atrankos 
darbas nėra lengvas, nes no
rint visus kūrėjus tremtyje 
apimti, reikėtų išleisti 2-3 kny 
gas. Buvo ir tokių rašytojų, 
kurie atsisakė į šią knygą pa
tekti. Vertimų kalba pradžio
je rūpinosi dr. Kęstutis Gir
nius, o jam išvykus į Vokietiją 
tą darbą tęsė Nijolė Gražu- 
lienė.

Kritiškiau į knygą pažvelgė 
Marija Saulaitytė-Stankuvie- 
nė, Illinois u-to Chicagoje lie
tuvių kalbos ir literatūros dės
tytoja. Ji ant stalų išdėstė ne
tikslių vertimų pavyj ’žius, o 
taip pat nurodė ir lai gerus 
vertimus. Iliustracijai Daina 
Kojelytė paskaitė P. Jurkaus, 
o Danguolė Kviklytė - Škėmos 
kūrinius abiem kalbom.

Gerai išversti lygiai sunku, 
kaip ir parašyti. Prelegentė 
davė ir statistinių žinių. Šioje 
antologijoje dalyvauja: 30poe 
tų, iš jų 7 moterys; 4 drama
turgai (visi vyrai) ir 32 prozi
ninkai (6 moterys). Vertė 31 
vertėjas (13 vyrų ir 18 mote
rų), visi jauni. I šios knygos 
ruošimą įjungta visa šimtinė 
žmonių.

Pabaigoje kalbėjo ir padė
kojo vienas iš leidyklos vadovų 
- dail . Petras Aleksa. Vakaro- 
nę baigė kun. A. Kezys, išvar
dinęs stambiuosius mecenatus 
ir pakvietęs stoti į leidyklą na
riais bei prenumeruoti leidi
nius.

Vaišėmis pasirūpino laima 
Aleksienė ir Ramunė Lukienė

Leidyklos adresas: Lithua
nian Library Press, Ine., 3001 
W. 59 St., Chicago, III. 60629

VOLUNGES ČIULBĖJO 
CHICAGOJE

PLJS Ryšių Centras, vado
vaujamas Mindaugo Pleškio, 
pakvietė Toronto moterų an
samblį ‘Volungė’ pasirodyti 
Chicagos lietuviams. ‘Volun
gė’ yra jaunų moterų ir mergi
nų gražiabalsis ansamblis, va-

Iš Cape Cod lietuvių gyvenimo
Jau nuo senų laikų keletas 

lietuvių šeimų gyveno Cape 
Cod, bet pirmieji iš naujųjų 
ateivių atsirado čia tik apie 
1954 metus. Ypač daugiau jų 
pasirodė, kai V. Norvaišienė 
nusipirko du namus ir atidarė 
pirmąją lietuvišką vasarvietę 
(tik lietuviams) Hyannisport, 
Mass. Vasarvietė buvo par
duota ir dar keletą metų lai
koma Krasauskų. Dabar jau 
tik privatūs namai.

Antrą vasarvietę turėjo Pak- 
ščiai ir Slepavičiai - Banga, 
Centerville, Mass. Vėliau 
Slepavičiai pasistatė nuosavą, 
naują vasarvietę ‘Jūra’ - Hyan 
nisport. Tos dvi vasarvietės 
dar ir dabar tebeveikia. Sle
pavičiai buvo turbūt pirmieji, 
kurie pradėjo gyventi Cape 
Cod ištisus metus.

1957 Jansonai pirko ir atida
rė vasarviete vilą ‘Audronė’ 
Osteville, kuri veikė iki 1972 
metų. Ant Audronės kalniuko 
Jansonai pasistatė naujus na
mus, kuriuose ir dabar gyve
na.

Buvo dar puikus lietuviškas 
restoranas-vasarvietė - Kapo
čių Osterville Manor Ine., 
Osterville. Tačiau ir tas buvo 
parduotas, o dabar jau ir nu
griautas.

Lūšiai ir Veitai turėjo Mo- 
nument Beach vasarvietę 
‘Meška’, kuri taip pat yra par
duota.

Smagu prisiminus, kiek 
daug čia buvo vasarviečių, ir 
kiek daug lietuvių čia vasaro- 

dovaujamas Dalios Viskontie- 
nės ir lapkričio 11 d. jis davė 
pilną koncertą Jaunimo Cent
ro didžiojoje salėje. Programa 
susidėjo iš liaudies ir poetų su
kurtų dainų. Muziką harmo
nizavo daugelis lietuvių kom 
pozitorių. ‘Volungė’ padaina
vo visą puskapį ilgesnių ir 
trumpesnių, liūdnesnių ir link 
smesnių dainų, kurias klausy
tojai susikaupę išklausė ir šil
tai priėmė. Koncertą baigė S. 
Šimkaus Vakarine daina, su
laukusią stipriausių plojimų.

Pirmoje dalyje visos dėvėjo 
tautinius rūbus, o antroje - 
vakarinę aprangą. Perėjimai 
ir vietų keitimai pagyvino iš
pildymą.

Žmonių prisirinko apypilnė 
salė, bet matėsi labai mažai 
jaunimo. Jaunimas koncertą 
rengė, jaunimas koncertavo, 
bet pasiklausyti ... jaunimas 
neatėjo.

davo iš visos Amerikos, Kana
dos ir kitur. Vasaros metu čia 
būdavo labai dideli lietuvių 
susibūrimai.

Dabar gi iš vasarviečių liko 
tik Pakščių Banga ir Slepavi- 
čių Jūra. Bet - jau yra gana 
daug lietuvių nuolatiniai, per 
ištisus metus gyvenančiųjų 
Cape Cod: 1974 m. buvo čia 
apie 20 šeimų, o 1979 m. - jau 
virš 40 .

1974 m. rugsėjo 26 d. Pakš
čių vasarvietėje buvo įsteigta 
LB Cape Cod Apylinkė. Pir
mąją valdybą sudarė - M. Bi
liūnas - pirm., J. Mikalauskas 
- vicepirm., E. Mineikienė - 
Ižd. ir E. Jansonas - sekr.

1977 m. gegužės 18 d. iš
rinkta nauja valdyba, kuri ir 
dabar dar, visų bendru suta
rimu pasilikusi sekantiems me 
tams, tebeveikia: pirm. E. 
Bliudnikas, vicepirm. E. Jan
sonas, sekr. P. Šlapelis, ižd. A 
Vieškalnis ir nariai - B. Juce- 
nienė, G. Jančauskienė ir R. 
Janulaitienė.

Darnus bendradarbiavimas 
ir sugyvenimas yra pagrindi
niai dalykai, kurie prisideda 
prie vieningo darbo. Nors tu
rime nemažą skaičių sulauku
sių virš 80 metų, tačiau atro
do, kad sveikata - ir svarbiau
sia nuotaika - visų yra geriau
sia. Cape Cod tyras jūros oras 
pušų gaivinantis kvapas prisi
deda prie gražaus gyvenimo.

Žinoma, reikia neužmiršti, 
kad čia yra karališka vieta 
mėgstantiems žuvauti. Taigi 
turime nemaža ungurių ir žu
vų gaudytojų ir rūkyklų, viso
kių grybų, uogų, vaisių ir kt. 
produktų paruošėjų. Išeina, 
kad kaikada valgome tiktai 
grynai savo pasigamintus.pro- 
duktus. Sveika, maistinga ir 
labai skanu - nes lietuviško
mis rankomis pagaminta.

Suglaustai 1979 metų ru
dens žinios:

Rugpiūčio 4 d. buvo pikni
kas ir dail. J. Rutenio meno 
paroda. Labai gerame ore 
piknikas puikiai pasisekė.

Rugsėjo 25 d. mūsų darbš
tus ir nenuilstantis bendruo
menės veikėjas, žuvautojas ir 
unguriautojas Stasys Mineika 
savo rezidencijoje, daugelio 
draugų tarpe, paminėjo 75 
metų jaunystės jubiliejų. Sta
siui jaunystės vardas tikrai tin 
ka, nes pagal jo išvaizdą ir 
stiprumą, jis galėtų dar ne vie 
ną 50-metinį į ‘ožio ragą’ su
varyti! Labai stiprus ir svei
kas - o to jam ir ateičiai visi lin 

kėjo. Jausmingai sveikino se
suo B. Jucėnienė, prisiminda
ma jaunystę ir kartu dirbtą 
jaunimo švietimo darbą (abu 
yra buvę mokytojai). Perda
vusi visų giminių linkėjimus, 
sesuo Bronė kartu su žmona 
Elena užrišo specialiai iš Lietu 
vos gautą juostą ir įteikė labai 
gražiai pagamintą lėkštę iš 
Lietuvos su įrašu: Lietuvos 
žemės sūnui Stasiui Mineikai 
75 metai’. Po visų kitų linkė
jimų, su šampano taurėmis, 
sekė Ilgiausių Metų!

