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Tuo tarpu Sovietijoje
Padėtis laikoma be išeities

Vytautas Meškauskas

Nemalonu skaityti laik
raščius paskutinėm dienom. 
Apie Vakarų vienybę nebė
ra ir kalbos, šiame krašte 
išblaškomas dar vienas mi
tas apie jos santvarkos to- 
bolumą. Buvo aiškinama, 
kad pirminiai rinkimai at
ėmė rinkimus iš partijų 
biurokratų sauvalės ir davė 
jų paruošiamuose žings
niuose balsą pačiai tautai. 
Toks aiškinimas visados 
kėlė abejonių. Kaip ir re
zultatai: Carteris niekados 
nebūtų laimėjęs nominaci
jos, jei profesionalai politi
kai turėtų žodį. Dabar, kai 
tas pats Carteris laimėjo 
antrą kartą pirminius rin
kimus demokratų partijo
je, staiga pasigirdo balsai, 
kad reikia išrinktus rinkė
jus atleisti nuo pareigos per 
pirmą balsavimą pasisakyti 
tik už Carterį, o pačią kon-
venciją paskelbti 'atvira’ t. 
y. rinkėjus atleisti nuo įsi
pareigojimo bet kuriam 
kandidatui. Tai dėl to, kad 
būkštaujama, kad demokra
tai su Carteriu priešakyje 
pralaimės ne tik preziden
tūrą, bet ir abiejus kongre
so rūmus. O tai reiškia, kad 
rinkėjai per bet kokius rin
kimus nežino už ką balsuoja 
ir pasiduoda klaidingai pro
pagandai. Tiesa, čia yra dar 
tam tikras saugiklis, jei per 
pirminius rinkimus kuri 
nors partija išrenka neti
kusį kandidatą, jis turėtų 
per tikrus rinkimus pralai
mėti geresniam kandidatui, 
šiandien tačiau girdisi bal
sų, kad abieji kandidatai 
yra silpnoki, kas davė vil
ties trečiam nepriklauso
mam, kandidatui Anderso
nui, kuris per paskutinį 
nuotaikų tyrinėjimą, jei 
šiandien įvyktų rinkimai, 
gautų mažiau balsų tik už 
Reaganą, bet daugiau už 
Carterį! Kas to galėjo ti
kėtis prieš porą mėnesių?

Bet jei situacija ’mūsų’ 
pusėje atrodo, švelniai ta
riant, chaotiška, kas darosi 
Sovietijoje? Iš pirmo žvilg
snio atrodo, kad sovietai tu
rėtų būti patenkinti. Reikia 
sutikti su baigiamam olim
pinio komiteto pirmininko 
lordo Kilianinio mintimi, 
kad 'sportas ir ypatingai 
olimpijada neturėtų būti 
naudojama politiniams tik
slams, ypač jei politinės, 
ekonominės ir kitos (ka
ro?) priemonės nebuvo iš
bandytos”. Taip žiūrint, 
Vakarų silpnybė ypatingai 

išryškėja. Į Afganistano už
grobimą sugebėta atsakyti 
tik olimpiados boikotu ir tai 
silpnoku: nedalyvavo apie 
30 kraštų, dalyvavo apie 80. 
Bet po tokio, kad ir dalinio 
triumfo, nesunku įžiūrėti 
tamsių dėmių.

Tiesa, Sovietų Sąjunga 
gali įtempti visas jėgas 
olimpijadai pravesti ar mi- 
litarinei stiprybei išugdyti. 
Nė vienas jų laikraštis ne
pradės aiškinti, kad tai ne
reikalingas ekonominių re
sursų eikvojimas. Bet ar vi
sa liaudis yra užsikrėtusi 
tokiu oficialiu entuziazmu? 
Tam išsiaiškinti turime vie
ną įdomų liudininką.

Amerikietis George Fei- 
fer, baigęs Harvardo (B. 
A.) ir Columbijos (M. A.) 
universitetus pradėjo lan
kytis Sovietijoje nuo 1959
metų, kada stebėjo garsiau
sias Nixono-Chruščiovo ’vic-. 
tuvės diskusijas’. Po to jis 
ten buvo bent tuziną kartų. 
Yra vedęs rusę, metus stu
dijavęs Maskvos universi
tete. Iš ten rašė laikraš
čiams, daugiausiai londoniš- 
kiam Sunday Times, išlei
do kelias knygas, jų tarpe 
”Moscow Farewell”, kurios 
amerikinė laida pasirodė 
1976 metais ir buvo kriti
kos labai palankiai sutikta. 
(Autorius nuolat gyvena 
Anglijoje). "Atsisveikini
mas” todėl, kad 1971 m. po

(Nukelta į 3 psl.)

Pasižiūrėjus į šią nuotrauką, kas dar gali sakyti, kad tarp Amerikos Lietuvių Bendruome
nės ir Amerikos Lietuvių Tarybos yra koks nesutarimas. JAV LB krašto valdybos pirminin
kas inž. V. Kutkus ir ALT pirmininkas dr. K. Šidlauskas, priėmime Baltuose Rūmuose liepos 
29 d., buvo draugiška nusiteikę. V. Izbicko nuotr.

Prezidentas Carteris liepos 29 d. Baltuose rūmuose, minint Helsinkio susitarimų susitari
mus 5 metų sukaktį, pabrėžė, kad JAV dės visas pastangas, kad susitarimai Sovietijoje būtų pil
domi V. Izbicko nuotr.

PASITARIMAS LIETUVOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS 
TĘSTINUMO KLAUSIMAIS

Liepos 31 d. Kongreso pa
talpose buvo sušauktas pa
sitarimas Lietuvos Diplo
matinės Tarnybos tęstinu
mo užtikrinimo klausimais. 
Pasitarimo dalyviais buvo 
Atstovų Rūmų, Valstybės 
departamento ir JAV LB- 
nės atstovai. JAV Kongresą 
atstovavo kongresm anas 
Charles Dougherty, kongr. 
Edward Dervvinski ir JAV 
Atstovų Rūmų Užsienio rei
kalų komisijos pirmininkas 
kongr. Clement J. Zablocki. 
Valstybės departamento at
stovais buvo valstybės se
kretoriaus pavaduotojas ry

šiams su Kongresu J. Brian 
Atwood, valstybės sekreto
riaus pavaduotojas Europos 
reikalams Robert L. Barry, 
Pabaltijos skyriaus vedė
jas Thomas Longo, teisių ir 
protokolo skyrių pareigūnai 
T. Towell ir Ms. Willis. JAV 
LB-nė, kurios rūpesčiu ak
cija Diplomatinės Tarnybos 
reikalu buvo pradėta JAV 
Kongrese, buvo atstovauja
ma JAV LB Visuomeninių 
reikalų tarybos pirmininko 
Algimanto Gečio, tarybos 
nario adv. Jšrnest Raškaus
ko, LB ryšininko VVashing- 
tone Algimanto Gurecko ir 

PLB Visuomeninių reikalų 
komisijos nario Lino Koje
lio.

Pasitarimą pradėjo kongr. 
Dougherty painformuoda
mas apie jo turėtus susira
šinėjimus su Valstybės de
partamentu ir Valstybės 
departamento užimtą ppzi- 
ciją, kad tik nepriklauso
mos Lietuvos akredituoti 
diplomatai turi teisę Lietu
vą atstovauti, šia interpre
tacija vadovaujantis, išmi
rus esantiems Lietuvos dip
lomatams, užsibaigs Lietu
vos valstybinis atstovavi
mas, nors teoretiškai Pabal
tijo aneksijos į Sov. Sąjun
gą nepripažinimas ir toliau 
išliktų JAV-se. Toks, be 
diplomatų, nematomas Lie
tuvos valstybingumas ne
atsiektų to ko JAV-ių ne
pripažinimo politika yra 
siekiama. Kongr. E'ougher- 
ty pasitarimo dalyviams 
įteikė JAV Kongreso biblio
tekos įstatyminės teisės 
specialisto paruoštą rapor
tą, informuojantį apie tei
sinių kliūčių nebuvimą JAV 
Kongresui skirti finansinę 
paramą svetimų valstybių 
diplomatinių tarnybų išlai
kymui ar suteikti jų atsto
vams diplomatinį imunite
tą. Tokiu būdu Kongresas 
turi galių ir diplomatinio 
statuso klausimuose.

Sekusių diskusijų metu 
Valstybės departamento at
stovai savo užimtą poziciją 
gynė ir teigė, kad nėra rei
kalo kalbėti apie naujų as
menų į Lietuvos Diploma- 

(Nukelta į 4 psl.)
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'Billygate' aferos burbulas. - Kas yra 'užsienio agentas’?
- Prezidento atitraukimas nuo rimtesnių reikalų. - Nauja 

atominė strategija
Jei visi ženklai neklaidi

na, Carterio brolio Billy afe
ra bus pasibaigusi preziden
to kalba per televiziją pir
madienio vakare ir jo 70 
psl. paaiškinimu senato ty
rinėjimo komitetui. Tiesa, 
komitetas ir toliau ją na
grinės, tačiau jei Carteris 
šią savaitę gaus nominaci
ją, koks tikslas senato dau-i 
gumai joje toliau knistis? 
Nebent būtų intereso prieš 
pat rinkimus dar kartą pa
skelbti, kad demokratų kan
didatas — prezidentas nie
kuo nekaltas, žinoma naivu 
iš jo pusės buvo tikėti, kad 
jo brolis — šiaip jau nevy
kėlis kitose gyvenimo srity
se — galėtų išvaduoti Te
herano įkaitus. Taip pat 
prezidentui negali padėti 
faktas, kad jo brolis turėjo 
užsiregistruoti kaip 'užsie
nio agentas’, nors tokią 
kvalifikacija skamba bai
siau negu iš tikro yra.

★
Palyginti naujas reikala

vimas užsiregistruoti kaip 
'užsienio agentas’, visiems 
tiems, kurie čia atstovaują 
bet kokius užsienio intere
sus, nevisais atvejais yra 
aiškus. Pvz. ar agentu lai
kytina kokia nors draugija 
kultūriniams ryšiams su 
svetimu kraštu palaikyti? 
Iš esmės tokia faktinai buvo 
Lietuvos-SSSR tautų drau
gija, nes kaip paaiškėjo — 
ji turėjo aiškiai politinius 
tikslus, bet joje dalyvavo 
visa eilė valdžios pareigūnų 
jos t. y. valdžios paskatin
ti. Užsienio agentais turėtų 
būti laikomi ir tie Lietuvos 
atsargos karininkai, kurie 
gavo kartais labai pelningas 
užsienio ginklų gamybos 
koncernų atstovybes. Mes 
tyčia čia paminėjome porą 
pavyzdžių iš Lietuvos gyve
nimo, kad geriau supratus 
bloblemą. Kas čia blogo, jei 
uždirbs atsargos karininkas 
— lietuvis, o ne koks sve
timtautis? Teoriškai čia vi
sados slypi pavojus, kad 
toks atstovas išnaudos savo 
asmeniškus ryšius, pažintį 
savo ar savo atstovaujamo 
naudai, bet ne krašto. Taip 
tačiau žiūrint reiktų smerk
ti ir advokatus, kurie pra
deda išteisinti nusikaltė
liams, bet juk yra ir pro
kuroras nušviesti bylą iš 
kitos pusės. Taip pat ir vals
tybės pareigūnai, turį rei
kalo su 'užsienio agentais’, 
turėtų reikalą spręsti tik iš 
savo valstybės interesų pu
sės. Bet kas, jei tas agentas 
yra prezidento brolis? Ko
dėl Libija galvojo, kad jis 
vertas kelis šimtus tūkstan
čių dolerių? Vien iš savo 
naivumo? Bet vėl — kodėl 

gi prezidento brolis ar koks 
nors kitas šeimos narys ne
turėtų ne trupučiu pasinau
doti savo brolio vardu. Taip 
griežtai žiūrint, visus bet 
kokio valdovo gimines rei
kėtų nusiųsti bent į vienuo
lynus ar panašias institu
cijas.

★
"Billygate” aferos di

džiausias nuostolis kraštui 
turbūt yra tas, kad nukrei
pė prezidento, medijos ir 
visuomenės dėmesį nuo ki
tų, svarbesnių reikalų. Bū
tų tragiška, kad prezidentas 
pralaimėtų rinkimus ar ko 
gero net nominaciją vien 
dėl to atsitikimo. Teisingiau 
būtų jį pavaryti už ką nors 
kitą, rimtesnio. Pranešama, 
kad paties Carterio štabe 
nuotaikos esančios optimis
tiškos. Visuomenės reakci
ja į prezidento kalbą ir 
spaudos konferenciją buvu
si labai palanki. Tiesa, Car
terio populiarumas prieš ją 
buvo kritęs iki 21* t t. y. 
nė vieno kito prezidento 

Taip L’Express karkatūristas vaizduoja Billy Carterio ir 
Libijos diktatoriaus Kadhafi skandalą...

prestižas nebuvo taip žemai 
kritęs nuo to laiko, kai pra
dėta aiškintis visuomenės 
nuotaikas, tačiau kai Car
teris pradėjo savo pirmą 
rinkiminę kampaniją tas 
nuošimtis buvęs tik trys, 
bet jis vis tiek laimėjęs. 
Nepaisant visų kalbų, Ken- 
nedy pastangos paversti 
konvencija 'atvira’, nuėju
sios niekais, taip pat ir An
dersonas per lapkričio mėn. 
rinkimus nepajėgs gauti 
daugiau kaip 10 ar daugiau
sia 12% rinkėjų balsų. Na, 

o Reaganas ? Tas, anot Car
terio štabo, reprezentuoja 
tik praeities ilgesį, bet ne
turi jokio plano ateičiai.

New York Times’o James 
Reston su tuo nesutinka. 
Jis rašo;

"Demokratai kovoja ne 
prieš Reaganą, bet jo kari
katūrą, ne prieš visą res
publikonų partija, bet tik 
jos konservatyvų sparną, 
kuris nulėmė platformos tu
rinį.”

"Bet kas klausė Reagano 
nominacijos priėmimo kal
bos ir klausėsi jo pareiški
mų Urban League susibū- 
riusiems juodųjų vadams, 
negalėjo nepastebėti skirtu
mo tarp karikatūristų prie- 
šiamo Reagano ir respubli
konų partijos kandidato.”

"Iš tikro Reaganas ne 
tik imponuoja darbinin
kams ir vidurinei klasei pul
damas Carterio administra
ciją už infliaciją, bedarbę, 
kainas, nuošimčius už pa

skolas ir namų statybos su
mažėjimą, bet sudaro rira- 

tą konkurenciją moralės 
klausimais, kurie buvo Car
terio didžiausia perrinkimo 
viltis..

"... Reaganas per ilgus 
metus prikalbėjo daug ne
sąmonių, bet dabar jis turi 
nauja rolę, naujus savo kal
bų rašytojus, su didesniu 
pasaulinių problemų supra
timu, ir jų parašytas eilu
tes jis skaito geriau už ki
tus nūdienius politikus.”

★
"Billygate” be reikalo 

gaišino prezidento, politikų

■ Iš kitos pusės
Kaip paprastai prieš rinkimus, taip ir šiais metais 

Vilius Bražėnas grįžo į šiuos puslapius, šį kartą rašyda
mas apie šen. Barry Goldwaterio knygą ’Be jokių atsi
prašymų’. Savo rašinį Bražėnas baigia Goldwaterio api
būdinimu iš John Birch draugijos steigėjo Robert Welch 
knygos:

"Jis yra absoliučiai tvirtas savo amerikaniz- 
me, turi politinės ir moralinės drąsos ištverti sa
vuose amerikanizmo principuose ir, mano nuo
mone, galima pasitikėti, jog jis už juos kovos, kol 
virš pragaro ledas užsidės."

Skamba labai griežtai ir net gali padaryti didesnio 
įspūdžio kokio šimto gyventojų kaimeliui, pasiilgusiam 
senų, gerų laikų, kuriuos dabar gali prisiminti tik žiū- 
damas cowboy’iškių filmų, rodomų jau po vidurnakčio. 
Lietuviui skaitytojui toks Welcho apibūdinimas mažai 
padeda.