Rugsėjo 29 d. buvęs ilgame
tis Worcester LB Apylinkės 
pirmininkas ir kt. organizaci-. 
jų narys Vladas Zidžiūnas, da 
bar jau Cape Cod nuolatinis 
gyventojas, atšventė savo 70 
metų amžiaus sukaktį. Jis irgi 
yra judrus, energingas, įsiri
kiavęs į bendruomenės ir žu
vininkų gretas. Visi linkė
jo geriausios sėkmės ateičiai, o 
žmona Marija jautriai ir pras
mingai pasveikino.

Spalio 4 d. Paulius Rūtenis 
iš Australijos, Sydney Operos 
solistas, lankėsi Amerikoje ir 
aplankė savo brolį dail. J. Ru- 
tenį Cape Cod. Čia jis svečia
vosi pas Jančauskus, Ambro- 
zaičius ir Jansonus - gyvenu
sius virš 6 m. Australijoje ir 
Paulių Rutenį tenai pažinus.

Prieš išvykstant atgal į Aus
traliją, Pauliaus Rutenio gra
žus pagerbimas-išleistuvės bu
vo pas dail. j. Rutenį.

Ir taip trumpai kalbant 
apie mūsų mažą, bet gražią 
Cape Cod salą ir jos lietuvius 
gyventojus, norisi paryškinti, 
kad kol kas dar visi sugyvena 
nuoširdžioje santaikoje ir pui
kiai tarpusavyje bendrauja.

(Jed)

AUKOJO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENEI

Per Lietuvių B-nės Bostono 
apylinkę Lietuvių Bendruo
menei aukojo:

$50 Stasys Santvaras, $25 
Juozas Rasys;

Po $20 - Vladas iš So. Bosto
no, A. Astravas, M. Ziaugra, 
A. ir A. Januškos;

Po $10 - K. Bačanskas, S. 
Norvaiša, OI Vileniškienė, C. 
Kiliulis, K. Nenortas, B. Kruo- 
pis, S. ir V. Minkai, V. ir J. 
Hodges.

Po $5 - P. Navazelskis, P. ir 
J. Ambraziejai, A. Keturakis, 
A. Matjoška, T. Janukėnas,
E. Vasyliūnienė ir V. Dilba.
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■ Bostono lietuviai
BOSTONOSKAUTŲ 

SUKAKTIS

Lapkričio 18 d. Bostone lie
tuviai skautai šventė savo įsi
kūrimo 30 metų sukaktį. Sv. 
Petro lietuvių parapijos bažny 
čioje buvo mišios, kurios skau
tai ir skautės dalyvavo su vė
liavomis. Kun. Kontautas pa
sakė skautams pritaikytą gra
žų pamoksią, įvertindamas jų 
idealus ir darbą.

Po šv. mišių, pobažnytinėje 
salėje, vyko skaučių Baltijos ir 
skautų Žalgirio tuntų iškilmin 
ga sueiga.

PAMINĖTA 
KARIUOMENES SUKAKTIS

's
Lietuvos kariuomenės įkū

rimo 61-ji sukaktį gražiai pa
minėjo ramovėnai Bostone lap 
kričio 18 d., Lietuvių Piliečių 
D-jos salėje.

Minėjimą pradėjo LKVS 
Bostonosk. pirm. inž. Bronius 
Galinis. Pagrindinę kalbą pa
sakė buv. gen. štabo maj. Er
nestas Bliudnikas. Kalbėjo 
apie lietuvių kovas su įvairiais 
priešais, norėjusiais nuskinti 
beatsikuriančios laisvos Lietu
vos nepriklausomybės žiedą.

Meninei programai vado
vavo Irena Galinienė. Progra 
mą atliko solistė Daiva Mon- 
girdaitė-Richardson, akompa
nuojant Sauliui Cibui ir poe
tas Jonas Rūtenis.

Visi meninės dalis atlikėjai 
buvo labai šiltai priimti. Nesi
gailėta jiems ir gausių plojimų 

Po programos buvo dar vai
šės, loterija, ir taip susirinkę 
gražiai praleido keletą valan
dų. Kazys Tamošaitis iš įre- 
korduotų juostų visus linksmi

Viktoro Liaukaus vyšnios medžio skulptūra "Karvelėli, mė- 
lynasai, lėk į gimtąją šąli.’’

no gražia muzika, o vadovau
jamos Onos Merkienės - šeimi
ninkės visus skaniai pavaišino.

J. KAČINSKO 
DIRIGUOJAMSAS 

KONCERTAS

Grudžio 12 d. 8 v.v. Berk- 
lee Perfomance Center salėje, 
150 Mass. Avė., įvyks simfoni
nės ir vokalinės muzikos kon
certas. Diriguos komp. Jero
nimas Kačinskas ir choro diri
gentas prof. Brian O’Connell.

Koncerte taip pat bus atlik
tas visas ciklas J. Kačinsko dai
nų mišriam chorui.

MIRĖ DR. KIBURIS

Lapkričio 1 d., autobuso 
sustojimo vietoje visai arti na
mų, dr. Albertas Kiburis, ėjęs 
pas akių gydytoją, staiga su
krito. Buvo iššaukta greitosios 
pagelbos automobilis, bet 
sąmonės neatgavęs jis mirė 
Carney ligoninėje.

Buvo pašarvotas O’Connor 
laidotuvių koplyčioje. Sekma
dienio vakare, lapkričio 4 d., 
Lietuvos Vyčiai, dalyvaujant 
jų dvasios vadui kun. Albertui 
Kontautui, labai gražiai su 
juo atsisveikino. Palaidotas 
lapkričio 5 d. Naujosios Kal
varijos kapinėse.

Dr. A. Kiburio tėvai Brook- 
lyne turėjo didelę rūbų siuvyk 
lą, bet depresijos metu neišlai
kė ir turėjo likviduoti. Tada 
persikėlė į Bostoną. Albertas 
baigė Sv. Jono paruošiamą mo 
kyklą, studijavo George Town 
universitete, Bostono kolegijoj 
ir Temple universitete, įsigy
damas daktaro laipsnį iš Podi-

Bostono Žalgirio tunto skautai-sportininkai laimėję Atlanto Rajono skautų sporto 
šventėje pereinamąją taurę. Iš kairės: pirmoje eilėje - Vaidas Matulaitis, Petras 
Čepas, Andrius Šležas, Tomas Kiliulis, Tomas Zikas; antroje eilėje - Paulius 
Vaškelis, Česlovas Kiliulis (vadovas), Tomas Štuopis, Paulius štuopis.

atry. Buvo aktyvus Lietuvos 
Vyčių eilėse. Jis labai mėgo 
sportą ir žaisdavo futbolą, o 
vasaros atostogas praleisdavo 
So. Bostono paplūdime kaip 
Tife guard’. Penkioliką metų 
Bostono mieste turėjo savo gy
dymo kabinetą, vėliau kelis 
metus ir Bostone. Turėdamas 
cukrinę ligą-diabetes jis nega- 
gai negalėjo verstis ir savo 
praktika. Per paskutiniuosius 
kelioliką metų pakėlė eilę sun
kių operacijų, o štai, lapkričio 
1 d., visai užmerkė akis.

Nuliūdime paliko žmoną 
Christiną ir seserį Mary. Dau 
giau giminių čia Amerikoje ne 
turėjo, nes jo tėvai ir dvi sese
rys jau yra mirę seniau.

DR. V.M. VASYLIUNO 
VARGONŲ KONCERTAS

Baltų draugija Bostone per 
20 metų žiemos laike rengia 
vadinamus Pabaltiečių kon
certus. Dažniausia per sezoną 
surengiami trys koncertai, 
kiekvienos tautybės po vieną. 
Spalio 21 d. surengtame var
gonų koncerte programą atli
ko dr. Vytenis M. Vasyliūnas, 
atyykęs iš Vokietijos. Ten jis, 
kaip astrofizikas, dirba moks
linį darbą.

Sį kartą dr. Vasyliūnas at
liko Bach, Franck, Liszt, Ka
činsko, Gaidelio ir Barkausko 
kūrinius. _

Čia norime pažymėti, kad 
fizikas dr. Vytenis Vasiliūnas 
yra baigęs ir Naujosios Angli
jos konservatoriją. Jis gana 
dažnai koncertuoja su savo tė
vu smuikininku Izidorium Va 
syliūnu kaip jo akompaniato
rius, arba atlikdamas piano 
ar vargonų solo partijas.

NAUJA JAKUČIŲ SEIMĄ

Spalio 7 d. Brocktone susi
tuokė Jonas Algirdas Jakutis ir 
Cynthia Colombo. Šventovė
je, be jų giminių ir svečių, bu
vo ir didelis būrys Brocktono 
mokyklos, kurioje Cynthia mo 
kytojauja, mokinių.