Kas iš tikro yra ’amerikonizmas’ ? Bražėnas nepa
aiškina, bet iš rašinio galėtum išvesti, kad ’amerikoniz
mas’ yra priešingas internacionalizmui, kurį reprezen
tuoja Bražėno iš seno bijomos CRF (Council on Foreign 
Realation) bei Trilateral Commission, kuri siekia JAV, 
Vakarų Europos ir Japonijos glaudesnio bendravimo. As
meniškai aš žavėjausi senais 'amerikoniškais’ filmais, bet 
kaip dabar gali tvarkyti pasaulį pagal jų principus ir in- 
dividuališką herojaus narsumą, jei gyvename ne Tolimųjų 
Vakarų tuštumoje, bet vis tirštėjančiame žmonių skruz
dėlyne? Kaimyninėje Meksikoje, pavyzdžiui, 2000 metais, 
jei niekas per daug nepasikeis, gyvens ne keli filmuose 
vaizduoti banditai, bet 131 milijonas žmonių, o JAV tik 
248. Iš viso, ten, kur šiais metais gyvena du žmonės po 
dvidešimt metų turėtų būti trys. Ar tokiam pasaulyje 
JAV gali dar vaidinti cowboy’ų? Be to, mes dar norime 
žiūrėti ir iš lietuviško taško. Kas duoda daugiau tėvynei 
vilties: posūkis į ’amerikonįšką’ izoliaciją ar anų insti
tucijų propaguojamas siekimas, nors iki šiol ir labai ne
laimingas ir pilnas pilnas klaidų, kokios nors tvarkos 
pasaulyje, kuriame būtų vietos visiems? vm

ir spaudos dėmesį ir laiką, 
kai to reikalavo svarbesni 
dalykai. Pavyzdžiui, visai 
mažai dėmesio susilaukė 
Carterio pasirašyta prezi
dentinė direktyva Nr. 59, 
kuri pakeičia ligšiolinę ato
minę galvoseną. Prieš lai
mėdamas 1976 metų rinki
mus Carteris aiškino, kad 
sykį prasidėjęs atominis ka
ras bus totalinis ir ves prie 
abejų super-valstybių pra
žūties. Sovietų atominė dok
trina skelbė ką kitą. Pagal 
ją ir atominį karą galima 
laimėti. Sovietams taip pa
tobulinus ir padidinus savo 
atominį arsenalą, kad jie 
ateityje gali tikėtis vienu 
smūgiu sunaikinti JAV žc* 
mėje turimas raketas, ir po 
to paklausti: ar jūs norite 
toliau kovoti ar ne, ir JAV 
pasigirdo balsų, reikalau? 
jančių pakeisti nuo 1960 
metų vyraujančią atominės 
strategijos nuomonę. Dau
giausiai Brzezinskio ir Gy
nybos Sekretoriaus H. 
Brown pastangomis paga
liau ir Carteris pakeitė savo 
pažiūrą. Savo nauja direk
tyva jis įsako ruoštis ne tik 
masiniam sovietų miestų 
sunaikinimui, bet ir atskirų 
taikinių, kaip sovietų rake
tų ir politinių centrų slėp
tuvių sunaikinimui. Dabar 
prileidžiama, kad atominis 
karas ne tuojau virs totali
niu, bet gali užtrukti net 
mėnesį, per kurį ateitį nu
lems tikslingesni ginklai. 
Už aiškią "galimybę sunai- 
kinti karinius taikinius” 
pasisakė ir respublikonų 
partijos platforma.

Nepaisant to, nauja di
rektyva susilauks daug kri
tikos. Visų pirma bus nuro
doma, kad ji priartina ato
minį kar?, kuriam prasidė
jus bus neįmanoma jį išlai
kyti kontroliuojamoje sta
dijoje. Antra, ji pareikalaus 
daug didesnių išlaidų gyny
bos reikalams — dešimtis, 
o gal net ir šimtus bilijonų 
dolerių. Bet Brownas ir 
Brzezinskis bei kiti kariniai 
patarėjai priėjo išvados, 
kad sovietams nepriimant 
'abipusio išgąsdinimo’ gal
vosenos, kuri turėtų baidy
ti nuo atominių ginklų pa
naudojimo minties, JAV 
neturi pasirinkimo, kaip 
siekti tokio atominio ginklų 
rezervo sudarymo, kuris, 
sovietams pradėjus atomi
nį karą, negalėtų būti vi
sas sunaikintas, bet leistų 
pulti sovietų raketas ir po
litinių centrų slėptuves dar 
susilaikant nuo totalinio vi
sų miestų puolimo, šiuo me
tu Strategic Air Command, 
Neblaskoje, Omaha, turi 
bombarduotinų taikinių pla
ną vad. Single Integrated 
Operation Plan. Jį dabar no
rima taip patobulinti, kad 
naujus taikinius galima 
tuojau pridėti, karo metu, 
kai juos tik pastebės sate
litai ir kitos žvalgybos prie
mones.

Viešumai savo naują dok
triną Carteris žadąs pa
skelbti šio mėn. gale, kal
bėdamas JAV Karo Laivy
no Akademijoje Newporte, 
R. I. Bet N. Y. Times ją pa
skelbė anksčiau — š. mė
nesio 6 d. laidoje.
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NEPASIDUOKIME SVETIMI)
MITU (TAKAI

Mes mylime tautą ir tė
vynę dažnai tik sentimenta
liu žodžiu ar padejavimu 
dėl nelaimių. Veiksmingam 
darbui, akylam apdairumui 
nepaslenkam. Gal ir tautos 
nelaimių priežastys glūdi 
mūsų būde: tingūs slun
kiai! Vis apsileidžiam, vis 
tylom kenčiam netiesų, lau
kiam — tegu kitas atliks. 
Tik prie sienos prispirti, at- 
sikvošim ir imam judėti. 
Taip įvyko ir dėl žydų tra
gedijos Hitlerio okupacijoj: 
kone vėzdu trenkti suska- 
tom pavėluotai ieškoti tik
rovės faktų.

Nors nėra apdairaus kul
tūros darbų centro, betgi 
gausu pas mus mokytų as
menų, visom sritim, tad bet 
kuri vieša netiesa ar klaida 
privalu tuoj atitaisyti. Kul
tūringoj visuomenėj tai sa
vaiminis reiškinys. Bet mes, 
kantrūs slunkiai, tylim kol 
nieks kupron netvoja. .

Tėviškės žiburiuose Ri
mas Amalviškis tarp kitko 
pratarė, kad tenka mums 
"šventuoju Kazimieru da
lintis su lenkais”, todėl rei
kia grynai savų šventųjų. 
Netrukus K. Parėštytė jau 
kartoja tai kaip faktinę 
premisų (ir daro plačias iš
vadas) temai: Dievas ar 
tauta? Ko stebėtis, kad ka- 
dais bajorai išslydo iš tau
tos ; arba kad daug netiesos 
mūsų istorijon prikaišiojo 
svetimieji, jei ir dabar tais 
klystkeliais, tebešliaužiam 
lyg užsimerkę.

šv. Kazimiero kilmė: Jo
gailos su Alšionių Sofija 
anūkas, o motina austrė iš 
Habsburgų, taigi, nė lašo 
lenkiško kraujo. Austrai jo 
nesisavina kodėl lenkai ? 
Kad tuomet l.'etuvių dinas
tija valdė ir Lenkiją, tai šv. 
Kazimieras gimė Krokuvoj, 
bet 12 metų jau siųstas val
dyti Vengrijos, o ten nepa
vykus, jis savo neilgą am
žių ypač skyrė Lietuvai, 
buvojo Vilniuj. Miręs Gar
dine, t. y. Lietuvoj, išvež
tas laidot ne Į Krokuvą, tik 
Vilnių, taip neabejotina jo 
tautinė priklausomybė. Pra
dėjus žygius dėl jo šventu
mo ("akcijoj tedalyvavo 
Lietuva” LE, XI, 280 psl.), 
buvo pabrėžta, kad būtų 
"Lietuvos žemėj tikėjimui 

didelė parama”. Popiežių 
mirtys, reformacijos banga, 
karai ilgam sutrukdė kano
nizaciją. Tik 1602 m. pa
skelbtas šventuoju: Vilniuj 
3 dienų triumfo šventė, pro
cesijos, išpuošti vartai lo
tyniškos giesmės jo garbei 
etc. 1636 m. vėl iškilmės: 
perkeltas į spec. koplyčią ir 
popiežiaus Urbono VIII pa
skelbtas Lietuvos globėju. 
Ar tai ne lietuvių šventa
sis?

Lietuvoj 17 amžiuj greit 
augo jo kultas, pastatyta 13 
bažnyčių jo garbei, net ke
turi miestai gavo jo her
bus : Darsūniškis, Kretinga, 
Kvėdarna, Nemunaitis. Gar
bė plito tolyn, ypač Habs
burgų valdose, Italijoj Mal
toj, Sicilijoj. Išleista apie jį 
knygelių.

1948 m. Pijus XII pasky
rė šv. Kazimierą ypatingu 
lietuvių jaunimo globėju 
(taigi jau tremtyje), o 
arkiv. J. Skvireckas 1950 
m. nustatė VIII. 27 datą — 
perkėlimo į koplyčią — lie
tuvių jaunimo švente. Ar 
jaunimo vadovai šiandien 
tai atmena ir švenčia? Ro
moj yra šv. Kazimiero liet, 
kunigų kolegija, yra vienuo
lės lietuvės kazimierietės. 
Ir ryškusis stebuklas: šv. 
Kazimieras padėjo lietu
viam prie Dauguvos kovoj 
su maskvėnais.

Matom, jokio pagrindo 
dar su kuo jį dalintis. Kad 
gimė Krokuvoj,- maža svar
bos. Ar St. Pilka arba Alė 
Rūta, gimę Petrapily jau 
tik pusiau lietuviai ?

O būdinga, kad palaidot 
atvežtas Vilniun, nes tik čia 
savas ir pritampąs. Lietuva 
ir Lenkija bendroj valsty
bėj tada (polit. tikslas) 
daug kuo formaliai bendri- 
nosi, bet tautos liko visai 
atskiros, ypač mes ne sla
vai, kad skirtybės neperžen
giamos. Tik slunkišku būdu 
vis pasiduodam svetimų mi
tų įtakai, o verta prabusti. 
Juk ir Vilnių dar lenkai 
įtaigoja ”su mumis dalin
tis”, nors tai nuo amžių mū
sų sostinė, o jokios lenkų 
kolonizacijos čia niekad ne
buvo, tad nė tikrų lenkų 
bendrijos nėra, vien paski
ri atsibrovėliai ir — užuiti,

Tuo tarpu Sovietijoje..
(Atkelta iš 1 psl.) 

straipsnių serijos Sunday 
Tirhes’e Feiler buvo iš
tremtas, rūsčiam KGB pa
reigūnui įspėjus daugiau 
"nepastatyti kojos ant So
vietų Sąjungos teritorijos”. 
Tik šiais metais jis vėl ga
vo vizą aprašyti turistinės 

» kelionės tarp Maskvos ir 
Odesos patogumus hei ma
lonumus. Vietoje to, Sunday 
Times’e pereitą mėnesį pa
sirodė jo ilgas str., užvar
dintas : ”Moscow’s Angry 
Silence".

Jis rašo, kad po 9 metų 
pertraukos negalėjo Sovie
tuos atpažinti, nors buvo 
susitikęs su savo senų laikų 
draugais:

"Aš vaikščiojau gatvė
mis. Pirmas įspūdis buvo 
toks, kad praeiviai yra ge
riau ir margiau apsirengę. 
Prekės buvo geresnės koky
bės. Bet bendra atmosfera 
buvo nepalyginamai atšiau
resnė.

Pilni autobusai ir krau
tuvės nėra naujiena Rnusi- 
joje, neįprastas tačiau bu
vo pyktis kam ką pastūmė
jus. Tuojau šokama kolio- 
tis ir keiktis. Neliko iš karo 
laikų kilusios tolerancijos 
fiziniems nepatogumams.”

Dabar tenai daugiau kal
bama apie meną, meilę, 
fantaziją ir laisvę kaip nuo
saikesni u o s e Vakaruose. 
Galima sakyti, kad jaučia
masi laisviau sielos daly
kuose, bet kartu kiekviena
me žingsnyje jaučiamas 
naujas, autoriaus anksčiau 
nepastebėtas faktorius — 
visuotinas nusivylimas. Iš 
to kyla ir Stalino kulto at
gimimas. Stalino laikais gy
venimo lygis buvo nepalygi
namai žemesnis, tačiau kai
nos. už prekes buvo mažina
mos. Dabar sovietai pergy
vena infliaciją kaip Vaka
rai. 1978 metais kainos pa
dvigubėjo už naftos pro
duktus, pereitais metais 
50% pakilo restoranų kai
nos, 300 '/< už kavą, bet ne 
atlyginimai. Sovietų ūkis 
greičiausiai nesiaurėja, bet 
ir neauga. Per paskutinį 
penkmetį (1966-80 m.m.) 
pavienio žmogaus suvarto
jimas didėjo po 5%, bet da
bar sustojo. Kiekvienas už
kalbintas rusas aiškino, kad 
dabar blogai, bet bus dar 
blogiau. Vienas praeivis, 
autorių pakalbinęs parduo
ti jam kelnes, išreiškė ben
drą pažiūrą: "Dabar kiek
vienas yra mirtinai pavar
gęs, bet kai po 10 metų mes 
prisiminsime dabartinį lai
kotarpį, mes jį su ilgėsiu 
prisiminsime. Esu direkto
rius namų apyvakos krau-

nutautę mūsiškiai, virtę 
"tuteišais”.

Laikas jau iš slunkių bū
do grįžti į daukantišką lie
tuvį: atmesti klastingus mi
tus ir kietai stoti už tiesą!

(s) 

tuvių junginio ir žinau, kad 
artinamės prie visiško ūki-, 
nio sugriuvimo".

žodžio "kupit" — pirk
ti neišgirsi, jį pakeitė "dos- 
tat” t. y. kaip nors gauti, 
nes daug prekių nebegali 
paprastai nupirkti, bet turi 
kaip nors per kyšius, pa
žintį ar mainais gauti. Jei 
anksčiau autoriui studijuo
jant galima buvo girdėti 
kažkokią viltį, kalbant apie 
komunizmo idealūs, dabar 
iš jų tik juokiamasi. Taip 
pat ir iš vadų. Girdi, Troc
kis stebėjosi, kaip toks ne
mokša kaip Stalinas galėjo 
valdyti visą Rusiją, bet pa
lyginus su-Brežnevu, Stali
nas buvo genijus. Partijos 
vadai kitaip nevadinami 
kaip "vagys”, kurie turi 
privilegijas apsipirkti už
sienio gėrybėmis. Tik jie 
vieni gali siųsti savo vaikus 
į geresnes mokyklas, gauti 
jiems vietas. Vietos stoka 
neleidžia atpasakoti visus 
Feiferio įspūdžius, to gal ir 
nereikia — daugumai mūsų 
tai žinoma iš anksčiau. Bet 
dabar jau tuo, nesivaržant, 
viešai skundžiamasi. Nusi
vylimas verčia ieškoti ma
lonumo girtavime. Stiklinė
mis vodką jau geria ne tik 
vyrai, bet ir moterys. Gat
vėse gali pastebėti net girtų 
vaikų. Jei anksčiau kolcho- 
zininkams viltį žadino jų 
nuosavas žemės sklypelis, 
tai dabar kiekvienas sovie
tas šalia savo oficialaus už
siėmimo turi papildomą, 
mažiau ar daugiau nelega
lų, tik kurio pagalba išsi
verčia. Yra antra nelegali 
ekonomija, kuri tačiau nau
jų gerybių nepagamina, bet 
tik sumaišo jų išdalinimą. 
Yra žinomi atsitikimai, kad 
pavogiami ištisi traukiniai. 
Vienas buvęs draugas jam 
aiškinęs:

"Rusija baisiai serga. 
Mes galime pagydyti sužeis
tą pirštą, bet kaip pagydy
ti mirtinai susirguią šalį? 
Vadai žudo viską, kas yra 

ATVYKĘ Į CHICAGĄ, BŪTINAI 
PASINAUDOKITE PROGA

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS

-rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

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

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

gero, bet mes neturime kuo 
juos pakeisti. Niekas nemo
ka tvarkyti aviacijos lini
jos, jau nekalbant apie visą 
šalį... Mūsų problema yra 
nerasti režimui žmoniškesnį 
veidą, bet iššaukti stebuk
lą, kuris išgydytų Rusijos 
sielą".

Vieni stebuklo tikisi iš 
religijos atgimimo, bet kar
tu su stačiatikybės paste
bimu populiarumu atsibun
da ir sena rusų neapykanta 
svetimiems. Netoli pavir
šiaus slypi įsitikinimas, kad 
už Rusijos vargus atsakin
gi svetimtaučiai. O tie? Pas 
tuos viešpatauja nacionalis
tinė aistra, aišku — prieš 
rusiška. Toji aistra vyrau
ja nuo:

"... lietuvių Vakaruose 
iki kalmukų Rytuose, ir ži
noma, įskaitant į jų tarpą 
ukrainiečius, estus, gruzi
nus, armėnus, uzbekus, ma
hometonų tautas, kurios 
dauginasi penkis kartus 
greičiau kaip rusai... Dau
gumas ne rusų, kuriuos su
tikau, protestavo prieš jų 
pavergimą 'Rusijos imperi
jai’ daug garsiau kaip ka
da nors anksčiau."