Vestuvių vaišės buvo Canoe 
klubo balių salėje West Bridg- 
water. Vestuvėse dalyvavo la 
bai daug lietuvių jaunimo, 
nes Jonas A. Jakutis iš pat ma
žens dirbo su lietuviais. Jis šo

ko Onos IVaškienės vadovauja
mame tautinių šokių sambū
ryje, yra aktyvus skautas, o 
taip pat priklauso Lietuvių 
Bendruomenei.

Jaunosios Cynthia motina 
yra lietuvaitė, Lilija Kerelytė, 
tėvas jau miręs. Ji pati yra 
baigusi Salėm Statė kolegiją ir 
dabar mokytojauja Brocktone 
Ji lanko Petro Viščinsko veda
mą lietuvių kalbos kursą 
Brocktone. (ap) 

A.A.

DR. POVILUI ŠEPEČIUI

MIRUS, GILIA UŽUOJAUTA REIŠKIAME
ŽMONAI VANDAI, DUKRAI ASTAI, 
SUNUMS ARVYDUI IR MANVYDUI IR 
GIMINĖMS

ANTANINA IR MARTYNAS
KLIMKAIČIAI 

VINCAS TAMOŠIŪNAS 
JUSTINAS PREIBYS

DR. POVILUI ŠEPEČIUI

MIRUS, ŽMONAI VANDAI SU ŠEIMA 
IR ARTIMIESIEMS GILIA UŽUOJAUTA 
REIŠKIA

KARO MOKYKLOS XX LAIDOS 
DRAUGAI CLEVELANDE

MEČYS BALYS
STEPAS BUTRIMAS 
BENJAMINAS PAULIONIS 
VLADAS BLOŽE

A.A.

AUGUSTAI TRAUTRYMIENEI

MIRUS, JOS DUKRAI ZELMAI, ŽENTUI 
VYTAUTUI PLIODŽINSKAMS IR 
ANŪKAMS ALGIUI, REGINAI IR ROMUI 
SU ŠEIMOMIS REIŠKIAME NUOŠIRDŽIĄ 
UŽUOJAUTĄ IR KARTU LIŪDIME

ANTANINA, IRENA IR 
VYTAUTAS PUŠKORIAI

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

305-552-5200
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■ Detroito lietuviai
Antanas Grinius

ALGIRDO PESIO 
NETEKUS

Spalio 31 d. netikėta mirtis 
išrovė iš mūsų tarpo, visiems 
detroitiškiams gerai pažįsta
mą, vos tik pusamžiaus sulau
kusį Algirdą Pesį.

Jis buvo gimęs 1924 metais 
Seredžiuje, Kauno apskrityje. 
Būdamas 18 metų įsijungė sa
vanoriu į Lietuvių Savisaugos 
dalinius ir karo audrų buvo 
nublokštas į Italiją. Traukian 
tis vokiečiams iš Italijos, A. 
Pesys pateko į amerikiečių be
laisvę. Vėliau įstojo į anglų ar 
miją ir karui pasibigus apsigy
veno Anglijoje.

1951 m. atvyko į Ameriką 
ir apsigyveno Detroite. Būda
mas jaunas ir energingas, jis 
čia įsijungė į eilę lietuvių orga 
nizacijų, kultūrinę veiklą: 
kaip geras akordeonistas grojo 
‘Šilainės’ šokėjams, dainavo, 
deklamavo ir vaidino. Labai 
mėgo dirbti su jaunimu ir gra

*

I MANUFACTURING i J 
ENGINEERS

I Due to our continued success and growth we 
are $eeking results oriented-creative engineers 
for our Manufacturing Engineering Department.

PROCESS ENGINEERS
Minimum of 3 years experience m machine I 
shop and assembly techniques. Prefer good į 
machining background, speclficclly on all types I 
of automatic screw machines, lathes, grinders, , ■ 
N.C. mochines, presses, etc. I.E. or M.E. degree Į 
preferred or equivalent experience such as I 
Journeyman Toolmaker/Designer.

INDUSTRIAL 
ENGINEERS

I Minimom of 3 years experience m precisrcn B| 
smoll parts manufacturing and assembly using B 
automatic machinery such as screw mochines, I 
lathes, grinders, and . N.C. mochines and/or į® 
sheet metai manufacturing using shears, I 
broketpunch presses and weiding. I.E. or M.E. M| 
degiee preferred or equ:valent experiences such | 
as Journeyman Toolmaker/Designer.
if you can meet our reguirements, assure yourself I 
a rewording career where your contribufion I 
will count These positions offer a variety of I 
engineering opportunities:
• WIHE RANGE Of ENGINEERING ASS1GNMENTS
• TOTAI PROJECI ENGINEERING
• TRAVEl — MULT1PIANT EXPOSURE

' JOIN US!
THE DeVILBISS TEAMIS ONITS WAY!

• Salary Cornmensurate lo abiSty
• Comprehensrve Benefit Pacįage
• Advancement Opportunities
• Chaflenge 3nd Professional Growth
For immediote ottention to these rewarding co- 9 
reers,. pleose send your resume with complete I 
salary history in confidence to;

Mr. Joe McHugh 
Employee Rehtions Department 

P.O. Box 913
Toledo, OH 43692

An Egual Opportunity Employar M/F M

DEVILBISS

DEVILBISS

DESIGN ENGINEER 
SUN BEIT LOCATION

Medium sized automotive air conditioning 
company has an immediate opening for posi- 
tion of high visibility. Requires BSME with 5 
years experience in Design Engineering, ideal- 
ly in consumer type design. Additional experi- 
ence in Plastic Design, Injection Mold, Vacu- 
um Form, Blow Mold Fabricated Parts, Heat 
Transfer etc. helpful. For immediate consider- 
ation forvvard resume with salary history to:

Gerald A. Lortie, Vice President
OP. Manutachiring Co., Ine.

P.O. Box 18327 
San Antonio, Texas 78218

h

žiai pravesdavo laužų progra
mas. Priklausė jūrų skautams 
buvo pakeltas į skautininkus, 
ir kurį laiką vadovavo jūrų 
skautų laivui ‘Šarūnas’.

Velionis buvo pašarvotas C. 
Steponausko laidotuvių na
muose. Lapkričios 2 d. kun. 
V. Krisčiūnevičiui vadovau
jant buvo sukalbėtas rožinis. 
Su velioniu atsisveikino ir šei
mai užuojautą pareiškė Detroi
to organizacijų atstovai: s. Jo
nas Asminas - Baltijos ir Gabi
jos tuntų vardu, j.s. Jurgis 
Baublys - jūrų skautų ir Balfo, 
Vytautas Kutkus - Lietuvių 
Fondo, Kazys Gogelis - ALF 
klubo, Vincas Žebartavičius - 
LMD sambūrio vardu, j.s. An 
tanas Norus - Lietuvių Namų 
d-jos, A. Janušis - L.B. vardu. 
Atsisveikinimą suorganizavo 
L. Šulcas, o jį pravedė Jurgis 
Baublys.

Lapkričio3 d., po atlaikytų 
pamaldų Dievo Apvaizdos

Balfo 35 mėty, sukakties minėjime sol. Danutė Petronienė atlieka programą. 
'J. Gaižučio nuotr.

šventovėje, ilgos automobilių 
vilkstinės buvo nulydėtas į 
Holy Sepulchre kapines amži
nam poilsiui.

Nuliūdime liko motina Lie
tuvoje, brolis Antanas su žmo
na Vida ir krikštosūnis Ed
mundas Detroite.

BALFO 76 SKYRIAUS
35 METŲ SUKAKTIS

Balfo 76 skyriaus 35 metų 
sukaktis buvo paminėta lap
kričio 11 d. šv. Antano para
pijos šventovėje ir Lietuvių 
Namuose.

Akademiją atidarė pirm. 
Bernardas Brizgys. Paskaitą 
apie Balfo šalpos darbus skai
tė Antanas Vaitėnas. Meni
nėje dalyje Karolis Balys pa
deklamavo, o solistė Danutė 
Petronienė padainavo keletą 
liaudies dainų. Jai akompa
navo Vidas Neverauskas. Dėt 
roitas gali didžiuotis savo tar
pe turėdamas Danutę Petro
nienę, kuri nėra išdidi ir su sa
vo gražiu balsu ir dainomis 
rengėjams visuomet ateina į 
pagalbą.

Po programos sekė pietūs ir 
jų metu vyko sveikinimai.

SEKMINIŲ VAINIKAS

Detroito jaunimo choras su Ši
laine ruošia vaidinimą A. Gus
taičio ‘Sekminių vainiką’ gruo 
džio 1 d. Kultūros Centre. Da 
lyvauja choristai, šokėjai ir ins 
trumentalistų vienetas, viso 
iki penkiasdešimt asmenų. 
Muzikinę dalį tvarko Stasys 
Sližys, veikalą režisuoja Justi
nas Pusdešris ir tautinius šo
kius paruošė Galina Gobienė.