Ar galas jau čia pat ? Ne
visai. Bijodami ateities ka
ro su kiniečiais, rusai mie
lai kaip nors susidėtų su 
Vakarais, bet tiems tai ma
ža paguoda. Aiškino vie
nas rusas:

"Jei mūsų žmonėms duo
si kulkosvaidžius, nukreip
si juos prieš Vakarus ir pa
sakysi, kad tai mūsų prie
šai — šauk, jie žinos, kad 
tai ne visai teisybė. Jie ne
tiki pasakėčiom ir žino, kad 
buvo suvilioti ir niekados 
nesusilauks padoraus gy
venimo. Ir didžiausia jų nu
sivylimo tragedija bus tada, 
kada jie šaus paliepti.”

Jei ruso paprašysi vie
nu žodžiu apibūdinti susi
dariusią situaciją, atsaky
mas skambės: Bezizhod- 
nost” — be išeities.

Skaitykite ir platinkite 
D I R V £
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VAIZDAI IŠ PRIĖMIMO BALTUOSE RŪMUOSE...

Konferencijos metu. A. Gureckas ir dr. K. Ambrožaitis vi
durinėje eilėje. ' V. Izbicko nuotr.

Baltuose Rūmuose, po prez. Carterio kalbos, vaišių kamba
ryje. Iš kairės: A. Gureckas, V. Gedgaudas, LB pirm. V. Kut- 
kus, ALT pirm. dr. K. Šidlauskas, inž. V. Izbickas ir dr. D. 
Krivickas. K. Ambrozaičio nuotr.

Baltųjų Rūmų sodelyje, einant į konferenciją: dr. D. Krivic
kas, F. Andriūnas, red. V. Gedgaudas ir R. Česonis.

V. Izbicko nuotr.

Vaišių kambary Baltuose Rūmuose: dr. K. Ambrozaitis, 
dr. K. Šidlauskas, dr. D. Krivickas ir inž. V. Kutkus.Diplomatinės tarnybos tęstinumas..

(Atkelta iš 1 psl.) 
tinę Tarnybą įvedimą ir jų 
pripažinimą, kai dar tebėra 
gyvi keli nepriklausomos 
Lietuvos paskirti diploma
tai. Savo ruožtu, kongr. 
Dougherty ir kongr. Der- 
winski drąsiai kritikavo 
Vailstybės departam e n t o 
biurokratinį nelankstumą ir 
pakaltino baime rūstinti so
vietus. Kongresmanai tvir
tino, kad Valstybės depar
tamentui nesiryžtant klau
simą išspręsti administraci
nėmis priemonėmis, JAV 
Kongresas bus priverstas 
įnešti atitinkamus įstatymi
nius pasiūlymus, kas gali iš
šaukti Kongreso konfronta
ciją su Valstybės departa
mentu. Priešingas nuomo
nes diplomatiškai siekė de
rinti Atstovų Rūmų Užsie
nio reikalų komisijos pirm, 
kongr. Zablocki, pasiūlyda
mas Valstybės departamen
to nusistatymą persvarsty
ti. Tuo pačiu, kad klausimo 
išrišimo neužvilkinti, jis pa
vedė kongr. Dougherty pa
teikti rezoliuciją ir H. R. 
5407 perrašyti, iš jo išlei
džiant metų pradžioje tei
giamai išspręsta finansinį 
klausimą.

JAV LB atstovai iškėlė 
Lietuvos Diplomatijos šefo 
institucijos svarbą ir min. 
St. Lozoraičio, Sr. teisę 
skirti naujus asmenis į Lie
tuvos Diplomatinę Tarny
bą. Valstybės departamento 
atstovams neduodant aiš
kaus atsakymo ar JAV-bės 

sutiktų priimti šefo naujai 
paskirtus diplomatus, Kon
greso atstovai paprašė, kad 
artimiausiu laiku būtų pa
daryti naujų diplomatų ati
tinkami paskyrimai. Nuo 
Valstybės departamento su
tikimo priimti ar nepriimti 
naujai paskirtus diploma
tus, priklausys ir tolimesni 
JAV Kongreso ėjimai dip
lomatinės tarnybos tęstinu
mo klausimais.

JAV LB Visuom. Reikalų 
Tarybos pirm. Alg. Gečys 
po įvykusio pasitarimo nu
vyko į Lietuvos Atstovybę 
ir apie keltus klausimus bei 
pasitarimo eigą painforma
vo Lietuvos atstovą dr. St. 
BaČkį. Taip pat š. m. rug
piūčio 3 d. telefonu buvo 
painformuotas ALTos pirm, 
dr. K. Šidlauskas ir pakvies
tas dalyvauti š. m. rugpjū
čio 24 d. pasitarime Wa- 
shingtone, kuriame LD 
T-bos klausimas bus deta
liai svarstomas.

A. Gečys (LB Inf.)

PABALTIEČIŲ 
KOMITETAS GINA 
LAISVĖS RADIJĄ

Pabaltiečių komiteto at
stovai liepos 17 d. turėjo pa
sitarimą su Board for Inter- 
national Broadcasting vado
vybe Washingtone. Pabal
tiečių komiteto siekimas — 
sulaikyti, kad Radio Free 
Europa Radio Liberty ne
būtų keliama iš Miuncheno 
į JAV. Board for Interna- 
tional Broadcasting pirmi-

V. Izbicko nuotr.

R. Česonis, vienintelis iš Pabaltiečių, paskirtas Valstybės 
Departamento atstovu į pagelbinę delegaciją.

V. Izbicko nuotr.

ninkas dr. J. Gronouski da
vė gerų vilčių.

šiuo reikalu Pabaltiečių 
komitetas Washingtone yra 
išvystęs gyvą akciją: para
šė raštus prez. Carteriui, 
Valstybės sekretoriui ir kai 
kuriems kongreso nariams. 
Buvo išryškinta, kad perkė
limas turėtų neigiamos įta
kos politiniu ir informavimo 
atžvilgiu.

Pabaltiečių komitetas iš
kėlė Radio Free Europo Ra
dio Liberty svarbą laisviau 
papildant veikimą Amerikos 
balso, kuris perteikia Vals
tybės departamento infor
macijas.

Pabaltiečių komitetas sa
vo rašte Valstybės sekreto
riui Edmund S. Muskie iš
dėstė, kad perkėlimas tų ra
dijo institucijų į JAV su

silpnintų įspūdį JAV politi- i 
nės linijos — nepripažinti Į 
Pabaltijo valstybių inkorpo
ravimo, tai sudarytų įspūdį 
Amerikos traukimosi iš Eu
ropos. Būdamas Europoje 
RFE/RL stotys yra arčiau 
informacijų šaltinių, gali 
čia greičiau įjungti iš Pa
baltijo pasitraukusių asme
nų atneštas žinias. Jeigu 
pirmoj eilėj būtų perkelia
mi tų radijų Pabaltijo sky
riai, būtų savotiška diskri
minacija prieš pabaltiečius. 
Perkeliant finansinės san
taupos nebūtų žymios, o 
neigiami rezultatai ryškūs. 
Rytų Europos ir Sov. Są
jungos žmonės reikalingi 
necenzūruojamų informaci
jų ir RFE RL veiklos siau- 
rinimas ar perkėlimas būtų 
ženklas, kad JAV vyriausy

bė ir kongresas mažiau be
vertina tarptautinių radijo 
informacijų reikšmę.

KALBOS VARGAI
T. KLYGA

Kalbos gyvumas reiškiasi 
įvairiopai: žodžiai kinta ly
timis arba derinimu saki
niui, trumpėja ar ilgėja, 
plakasi po du draugėn, kei
čia reikšmes, dyla ir sęsta, 
net miršta. O tie kitimo 
vyksmai nėra staigūs, jų 
eiga trunka ilgesnį protar
pį, ligi galutinai naujaip nu
sistovi. Todėl kalboj — 
ypač mūsų bendrinė kalba 
taip neseno amžiaus — vi
sada yra nenusistojusių, 
dvejaip ar trejaip vartoja
mų dalykų.

štai vieni tvirtai varto
jam eitume, nėštume, o ki
tiem dar miela senovinė, 
jau kadai atmesta lytis ei- 
tumėm, neštumėm, girtu- 
mėm. čia tėra neskaudus, 
tik antraeilis netobulumas, 
neverta nė jaudintis: pama
žu savaime ta nepatogi se- 
nybė išdils. Kaip ir nepai
som bendraties dvejopos 
galūnės: ateit ir ateiti, duot 
ir duoti (trumpesnė lytis 
atrodo lyg naujesnė, bet ją 
pavartodavo kartais ir Maž
vydas ar Sirvydas prieš ke
lis šimtus metų).

Lyg upė tiesesnės vagos, 
kalba nuolat ieško sklandes
nės išraiškos. Taip neprikl. 
Lietuvoj vietoj susisiekimo 
tam tikra prasme įvestas 
trumpas ir lengvas eismas 
visiem patiko, pvz. eismo 
nelaimė, eismo taisyklės. 
Arba vietoj painoko ir ne- 
skambaus sąryšyj pateiktas 
prieveiksmis ryšium — tuoj 
prigijo, nes vartotojai greit 
pajunta žodžio tinkamumą 
(pvz. Ryšium su darbo per
tvarkymu įmonėj pakilo ga
mybos sparta).

Dar pervien pinasi gegu
žė ir gegužis. Kai kas nori 
verstis vien pirmuoju. Bet 
čia du skirtingi daiktai, t. 
y. sąvokos. Gegužė — 
paukštis, o gegužis — mė
nuo, taip nevieno įprasta. 
Kam siaurint žodyną, jei tai 
siaurina minties raiškumą? 
Verčiau dėl nenusistojusių 
faktų nesibarkim, jei nėra 
svetimo prieskonio, o su sa
vom tarmybėm ar senybėm 
palengva susitarsim, kadan
gi čia nėra savos kalbos ža
lojimo, vien neatsijoti lo
biai.

OPPORTUNITY FOR 
PROFESS1ONAL HELP 

to . work in progressive 123 bed ex- 
panding general hospital. 

REGISTERED NURSES 
3-11 and 11-7 SHIFT.

Good starting salary. Plūs shill dif
ferential. ALSO NEEDED 

REGISTERED MEDICAL 
TECHNOLOGIST 

7 DAYS ON / 7 OFF SCHEDULE. 
Salary commensurate wilh espenence 
and ability. Hospital proVides liberal 
betyefit plan which includes paid ho
lidays, vacation. health insurance, lite 

insurance and pension plan. 
APPLY CALL OR WRI TE TO: 

PERSONNEL DIRECTOR 
SEVENTH WARD GENERAL 

HOSPITAL 
POST OFFICE BOX 919 
HAMMOND, LA. 70404 
PHONE: 504-345-7700

Equal Opportunity Employer M/F 
(29-32)
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IKURYBA IR MOKSLAS I

Interferonas - vaistas vėžio ligoms
DR. D. DEGĖSYS

Paskutinių dešimties me
tų eigoje vėžio ligų susirgi
mai padidėjo 10 procentų. 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse, šiajs metais, apie 
780.000 žmonių susirgs vė
žio ligomis ir apie 400.000 
mirs nuo jų. Vėžio ligos yra 
dažniausia mirties priežas
tis moterų tarp 30 ir 54 
metų ir vaikų tarp 3 ir 14 
metų amžiaus. Vėžio diag
nozavimui ir jo gydymui 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse kas metai išleidžia
ma apie 30 bilijonų dolerių. 
Nežiūrint didelių pastangų 
ir didelių išlaidų mes vis 
dar nežinome kokia iš tikrų
jų yra šių ligų priežastis ir 
kaip nuo jos apsisaugoti. 
Yra manoma, kad apie 90% 
visų vėžio ligų atsiranda 
karcinogenų įtakoje, kurie 
randasi mūsų aplinkoje. 
Vienas tokių pavyzdžių, 
taip būtent, asbestas. Apie 
50?000 žmonių kas metai 
miršta nuo asbesto sukeltų 
vėžio ligų. Remiantis Jung
tinių Amerikos Valstybių 
sveikato departamento ap
skaičiavimais yra manoma, 
kad apie 2-4 milijonai žmo
nių, praeityje turėjusių są
lytį su asbestu, mirs nuo 
vienokios ar kitokios vėžio 
ligos. Kiekvienais metais 
vis daugiau ir daugiau nau
jų sintetinių cheminių jun
ginių atsiranda mūsų aplin
koje. Nemaža jų dalis tu
ri karcinogeninių savybių. 
Panaikinti mūsų aplinkoj 
esančias visas karcinogeni- 
nes medžiagas nėra įmano
ma. Todėl šiuo metu tiek 
vėžio ligų institutai, tiek 
paskiri medicinos darbuoto
jai deda daug pastangų 
vėžio ankstyvai diagnozei 
nustatyti bei jo ligoms ati
tinkamą gydymą surasti.

Šių metų Jungtinių Ame
rikos Valstybių spaudoje 
buvo daug rašyta apie nau
ją vėžio ligom gydyti vais
tą, būtent, Interferoną. Tas 
vaistas dar nėra visiems 
prieinamas. Jis yra dar 
bandymo stadijoje. Nežiū
rint to, susipažinti su šiuo 
nauju vaistu manau mums 
yra pravartu.

1957 metais Londone vi
rusų srityje dirbantieji du 
mokslininkai A. Isaacs ir J. 
Lindermann pastebėjo, kad 
pacientas užsikrėtęs vienos 
rūšies virusu, niekada tuo 
pačiu metu neužsikrėsdavo 
kitos rūšies virusu. Tą savo 
stebėjimą jie nutarė patik
rinti eksperimentu, šiam 
bandymui jie naudojo gyvų 
celių kultūrą paimtą iš viš
čiuko embrijono. Tą celių 
kultūrą jie apkrėtė tam tik
ros rūšies virusais. Po ku

rio laiko tos pačios viru
sais apkrėstos kultūros ce
les jie bandė apkrėsti kitos 
rūšies virusais. Deja, kul
tūros celės šį kartą buvo at
sparios naujų virusų infek
cijai ir jų apkrėsti virusais 
jiems nepavyko. Tuomet tie 
du mokslininkai nukošė vi
sas kultūroje esančias em
brijono celes ir virusus pa
likdami tik kultūros skysty. 
Dalį tos skysčio jie įpylė į 
kitą, naujų celių kultūrą, ir 
tada bandė šias naujas ce
les apkrėsti virusais. Ir šiuo 
atveju embrijono celės ne
užsikrėtė virusais. Iš to 
mokslininkams paaiškėjo, 
kad kultūros skystyje at
sirado kokia tai medžiaga, 
kuri apsaugojo embrijono 
celes nuo virusinės infekci
jos. šiuo būdu šie du moks
lininkai įrodė, kad virusinė 
infekcija paskatino embri
jono celes pagaminti kažko
kią medžiagą, kuri apsaugo 
sveikas, dar neužkrėstas ce
les, nuo virusų infekcijos. 
Jie šią medžiagą pavadino 
Inteferon nuo žodžio inter- 
ference. Vėlesni tyrimai, pa
rodė, kad Interferonas yra 
labai komplikuotas baltymi
nis junginys, kuris pasiga
mina celės branduolyje vi
rusui patekus į celės pro
toplazmą.

Pasklidus žiniai apie In
terferono atradimą, dauge
lis mokslininkų susidomėjo 

VYT. ALANTAS

CAPE CODO VĖJAS

Cape Codo vėjas dvelkia nuo Atlanto, 
Lyg pats Zefyras atplasnotų nuo bangų, — 
Ir slankioja gatvėm slaptingai, patyliai. — 
Paglamonėja hortenzijų svajingą, melsvą krūmą, — 
Papurena irisą fantastiškai barzdotą 
Ir paskambina Canterburio varpeliu ...
Pušų viršūnėn pašokėjęs, vėl pakiemiais slenka
Ir užtvindo aromatais sodus ir namus, 
žinau, Cape Code vėjas jau pailsęs, — 
Jis atkeliauja Okeanu nuo Pabaltijo krantų, * 
Prisisunkęs Palangos pušynų ir gintaro kvapsniu. 
Gal būt dėl to ir šiapus vandenyno gėlės ir pušynai 
Taip kvepia ilgesingai Senosios žemės dvelkimu... 
Nurimsta vėjas valandėlei pakrūmiuos pailsėti, 
O paskum ir vėl pučia okeanine vėsa.
Protarpiai jis lyg kažko sunerimsta 
Ir lekia į žemyną plačiau sparnus išskleidęs. 
Tada vėsa tave nupurto maloniai šiurpulingai, 
Tarytum mylimoji glaustus prie tavęs... 
žinau, ilgesiuos Cape Codo vėjo, — 
Ir šiaurėje minėsiu jojo glamones šiltas. — 
Jis atgaivins mane ir sniego pūgoms priartėjus 
Ir vis matysiu, kaip jis, lyg grakšti šokėja šokinėja per bangas...