Po vaidinimo bus šokiai ir 
vaišės. Stalai užsakomi pas tė 
vų k-teto iždininkę Stasę Sma- 
linskienę, tel. 522-3849.

BORING MiLLDeVLIEG
$1 NIGHT SHIFT’ 

PREMIUM 
journeyman or prove 4 years 
DTA shop, full benefits.

Turner Bros.
2625 Hilton Rd., Ferndale, Mich.

48220
(313) 544-2456

Ir žiemą 

grybai auga

STEFANIJA STASIENE

Grybai savotiški augalai, 
nes jie be lapų ir šaknų. Jų 
grožis slypi charakteringoje 
formoje bei spalvose. Tačiau 
graži struktūrinė forma ir ža
vingos spalvos dar nereiškia 
jog grybas geras ir tinkamas 
žmogaus maistui. Daugeliu 
atveju gražūs grybai nuodingi 
ir kenksmingi. Tuo tarpu sa
vo išvaizda neimponuojantis 
ir spalva neviliojantis pievia- 
grybis labai maistingas ir gero 
skonio.

Tad pažvelkime kiek iš ar
čiau į mūsų mėgiamą pieva
grybį, arba dar kitaip vadina
mą šampinioną. Šie grybai 
auga natūraliai gamtoje ir 
dirbtinėse sąlygose. Gamtoje 
jų augimo perijodas prasideda 
liepos mėnesy ir tęsiasi iki spa
lio pabaigos. Dirbtinėse sąly
gose juos galima auginti ištisus 
metus ir bet kur: rūsy, sandė
ly, šiltnamiuose ir 1.1. Siame 
krašte komercinis šių grybų au 
ginimas labai paplitęs ir suda
ro stambią ūkio šaką. Garsus 
šampinjonų ūkis yra Pensilva
nijoje, Butler County, kur jie 
auginami kalnų kavernose. 
Todėl juos čia dažnai vadina 
‘Moonlight Mushrooms’, arba 
mėnesienos grybais, nes jie to
se kavernose niekad nemato 
saulės. Mergaitės, kurios juos 
renka, turi prie kepurių - kaip 
angliakasiai - prisisegusios 
šviesą. Tai vienintelis šviesos 
spindulys, kuris pasiekia ten 
augančius grybus. Iš čia įvai
riomis transporto priemonė
mis pieviagrybiai pasiekia par
duotuves ir vartotojus. Juos 
kiekvienu metu, nežiūrint 
metų laiko, galima pirkti.

Maistui geriausiai tinka ne
peraugę pievagrybiai, kai ke
purėlė dar nevisai išsivysčiusi 
ir lakšteliai dar aptraukti glež 
nia plėvele. Vėliau, kai gry
bai perauga, pradeda irti jų 
baltyminės ir riebalinės me
džiagos. Tada atsiranda ir 
nuodingų medžiagų.

Pieviagrybių maisto vertė 
gana didelė, beveik niekuo ne 

siskiria nuo baravykų, rudmė
sių ar raudonviršių. Jie turi la
bai daug baltymų, tiek kiek 
pupelės. Savo maistingumo 
nenustoja ir džiovinti. Ypač 
tada pasižymi angliavande
niais, kurių turi daugiau negu 
bulvės, morkos ir pamidorai. 
Be to turi daug kalio, kalci- 
jaus, fosforo, cinko, įvairių vi
taminų, organinių rūkščių ir 
fermentų. Daugiausia mais
tingų medžiagų yra kepurėlė
je., Tad, atsižvelgiant į pievia
grybių maistingumą, patarti
na jais pasinaudoti ir paįvai
rinti savo mėgiamus patieka
lus.

Ruošiant maistui pieviagrv- 
bius reikia juos greit nuplauti, 
nusausinti ir tuoj virti ar kepti » 
Jeigu priseina ilgiau grybus 
ruošti, tai - kad nepajuoduo
tų - reikia juos citrinos sulti
mis pašlakštyti.

Žalius pieviagrybius ruože
liais supiausčius tinka įmaišy
ti į lapines salotas. Apskritai, 
grybai turbūt vienintelė že
mės gėrybė, kuri taip visur 
tiktų. Jie tinka prie mėsiškų, 
daržovių ir tešlainių patiekalų

PIEVAGRYBIAI SU RY
ŽIAIS - vienas iš būdų:

Imti -1 puoduką ryžių, 8 oz 
pievagrybių, 1 kiaušinį, 2 
valg. šaukštus grietinės, drus
kos, pipirų.

Ryžius truputį apvirti. Siek 
tiek vandenį nupilti ir atvėsin
ti. Grybus greit nuplauti, nu
sausinti, sukapoti ir svieste ar 
margarine 3-4 min. patroš
kinti. Į patroškintus grybus 
įpilti Vi puod. vandens ir su
maišyti su ryžiais. Tuoj pat su 
dėti grietinę, kiaušinio trynį, 
druską, pipirus (pagal skonį). 
Jeigu masė atrodo labai tiršta, 
tai įpilti truputį vandens. Pa
galiau išplakti kiaušinio balty
mą ir atsargiai su ryžiais su
maišyti. supilti į sviestu pa
teptą nedidelę formą ir kepti 
orkaitėje prie 350 laipsnių 
apie 25 minutes.

Tinka prie mėsos, žuvies, 
daržovių ir 1.1.
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FILATELIJA
Nr.8 Antanas Bernotas

JAV liepos-rugsėjo mėne
siais išleido visą eilę naujų 
pašto ženklų, vokų ir atvir
laiškių. AMERICANA seri
joje išleisti 30 c., 50 c. ir 
$1.00 bei $5.00 pašto ženk
lai. Jau pradėti leisti kitais 
metais Įvyksiančiai pasau
linei sporto olimpijadai pa
minėti. Pašto ženkluose pa
rodytos Įvairios sporto ša
kos.

Rugsėjo 23 d. išleistas 15 
centų pašto ženklas John 
Paul Jonės pagerbti. John 
Paul Jonės (1747-1792), 
amerikiečių jūrų kapitonas, 
gimė Škotijoje. Turėdamas 
12 metų Įstojo mokiniu Į 
prekybini laivą ir atplaukė 
i Fredericksburgą, Va. Nuo 
1766 m. tarnavo vergų ga
benimo laivuose, ar važinė
jo Į Angliją. Prasidėjus re
voliuciniam karui, nuo 1776 
m. Jonės tarnavo amerikie
čių karo laivyne ir, kartu su 
prancūzais kovėsi su bri
tais. Po to važinėje Į Pran
cūziją. 1788 m. buvo Įstojęs 
Į rusų laivyną ir kovojo su 
turkais. 1790 m. išėjo Į at
sargą ir apsigyveno Pary
žiuje, kur ir pasimirė.

ISLANDIJA išleido 250 
kronų pašto ženklą su Her- 
dubreid kalno vaizdu.

Islandija (angliškai Ice- 
land) randasi šiaurės Atlan
te Į rytus nuo Grenlandijos. 
Su gretimomis salomis ji 
apima 39,758 kv. mylių plo
tą. Sala vulkaninės kilmės, 
su ir dabar veikiančiais vul
kanais. Didžiausias jų Hek- 

MYLIMAI MOTINAI IR MOČIUTEI

ANTANINAI PUSKORIENEI

It AMŽINYBĘ' IŠKELIAVUS, BALFO 
CLEVELANDO SKYRIAUS VALDYBOS 
NAREI DUKRAI ANTANINAI PUŠKORIŪTEI, 
DUKRAI IRENAI, SUNUMS: DR. VIKTORUI, 
PRANUI, JONUI IR JUOZUI (LIETUVOJE), 
ANŪKAMS IR GIMINĖMS GILIĄ UŽUO
JAUTĄ REIŠKIA

BALF CLEVELANDO SKYRIAUS 
VALDYBA

la. Saloje medžiai kaip ir 
neauga, daugiausia pievos 
ir ganyklos. Dirbamos že
mės tėra tik apie 1 G, todėl 
gyventojai verčiasi daržo
vių ir gyvulių auginimu bei 
žvejyba. Pramonės kaip ir 
nėra. Pirmieji salos gyven
tojai buvo vikingai. Sala 
priklausė Norvegijai, o nuo 
XIII amžiaus Danijai. 1944 
m. gavo nepriklausomybę ir 
dabar yra respublika. Salos 
sostinė yra Reykjavik mies
tas, kur yra ir universite
tas, ist. 1911 m. Visoje sa
loje gyvena apie 197.000 gy
ventojų, o Revkjavike — 
apie 135,000.

RUMUNIJA išleido dvie
jų pašto ženklų seriją Da- 
kijos valstybės Įsteigimo 
2050 m. sukakčiai paminė
ti. Piešiniuose — Trajano 
pergalės kolonos bareljefai.

Dakija (lotyniškai Da- 
cia) buvo dabartinės Rumu
nijos ir Vengrijos plotuose, 
ĮJ šiaurę nuo Dunojaus upės. 
Apie 60 m. prieš Kristų ka
ralius Burebista sujungė 
tuose plotuose gyvenusius 
dakus (indoeuropiečių tra
kų gentį) i vieną stiprią 
ir nepriklausomą valstybę. 
Kai romėnai plėtė savo val
das Į šiaurę, greit susidūrė 
ir su dakais. Imperatoriai 
Cezaris ir Augustas vedė 
su jais sunkias kovas. Tik 
imperatoriui Trajanui pa
vyko dakus tarp 101-106 m. 
po Kristaus visai nugalėti ir 
užkariauti. Dakija nuo to 
laiko buvo paversta Romos 
provincija. Dalis gyventojų 
buvo iškelti ar patys persi
kėlė kur kitur gyventi.

VATIKANAS išleido ke
turių pašto ženklų seriją šv. 
Stanislovui pagerbti, jo 
mirties 900 metų sukakties

Dr. Viktoras Stankus (dešinėje) įteikia Kent Statė 
universiteto dekanui dr. Rudolph Buttlar surinktas aukas 
- arti $7,000 - ir Vilniaus universiteto sukaktuvinį medalį. 

A. Kalvaičio nuotr.

NEOLITUANŲ ŠVENTE CLEVELANDE...
(Atkelta iš 1 psl.)

Lituanistinės katedros rei
kalu prof. John Cadzow pla
čiai rašė š.m. Dirvos nr. 38 .

Mums yra džiugu, kad 
mokslo institucijos profesūroje 
turime tokių draugų, kaip čia 
minimi profesoriai.

proga, čia dedame tos seri
jos 500 lirų pašto ženklą 
su Krokuvos katedra.

Šv. Stanislovas, Kroku
vos vyskupas (apie 1030 — 
1079) buvo kilęs iš ščepano- 
vo, netoli Tarnovo. Mokėsi 
Lenkijoje ir užsieniuose. 
Krokuvos vyskupu paskir
tas 1071 m. Tuo metu Len
kiją valdė karalius Vladis
lovas II Narsusis, kuris pa
sižymėjo vesdamas nereika
lingus karus su kaimynais, 
dėl ko Įsigijo daug priešų. 
Sakoma, kad jų tarpe buvęs 
ir Stanislovas, kuris kara
lių ekskomunikavo. Įpykęs 
karalius Stanislovui nukirto 
galvą jam belaikant mišias 
šv. Mykolo bažnyčioje. Bu
vo palaidotas prie tos pat 
bažnyčios, vėliau perkeltas 
i Krokuvos katedrą, šven
tuoju kanolizuotas 1253 m. 
popiežiaus Inocento IV. Lai
komas Krokuvos vyskupijos 
ir visos Lenkijos globėju ir 
lenkų labai garbinamas. Jo 
šventė yra gegužės 8 d. Iš 
Lenkijos jo garbinimo kul
tas perėjo ir Į Lietuvą. Jo 
garbei yra pašvęsta pirmo
ji Lietuvos bažnyčia — Vil
niaus katedra. Jo vardu 
krikštijami vaikai (Stanis
lovas’, Stanislava, ar su
trumpintai Stasys ir Stasė).

Po ilgokos pertraukos Cle
velando neolituanai įrodė, 
kad jie yra gyvi ir pasinešę į. 
veiklą. Jų suplanuota ir su- 
sruošta šventė-balius praėjo 
dideliu pasisekimu. Žinoma, 
prie to daug prisidėjo populia
rus Chicagos neolituanų or
kestras, vadovaujamas A. Mo
desto. Svečių tarpe buvo ne
mažai ir čikagiečių korporan
tų, jų tarpe vyr. valdybos 
pirm. C. Modestavičius ir po
nia. Iš Detroito šventėje daly
vavo korp. dr. A. Vaitiekaitis 
ir J. Gaižutis. Pažymėtina, 
kad svečių tarpe buvo didelė 
dalis jaunimo, kas rodo, jog 
Korp! Neo-Lithuania yra jau
nimo mėgiama. Nemažai bu
vo ir kepurėtų senjorų-vetera 
nų iš Clevelando ir apylinkių. 
Korporacijas sueigoje spalvas 
gavo Aida Maurukaitė.

Clevelando Neo-Lithuania 
(39-45)

THE MINI-APPLICATION 
IN THIS AD CAN BE YOUR 
TICKET TO AN EXCITING 

“SUNBELT” CAREER!
The Hunter Divtsion of Robbins & Myers has career openings for 
experienced production supervisors at their Memphis. Tennesseefacifity. 
You can say goodbye to Winters tee and snow and say helio to the easy pace 
and low cost of living in the Memphis area. Growing world demand for our 
fans and other, ėnergy eff icient. heating and coollng produets makos these 
openings secure. Continued growth will provide plenty of advancement 
potential for the future.

GENER AL FOREMAN
To supervtse assembly and paint fine sacked parts. window fan. btade and 
heater assembly. This is an expansion position that requires proven 
supervisory experience in assembly operations. We wiil pay relocation for 
this first shift opening.

TOOL & DIE FOREMAN
To coordinate production scheduling and reconditioning/replacement of 
tooling needed for production. Requires a thorough knowledge of tool 
design and electrical circuitry.

PRESS ROOM FOREMAN
To supervise operators in the press room and machine shop Requires a 
knowledge of machining methods. machine tools and press operations 
Supervisory experience is preferred. būt we will consider ąn entry level 
oerson.
We can offer a highly compėtitiVe compensation »nd benefit 
package, combined with unmatched advancement potential. For 
immediate consideration send resume to John Flatt. THE 
HUNTER D1VISION, ROBBINS & MYERS, INC., 2500 Frisco Av 
Memphis, Tn. 38114.

We are an c<iual opportunity employer m/f/h.

padalinio valdybą sudaro: 
pirm. dr. V. Stankus, vice
pirm. D. Maurųkaitė, sekr. 
A. Augustinavičienė, ižd. V. 
Vinclovas ir narys dr. J. Mau
rukas.

Valdybos ateities planuose 
pirmoje eilėje bus rūpinamasi 
korporantų skaičiaus didini
mu ir senųjų korporantų išju
dinimu veiklai, siekiant pa
grindinio tikslo Pro Patria ir 
idėjas skleisti.

Si šventė Įrodė, kad neoli
tuanų populiarumas laikosi 
gana aukštai. Lietuvių namų 
salėje pritrūko vietų (240 sve
čių) ir dideliai daliai norinčių 
dalyvauti teko neigiamai atsa
kyti. Neolituanų orkestras sa
vo gražia šokių muzika bei dai
nomis labai prisidėjo prie ba
liaus nuotaikos pakėlimo. Jie 
užtarnautai pasinaudojo pro
ga ir svečiams pardavė daug 
savo įg ajimo plokštelių.

Valdyba reiškia padėką Sti
pendijų Fondo komisijai už 
sėkmingą rinkliavą, visiems 
talkininkams šventės-baliaus 
paruošime, ir Gintaro restora
nui už gerą svečių maitinimą 
ir aptarnavimą.

K. Karalis

P.S. Stipendijų Fondui aukas 
galima Įteikti dr. V. Stankui 
asmeniškai, araba pasiųsti jo 
adresu: 5001 Mayfield Road, 
Lvndhurst, OH 44124 Tel. 
381-3580

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nationw>de is on yow siete

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

wanted

MOLD MAKERS &
TOOL & DIE MAKERS 
PERMANENT JOS IN 

LOS ANGELES, CALIFORNIA 
Modern Faucet manufacturins 
company needs 3 or. 4 qualified men 
for our tool room department. Per- 
manent position, exceltent frinae 
benefits. If you have 4 or more 
years experlence as a tool & die 
maker or mold maker and w ilirna to 
relocate, call collect, our Personnel 
Offlce in Los Anoeles, 213-582-6286

Oaiui-
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George Voinovich prisaikdinamas Clevelando mero pareigoms. J. Garlos nuotr.

Clevelando mero George Voinovich inauguracijoje

tojai išsinešė tikrai vertingų 
dovanų, svečiai pasižmonėjo 
ir gražiai parėmė tikrai para
mos reikalingą lietuvišką pa
rapiją, sukeldami virš $4,000.

Parapijos klebonas kun. 
Balys Ivanauskas ir parapijos 
taryba nuoširdžiai dėkoja vi
siems už paramą.

(ag)

• AKADEMIKŲ SKAUTŲ 
SĄJŪDŽIO Clevelando sky
riaus rengiama metinė šventė 
jvyks šį šeštadienį, gruodžio 
1 d. 7:30 v.v. p.p. Petraičių 
namuose, 18112 Landseer. 
Pranešimą padarys fil. R. Pau 
perienė iš Chicagos. Bus rodo
mos skaidrės ‘Lietuva ir Vil
nius šią vasarą’. Po to seks vai
šės ir pabendravimas.