Cape Codas
1980 m. liepos mėn.

šia medžiaga. Prasidėjo 
įvairūs bandymai su Inter
feronu. Tuo metu I. Gres- 
ser, amerikietis, dirbantis 
vėžio ligų institute Prancū
zijoje, darė bandymus su 
leukemijos virusais. Kaip 
žinome, leukemija yra krau
jo kūnelių vėžys, sukelia
mas leukemijos viruso. I. 
Gresser savo bandymams 
vartojo peles. Jo bandymas 
buvo toks. Jis užkrėtė ke
liolika pelių leukemijos vi
rusais ir jas suskirstė į dvi 
grupes. Vienai grupei pelių 
davė Interferono injekcijų, 
o kitą grupe paliko stebė
jimui ir joms jokių vaistų 
nedavė. Po kelių savaičių 
pelės, kurios gavo Interfe
roną, pasveiko. Tuo tarpu 
pelės negavusios Interfero
no susirgo leukemija ir vi
sos nuo jos žuvo. Tų ban
dymų metu I. Gresser pa
stebėjo dar vieną įdomų 
faktą, būtent, kad Interfe
ronas be savo antivirusinių 
savybių turėjo dar ir kitą 
ypatybę, kuri stabdė leuke- 
minių celių augimą. Kitaip 
sakant, Interferonas stab
dė vėžio (šiuo atveju leuke
mijos) celių plitimą.

I. Gresser’io bandymo iš
davomis susidomėjo kiti vė
žio ligų tyrinėtojai ir taip 
prasidėjo bandymai vėžio li
gas gydyti su Interferonu. 
Tų bandymų rezultatai yra 
gana įdomūs ir kai kuriais 

atvejais gana įspūdingi. Kai 
kuriais atsitikimais vėžio 
augliai gydant Interferonu 
ne tik kad Sumažėdavo, bet 
ir visai pranykdavo, bet tik 
tol kol Interferonas būdavo 
duodamas ligoniui. Nusto
jus ligoniui duoti Interfero
ną vėl vėžio auglys pradė
davo augti. Nėra dar tikslai 
žinoma, kaip Interferonas 
paveikia žmogaus organiz
mą vėžio ligos atveju. Bet 
yra manoma, kad jis suža
dina organizmo natūralias 
jėgas kovai prieš vėžio ligą. 
Interferonas yra saugus 
vaistas nes jis neduoda jo
kios toksinės reakcijos juo 
gydant ligonį, šios Interfe
rono savybės jį daro labai 
patraukliu vaistu. Deja, jo 
gamyba dar nėra pilnai iš
vystyta. šiuo metu jis yra 
gaminamas iš baltųjų krau
jo kūnelių, leukocitų. Tas 
gaminimo būdas yra bran
gus ir lėtas. Be to, šiuo 
būdu pagamintas Interfero
nas nėra visiškai grynas ir 
todėl jo dozavimas nėra 
toks tikslus. Galvojama, 
kad keletos metų eigoje jį 
bus galima pagaminti sin
tetiniu būdu. Interferono 
molekulė turi apie 150 ami
no rūgščių, kurias atkurti 
ir reikamu būdu sujungti 
nėra lengva, šiuo metu In
terferonu gydymas yra la
bai brangus ir jis yra pri
einamas tik tyrimų institu
tams. Sintetiniu būdu pa
gamintas Interferonas būtų 
gryna medžiaga, tiksliai 
dozuojama ir, žinoma, kur 
kas pigesnė ir visiems pri
einama.

AKADEMINIO SKAUTŲ 
SĄJŪDŽIO 1980 M. 
STUDIJŲ DIENOS

1980 m. Akademinio 
Skautų Sąjūdžio Studijų 
dienos įvyks rugpiūčio 
21-24 d.d. Camp Eberhardt, 
Three Rivers, Mich. Progra
moje numatyti įdomūs sim
poziumai ir paskaitos:

Rugp. 21 d., 1 v. p. p. — 
prof. Tomo Remėikio pa
skaita ”Maskva ir Artimie
ji Rytai — Istorinė apžval
ga” ir prof. Juliaus Šmulkš
čio paskaita "Amerikos po
litika Artuose Rytuose”, 9 
v. v. — susipažinimo lau
žas;

Rug. 22 d., 9:30 v. r. — 
fil. Danutės Korzonienės 
m o d e ruojamas simpoziu
mas "Lankymasis Lietuvo
je ir kultūrinių ryšių palai
kymas su Lietuva”, 1 v. p. 
p. — fil. Jono Dainausko 
paskaita "Lietuvos pogrin
džio spauda”, 3:30 v. p. p.
— ASD, Korp! Vytis, FSS 
atskiros sueigos, 9 v. v. va
karonė ;

Rugp. 23 d., 8:30 v. r. — 
fil. Vytauto Kamanto mo- 
deruojamas simpoziumas 
"Kokį įnašą jaunimas gali 
duoti lietuviškos visuome-. 
nės veikloje”, 1:30 v. p. p.
— Akademinio Skautų Są
jūdžio akivaizdinis suvažia
vimas, 7 v. v. — prof. Algio 
Mickūno paskaita "Laisvės 
esmė”, 9 v. v. — vakaronė;

Rugp. 24 d., 9 v. r. — 
šv. Mišios. 10 v. r. — prof. 
Rimvydo šilbajorio paskai
ta "Sovietinės lietuvių poe
zijos aspektai”, 1 v. p. p. — 
suvažiavimo tąsa.

Suvažiavime, įvykstančia- 
me rugp. 23 d., 1:30 v. p. 
p., kviečiami dalyvauti visi 
pilnate i s i a i Akademinio 
Skautų Sąjūdžio nariai ir 
narės. Asmeniškai negalint 
dalyvauti, galima raštiškai 
įgalioti kitą pilnateisį ASS 
narį ar narę.

Suvažiavimo darbotvar
kė: 1) ASS "VADOVO” 
knygos pristatymas; 2)
ASS veiklos apžvalga: Va- 
dijos pirmininko praneši
mas, padalinių pranešimai, 
skyrių — vietovių praneši
mai ; 3) ASS nuostatų tvir
tinimo reikalai; 4) ASS 
veiklos nagrinėjimas — Va
di jos pageidavimai; 5) 
Klausimai ir sumanymai.

Kviečiami visi ASS na
riai, jų draugai ir pažįsta
mi dalyvauti ASS Studijų 
dienose. Mokestis — $75.00, 
įskaitant $10.00 registraci
jos mokestį. Raginama vi
sus iš anksto registruotis, 
pridedant $10.00 registraci
jos mokestį, pas: fil. Gra
žutį Matutį, 5336 So. 73rd 
Avė., Sv-’mit, II. 60501.

Iki pasimatymo Akade
minio Skautų Sąjūdžio Stu
dijų Dienose 1980 m. rugp. 
21-24 d.d.

Danutė Bruškytė
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Demonstracijos prie sovietų 
konsulato San Franciske

šįmet Pavergtų Tautų 
Savaitės San Francisce de
monstracijos įgavo visai ki
tonišką pobūdį, nes prie jų 
prisidėjo Los Angeles Jau
nimo sąjunga. Susitarus 
Sah Francisco LB apylinkės 
valdybai, Pavergtų tautų 
komitetui ir L. A. Jaunimo 
s-gos specialiai sudarytų 
komitetu, demonstracijas 
buvo sutarta ruošti liepos 
19-20 d.d. prie Sovietų Są
jungos konsulato.

Liepos 19 d. dar saulutei 
nenusileidus atbildėjo iš 
Los Angeles pilnas autobu
sas jaunimo, lydimas LB 
Vakarų apygardos pirm. R. 
Dabšio ir kitų valdybos na
rių. Vargais negalais buvo 
surastas viešbutis. Sunku
mus sudarė streikuojantie
ji viešbučių patarnautojai, 
todėl jaunuoliams teko tal- 
pintis net po kelius į kam
barį, bet nežiūrint nepato
gumų, jaunimo nuotaika 
pakili ir jie buvo pasiryžę 
maskolius sugrusti į Paci- 
fiką. Lygiai 8 vai. vak. au
tobusas losangeliškius at
gabeno prie USSR konsula
to, įsikūrusio turtuolių re
zidenciniame rajone septy
nių aukštų pastate.-Iš auto
buso pasipylė jaunuoliai 
nešdami įvairius plakatus 
su juose išrašytais šūkiais 
nukreiptais prieš tautų pa
vergėją: Ruski go home, 
mirtis Brežnevui, Commu- 
nists war mongers, Lithua- 
nians persecuted for refus- 
ing to kili Afgans in rasist 
war. Soviet violated peace 
treaties 1940 with Baltic 
Statės in 1979 with Afga- 
nistan, Don’t yield to com- 
munism ir kiti. Iškilo pla
katų ištisas miškas be jų 
atsirado 15 juodų vėliavų, 
Lietuvos trispalvė, Ameri
kos vėliava ir karstas ant 
jo baltų gėlių vainikas. De
monstrantai apsupo konsu
lato pastatą, Lietuvos tri
spalvė prisiglaudė prie kon
sulato paradinių durų, kars
tas ant šaligatvio apie kurį 
ratu pradėjo sukti demons
trantai palydimi būgno gar
sų.

Kai kurių aukštų languo
se užsidegė šviesos ir ant 
pastato kampų įruošti seki
mo aparatai pradėjo veikti. 
Konsulato įnamiai pasijuto 
apsupti. Demonstruojančių 
skaičius pradėjo augti — 
pasirodė vietos lietuviai, 
lenkai, atvyko vietnamie
čiai, latviai ir estai, taip pa
didėjo ir plakatų skaičius ir 
demonstrantų šauksmas — 
Ruski go home, pradėjo ai
dėti kalnuotomis Pacifiko 
pakrantėmis. Netrukus at
bildėjo ir policijos mašinos 
ir iš jų iššokę policininkai 
tuojau sugužėjo į konsulato 
vidų, paskui juos pradėjo 
sekti ir demonstrantai, bet 
duris staiga užsidarė ... Iš
ėję policininkai mandagiai

paprašė demonstruojančius 
pasitraukti į gatvės vidurį 
netrukdyti judėjimo, pa
traukti karstą ir vėliavas, 
kartu perspėdami, kad yra 
gautas iš Statė Departa
mento įsakymas: neprileis
ti demonstrantų prie kon
sulato pąstato arčiau kaip 
100 pėdų. Bet policija buvo 
mandagi ir demonstracijos 
eigos netrukdė. Pravažiuo
jančios mašinos sumažinu
sios greitį pradėjo teirau
tis — kas čia vyksta, kiti 
pradėjo teirautis kodėl pa
dėtas karstas apsuptas juo-

Dalis demonstrantų Union 

domis vėliavomis ir skai
tyti plakatuose įrašytus šū
kius. Didėjant vakaro tam
sai kilo ir demonstrantų 
nuotaika: ant karsto suži
bo žvakių liepsna, gėdulos 
vėliavos pasviro prieš kon
sulato langus ir, staiga su
liepsnojo Sovietų Sąjungos 
raudonoji vėliava, lyg pri
mindama, kad 130 milijonų 
pavergtųjų žmonių, ne ru
siškos kilmės, kenčia kas
dieninį pragarišką ”Holo- 
caust”.

Pasibaigus demonstraci
joms leistam laikui visi 
pradėjo skirstytis poilsiui 
garsiai šaukdami, kad ry
toj vėl mes būsime čia!

Liepos 20 d. rytą demon
strantai suskubo aplenkti 
net beskubančią policiją. 
Pirmieji atsidūrė lietuviai 
vėl su tais pačiais šūkiais. 
Jų eiles greitai papildė ir 
kitų pavergtų atstovai. Po
licija judėjimą nukreipė ki
tomis gatvėmis, nes gatvė 
kur randasi rusų konsulą-* 
tas buvo užtvindinta de
monstruojančių ir šaukian
čių Sovietų Sąjungos adre
su nedraugingus šūkius. 
Stovi karstas apsuptas juo
domis vėliavomis, simboli
zuojančiomis 15 nužudytų 
lietuvių Afganistane, atsi
sakius žudyti nekaltus af
ganistaniečius, kurie buvo 
vietoje sušaudyti, tėvams 
pranešant, kad jie žuvo ak
cijoje ... Staiga pasirodo 
rusų konsulato mašina, kuri 
visu smarkumu metėsi ant 
priešakyje demonstr a n t ų 
esančio Antano Mažeikos, 
norėdama jį pertrenkti, bet 
jo vikrus šuolis jį nuo mir

tino smūgio. Jvykj mat ste
bėjo ir policija, bet mašina 
greitai dingo šalutinėse gat
vėse. Dabar įtūžę demons
trantai sukėlė dar didesnį 
triukšmą ir kažkas paleido 
porą kiaušinių į konsulato 
duris, kiti gi susirado už 
pastato pastatytas tarnau
tojų mašinas ir jas gerokai 
išmargino kiaušiniais. Ne
užilgo vėl pasirodė kita ma
šina, bet matyti vairuoto
jas buvo tiek susinervinęs, 
kad užspringo motoras prie 
pat demonstracijų. Va, au
ka pateko vanagui į nagus,

Sųuare San Francisco centre.
A. Ambrozaitytės nuotr. 

kuriai tik policijos pastan
gomis pavyko išsigelbėti. 
Pačiame įkarštyje pasirodė 
TV ir spaudos atstovai.

Tos pačios dienos vaka
re TV jau rodė vaizdus iš 
demonstracijų prie sovietų 
konsulato ir žinių komenta
torius žiūrovams aiškino, 
Los Angeles lietuvių jauni
mas, vietos lietuviai ir kitų 
pavergtų tautų etninės gru
pės suruošė masines demon
stracijas prie sovietų kon
sulato. Lietuviai reiškė pro
testą dėl siuntimo pabaltie- 
čių į Afganistaną, reika
laudami savo kraštui lais
vės, lenkai protestavo pri
kaišiodami Sovietų Sąjun
gai už 10.000 išžudimą karo 
belaisvių Katyne, kiti kėlė 
genocidinę politiką, nekaltų 
žmonių persekiojimą, jų ki
šimą į koncentracijos sto
vyklas nesuteikimą pilieti
nių teisių ir t.t.

Liepos 21 d. San Francis
co Chronicle įdėjo straips
nį užvardindamas: ”A ral- 
ly in Union Sęuare com- 
memorated Captive Nations 
Day and protested alleged 
execution of Lithuanian sol- 
diers.” Jame rašoma, kad 
buvo sudegintos trys sovie
tinės vėliavos. Virš tuzinio 
pavergtų tautų dalyvavo 
demonstracijose, ir visi šau
kė: ”Nyet, nyet soviets, 
down with communists, 
stop aggression" ir t.t. 
Union Sųuare kalbėtojai iš
kėlė KGB brutulumą, tau
tinį genocidą, tarptautinių 
susitarimų nevykdymą, iš
reiškė nepasitenkinimą dėl 
sporto olimpiados suruoši
mo Maskvoje ir prievarta-

Iš pabaltiečių demonstracijų prie Sovietų konsulato San 
Francisce. A. Ambrozaitytės nuotr.

vimą pavergtų tautų. Lie
tuvis Antanas Mažeika ko
respondentui pareiškė, kad 
sausio mėn. Afganistane 
buvo sušaudyta 15 lietuvių 
atsisakiusių vykdyti rusų 
įsakymus, žinia patvirtinęs 
ir Statė Departamentas, 
kartu pabrėždamas, kad vi
si privalo dėti pastangas 
komunistinio vėžio išrovi- 
mui.

Kongresmanas Robert 
Dornan telegramą pasveiki
no Los Angeles lietuvių 
jaunimą už aktyvų dalyva
vimą demonstracijose prieš 
sovietinį imperializmą, lin
kėdamas nenurimti iki bus 
atgauta laisvę. Tai taip 
trumpai suglaudus atrodo 
TV ir spaudos atsiliepimai 
apie demonstraciją ir jos 
pasekmės.