• ALGIS RUKŠĖNAS, žurna 
listas, Žalgirio šaulių kuopos 
Clevelande parengime, lap
kričio 24 d., buvo apdovano
tas Saulių Žvaigžde.

Lapkričio 12 d. įvyko Cle
velando miesto naujai išrinkto 
mero inauguracija. 53-jį me
rą pagerbti, 10 vai. ryto, į iš
kilmes rinkosi daugelis kviestų 
svečių iš Clevelando ir Cleve
lando priemiesčių. Svečių tar
pe matėsi ir Washingtono at
stovai - senatorius J. Glenn ir 
kongreso atstovė Mary Rose 
Oakar.

Iškilmės vyko Music Hali 
auditorijoje. Čia tik įžengus 
jautėsi pakili nuotaika, kurią 
kėlė grojantis styginis orkes
tras. Aukštieji svečiai užėmė 
vietas scenoje: tai miesto Tary 
bos nariai, buvę miesto merai, 
Ohio valstyabės atstovai, laik
raščių redaktoriai, unijų ir res 
publikonų partijos atstovai, 
bei kiti svečiai. Prieš iškilmes, 
į sceną buvo atlydėti George 
V. Voinovich vaikai ir jo mo
tina. Po jų plojimais sutiktas 
Ohio gubernatorius James A. 
Rhodes. Galiausiai - pats nau
jai išrinktas meras su žmona. 
Šiuos susirinkusieji pagerbė at
sistojimu ir audringais ploji
mais. Mero žmonai ir moti
nai buvo įteiktos gėlės. Iškil
mėms vadovavo Court of Ap- 
peals teisėjas Saul G. Stillman

Pristatydamas naująjį me

d JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR 1 
H PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS Į 1

B LATVIAN ROOFING I
fį Cleveland telef. (216) 521-2182 j

E DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI. 1 

R Dengiame stogus apartamentams, Įmonėms, krautuvėms. | 
P Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius. Į 
g M ARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio |

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

Della E. Jakuta ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuoto ja i. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą pa tarną v imą.

rą, Ohio gubernatorius James 
A. Rhodes išryškino jį kaip 
tvirtą, principingą asmenybę, 
siekiantį apjungti visus gyven
tojus geresnei miesto ateičiai. 
Ragindamas visus eiti jam į 
talką, gubernatorius pirma
sis pažadėjo savo pagelbą. Cle 
lando diocezijos vysk. James 
A. Hickey pabrėžė, kad dau
gumos pasisakymu išrinkus 
naują merą, esame kartu at
sakingi už šio miesto vienybę 
ir gerovę.

Po priesaikos, naujasis Cle
velando meras pirmiausiai pa 
dėkojo visiems už paramą jo 
šeimos tragedijos metu, žuvus 
eismo nelaimėje jo dukrelei. 
Kvietė visus dirbti kartu, se
kant pirmųjų miesto pionierių 
viziją, ryžtą ir drąsą, savo kal
bą baigdamas malda. Toliau 
sekė asmeniški sveikinimai 
naujojo mero.

Trumpa ir ori inauguracija 
beveik simboliškai rado atsaką 
ir gamtoje, lyg žadant šviesias 
ir sėkmingas ateinančias die
nas miesto naujoje vadovybėje.

Ingrida Bublienė.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

VYTAUTO PUSKORIAUS 
REČITALIS

Pianistas Vytautas Puško- 
rius individualiame fortepijo
no muzikos rečitalyje skam
bins Scarlatti, Beethoveno, Su 
berto, Šopeno ir Čiurlionio kū 
rinius. Rečitalis įvyks šį sek
madienį, gruodžio 2 d. 6:30 
v.v., School of Fine Arts salėje 
38660 Mentor Ave.,Willough- 
by. Biletai $3.00. Vaikams 
iki 12 metų - veltui.

Jaunojo pianisto, šį pavasa
rį baigusio Bowling Green uni
versiteto muzikos meno kolegi
ją, individualų rečitalį turė
tume sutikti su dėmesiu, gau
siai atsilankydami. Natūralu, 
kad V. Puškorius lauktų savo 
rečitalyje ne tik vyresniųjų 
klausytojų, bet ir gražaus bū
rio jaunimo. 1975 ir 1979 me
tais jis savo koncertais padėjo 
sutelkti lėšų Jaunimo kongre
sams.

Ateinantį rečitalį Vytautas 
Puškorius dedikuoja Clevelan
do miesto mero George Voino
vich dukrelės Molley, žuvusios 
eismo nelaimėje, pažangiųjų 
mokinių memorialiniam fon
dui, kurį įsteigė miesto viešųjų 
mokyklų taryba.

Visi lietuviai maloniai kvie
čiami šio sekmadienio vakarą 
skirti Vytauto Puškoriaus re
čitaliui, jame dalyvauti ir kar 
tu paremti jauno pianisto gra
žų tikslą. (s)

DERLINGA PARAPIJOS 
ŠVENTE

Lapkričio 11 d. Sv. Jurgio 
parapijos Clevelande Rudens 
Šventė praėjo daug didesniu 
pasisekimu negu pernai. Be
veik visi parapijiečiai įsigijo 
po $10 laimėjimų knygeles. 
Be to, laimėjimo bilietų išpla
tinta ir už parapijos ribų. Tai 
pagrindinis pajamų šaltinis.

Šventėje dalyvavo virš 350 
žmonių. Gana skanius ir ne
brangius pietus pagamino p. 
Nagevičienės virtuvės štabas, 
o apie 40 moterų sunešė pui
kių tortų, saldumynų. Tur
tinga ir įvairi loterija tikrai 
buvo verta ‘Laimės Rato’ 
vardo.

Šventės dalyviai buvo dos
nūs, nuotaika pakili, o laimė-

HELP WANTED

Experienced drapery sewer. 
Call 361-2330 Monday thru 
Friday 8:00 a.m. to 3:00 p.m

■ ■■ .... .i i

• PATRIA prekybos na
muose. 791 E. 185 St., Cle- 
velandė yra didelis pasirin
kimas vietiniu ir imnorfuo
tu maisto produktu. Įvairiu 
skanumynu, lietuviškos juo
dos duonos, o dovanu sky
riuje yra gintaro, plokšte
liu, audiniu, knygų ir lietu
viškų sveikinimo kortelių. 
Prašome atsilankyti. Telef. 
531-6720.

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me* kreiptis Į ČIPKUS 
REALTY. 31715 Vine St., 
WilJowick. Ohio 44094. Tel. 
913-0910.

I TOOLROOM 
Į MACHINISTS

• Surfoce Grinders
. Cylindricol Grinders
• Engine lathe Operators

Tooicroft, Ine., is a medium size job shop 
located in Fort Wavne, Indiana; employing 
approximately 45 people. Exce!lent pay and I fringe benefits, working day shift oniy. Mušt
be williną to relocote. Prefer job shop experi- 
ence. Coll’or wr;te.

Į TOOLCRAFT, INC.
2620 Adams Center Road 

Fort Wayne, Indiana 46803 
219-749-0454

(44-46)

REGISTERED NURSES
URGENTLY NEEDED

BECAUSE of U.S. niedicarec'rijling. 
Wayne County Hospital in lowa mušt 
hire at least 4 Registered Nurses. 
Located in Corydon, South Centrai 
lova, with progressive school svstems 
& churches, recreation, less t.han 20 
miles to Lake Rathbun, local golf, 
svvimming & tennis. 30 btd hospital 
with 4 doctors, offering primary care, 
emergency care, obstetrical service, 2 
bed 1CU-CCU, regular surgery sched- 
ule.

ALSO NEEDED 

REGISTERED 
LABORATORY 

TECHNOLOGISTS 
ASCP WITH KNOVVLEDGE OF 

X-RAY
ambulancc service wi.th 2 up-to dale 
ainbulances and 8 EMT’s available. 
Also state-wide helicopter service for 
patients to Dės Moines & lowa City. 
Wages to meet or exceed statė aver- 
age levels. W’ll consider payment of 
portion of expenses for intęrvievvs.
Apply call or send resume with photo 

encouraged to: ADMINISTRATOR 
hours 10 am to 3 pm

WAYNE COUNTY HOSPITAL
417 S. E. ST.

Corydon, Iowa 50060 
515-872-2260 collect 

(37-46‘

CLEVELANDO 
PARENGIMAI _

• GRUODŽIO 1 D. Š. A. Pa
baltiečių Tinklinio turnyras.

• GRUODŽIO 2 D. pianisto 
Vytauto Puškoriaus koncertas.