Bet jos dar nesibaigė. 
Apie 11 vai. iš išeities punk
to — Embarcadero pajudė
jo Pavergtų tautų komiteto 
suorganizuota mašinų vilk
stinė link USSR konsulato. 
Voros priešakyje važiavo 
graboriaus limuzinas ant 
kurio viršaus didžiulis pla
katas su surašytomis So
vietų Sąjungos pagrobtomis 
tautomis ir jų okupacijos 
datomis, sekanti mašina vė
žė didžiulę Sibiro mešką su 
raginimu kuo greičiausia 
sprukti iš kapitalistinio 
krašto į savo tėviškę. Pas
kui jų ištisa vilkstinė, pa
sipuošusių įvairiais plaka
tais, mašinų. Policija tuo
jau šoko mašinų vorą su
kapoti po dešimtį, kad neuž
blokavus gatvėje judėjimo. 
Pirmoji (graboriaus) ma
šina lengvai privažiavo prie 
karsto, kurį demonstrantai, 
giedant Lietuvos ir Ameri
kos himnus, palinkus gėdu- 
lio vėliavomis pagarbiai 
įkėlė į limuziną. Iš lėto vi
soms mašinoms, bet triukš
mingai trimituojant, prava
žiavus pro konsulato pasta
tą ir sustojus šalutinėje 
gatvėje — laukiant kol de
monstrantai prisijungs, pa
suko judriomis miesto gat
vėmis į Union Sųuare. šį 
vietą buvo sąmoningai pa
rinkta, nes 1975 m. čia įvy
ko pasikęsinim'as prieš pre
zidento G. Ford gyvybę, o 
be to ji yra populiari mies
tiečių poilsio aikštė, kurioje 
yra pastatytas žuvusiems 
jūrininkams paminklas, čia 
pavergtų tautų atstovai per 
garsiakalbius išdėstė viską, 
ką tik turėjo širdyje prieš 

tautų grobiką — Sovietų 
Sąjungą, neatsiliko ir lietu
viai ir A. Mažeikos lūpomis, 
išdėstė lietuvių tautai pada
rytas ir tebedaromas skriau
das, primindamas amerikie
čiams klausytojams: — jei
gu jus nenorite susilaukti 
Lietuvos ir viso Pabaltijo 
tautų likimo, čia pat paduo- 
kime rankas ... bendrai ko
vai prieš nekaltų žmonių 
žudikus, nes kitaip jus tap
site tokie pat, kokie mes 
esame šiandien ... juk prie
šas prie Amerikos durų!

Pasibaigus aštriomis kal
bomis, lietuviai atnešė kars
tą ir jį pakėlė ant paaukš
tinimo prie jo padėjo vaini
ką. Karstą apsupo juodos 
vėliavos, priešakyje, jų pa
sviro trispalvė asistuojama 
mergaičių, tautiniuose rū
buose. Užvirė tyla, nes pa
garbos atidavimas nužudy
tiems broliams ... tolimame 
Afganistane! šis momentas 
miniai padarė gilų įspūdį. 
Mergaitės gėlių vainiką, ly
dimos afganistaniečio padė
jo prie paminklo.

Tuojau iš minios pasigir
do balsai: amerikiečiai liejo 
kraują II Pasauliniame ka
re, gynė laisvę Korėjoje, 
Vietname ... o ar laimėjo 
taiką? Argi mūsų vyriau
sybė iki šiol nepažino komu
nizmo ir jo užmačių ir t.t. 
Jeigu ši demonstracija mi
nioje sukėlė šiuos ir kitus 
klausimus reikėtų laikyti, 
kad ji pavyko. Jaunimas ir 
tie kurie dalyvavo įrodė, 
kad tautos atžala dar gyva 
ir gaji.

Galutinį demonstracijos 
apvainikavimą atliko Gol- 
den Gate Parke kultūriniu 
pasirodymu. Meninę dalį at
liko įvairios etninės grupės. 
Lietuviai pasirodė su tau
tinių šokių grupe, vadovau
jama D. Janutienės, susi
laukiant žiūrovų nuoširdaus 
plojimo. Publika džiugino 
margas tautybių meninis 
pasirodymas ir miesto di
džiulis orkestras, išpildyda- 
mas geležine uždanga at
skirtų kompozitorių kūri
nius.

Petras Indreika

WANTED JOURNEYMEN
OR IST CLASS SK1LLED 
TOOL A DIE MAKERS 

To work 4t live in emali congenial 
community. Muat have job shop ex- 
perience i be able to sėt up work 
from blue prints & elose tolerance. 
Steady work. Good salary and bene
fits. Write to:
MID SOUTH MACHINE A TOOL CO.

P. O. Box 1080 
Dyersburg. Tena. 38024 

(31-35)



1980 m. rugpiūčio 14 d. DIRVA Nr. 32—7

Tautinių šokių šventės atgarsiai
Antanas Juodvalkis

Nors jau visas mėnuo 
prabėgo po Vl-sios lietuvių 
tautinių šokių šventės, bet 
jos atgarsiais dar tebegyve
na didžioji lietuvių daugu
ma, spauda tebekomentuoja 
vienų kitą pasireiškimą.

Vl-jai lietuvių tautinių 
šokių šventei rengti komi
tetas, vadovaujamas Jono 
Talandžio, pradėjo darbą 
prieš pusantrų metų ir artė
ja prie sėkmingos pabaigos. 
Patys tautiniai šokiai, va
dovaujami šokių direktorės 
Nijolės Pupienės ir muzikos 
direktoriaus Fausto Stro- 
lios praėjo puikiai ir vi
siems paliko geriausius 
įspūdžius, bet politinė (jei 
taip būtų galima išsireikšti) 
dalis, sukėlė kai kurių kon- 
traversijų.

Įvairiems klausimams iš
siaiškinti ir esamai padėčiai 
aptarti š. m. rugpiūčio 1 
d. pirmininko Jono Talan
džio sodyboje, Olimpia 
Fields, II., įvyko komiteto 
informacinis pobūvis, į kurį 
buvo pakviesti ir spaudos 
atstovai.

Finansai

Pirm. J. Talandis pasi
džiaugė gera finansine pa
dėtimi ir likutis gali būti 
didesnis, kaip sąmatoje bu
vo numatyta, nors dar ne 
visos sąskaitos apmokėtos 
ir sumos gali keistis. Paja
mos siekia apie 200.000 dol., 
o išlaidos 175.000 dol. Nu
matoma papildomai pridėti 
Jaunimo Centrui už naudo
tas patalpas ir sodelį pa
remti Vasario 16 gimnaziją 
spaudą bei radiją, Tautinių 
šokių institutą ir kitus rei
kalus.

Atskirų renginių vadovai 
paryškino kai kurias paja

mų pozicijas: Leonas Rad
vila — susipažinimo vaka
ro, davusio pelno 4.000 dol., 
Sofija Džiugienė — šventės 
banketo 11.000 dol., Edvar
das Lapas — dovanų skirs
tymo 15.000 dol., redakto
rius Jonas Baris ir admi
nistratorius Anatolijus Ka
zakevičius — šventės leidi
nio ir kiti. Net leidinys ir 
tas davė pelno, nors pusė 
jo išdalinta šokėjams nemo
kamai. Nedidelis likutis su
sidarė dėka gausių sveikini
mų ir skelbimų. Leidinys' 
buvo pigokai pardavinėja
mas, po 3.50 dol. Laida jau 
yra išsibaigusi bet dar vis 
atsiranda norinčių jį gau
ti. Numatoma išleisti antrą 
papildytą laidą jei bus įma
noma.

Dovanų skirstymo bilie
tai gerą paramą rado šokė
jų vadovų tarpe, kurie iš
platino už didžiausią sumą 
(409J — 7.749 dol.), ant
roje vietoje liko JAV LB 
apylinkės (31% — 5.985 
dol.), kitos organizacijos ir 
pavieniai asmenys po ma
žiau. Mažokai prisidėjo Ka
nados LB (2.2% — 430 
dol.). Ne visi atsiskaitė už 
pasiųstas knygutes ir dova
nų platinimo komisija lau
kia grąžinant išplatintas 
šakneles su pinigais ir ne
išplatintas knygutes, nes 
reikia apyskaitą pateikti 
kontrolės komisijai.

šventei rengti komitetą 
ir komisijas sudarė jauni 
žmonės, parodę daug entu
ziazmo bei ištvermės, šven
tė praėjo džiaugsmo ir pa
sididžiavimo ženkle. Lietu- 1 
viškų renginių ateitis ir to
liau bus šviesi, kai į juos 
jungiasi jaunos ir entuzi- 
jastingos jėgos.

Pareiškimai
šiek tiek sĮcirtingesnį 

vaizdą nupiešė pirm. Jonas 
Talandis, papasakoda m a s 
apie garbės svečių sąrašo 
sudarymą, kvietimą ir buv. 
šokių švenčių vadovų pri
statymą. Veiksnių nesutari
mai ir čia atrodo, turėjo 
įtakos. Komitetas ir Kraš
to valdyba (šokių šventės 
rengėjas) priėjo kompromi
sinį sprendimą ir sutarė į 
sceną nekviesti nė vieno lie
tuvio, nedarant išimties net 
mūsų diplomatijos žmo
nėms. Kaip žinome, tas 
principas nebuvo išlaikytas.

Prezidentas buvo laiku 
pakviestas. Dėtos pastan
gos per lietuvių ryšininkus 
ir lietuvių draugus kongres- 
manus paveikti Baltuosius 
Rūmus, kad prezidentas ar 
tinkamo rango atstovas į 
šokių šventę atvyktų, šven
tės išvakarėse telefonu pra
nešė ,kad atvyksta Baltųjų 
Rūmų ryšininkas tautybių 
reikalams ir atveža prezi
dento sveikinimo raštą. Ry
šininkas neatvyko, žadėtas 
prezidento sveikinimo raš
tas negautas.

Pasikalbėjime su TV re
porteriais pirm. J. Talan
dis padaręs pareiškimą, dėl 
Baltųjų Rūmų atstovo ne
dalyvavimo šventėje. Tą pa
reiškimą komentavo SUN 
TIMES Chicagos dienraštis. 
Atsiliepė Baltieji Rūmai ir 
vėl pažadėjo pareiškimą pa
tvirtinti raštu kurio iki šiol 
nėra. Visi pareiškimai ir 
pasikalbėjimai yra užrekor- 
duoti ir laikomi. Apie šį 
reikalą komiteto pirminin
kas esąs painformavęs gen. 
konsulę ir lietuviškų veiks
nių vadovus. Tolimesnį aiš
kinimą komitetas palieka

veiksniams.

Patikslinimai
Pirm. Jonas Talandis ap

gailestavo, kad šventės pra
nešėjos: Stasė Pautienienė 
ir Vilija Kerelytė nepateko 
į leidinį. Kol buvo viskas 
sutarta ir patvirtintos kan
didatūros, leidinys buvo 
baigiamas spausdinti ir ne
galėjo jų nuotraukų įdėti.

Stasė Klimaitė-Pautie- 
nienė. Santa Monica, Calif.

Tai įvyko dėl techniškų 
kliūčių, bet ne iš blogos 
valios.

Amfiteatrą dekoravo 
dail. Jurgis Daugvila. Ver
tingas dekoracijas numato
ma laikyti ir panaudoti 
ateinančiai šventei.

šokių šventės dieną, šo
ninėje salėje, Baltic b-vė iš 
Bostono, buvo suruošusi 
vertingą lietuvių tautodai
lės ir gintaro dirbinių paro
dą. Gaila, kad žmonės sku
bėdami susirasti savo vie
tas, nepakankamai ja domė
josi. Buvo vertingų dalykų 
ne tik pasigrožėti bet ir 
įsigyti.

Pobūvio metu pirm. J. 
Talandis spaudos žmonėms 
įteikė JAV LB Krašto val
dybos pirm. Vytauto Kut- 
kaus paaiškinimą dėl dr. 
Leono KriauČeliūno nepri- 
statymo. Savo pasiaiškini
me V. Kutkus skundžiasi,

Vilija Kerelytė, šokių šventės 
pranešėja.

kad: ”... į JAV LB Krašto 
valdybos pirmininką svaido- 
masi didesniais ar mažes
niais akmenimis”. Kadangi 
V. Kutkus rašo be kabučių, 
tai reikia manyti, kad tik
rai kas nors mestelėjo di
desniu ar mažesniu akme
nėliu ir jį sužeidė. Laikraš
tyje ar gyvu žodžiu atvi
resnis pasisakymas, nėra 
mėtymasis akmenimis. Be 
tinkamo paaiškinimo, vieno 
komiteto pirmininko pavar
dės nepaminė j imas, klausy
tojų tarpe sukėlė reakciją. 
Aprašant šokių šventę, tą 
faktą paminėjau. Buvau ir 
esu tiesaus žodžio šalinin
kas. Įvykusio fakto pami
nėjimas, nereiškia apsimė- 
tymą akmenimis. Žinau kad 
iš šalies žiūrint, daug leng
viau padarytas klaidas pa
stebėti, kaip būnant to įvy
kio vadovu. Teisingai mūsų 
liaudies išmintis sako — 
Klysti yra žmoniška, bet 
nereikia klaidoje pasilikti. 
Tikėkime, kad V. Kutkus 
nuoširdžiai įvykį aiškina.

Samprotavimai

Šokių šventei ruošti ko
mitetas, vadovaujamas Jo
no Talandžio, buvo sudary
tas iš viduriniosios ir jau-

(Nukelta į 8 psl.)

DR. DOVAS ZAUNIUS (24) Dr. Albertas Genitis

Susitikimas su lenku ministerių
Iš mano jau minėtojo straipsnio ”Ryte” 

(1930. I. 16) seka, kad italų ministras jautęsis' 
tarytum asmeniškai užgautas, matomai, kaip 
Tautų Sąjungos minėtos komisijos narys, su 
kuria, prof. Voldemarui ministeriaujant, atsi
sakyta bendradarbiauti. "Rytas” tuo reikalu 
rašėšiandieną p. Zauniui teks daugiau pa
stangų padėti, kad galėtų laimingas iš keblios 
situacijos išeiti, nors pats per save klausimas 
(rusų kolonistų skundas) yra labai paprastas, 
čia teks jau skaitytis su užgauta ambicija taip 
pavienių asmenų, taip įstaigos, kas žymiai pa
sunkina mūsų politikų padėjimą Ženevoje”.

Kaip minėjau, Dr. Zaunius, nusistatęs pa
keisti ligšiolinius metodus ir "nemušti kakta j 
sieną”, jau per savo pirmąjį apsilankymą Že
nevoje kaip naujas užsienių politikos vairuo
tojas bendrą situaciją Tautų Sąjungos sluoks
niuose sušvelnino.

1930 m. vasario 27 d. Kauno laikraščiai 
paskelbė "Eltos” pranešimą, kad žemuosiuose 
Rūmuose anglų užsienių reikalų ministrui vie
nas parlamentaras įteikė paklausimą dėl Lie
tuvos-Lenkijos ginčo. Darbiečių narys paklau

sė, ar tiesa, kad padėtis tarp tų dviejų kraštų 
nesanti tokia įtempta, kaip prieš šešis mėne
sius. Henderson atsakė, kad, kiek jis galįs 
spręsti, tai tiesa.

Kaip matyti, padėties atslūgimą pastebėjo 
ir kitų kraštų valstybės vyrai.

Beje, būdamas Ženevoje, Zaunius pasimatė 
su prancūzų užsienių reikalų ministru Briandu 
ir, kas sudarė tam tikrą sensaciją, padarė vizitą 
lenkų užsienių reikalų ministrui Zaleskiui. Vė
liau paaiškinta, kad Zauniaus vizitas teturėjęs 
mandagumo pobūdį, nes lenkų ministras tuo 
metu pirmininkavo Tautų Sąjungos tarybai, 
kurios darbų tvarkoje buvo ir Lietuvą tiesio
giai liečiantieji reikalai.

Dar vienu atveju naujasis ministras atliko 
"metodų pakitėjimą”. Sausio 15 d. jis pasirašė 
protokolą dėl Haagos Tarptautinio Teismo sta
tuto pakeitimo. Tas reikalas suaktualėjo ryšium 
su Jungtinių Amerikos Valstybių pareikštu no
ru prisidėti prie to tribunolo. "Rytas” mano 
jau minėtam komentare tuo reikalu rašė: "Ne
žinia dėl kurių sumetimų p. Voldemaras nebuvo 
pasirašęs tarptautinio Haagos tribunolo statu

to revizijos protokolo, kuriuo prie jo prisideda 
Amerikos J. V. šiaip buvo pasielgusi ir Alba
nija. Dėl šių dviejų valstybių susilaikymo Ame
rikos Jungtinės Valstybės negalėjo skaitytis 
priklausančios tarptautinio teismo įstaigos. Da
bar, kaip praneša vakardienos Eltos telegrama, 
Zaunius minėtą protokolą jau pasirašė ir pada
rytą klaidą atitaisė".

Dėl kokių priežasčių buvęs vyriausybės 
galva ir užsienių reikalų ministras protokolo 
anksčiau nepasirašė, laikraštis nepatikslino.

Grįžęs iš Ženevos, ministras vėl pakvietė 
spaudos atstovus ir papasakojo apie savo dar
bus. Jis patvirtino, kad jo apsilankymas pas 
lenkų užsienių reikalų ministrą Ženevoje tebu
vęs mandagumo žestas. Jokio pagrindo neturį 
spėliojimai, kad buvę kalbama apie Lietuvos — 
Lenkijos ginčytinų klausimų išsprendimą. "Mes 
kalbėjomės apie orą ir sveikatą ir, antra, apie 
dienotvarkėje esamą 34 (rusų kolonistų) skun
dą. Zaleskis pripažino, kad 34 rusų skundas 
nėra toks svarbus, kad galėtų būt svarstomas 
T. S. taryboje”.

Ministras, važiuodamas į Ženevą, buvo su
stojęs Berlyne. Apie tai paskelbta, kad "jisai 
Berlyne sustos vienai dienai išsiaiškinti dėl ky
lančių ekonominių sunkumų, įvedant Vokieti
joje aukštesnius muitus". Reikia atsiminti, kad 
1929/30 metais prasidėjo didžioji ekonominė 
krizė, kuri sukrėtė viso pasaulio ūkinį gyveni
mą.

(Bus daugiau)
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TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS ATGARSIAI
(Atkelta iš 7 psl.) 

niausios kartos veiklių lie
tuvių, kurių tarpe daug 
jaunų moterų kaip šiais 
moterų ^išsilaisvinimo me
tais ir dera. Jaunoji lietuvių 
veikėjų karta darbų atliko 
pasigėrėtinai ir tautinių šo
kių šventė praėjo sklendžiai 
ir tvarkingai, šventėje pro
gramą atliko rekordinis šo
kėjų skaičius, tuo užtikrin
damas tęstinumą ir tau
tinį gyvastingumą. Lietuvių 
tautinio išsilaikymo ateitis 
yra jaunimo rankose, o tas 
jaunimas perima lietuviš
kumo vėliavą ir drąsiu žing
sniu žengia pirmyn. Ne
trukdykime, o padėkime.

Nesklandumai ir nesusi
pratimai prasidėjo, kai atė
ję vyresnieji panoro tvar
kytis pagal savo išmintį. 
Vyresnieji esame irzlūs ir 
labai jautrūs, o tuo tarpu 
jaunieji, daugiau žiūri es
minių, o ne formos reikalų. 
Komitetas tvarkėsi labai 
demokratiškai ir vieningai. 
Posėdžiuose jautėsi nuošir
dus bendravimas, atviru
mas ir pagarba kitų dirba
mam darbui. Atrodo akme
nų kišenėse nesinešiojo ir 
neieškojo progos į ką nors 
mėtyti. Tikrai, didelės pa
garbos ir padėkos užsitar
navo šios šventės visas ko
mitetas, į darbą ar talką 
įtraukęs apie 200 talkinin
kų.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORAT1ON

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri petį^pugelį metų skubiai ir 

tiksliai a pt a manija savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS-SIUNTINIUS
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir t.t.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI. 
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

CORPORATION
488 Madlson Avenue (tarp 51 ir 52 g-vės) 

Floor 21 st New York, N.Y. 10022 
Tel. (212) 758-1150-1

SKYRIAI:

Apple-VeBey, Min. 55124
New York, N.Y. 10003 
New York. N.Y. 10011
So. Boston, Moša. 02127 
Br IdgepoH, Conn. 06810

7626 W. 150 St
45 Second Avenue 
135 W. 14th Street 
389 West Broaderay 
1860 Seavlew Ava.

612 432-7083
AL 4-5456
CH 3-2583

268-0068 
203 367-2863

Chicago, IN. 80822
Chicago. IN. 80620
Cleveland, Ohio 44134

2222 Weat Chicago Avė.
2501 We*t 69 St

6069 Stato Road

BR 8-6964
WA 5-2737

884-1738

Irvlngton, N.J. 07111 
Grand RapMs, Mich. 49504 
Hackanaack, N.J. 07801 . 
Hartford, Conn. 08106
Lakewood, N.J. 08701 
Los Angeles. Calif. 90022 
New Haven. Conn. 06511 
Newark, N.J. 07109

1062 Sprlngfield Avė. 
636-38 Brldge St. N.W.
112 Main St
518 Park St
241 Fourth Street
960 S. Atlentle Btvd.
1329 Boulevard
698 Sanford Avenue

374-6446
GL 8-2256 

201 342-9110 
246-9473

FO 3-8569
AN 1-2994
LO 2-1446

373-8783

Phlladelphia, Pa. 19122 
Philadelphia. Pa. 19141 
Pittsburgh, Pa. 15203 
Watert»ury, Conn. 06710 
Fort Wayne, Ind. 46808 .

1214 N. 5th St 
4925 Old York Rd.
1307 E. Cerson Street 
555 Cook St.
1807 Beineke Rd.

PO 3-4818
GL 5-9586
HU 1-2750
756-1668
432-5402

Worcester, Masa. 01610 
Youngatown. Ohio 44503

144 MINbury Street 
309 W. Federal Street

SW 8-2868
Rl 3-0440

Grįžtant prie garbės sve-. 
čių prfstatymo ir vengiant 
užkulisinių nuotykių, žiūro-, 
vams susidarė įspūdis, kad 
gerbiami tik amerikiečiai, o. 
lietuviai nustelbiami. Visi 
jie yra reikalingi ir tinka
mai vertintini.

Pareiškimai TV reporte
riams, sudomino Baltuosius 
Rūmus ir amerikiečių spau
dą. Neužtenka tik lanksty
tis ir dėkoti (už ką?), bet 
reikia kartais ir tiesų žodį 
pasakyti. Baltieji Rūmai 
vienaip kalba, o kitaip daro. 
Reikėjo vieną kartą tą vie-. 
šai paskelbti. Jei tik gra
žiai elgiesi kultūringai de
monstruoji, tai nenori ma
tyti nei laikraščių nei TV 
reporteriai. O kai pradedi 
svaidytis "akmenimis”, tai 
tada sukrunta visa žinių 
tarnyba ir pasiekia net Wa- 
shingtoną.

Darniam darbui, vykdant 
šią šventę, paminėti komi
tetas įteikė pirm. J. Talan- 
džiui tautiniais raštais iš
puoštą albumą.

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED DIETICIANS 

A.D.A.
PREFERRED

> Needed at once for nurring hum- 
and MR facilily.

(I) Full time, experien*r prrferred. 
<21 Registered.
<3 i Top Salary.
(4) Good company benefit c and 

tvorking conchtion- 
Contacl ADMINISI RATOR 

CLIFF TOWERS NURSING HOME 
329 E. Colotudo Blvd.
Dalias, Texa> 75203 

214-942-8425
(28-341

■ laiškai Dirvai
Dr. L KriaučeliOnas pasisako

Prieš porą dienų gavau JAV 
LB Krašto valdybos pirmininko 
V. Kutkaus aplinkraštį Nr. 26, ku
ris išsiuntinėtas JAV LB Tarybos 
nariams ir JAV LB apygardų ir 
apylinkių pirmininkams. Jame 
sakoma: “Jūsų informacijai siun 
čiame spaudai ir radijo valandė
lėms išsiųsto pranešimo kopiją: 
“Paaiškinimas dėl dr. L. Kriau- 
čeliūno nepristatymo šeštoje lie
tuvių tautinių šokių šventėje 
ir dr. L Kriaučeliūno atsakymo 
kopiją”. Prie šio aplinkraščio pri 
dėta trijų puslapių paaiškini
mas. Kadangi tame paaiškinime 
yra daug neteisingų ir iškraipy
tų faktų ir kadangi V. Kutkus 
šią klaidingą informaciją apie 
mane taip plačiai paskleidė, nej- 
maųpma būtų kiekvienam spau
dos skaitytojui ar radijo klausy
tojui bei JAV LB Tarybos na
riams ir JAV LB apygardų ir apy 
linkių pirmininkams man asme 
niškai paaiškinti, todėl randu 
reikalinga tai patikslinti spau
doje.

V. Kutkus rašo: “Sunku su
prasti, kad jo vardą taip dažnai 
linksniuojant spaudoje, jis pats 
nerado reikalo paaiškinti lietu
vių visuomenei, kodėl jis nebu
vo pristatytas”. Niekur spaudoje 
nepastebėjau, kad kur nors būtų 
kas nors neteisingai parašyta. 
Kad V. Kutkus manęs nepristatė, 
man nebuvo nei šilta nei šalta, 
todėl ir nemačiau reikalo kelti tą 
įvyltf spaudoje.

Toliau sakoma: “Beveik visi 
sutiko atvykti į nurodytą vietą 
pristatymui, bet iš dr. L Kriau
čeliūno nebuvo gauta jokio at
sakymo. Tada pirm. Jonas Ta
landis jam paskambino telefonu, 
dar kartą kviesdamas atvykti į 
pristatymą. Dr. L. Kriaučeliūnas 
nesutiko, motyvuodamas tuo 
kad jo nuomone ši ceremonija 
visai nereikalinga.”'Tuoj po to 
ant jam siųsto laiško prirašė sa
vo atsakymą: **Gerb. Pirmininke, 
dėkoju už dėmesį, bet nedaly
vausią*1. J. Talandis man niekad 
tuo reikalu neskambino. Kai tik 
gavau pakvietimą būti pristaty
tam scenoje, tuoj pat atsakiau, 
kad scenoje nedalyvausiu, nes ir 
šiandien esu tos pačios nuomo
nės, kad ta ceremonija buvo visai 
nereikalinga, nes šokėjai po vi
sų oficialių kalbų ir šokių pro
gramos jau ir taip yra pavargę, 
tad kodėl juos dar ilgiau varginti 
berekšmiais pristatymais. Ne
bent tik pristatytiesiems smagu 
pasirodyti scenoje ir pamojuoti 
ranka. Mano atsakyme nebuvo 
visiškai užsiminta apie neleidimą 
naudoti pavardės, kaip aiškina p. 
Kutkus. Buvo pristatytas ir a. a. 
muz. Zdanius. B jo V. Kutkus su
tikimo tikrai nebuvo gavęs ir jo 
scenoje nebavo.

Dar toliau V. Kutkus rašo: 
“Po šeštosios lietuvių tautinių 
šokių šventės atidarymo Jauni
mo centro sodelyje pirm. Jonas 
Talandis kavinėje vykusiame 
susipažinimo pobūvyje, dar kar
tą kreipėsi į dr. L Kriaučeliūną, 
vėl kviesdamas jį dalyvauti pri- 
statymę. Čia jam dr. L. Kriauče
liūnas pareiškė, kad nesutinka 
dalyvauti pristatyme ir kad jo pa 
varde niekur nebūtų skelbiama”. 
Koks melas! Nebent V. Kutkus 
ar J. Talandis manęs nepažino. 
Aš tame priėmime visai nedaly
vavau ir su J. Talandžiu visai ne
kalbėjau. Tuoj po oficialių cere
monijų prie paminklo su savo 
svečiais iš Šveicarijos ir Bostono 
nuvažiavau į restoraną vakarie
niauti.

Kaip visiems žinoma, prieš pat 
šventės pradžią tame pačiame 
amfiteatre buvo suruoštas garbės 
svečių priėmimas, į kurį buvo 
pakviesti visi buvusių švenčių 
pirmininkai, išskyros trečiosios ir 
ketvirtosios. Nors buvau oj šven 
čių rengimo pirmininku, 1*41 ši

tą priėmimą nebuvau kviestas. 
Po šventės, kilus reakcijai žmo
nių tarpe ir spaudoje, V. Kutkus 
bando pateisinti save ir apkaltin 
ii mane,

V. Kutkaus išprovokuotas, tu
rėjau duoti šį patikslinimą, kad 
lietuviška visuomenė nebūtų 
klaidinama ir kad V. Kutkaus 
skelbiama “vienybė” ir toliau žy
dėtų.

Dr. Leonas KrtaučeMhaS
Labai nustebau, kad tą pačią 

klaidinančią informaciją perda
vė J. Talandis T. Siuto vadovau
jamoje radijo programoje š. m. 
rugpiūčio 3 d.

KODĖL NUTILO 
AMERIKOS BALSAS?

Gal jūs turite žinių kas 
atsitiko su iš Washingtono 
kasdieną transliuojamomis 
lietuvių, latvių ir estų kal
bomis programomis? Jau 4 
mėnesiai kai nieko nebegir
dėti. Anksčiau gerai galima 
buvo girdėti 2 kartus į die
ną po pusvalandį.

Gal pakeitė laiką ir ban
gas? Daug kartų bandžiau 
aš ir kiti visokiais apara
tais ir visokiomis bangomis, 
įvairiu laiku, bet nieko ne- 
begirdime. Rusų ir kitų sla
vų kalbomis puikiai girdisi, 
tik ne pabaltiečių. čia lietu
vių nedaug — tik 4 šeimos 
ir visi seneliai — turi laiko 
klausytis radijo.

Būkite malonūs paskelb
kite Dirvoje šį užklausimą 
kodėl nutilo Amerikos Bal
sas?

Vytautas Oželis 
Malartic, Que.

Red. pastaba. Panašių už
klausimų esame gavę ir iš 
kitų vietų.

HARD CHROME PLATERS
New operation in Nashville. Tenn. 
Ground floor opportunity and pa y 
with' experience. Profit shsring an<| 
possible partnership for full charite 
person. 3 bednn. homc can be fur- 
mahed. Call 6I5-262-3OS4 or 615-282- 
0506 Collect.

A. A. A. 1NDUSTRIES 
3301 Ambroee ' 

Nashville, Tenn. 37207 
(30-33)

3

■

IMMEDIATE 
OPENING i

FOR METAL FABRICATING AND • 
TOOLING ENGINEER 1, ■

We are rn need of an individual thoroughly fami- S 
liar with the designing and fabrication of sheet 
metai products for our Metai Furniture Factory. * 
Some tool and fixture design and plant layout ex- ® 
perience would also be involved. Duties would also * 
include training and supervising engineering j 
drafting section of 6-8 individuals. j
This is a Michigan Civil Service position located ■ 
in Jackson, Michigan. Excellent fringe and retire- « 
ment benefits, *
Salary range $16,140 to $19,627 per year. *
Send resume of personai and work history. Letter Į 
mušt be postmarked not later than June 13, 1980. *

MINORITIES ARE S
ENCOURAGED TO APPLY «

MICHIGAN STATĖ INDUSTRIES 
4000 COOPER STREET 

JACKSON, MICHIGAN 49201
(23-32) g

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■M

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP 

60 bed general hospital. 45 mile* 
S. W. Minneapolis, Minnesota. 

REGISTERED X-RAY 
TECHNOLOG15T 

and 
REGISTERED LABORATORY 

TECHNOLOG1ST A-S.C.P. 
Full time, days & call time 

Salary commensurate with experience 
& ability. Liberal personnel policies. 
Apply call or vrrite to: Director of 

La borą tory 
QUEEN OF PEACE HOSPITAL 
New Praque, Minnesota 56071 

612-758-4431 
(26-32)

MACHINIST
East side company has need for 
qualified Toolmalcer to conslruct, 
after and repair tools, dies. jigs and 

■ futurea. for production and plant ūse.

At least | year exp. required.

Company paid pension plan, accident 
life and sickness insurance, hispitali- 
zation.

If you quality and ar interested, call: 

216-461-5200, ext 263 for an 
appointment

PREFORMEDL1NE 
PRODUCTS CO.

5349 ST. CLAIR 
CLEVELAND, OHIO 44143
Equal Opportunity Employer M/F

WANTED • 
REGISTERED NURSES 

Ali services* and rotating shift. Good 
startine salary & fringe benefits. 
Mušt be eligible and licensed for 
Statė of Texas.

Apply call or vrrite to: 
DR. JESSE BROOKS 

BROOKS HOSPITAL INC. 
P. O. Boa 272 

Atlanta. Texas 75551 
214-796-2873 or 214-796-2244 

<32-38)

JOIN OUR TEAM
Enjoy our benefits. attractive werk 
environment and couvenient location.

REGISTERED PHYSICAL 
THERAPIST

DAY SHIFT. PLŪS ROTAT1NG 
SHIFT.

Salary commensurate with ezperi- 
ence & ability. Liberal personnel 

policy & fringe benefits.

LYNN HOSPITAL
25750 W. OUTER DR. 