• GRUODŽIO 2 D. sol. Al
donos Sfempužienės-Švedienės 
koncertas. Rengia Putnamo se
selėms remti komitetas.

• GRUODŽIO 16 D. — Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos rengiama Kalėdų eglu
tė.

1980 m.
• SAUSIO 20 — 4:00 vai. 

Kultūrinė popietė DMNP pa
rapijos salėje.

• VASARIO 2 D. Čiurlio
nio ansamblio 40 metų sukak
ties minėjimas.

• VASARIO 3 — 4:00 vai. 
Kultūrinė popietė DMNP pa
rapijos salėje.

• VASARIO 16 D. tradicinis 
Užgavėnių blynų balius Lietu
vių namuose. Rengia Pilėnų 
tunto skautų tėvų komitetas.

• VASARIO 17 D. Vasario 
Šešioliktosios minėjimas. Ren
gia ALT Clevelando skyrius.

• KOVO 16 — 4:00 vai. Kul
tūrinė popietė DMNP parapi
jos salėje.

• BALANDŽIO 12 D. Dir
vos 65 metų sukaktuvinis kon
certas. Programą atliks solis
tė B. Dapšienė iš Los Angeles. 
Koncertas Įvyks DMNP para
pijos salėje.

• BALANDŽIO 20 D. Madų 
paroda. Rengia Vyr. Skaučių 
Židinys.

• GEGUŽĖS 4 D. — Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos mokinių pirmoj Komu
nija.

• GEGUŽĖS 11 D. — Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos rengiamas Motinos die
nos minėjimas.

• GEGUŽĖS 18 — 4:00 vai. 
Kultūrinė popietė DMNP pa
rapijos salėje.

• GEGUŽĖS 31 D. Abitu
rientų balius? Rengia LB Ohio 
apygardos valdyba.

• BIRŽELIO 1 d. — Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos 
mokslo metų pabaigimas.

Lietuvių grožio salionas 
SILVER SHEĄR — Hair 
Fashion, 687 Ūast 185 St.. 
Cleveland, Ohio 44119, tel.: 
486-1210.

NATIONVV1DE 
INSURANCE 
Hat>onw>de is on your stds

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

TINKLINIO TURNYRAS

Sį šeštadienį, gruodžio 1 d., 
Clevelande įvyks S.Ą. Pabal- 
tiečių tinklinio turnyras Cle
veland Statė Universiteto salė
je - Woodling Gymnasium.

Varžybos prasideda nuo 9 
vai. ryto ir tęsis visą dieną. 
Pusfinaliai, finalai numatoma 
pradėti 3-4 vai. p.p. Vykdy
tojai - Clevelando Žaibas, glo
bėjai - Clevelando Universite
to Lietuvių Studentų Klubas, 
kurio pirmininkė yra Diana 
Capaitė.

Varžybose dalyvaus 20 lie
tuvių, latvių ir estų komandų.

• DR. DANIELIAUS DE
GĖSIO, Vilties D-jos pirmi
ninko ir Medicinos redakto
riaus, motina Marija Degėsie- 
nė mirė Lietuvoje sulaukusi 
84 metų amžiaus. Palaidota 
lapkričio 21 d. Alytuje.

• v.s. ČESLOVAS ir v.s! 
LAIMA KILIULIAI, vadova
vę LSS tuntininkų konferenci
jai netoli Clevelando, prieš iš- 
skrendant į Bostoną aplankė 
Dirvą, lydimi v.s. Vlado Ba
cevičiaus.

Sol. Aldona Stempužienė-Švedienė

KUR DAUG DIRBAMA
Daug kam girdėtas Putnam 

Conn. vietovės pavadinimas, 
kuris lietuviams virto savotiš
ka savo žemės sąvoka.

Čia prieš 36 metus, ant vėjo 
pustomo smėlyno, apleistame 
3jų aukštų name, įsikūrė Ne
kaltai Pradėtosios Marijos Se-

■ ■ ■

serų vienuolynas. Aplinka 
greitai pasikeitė ir jau nuo 
1943 metų čia suklestėjo plati 
ir vaisinga lietuviška veikla. 
Jautrios lietuvybei šiame kraš
te išlaikyti seserys nesiribojo 
vien kasdieniniu vienuolyno 
darbu , bet visu spartumu įsi-

ra MOKAME AUKŠČIAUSIĄ 
NUOŠIMTĮ

UŽ SANTAUPŲc. PAŽYMĖJIMUS

6« Įnešus $100 
. 12 mėnesių

Įnešus $100
30 mėnesių

Įnešus $100
48 mėnesiams m Įnešus $100

72 mėnesiams

8% Įnešus $100
96 mėnesiams

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

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Už įnašus mokame

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

du kartus metuose.
SANTAUPŲ S4SKAITOS APDRAUSTOS IKI $40,000. 

MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS 
PASKOLAS NAMU PIRKIMUI.

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East 185th Street

481-8552
32800 Center Ridge Road 13515 Euclid Avė. 

779-5915 681-8100
14406 Cedar Avė. 

381-4280

GINTARO VALGYKLOJE
(

877 East 185th Street
Tel. 531-2131 ,

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

bus duodami sekmadieniniai lietuviškų pa
tiekalų pietūs:

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

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

jungė į socialinę, kultūrinę ir 
tautinę veiklą.

Aplink paveldėtą seną na
mą išdygo eilė naujų pastatų, 
gėlynai, pavėsinga aplinka, 
kuri vasaros metu sutraukia 
daugelį vasarotojų. Naujų sta 
tybų centre pažymėtini Matu
laičio Namai, kurie priglau
džia daugelį lietuvių, siekian
čių čia poilsio savo gyvenimo 
saulėlydy. Sis senelių namų 
kompleksas buvo pagrindinis 
seselių rūpestis, pareikalavęs 
daug sunkaus darbo ir triūso. 
Tačiau tai tapo realybe, lietu
viškos visuomenės duosnumo 
ir nuoširdžios pagelbos dėka. 
Devynių metų vargo ir rūpes
čio vaisius - šiandien yra tik
ras pasididžiavimas visos mū
sų išeivijos.

Tačiau ne vien pastatai bei 
rami poilsiavimo vieta čia va
saros metu sutraukia daugelį 
lietuvių, o seselių nuoširdu
mas ir didelis rūpestis lietuviš
kais reikalais. Čia ir lietuviško
ji dvasinė kultūra bei jos plė
totė randa gerą dirvą, vienuo 
lyne veikia spaustuvė, kurioje 
spausdinami įvairūs mūsų raš
tijos leidiniai: knygos, žurna
lai, jų tarpe vienintėlis laisva
me pasaulyje vaikų žurnaliu
kas ‘Eglutė’.

Ypač daug darbo ir pasiau
kojimo seselės skiria šiam taip 
vertingam mūsų mažųjų laik
raštėliui, kurio išleidimas dėl 
lėšų stokos vis sunkėja. Tokio 
svarbaus leidinėlio gyvavimu 
turėtų sielotis ne vien Putna- 
mo seselės, bet visa mūsų išei
vija.

Kitas mūsų kultūros ir kū
rybinių polėkių apsaugos cent 
ras šio vienuolyno ribose yra 
ALKOS muziejus. Čia saugo
jama mūsų praeitis, mūsų tau 
todailė, žymesniųjų meninin
kų darbai, spauda ir visa, kas 
sukurta mūsų tautos amžių bė
gyje.

Lietuvių jaunimui Putna- 
mo seserys kreipia ypatingą 
dėmesį, skiriant daug laiko 
auklėjant jį tautinėj ir religi
nėj dvasioj. Jau virš 30 metų 
vasaros stovyklose didelis skai
čius jaunuolių poilsiauja, mo
kosi ir lavinasi seselių globoja
mi. Pradžioje stovyklas reng
davo savoj sodyboj ir Dainavoj 
prie Manchester, Mich. Vė
liau, kasmet didėjant stovyk
lautojų skaičiui, seselės įsigijo 
nuosavą stovyklavietę Ver- 
monto valstijoje, kurią pava
dino mūsų gražaus pajūrio 
vardu Neringa. Čia kasmet

vasaro metu susirenka apie 
300 stovyklautojų, kurie gra
žioje, Lietuvos gamtą prime
nančioje aplinkoje, sportuoda
mi ir lavindamiesi praleidžia 
laiką. Tai tik svarbesnieji, 
minėti, seselių veiklos ir dar
bo bruožai, kuriuos papildo 
dar daug kitų darbų bei užsi
mojimų. Šiuo metu seselės už
siangažavusios kitu stambiu, 
ir jau seniai pribrendusiu 
užmojum - tai gyvenamo na
mo statyba, kuri taip pat be 
nuoširdžios visuomenės para
mos neįmanoma.

Seselių veiklai remti, kaip 
ir kitose vietovėse - taip ir Cle
velande, veikia komitetas, ku
ris šiuo emtu energingai ruo
šiasi surinkti kiek lėšų minėtų 
seselių darbą, paremti.

Komitetas nenori prašyti au
kų ir už tai nieko neduoti vi
suomenei. Todėl, š.m. gruo
džio 2 d. DMNP parapijos sa
lėje rengia koncertą, kurio 
programą atliks žymūs mūsų 
kolonijos menininkai - sol. Al
dona Stempužienė-Svedienė 
ir pianistas, komp. Jonas Šve
das.

Abu menininkai yra ne tik 
gerai pažįstami ir aukštai įver 
tinti mūsų visuomenės, bet 
taip gerai žinomi ir amerikie
čių publikai, bei jų didžiosios 
spaudos yra labai aukštai įver 
tinti. Mūsų solistės vardas nu
skambėjęs ne tik per Cleve
land Plain Dealer, bet ir kitų 
miestų laikraščius - kaip Chi
cago Tribūne, Montevideo 
Extra, San Diego Union, To
ronto Globė and Mail ir daug 
kitų.

Koncerto rengimo Komite
tas tikisi, kad Clevelando lie
tuvių visuomenė nepamirš 
gruodžio 2 dienos datos ir visu 
nuoširdumu parems Putnamo 
seselių darbus ir veiklą, o 
ypač šiuo metu vykdomą na
mų statybą.

Koncerto pradžia 4 vai. p.p

H.S.

LAUNDRY & LT. HOUSE- 
KEEPING 2 part-time or one 
full-time position open. 5-day 
week. Downtown. Call 241- 
6467.

KRAUSE COSTUME CO.

HELPWANTED

Up $200-220 weekly. Part 
time. Takingshortphonemes 
sages at home. Call (412) 
279-8601 ext. 258



c

DIRVA
VILTIES DRAUGIJOS PIRMININKUI

DR. DANIELIUI DEGĖSIUI

IR JO ŠEIMAI, LIETUVOJE MIRUS 
MYLIMAI MOTINAI, NUOŠIRDŽIĄ 
UŽUOJAUTĄ REIŠKIA

DIRVA

A.A.

MARIJAI DEGĖSIENEI

LIETUVOJE MIRUS, SŪNUI DR. DANIELIUI 
DEGĖSIUI IR JO ŠEIMAI NUOŠIRDŽIĄ 
UŽUOJAUTĄ REIŠKIA

OHIO LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 
DRAUGIJA

ALTS LOS ANGELES SKYRIUS
Š.M. GRUODŽIO 8 IR 9 D.D. RENGIA

ALT S-gos 30 metų veiklos Amerikoje MINĖJIMĄ
Šeštadienį, gruodžio 8 d. 7 v.v.

Los Angeles Lietuvių Tautiniuose Namuose 
AKADEMIJA - VAKARIENE

PROGRAMOJE: -

1. ALT S-gos vicepirmininko Br. Dūdos kalba.
2. Los Angeles lietuvių organizacijų sveikinimai.
3. Lietuviškų melodijų fone iškilminga vakarienė.
4. Daug žadanti jauna dainos mylėtoja

VITA POLIKAITYTE pirmą kartą dainuos vietos 
lietuvių visuomenei. Jai pianinu pritars RIMAS__
POLIKAITIS.

SEKMADIENI, GRUODŽIO 9 D.
1. 10:30 vai. ryto šv. Mišios šv. Kazimieto bažnyčioje

už mirusius Sąjungos narius.
2. 12:00 vai. Los Angeles skyriaus narių visuotinis

susirinkimas. Baras ir užkandžiai.

ALT S-gos Los Angeles skyriaus Valdyba

A.A.

MARIJAI DEGĖSIENEI

LIETUVOJE MIRUS .KOLEGĄ
DR. DANIELIŲ DEGESIt IR ŠEIMĄ 
NUOŠIRDŽIAI UŽ JAUČIAME

BRAZAIČIŲ ŠEIMA

VILTIES DRAUGIJOS PIRMININKUI

DR. DANIELIUI DEGĖSIUI
IR ŠEIMAI, LIETUVOJE MIRUS JO 
MYLIMAI MOTINAI, REIŠKIAME 
NUOŠIRDŽIĄ UŽUOJAUTĄ

•ALT S-gos CLEVELANDO 
SKYRIAUS VALDYBA

Padėka
A. A.

DR. GEDEMINAS JURGIS 
ČEKAS

mano mylimas vyras mirė š.m. spalio 
11 d. Kent Coūnty Memorial ligoninėje, 
Warwick, R.I. širdies priepuolio iš
tiktas. Palaidotas spalio 17 d. šv. Mari
jos kapinėse New Britain, Conn.

Nuoširdžiai dėkoju visiems kurie lan
kė velionį koplyčioje, už paaukotas šv. 
Mišias už jo vėlę, už gražias gėles puo
šiant koplyčią, už pareikštas man užuo
jautas žodžiu, raštu ir spaudoje.

Taip pat dėkoju visiems kurie paly
dėjo velionį į kapines New Britain,Conn.

Dar kartą nuoširdžiai dėkoju visiems 
už paguodos žodį man sunkioje skausmo 
valandoje.

Liūdinti žmona 
MA VIS

• VLIKo seimas įvyks š.m. 
gruodžio 8-9 dienomis Balti- 
morėje, Lietuvių Namų patal
pose, 851-853 HollinsSt.

Seimo rengimu rūpinasi Bal 
timorės Lietuvių Draugijų Ta 
ryba.

• DR. K SIDLAUSKAS, 
ALT valdybos posėdyje lapkri 
čio 16 d. perrinktas valdybos 
pirmininku. Kun. A. Stasys 
padarė išsamų pranešimą 
apie Clevelande rengtą Lietu
vių Kongresą.

• GERTRŪDA DARGIE
NE, aktyvi SLA, Sandaros ir 
Tėvynės Mylėtojų draugijos 
veikėja, SLA prezidento Povi
lo Dargio žmona susilaužė ko
ją ir guli ligoninėje. Linkime 
jai greitai pasveikti.

• INŽ. VYTAUTAS KUT- 
KUS, naujasis JAV LB krašto 
valdybos pirmininkas, jau 
sudarė valdybą ir pristatė 
krašto tarybai tvirtinti. Iš cle- 
velandiečių į valdybą įeina 
dr. Antanas Butkus ir Ingrida 
Bublienė.

9

LIŪDESYS GAUBIA LIETUVIŲ
SKAUTŲ SĄJUNGĄ. _
SKAUTIŠKĄJĄ ŽEMES KELIONĘ BAIGĖ 
MUSŲ BRANGI SESUO

V.s. ONA SAULAITIENĖ

SAVO GYVENIMU SUDĖJO JI MUMS 
KELIO ŽENKLUS - BUKIME IŠTIKIMI, 
MYLĖKIME VIENAS KITĄ, DIRBKIME 
IR BUDĖKIME. _
DALINAMĖS LIŪDESIU SU MŪSŲ 
VYRESNIUOJU BROLIU V.S. ANTANU 
SAULAIČIŲ, SESE PS MARYTE 
SAULAITYTE-STANKUVIENE, BROLIU 
V.S. ANTANU SAULAIČIŲ SJ, ALGIU 
STANKUM IR VISAIS ARTIMAISIAIS!

NEW YORK

ALT SĄJUNGOS 
I-joSK. SUSIRINKIMAS

Spalio 29 d. Vebeliūnų na
muose įvyko skyriaus susirinki
mas. Dr. B. Nemickas pada
rė pranešimą iš ALT S-gos su
važiavimo. Svarstyta skyriaus 
veiklos planas ir knyga ‘Tauti
nės Minties Keliu’. Parduota 
kelios knygos ir skyriun įstojo 
2 nariai: M. Ulėnienė ir P. Ali 
šauskas. J. Kiaunei pasiūlius, 
dr. B. Nemickas, už ilgą veik
lą VLIKe, skyriuje ir kitą vi
suomeninę veiklą, vienbalsiai 
išrinktas skyriaus garbės na
riu.

Po susirinkimo skyriaus na
riai kalbėjosi įvairiais lietuvių 
veiklą liečiančiais klausimais 
prie šeimininkų paruoštos ka
vutės.

(av)

.LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA

V.s. ONAI SAULAITIENEI

MIRUS, VYRUI V.S. ANTANUI, SUNUI

V.S. ANTANUI, S.J., DUKRAI PS MARIJAI,

VISIEMS GIMINĖMS BEI ARTIMIESIEMS

REIŠKIAME GILIĄ UŽUOJAUTĄ

CLEVELANDO SKAUTIJA

A.A.

ALBINAI MEKESIENEI

MIRUS, JOS SUNUMS IR DUKROMS SU
ŠEIMOMIS REIŠKIAME GILIĄ 
UŽUOJAUTĄ

KAR. A. JUOZAPAVIČIAUS 
ŠAULIŲ KUOPA
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