L1NCOLN PARK. MICH. 46146 
313-383-6000, Ext. 305 Mrs. JORDAN

Equal Opportunity Employer

OPPORTUNITY FOR 
PHYSICAL THERAPIST 

We have • challenging career oppor
tunity for a licensed Physical Thera- 
pist to work with multi handicapped 
mentally retarded studentą in ■ 
school setting in the greater Cleve
land area 9įį months per year as 
part of an interdisciplinary team. Ex- 
cellent salary and fringe benefits are 
available. All replies are kept confi- 
dential. Please contact CUYAHOGA 
COUNTY BOARD OF MENTAL RE- 
TARDATION, 1050 Terminai Tower. 
Cleveland, Ohio 44113. 116-241-8230.
Attn: Personnel, Equal Opportunity 
Employer, m/t/h. (32-39)
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VAISTINE UOGA - MĖLYNĖ
STEFANIJA STASIENĖ

Per visus vasaros mėne
sius gamta mums teikia vi
są eilę įvairių uogų, kurios 
vilioja kiekvieną savo ryš
kiomis spalvomis, maloniu 
kvapu bei gaivinančiomis 
sultimis.

šios vasaros dovanos da
bar ir net žiemos mėnesiais 
vertingai papildo mūsų mi
tybą ir paįvairina mūsų 
stalą.

Jau pradedant gegužės 
mėnesiu iki vėlyvo rudens 
įvairios uogos seka viena 
paskui kitą tiesiog kaip iš 
gausybės rago.

Nepasismaguriavimui ar 
stalo dekoracijai gamta 
mums šias gėrybes teikia, 
bet mūsų mitybos paįvairi
nimui bei mūsų sveikatin
gumui. Sakysime, kad uo
gos dideliu maistingumu 
nepasižymi, nes 85% jų su
dėties yra vanduo. Tačiau 
negalime nuneigti, jog uo
gose yra daug vitaminų bei 
mineralų. Iš vitaminų dau
giausia C ir A, be to kali- 
jaus, kalcijaus, ir magnezi- 
jos. O uogose esančios 
rūgštys veikia labai gaivi
nančiai. Vynuoginis ir vai
sinis cukrus, kurio uogose 
nemažai, greit žarnų absor
buojamas ir per trumpą lai
ką patenka į kraują.

šiuo metu kaip tik mėly
nių sezonas, kitos uogos 
jau pasibaigusios. Ne vie
nas prisimenam, kaip Lie
tuvoje jas rinkdavome miš
kuose. čia renkame jas su
kultūrintas ūkininkų lau
kuose. Taip kaip žemuogės 
ar avietės miškuose rinktos, 
laukinės mėlynės būdavo 
saldesnės ir geresnio sko
nio. žinoma tik daug ma
žesnės. Tačiau dietine savo 
reikšme kultivuotos nuo 
laukinių mažai kuo skiria
si. Apskritai mėlynių dieti
nė reikšmė labai svarbi, 
nes reguliuoja vidurius, tu
ri nemaža vitamino A ir 
apskritai daug kur laikoma 
kaip vaistas. Mūsų tautoje 
jau nuo senų laikų mėlynės 
buvo laikomos vaistinėm 
uogom. Tai pirmas natūra
lūs vaistas susirgus vidu
riavimu, gydo ir kitus skil
vio negalavimus bei dezin
fekuoja bumą.

Mėlynės šiandien varto
jamos ir maisto pramonėje, 
desertui, kaip pav. ledams, 
įvairiems trapiems kepi
niams, virtiniams ir .t.

Išlaikyti mėlynes žiemos 
metui turime geras galimy
bes jas šaldant, šaldymas 
uogose apsaugoja jų aroma
tą ir skonį, taip pat ir jų 
maistingumą, nesužalojant 
net vitaminus. Tačiau ne
tinkamai šaldant galima 
visa tai sunaikinti.

Mėlynes galima šaldyti 
su cukrumi ir be cukraus, 
šaldant be cukraus patarti
na naudotis šiuo metodu: 
uogas laisvai supilti ant 
skardos ir padėjus į saldy-

mo skyrius, staiga sušaldy
ti. Po dvieju valandų, kai 
uogos jau bus sušalusios, 
supilti į šaldymui maišelius 
ir išspaudus orą vielele su
rišti ir padėti j šaldytuvą.

Su cukrumi uogos ilgiau 
išlaiko savo maistingumo _ 
vertę, šaldant su cukrumi, 
cukraus ir uogų santykis 
1:4, tačiau šią proporciją 
galima ir keisti. Dėžutes ar 
maišelius reikia gerai už
daryti ir sušaldyti per 
trumpą laiką, šaldytuvo 
temperatūra turi būti že
miau 0 iki 10 laips. F .

★
šaldytas uogas galima 

taip panaudoti įvairiems 
gaminiams, kaip minėjau 
virtiniams, ledams, kepi
niams ir t.t.

Bandelės su šaldytom ar 
šviežiom mėlynėm

Imti: 1 puod. stambių 
kvietinių miltų, 1 puod. bal
tų kviet. miltų, 2 arbat. 
šaukšt. kepimo miltelių, 1/3 
arbat. šaukšt. druskos. Vi
sa tai gerai išmaišyti.

1 puod. pieno pasukų, 1 
kiaušinį, 1/3 puod. alyvos ir 
2 valg. šaukšt. medaus ge
rai suplakti. Visa tai su
maišyti su miltais. Įmaišyti 

J., puod. šaldytų ar šviežių 
mėlynių. Jeigu masė būtų 
per tiršta, galima įpilti 1 
valg. šaukšt. pieno. Skardą 
naudoti su lizdeliais. Lizde
lius patepti riebalais ir su
pilti tešlą tik kad ne būtų 
pilni. Kepti prie 350 temp. 
apie 40 min.

Medical

and °,«r< ’1,T* ęjssitlcns J?4 Bed hospital lab. EzcePent 
benefits. Send resume or call Per 
son nei-Johnson County Memor lai

VAIZDAI IS TAUTINIŲ SVARSTYBŲ CHICAGOJE

Dalis svečių klausosi Vliko pirm. dr. K. Bobelio ir Lietuvos garbės konsulo V. Čeka
nausko pranešimų Lietuvių Tautiniuose namuose Chicagoje. C. Genučio nuotr.

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos pirm. A. Mažeika 
atidaro ALT S-gos suvaiia- 
vimą-svarstybas liepos 5 d. 
Lietuvių Tautiniuose Namuose 
Chicagoje. (Plačiau žiūr. Dirva 
liepos 10 d.).

Prie stalo sėdi Lie-

‘Arpber H©lidays”
1980 M. EKSKURSIJOS 

Į LIETUVĄ 
iš BOSTONO ir NEW YORKO

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:

Rugsėjo 24 — $899.00 Spalio 8 — $879.00 
Gruodžio 26 — $779.00

KELIONĖS l LIETUVĄ 1981 M. PRASIDEDA 
KOVO 25 D.

REGISTRACIJAS PRIIMAME DABAR.

Inž. J. Jurkūnas, pravedęs svarstybas.
tuvos garbės konsulas V. Čekanauskas ir VLIKo pirm. dr. K. 
Bobelis. C. Genučio nuotr.

C. Genučio nuotr.Dalis svečių svarstybose.

j A G E N B E R G
NEEDS 1ST CLASS SKILLED HELP

FOR IST * 2ND SHIFTS.
WE ARE LOOKINC /or people for our new plan t in Enfield. Con- 

neetieut. \Ve have opening* in the following area*:
SHEET METAL WORKER, 3-5 year* ezperience.
ENGI N E & TURRET LATHE OPERATOR. five year* ezperience. 
HORIZONTAL BOR1NG MILL OPERATOR, 5-8 year* ezperience. 
CUT-OFF SAW OPERATOR, I year ezperience.

Complete fringe benefit package if you are intere»ted and qualified 
pleate send your retume or apply to:

JAGENBERG INC.
P. O. BOX 188, FRESHWATER BLVD. 

ENF1E1.D, CT. 06082
An Equal Opportunity Employer

(26-32)

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway 
P. O. Box 116, 

South Boston, Mass. 02127
Telefonas: (617) 268-8764

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIENĖ ir ALBINA RUDZIŪNIENĖ.

Norintiems atsikviesti giminės iš Lietuvos atostogoms, 
tvarkome dokumentus asmeniškai ir paštu — paruošimas 

yra tik $40.00.
PRICES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 

TO CHANGES. REGISTERED TRAVEL AGENT į TA 0324

GALĄSTOM CO. nitas « dectoan Ifcst tau gota nori eipermce 
o* the Moifflg.'

1. Gantą or šauta erines wrth stabe slepies PW controts
2. Conveymg system wrtti btat« mtertods and sprayng system.
i Parson stale wrth 36-ton cowentota eleeto aegtaig sjistem. 

Scope o1 woh tai be ataatabM. manrtenanet and geimai etato tepa. 
We wii assist wrth jouf retocatM*. Sėta šettata aort laston mtamabon 
to:

JI



GERIAUSIAS PUSMETINIS 
JUMS UŽ ŽEMIAUSIAS 

KAINAS, KURIOS 
NESIKARTOS 

Kiekvienas sudėjimas garantuojamas 
gerai ir gražiai.

Visiems sudėjimams įskaitomas kirpimas ir 
stilizavimas.

Soft Velvet Perm
Gaukite vieną iš šių nuostabių sudėjimu kol jie 
yra prieinami už šią ekonomišką kainą. Plau
kiąs vingiuotas judesys, duodąs paramą ten, kur 
plaukų stilius reikalauja. Puikus sudėjimo... 
švelni ir natūrali išvaizda.

Helene Curtis Perm
Vienas iš labiausiai žinomų vardų išsilaikančia
me sudėjime jūsų plaukai bus puikūs be prie
kaišto ir lengvai tvarkomi, net jeigu yra ploni., 
sausi, žili, dažyti ar išbaltinti. Švelnus pageri
nimas ir puikūs plaukai.

UniPerm
Labiausiai žinomas vardas išsilaikančiuose su
dėjimuose. Daugelyje salionų ima iki S50 už 
šį sudėjimą ir nepadaro jo taip gerai kaip mes.

Mes taip pat turime Pantene ir "No Sėt" sušukavimą ir 
Go sudėjimą moterims ir vyrams.

tik 
$14.95 
ne $25

tik
$16.95
ne $30

tik
$21.95

DIRVA

Š. AMERIKOS LIETUVIŲ 
LAUKO TENISO 
PIRMENYBĖS

Chi- 
klu-

rug-

Š. A. Lietuvių lauko te
niso pirmenybės Įvyks š. m. 
rugpiūčio 23-24 d., Mar- 
ęuette Parko aikštėse, Chi
cagoje, III. Rengia — 
cagos Lietuvių Teniso 
bas.

Pradžia: šeštadieni,
piūčio 23 d., 9:00 am. žai
dėjai prisistato nuo 8:00 
a. m.

Dalyvių registracija iki 
š. m. rugpiūčio 19 d. šiuo 
adresu: Mr. A. Kušeliaus- 
kas, 6636 S. Francisco Avė, 
Chicago, III. 60629. Telef. 
(312) 434-2265.

1980 m. rugpiūčio 14 d.

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

EVERGREEN PARK, ILL. 60642
TeL 422-2000

PRINTING BINDERY 
(1st and 2nd Shifta)

We are looking for experienced all-around bmdery pro- 
fessionals for eutting, foldlng, stitcfiing, etc.
We offer freųuent overtime, excellent pay and full bene
fits.
Pleaee contact Vlc GrimalcN, 482-6313.

©
• PATRIA prekybos na

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

• Lietuvių Klubas rengia 
savo metinę gegužinę rug
sėjo 1 d. kroatų sodyboje, 
10022 Mullberr.v Rd., Mun- 
son Toįvnship. Visi kviečia- 
mi atsilankyti.

MARK-BURTOM
master printer
300 Summer SĮreet
Boston, MA 02210

An Eouat Opportumty Emptover

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR 
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS IStilizuotas kirpimas

Puikiai paruošti kirpimo ekspertai duos jums išvaizdą 
kuri kaip tik tinka jums. Šiandieninį lengvai išlaikomą 
stilių puikiai pritaikytą jūsų gyvenimo stiliui. Užsisaky
kite dabar kirpimą, kuris duos jums išvaizdą, kuria bū

site patenkinti.
Tik $5.95

Plovimas ir sudėjimas
Mūsų šukuotojai yra laimėję daugelį premijų stilizavimo 
varžybose krašte. Jie pritaikys stilių specialiai jums. Jūs 

atrodysite ir jausitės visada geriausioj formoj.
$5.45

Penktad.. šeštad. ir prieš šventes 50 centu daugiau.

andre duval
WEST
Opposite Southland, 
845-3400
Opposite W«tg»te,
333-6646
Parmatown.
884-6300
Sheffield Center, 
l<or«in 233-7211. 
Elyria 321-5743

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

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI. 
Dengiame stogus apartamentams, įmonėms, krautuvėms. 

s Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius.
MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

* IT 17 ?T IT IT •" T T 11 71 TT T T r

EAST
• 406 Euclid Avė.. 2d F. 781-1161 

Southgate. 5899 Warren»ville, 
663-6346
Severance Center.
.182-2600. 382-2569
Shoregat, l.ake Shore Blvd.. 
911-6700
Mentor. 255-9115. neit toZayre". 
Opposite Eastgate, 449-3135

HOUSTON 1NTERNAT1ONAL ENGINEERING INC

ENGINEERING SERVICES 
P. O. BOX 37127 
HOUSTON, TEXAS 77036

OUALITY ENGINEERING INGENUITY
REQULRINC OFFSHORE AND MODULAR EXPER1ENCE

I

STRUCTURAL ENGINEERS

0-2 years experience
7 years heavy deep water experience

Jo:n a young, progressive, ezpanding company wilh eacellent op- 
portunitiea, good benefits and scheduled overtime. Located near 610 
and 290. Cali ęuring working hours.

Lionei Martin 713-682-8545
An Equal Opportunity Employer

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tek: 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ
NUOŠIMTĮ

UŽ SANTAUPŲ PAŽYMĖJIMUS
7 įnešus $100
0 12 mėnesių

I įnešus $100 
0 48 mėnesiams

įnešus $100
30 mėnesių

šus $100 
mėnesiams

Indėlius galima išimti bet kuriuo laiku. Tačiau už taupymo pažymėjimus, 
kurie išduoti 1979 m. liepos 1 d. vieniems metams ar ilgiau, nuošimtis nebus 
mokamas už 6 mėnesius, jei juos išimsime anksčiau nustatyto laiko. Jei 
indėliai deponuoti tik metams ar trumpesniam laikui, tada nuošimčiai ne
bus mokami už 3 mėnesius, išėmus juos anksčiau nustatyto laiko. Šiuo 
atveju už išimtą sumą bus mokami tik reguliarūs taupymo nuošimčiai.

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BODAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Už įnašus mokame

Nuošimtis apskaičiuojamas kiekviena diena ir išmokamas 
metų ketvirčiais.

SANTAUPŲ SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI $40,000. 
PASKOLAS NAMŲ PIRKIMUI.

/uperior Avino/
"and lcan association

ATIDARYTA SE8TAD1ENIA1S. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 EasL 185U1 Street 

481-3008* 
32800 Center Ridge Road 13515 Euclid Avė.

779-5915 681-8100

FSL1C

14406 Cedar Avė.
381-4280
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

RENGIA PIETUS 
"KARIUI” PAREMTI

Rugpiūčio 17 d. nuo 12 
iki 4 vai. Lietuvių namų 
viršutinėje salėje, LKVS 
Ramovė Clevelando skyrius 
rengia pietus žurnalui "Ka
rys” paremti. Veiks bufe
tas. Visi kviečiami atsilan
kyti.

• Lengvosios atletikos 
pirmenybės, t u r ė j u sios 
įvykti Clevelande rugpiūčio 
23-24 d. atšauktos. Lietu
vių pirmenybės bus išvestos 
iš Pabaltiečių varžybų š. m. 
rugsėjo 6-7 d. Kanadoje.

ATEITININKŲ 
STOVYKLA

Studentų Ateitininkų Są
jungos vasaros stovykla 
įvyks rugpiūčio 24-31 d., 
Camp Tippicanoe, Tippica- 
noe, Oh. Stovyklos tema — 
Susipažinimas su dabartine 
Lietuva. Programą išpildyti 
sutiko šie asmenys: Rūta 
Augiūtė apkeliaus Lietuvą 
via skaidrės; dr. Jonas Cad- 
zow kalbės tema "Lituanis
tikos studijos” ir "Lituanis
tikos katedros reikalingu
mas”; dr. Augustinas Idze- 
lis -r- "Ekologinės proble
mos Lietuvoj”; dr. Juozas 
Kazlas — "Tautos dabarti
nėj Sovietų Sąjungoj” ir 
"Sovietų Sąjungos ateitis 
iki 2,000 metų"; kun. Ge
diminas Kijauskas — "Po
piežius Jonas Paulius II” ir 
"Kas yra Šv. Mišios"; Liu
das Sagys — "Tautiniai šo
kiai Lietuvoj”. Kaina savai
tei $110. Reikia atsivežti 
miegmaišius, pagalves ir

CLEVELANDO IR DETROITO SKAUTIJA STOVYKLAUJA

Clevelando ir Detroito skautai ir skautės Atžalyno stovykloje, Wasaga Beach, Kanadoje.
Stovyklauja apie 120 dalyvių.

• Ada Jasinevičiūtė ir 
Augustinas Stungis, abu 
veiklūs Clevelando jaunimo 
nariai, praeitą šetšadienį 
susituokė Dievo Motinos pa
rapijos bažnyčioje. Vestu
vinėje puotoje dalyvavo 
apie 400 svečių.

• Clevelando Vyrų Okte
tas ir solistė Irena Grigaliū- 
naitė išskrido savaitei kon
certuoti į Winnepeg Mana- 
toba "All Nations Festiva
lyje”. Reprezentuodami lie
tuvių koloniją duos apie 40 
koncertų.

NAT1ONW1DE 
INSURANCE 
Nat*onwxM >• or> yo«x »•<*•

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

rankšluosčius. Stovyklavie
tė yra dvi su puse valandos 
kelio į pietus nuo Clevelan
do, valanda nuo Pittsburgho 
aerodromo ir Canton Amt- 
rak traukinio stoties. Kurie 
galėtų nuvežti studentus į 
stovyklą ar ieško su kuo nu
važiuot, ar kuriem reikia 
daugiau informacijų gali 
kreiptis į Ed. Razmą, 1100 
BuelI Avė., Joliet, III. 60435, 
tel. (815) 727-1196.

• Išnuomojamas 3 kamb. 
butas viršuj, Kewanee g-vė. 
Skambinti: 531-1726 bet
kuriuo laiku. (31-32)

FOR RENT

3 unfurnished rooms and 
bath. Up. No pets. Adults. 
Near St. Clair and 71 St. 
Call: 361-0989 after 4:00 
p. m. (32-33)

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

936 East 1d5th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

Deda E. Jakute ir sūrimi WiUiam yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzafnuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimta ir simpatingą patarnąvimą.

TURNER REALTY
501 EAST 185 ST. EUCLID, OHIO 44119

PHONE: 486-2530

RITA MATAS
ĮSTAIGOS 

ADMINISTRATORE

PILNATEISE NEKILNOJAMOJO TURTO 
(VERTINTOJA.

Bendradarbiai:
DALIA ŠIRVAITIS 
ANTANAS KALVAITIS 
ALGIS MATAS
TONI LINDEN
DALIA KASULAITIS 
PETRAS MATAS
RA Y SABALIAUSKAS 
PATRICLA A SAJOVEC
VYTAS MATAS — 

l«Wai* patartį**

JIE PASIVADINO 
ATŽALYNU

šiais metais Clevelando ir 
Detroito skautija mini 30 
metų įsikūrimo sukaktį. 
Šios sukakties ženkle atžy
mėta ir bendroji abiejų vie
tovių stovykla, kuri jau sa
vaitė kai vyksta Wasaga 
Beach, Kanadoje.

čia stovyklauja iš Detroi
to ir Clevelando apie 120 
skautų ir skaučių.

Kadangi stovyklai buvo 
gerai ruoštasi, tai laikoma 
pasisekusia ir visi ja pa
tenkinti.

Pirmąsias dvi dienas sto
vykloje svečiavosi vyr. 
skautininke I. Kerelienė, vs 
V. Aleknienė ir Rochesterio 
vietininkas vs S. Ilgūnas. 
Prieita išvados, kad stovyk
la skautiškai progresuoja ir 
gali būti pavyzdžiu kitiems.

Stovyklos vadovai; ps. J. 
Jurgutis, vs S. Gedgaudie
nė, vs J. Asminas, ps R. 
Belzinskas. Dvasios vadas 
kun. R. šakalys, OFM. ūkio 
vedėjas J. Biliūnas. Vyr. 
šeimininkė B. Vedegienė su 
septyniom pagelbininkėm ir 
tokio gero maitinimosi dar 
neteko matyti kitose sto
vyklose, valgoma net penkis 
kartus per diena. Sveikatos 
reikalais rūpinasi gail. se
suo M. Gruzdytė.

V. Bacevičius

NAUJAS ŠOKIŲ 
ORKESTRAS

Clevelande susiorganiza
vo naujas šokių orkestras, 
kuriame iš 4 asmenų groja 
3 lietuviai. Orkestro vado
vas Danielius Gendrikas, 
baigęs Ohio valst. univer
sitete muzikos fakultetą.

Orkestras savo repertua
re turi visokiausių meliodi- 
jų, jų tarpe ir lietuviškų.

Organizacijos ar asmenys 
norintieji pasikviesti orkes
trą savo parengimams, pra
šom skambinti D. Gendrikui 
po 5 v. v. tel. 531-9478.

V. Bacevičiaus nuotr.

Vyr. skautininke I. Kerelienė uždega "aukurą”. Šalia sto
vyklos vadovai vs S. Gedgaudienė ir ps. J. Jurgutis.

V. Bacevičiaus nuotr.

Atžalyno stovyklos atidarymas. Stovyklos vadovai ir sve
čiai. Iš kairės: ps R. Belzinskas, kun. R. Šakalys, OFM, ps. J. 
Jurgutis, vyr. skautė D. Petukauskaitė, A. Jurgutytė, ps A. 
Pliodžinskienė, vs V. Aleknienė, vyr. skautininke I. Kerelienė, 
vs S. Gedgaudienė, vs S. Ilgūnas. V. Bacevičiaus nuotr.

Stovykloje priimant šv. Komuniją. V. Bacevičiaus nuotr.

Eaame registruoti pilnateiaiaia nariais trijose skirtingose Multiple Liat- 
ing įstaigose:

CAMLS — Cuyshoga County (Cleveland £ Suburbs) 
LCMLS — Lake County 
RMLS — United Statės.

Todėl galima triskart plačiau skelbti Jūsų parduodamą nekilnojamąjį 
turtą. Tuo reikalu kreipkitės j bet kurį mūsų bendradarbių arba jejgu jums rei
kia namų įvertintojo mokesčių ar kitokiems reikalams, kreipkitė į Ritą Ma-
tienę, pilnateisę namų įvertintoją.

EUCLID, OHIO 44119EUCLID, OHIO 44119
185 ST.

HOUSE FOR SALE

East Park brick colonial, 
tree bedroom, 1 >/2 bath, 
basement. Immediate pos- 
session.

Smythe Cramer Realty 
Ellie Kuver 

291-4330 or 442-5093 
(31-32)

JAU GAUT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINES IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS Į AMERIKA 
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletype 
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinią apie ke
lionės paruošimą, Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
251 THE OLD ARCADE 

TELEF. 621-6036 
CLEVELAND, OHIO 44114



DIRVA
MIRĖ PLK. JUOZAS 
LANSKORONSKIS

Rugpiūčio 3 d. Briuselyje, 
Belgijoje, mirė gen. štabo 
pulkininkas Juozas Lansko- 
ronskis, Nepr. Lietuvos ka
ro atachė Prancūzijoje ir 
Belgijoje, sulaukęs 87 metų 
amžiaus.

Velionis buvo baigęs 1916 
m. Petrapilyje karo mo
kyklą, dalyvavo Lietuvos 
nepriklausomybės kovose 
prieš bolševikus, bermoti- 
ninkus ir lenkus. Už pa
sižymėjimus apdovanotas 

A. A.

VYTAUTUI NEIMANUI

mirus, seseriai s. ELENAI NAINIENEI, 

broliams, jų šeimoms ir artimiesiems gilią 

užuojautą reiškia

Clevelando Skautija

A. A,

LEONUI RALIUI

mirus, jo broliui KAZIMIERUI su šeima ir 

visiems artimiesiems gilią užuojautą reiškia

Marija ir Kazimieras 
Marcinkevičiai

Ugamečiui dainos draugui

A. A.

LEONUI RALIUI 

mirus, jo broliui KAZIUI RALIUI su šeima 

gilią užuojautą reiškia

Clevelando Vyrų Oktetas

A. A.

LEONUI RALIUI
mirus, jo žmonai ALBINAI, dukrai, sūnums, 

broliams KAZIUI ir STASIUI su šeimomis 

bei artimiesiems reiškiame gilią užuojautą

Jadzė ir Vladas
D a u t a i

Vyčio kryžiumi. Vėliau tarp 
svetimų valstybių ordinų 
buvo gavęs prancūzų garbės 
legijono ordiną. Buvo bai
gęs prancūzų karo mokyklą 
ir Briuselio karo akademiją.

Po karo metais aktyviai 
dalyvavo išeivių politinėje 
veikloje. 1956 m. Vliko pre
zidiumo buvo pakviestas 
sudaryti Vliko vykd. tary
bą , bet misija nepavyko.

• Rašyt. Romualdo Spa- 
lio-Giedraičio našlė Angelė 
Giedraitienė iš Anglijos šio
mis dienomis atsiuntė Vil

ties leidyklai paskutinį savo 
vyro kūrinių rankraštį. Tąi 
yra novelių rinkinys, susi
dedąs iš dešimties novelių, 
kurių didžioji dalis niekada 
nebuvo spausdinta. Kaip 
jau anksčiau skelbta, bai
giamoji vienos kartos isto
rijos ciklo dalis "Auksinio 
saulėlydžio gundymai” šiuo 
metu yra spaudoje ir rude
niop pasieks skaitytojus.

• Antanina Mockienė š. 
m. rugpiūčio 5 d. mirė po 
ilgos ligos Cape Cod, Mass. 
Palaidota rugpiūčio 8 d.

• Dr. Antanas Razma, 
PLB valdybos kviečiamas, 
sutiko būti II Pasaulio Lie
tuvių Dienų, kurios įvyks 
1983 m. birželio 25 — lie
pos 4 d. Chicagoje, organi
zacinio komiteto pirminin
ku.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
B. Steponis, Seven Hills 12.00 
A. Karklius, Cleveland .. 10.00 
V. Leigh, Rome ............  7.00
J. Roland,

San Francisco ............  2.00
E. Kilikevičienė, Detroit 5.00
P. Maželis. Cleveland . r 7.00 
A. Veliuona, Baltimore .. 2.00 
A. Hahn, Philadelphia .. 2.00 
Lietuvių Fondas

Chicagoje.................... 250.00
K. Vaitaitis, Westbrook 3.00 
I. Kulikauskienė,

Chicago ....................... 25.00
V. Apanius, Chesterland 7.00
E. Vaitkus, Chicago .... 4.00 
A. Praškevičius,

Chardon Township .... 7.00
F. Modestavičienė,

Chicago ....................... 5.00
J. Maliska, Norwood .... 2.00 
Br. Paplėnienė-Miklienė,

St. Petersburg .50.00
S. Šurkus, Worcester .... 5.00 
V. Čekanauskas,

West Village......... .  7.00
D. Gendrikas, Cleveland 7.00 
V. Jonkus. Philadelphia 7.00
O. Šilas, Miami ..............-2.00
X. Y., Rochester............  5.00
A. Tamošaitis, Kingston .. 4.00 
A. O. Mikulskiai,

Cleveland ....................15.00
M. Itomlenskis, Cleveland 2.00 
V. Perminąs, Detroit .... 2.00 
S. Melsbakas, Cleveland 5.00
K. Žilėnas, Cicero ........... 2.00
I. Budreckenė. Chicago 7.00
H. Nogės, Halifax ........... 4.00
V. Gruodis, Westmount 12.00 
S. Paulius, Chcago......... 7.00
P. Milašius, Cleveland .. 2.00 
O. Mitinienė,

Fremont Center ........... 7.00
A. Dovydaitis,

St Petersburg...............2.00
J. Viltrakis, Valencia .... 4.00

A. t A.
VITUI NEIMANUI

mirus, broliui PRANUI, jo žmonai ADELEI NEIMA
NIENEI, seseriai E. NAINIENEI, švogeriui BR. NAI
NIUI, giminėms ir artimiesiems reiškiame gilią užuo
jautą ir kartu liūdime

ŽALGIRIO ŠAULIŲ KUOPA

A. A.
ELENAI ŽIŽNIAUSKIENEI 

mirus, jos dukteriai AURELIJAI BALAŠAIT1ENEI 
nuosirdžą užuojautą reiškia

PRANAS NEĮMANĄS

GFWC suvažiavime: Miriam Nichols (latvė), Galia Žilio- 
nienė — GFWC atstovė prie JT ir Helga Ozolinš — Pabaltijo 
Moterų Tarybos pirmininkė (latvė).

Lietuvės moterys tarptautinėje veNoje
Įvairiais laikais iš lietu

vės moters nevienodai rei
kalauta ir skirtingos teisės 
jai buvo teikiamos viešame 
gyvenime, kurias ji visuo
met puikiai atlikdavo, savo 
įnašą atiduodavo į bendrąjį 
lietuvių tautos gyvenimą 
pagal kiekvieno laikotarpio 
viešąją nuomonę jos atžvil
giu ir jai uždėtus reika
lavimus.

čia trumpai prisiminsim 
vieną iš aktyvesniųjų išei
vijos lietuvių moterų orga
nizaciją — Lietuvių Moterų 
Klubų Federaciją, veikian
čią atskirai ir apsijungusią 
į Pabaltijo Moterų Tarybą 
ir kartu su estėm bei lat
vėm veikiančią kartu. O 
taip pat, kad veikla būtų 
platesnė, kad pasiektų pla
tesnius visuomenės sluoks
nius, jos įstojo nariu į tarp
tautinę moterų organizaci
ją — General Federation of 
VVomen’s Clubs, trumpai 
vadinamą GFVVC, kurią su
daro apie vienuolika milijo
nų narių iš daugelio pasau
lio kraštų. GFWC suvažia
vimai vyksta kasmet kitoje 
valstybėje ar bent kitame 
didžios valstybės krašte. 
Juose dalyvauja ir spaudos 
atstovai, nes pagrindiniais 
kalbėtojais dažnai būna žy
mesni to krašto asmenys.

Delegačių kasmet suva
žiuoja virš tūkstančio. Lie-

I. Banienė,
Bloomfield Hills ........... 7.00

A. Bliudžius, Southfield 5.00 
S. Skirmantas,

Santa Monica .............. 2.00
G. Lapenas, Deltona .... 7.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame. 

tuvių atstovės turi.progos 
išgarsinti Lietuvos vardą, 
išdalindamos anglų kalba li
teratūros, o kartais patenka 
ir į svetimųjų spaudą, šiais 
metais GFWC suvažiavimas 
įvyko birželio mėnesį, St. 
Iouis, Mo., kuriame Pabal
tijo Moterų Tarybai su bal
savimo teise atstovavo 
pirm. Helga Ozolinš (latvė) 
ir Lietuvių Moterų Federa
cijai — pirm. Margarita 
Samatienė. Dalyvavo ir 
daugiau lietuvių atstovių be 
teisės balsuoti.

Didesnę programos dalį 
sudarė posėdžiai, praneši
mai, garbės svečių kalbos ir 
paskaitos, tarptautinė die
na, iškilmingi pietūs, kon
certai, parodos lankymas ir 
kita. Po oficialaus suvažia
vimo dar porą dienų vyko 
GFWC valdybos posėdžiai, 
kuriuose dalyvavo be kitų 
ir Galia žilionienė, kurią 
GFVVC pirmininkė Don L. 
Shide pristatė, kad ji yra 
skiriama atstove į Jungti
nes Tautas ir ją pakvietė 
susirinkusius painformuoti 
apie Jungtinių Tautų pa
skelbto "Moterų Dešimtme
čio” prasmę ir eigą, nes 
anksčiau ji ėjo GFWC at
stovės pavaduotojos parei
gas Jungtinėse Tautose, 
1972-1974 ir 1974-1976 m.

Posėdžiuose dalyvavo 51 
JAV valstijos Federacijų 
pirmininkės bei atstovės. 
GFVVC pirm. L. Shide taip 
pat paminėjo, kad Galia ži
lionienė yra pakviesta ir 
GFVVC valdybos nare. Pa
žymėtina, kad per 15 metų 
tarptautinių klubų valdybos 
nares iš svetimtaučių mo
terų buvo pakviestos tik 
anglė, vokietė, graikė ir dvi 
lietuvaitės: Ligi j a Bieliu- 
kienė 3 kartus ir Galia ži
lionienė dabar trečią kartą. 
Gi atstove Jungtinėse Tau
tose paskirta svetimšalė lie
tuvė pirmą kartą. GFVVC 
organizacija yra pasirinku
si pasyvią atstovavimo rolę 
stebėdama ir remdama 
Jungtinių Tautų švietimo ir 
labdarybės projektus.

Lietuvių reprezentantei 
Galiai žilionienei naujose 
pareigose linkime sėkmės.

Pažymėtina, kad Jungti
nėse Tautose jau eilę metų 
Lietuvos Vyčius atstovauja 
ir Helen Kulber.

E. Čekienė
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