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Nors lėtai, bet daug kas keičiasi

Vytautas Meškauskas

Turbūt daugelis vyresnės 
kartos skaitytojų, sekdami 
Lenkijos įvykius, tik ranka 
numojo. Vyriausybė viską 
pažadės, bet kai vėl pajus 
kontrolę savo rankose, tuoj 
pradės ’čistką’ ir visus iš
drįsusius pakelti galvas vie
naip ar kitaip likviduos. Ne
gali užginčyti, kad toks pe
simizmas neturėtų pagrin
do. Ar 'nesusitvarkė’ Stali
nas, ar nesėdi savo vietoje 
Brežnevas ?

Antra vertus, sunku įsi
vaizduoti, kad būtų prieita 
prie tokio ilgo streiko Stali
no laikais. Ir dar būtų drįs
ta kelti ne tik ekonominius, 
bet ir grynai politinius rei
kalavimus, kaip laisvus rin
kimus darbininkų unijose. 
Pesimistai ir čia galėtų nu
moti, ar nėra pačioje Ame
rikoje tokių unijų, kurių bo
sų ne tik negali pašalinti 
laisvais rinkimais, bet ku
rie pasodinti kalėjiman to
liau tvarko unijų reikalus 
ir kapitalus iš ten telefonu. 
Pagaliau dar viena: nera
mumai Lenkijoje prikišti- 
nai parodė, kad Vakarai — 
nepaisant popiežiaus lenko 
ir dviejų lenkų kilmės JAV 
užs. politikos vadovų: Brze- 
zinskio ir Muskie — tegali 
melstis, kad viskas gerai 
pasibaigtų, kad lenkų dar
bininkai liktų sveiki, o so
vietai jaustųsi saugūs. Prie 
tokios maldos ir Kremliaus 
ponai galėtų prisijungti.

Visa tai pasakius, vis 
dėlto dar lieka vietos atsar
giam optimizmui. Ne tik 
Lenkijoje, bet visam sovie
tų bloke rėžimas kiek su
švelnėjo. Jei anksčiau griež
tos priemonės galėjo* būti 
teisinamos 'socializmo sta
tyba’, tai dabar toks teisini- 
masis nedaug padeda. So
cializmas jau pastatytas, o 
padėtis tokia, kad tūlas len
kas, apsilankęs Vokietijoje 
sušuko: ”Tik dabar supra
tau, kad karą ne vokiečiai, 
bet mes pralaimėjome”.

Po 1970 metų neramumų 
valdžion atėjęs Gierekas vi
som priemonėm stengėsi 
pagerinti lenkų pragyveni
mo lygį. Maisto subsidijos 
ilgainiui pasirodė per didelė 
prabanga, kurį laiką įmano
ma tik dėl paskolų iš Vaka
rų ir palyginti nežymios pa
ramos iš Sovietų Sąjungos. 
Galima prileisti, kad komu
nistinė tvarka bus atstaty
ta, tačiau kaip pašalinsi 

svarbiausią neramumų aks
tiną — maisto trūkumą. 
Naujomis paskolomis iš Va
karų? Bet ar jie duos, jei 
bus vėl įvesta 'stalininė’ 
tvarka? Jau dabar jas rei
kalauja nutraukti opozicija 
Vakarų Vokietijoje, į ką at
sakydami užs. reik, minis- 
teris Genscher ir socialde
mokratų partijos pirminin
kas W. Brandt tarp kitko 
aiškino, kad ūkinei paramai 
pritaria ir JAV.

Ar pačios JAV turi kokią 
aiškią užs. politiką? Seniau 
Valstybės sekretorius J. F. 
Dulles aiškino, kad JAV 
tikslas yra nustumti atgal 
"geležinę uždangą”. Bet tai 
buvo tik žodžiai, bet ne 
veiksmai. Kissingerio lai
kais buvo pagarsėjęs jo pa
dėjėjo Sonnenfeldo sampro
tavimas, kad JAV saugumo 
interesai reikalauja, kad 
tarp Sovietų Sąjungos ir jos 
dabartinių satelitų įsivy
rautų daugiau 'natūralūs ir 
organiniai ryšiai’. Suprask, 
kad Rytų Europos valsty
bės negręstų pačiai Sovietų 
Sąjungai, ir tai darytų ęe- 
priverstos, bet išeidamos iš 
savo pačių interesų. Nepri
klausoma Lietuva faktinai 
stengėsi laikytis tokios po
litikos, bet kas iš to išėjo? 
Lenkija tai bandė daryti po 
Antrojo Didžiojo karo, kiek 
jai leidžia primestą komu

nistinė sistema. Toji siste
ma dabar Lenkijoj suban
krutavo. Bet ar ji išsilaikė 
pačioje Sovietų Sąjungoje? 
Tikėjimo į ją nėra ir tenai, 
ji laikosi iš įsibėgėjimo. 
Anksčiau ar vėliau nepasi
tenkinimo balsai pasigirs ir 
iš ten.

VLADAS ŠAKALYS 

JAU AMERIKOJE
Prieš kelias savaites iš 

Lietuvos per Suomiją į Šve
diją pabėgęs sovietų perse
kiojamas už politinius įsi
tikinimus Vladas šakalys, 
38 m. amžiaus, optikas, pra
eitą savaitę atskrido į New 
Yorką ir laikinai apsigyve
no pas savo tetą, kuri buvo 
nuskridusi į Europą jį atsi
imti.

Aerodrome V. šakalį pa
sitiko Lietuvos gen. konsu
las A. Simutis.

V. šakalys buvo 6 metus 
kalinamas (nuo 1961 iki 
1967) už vadinamą antita
rybinę veiklą. Prieš pabėgi
mą jo aštuoni draugai buvo 
suimti už tai kad pasirašė 
protestą dėl olimpinių žai
dynių organizavimo Estijo
je. Jis yra vienas iš 40 bal- 
tiečių pasirašiusių garsųjį 
memorandumą reikalaujant 
Pabaltijo valstybėms nepri
klausomybės.

Lietuviai jaunuoliai, kartu su kun. Pugevičiu ir Simu Ku
dirka, bus teisiami Washingtone už demonstravimą prie sovietų 
ambasados reikalaujant savo tėvynei Lietuvai laisvės, tuo tarpu 
kai demonstravusiems prieš JAV iraniečiams byla nekeliama. 
Per pirmąjį teisme apklausinėjimą, rugpiūčio 12 d. prie teismo 
rūmų susirinko grupė jaunuolių protestuodami su plakatais. 
Nuotraukoje V. Volertas, jr., V. Gureckas ir G. Damušytė.

R. Stirbio nuotr.

Laiškas Dirvai iš Europos

Lietuviškųjų studijų savaitė
Austrijoje

Rugpjūčio 9-16 d. Inns- 
brucke, Austrijoje, vykusio- 
ji Lietuviškųjų Studijų Sa
vaitė buvo jau 27-tasis ren
ginys. Pradėtos Vakarų Vo
kietijoje, "savaitės” vėliau 
pradėjo keliauti iš vienos 
valstybės į kitą, net'į tokius 
kraštus, kur lietuviams su 
visuomenine gyslele suskai
tyti nereikėjo nė vienos 
rankos pirštų. Taip pernai 
buvo Belgijoje, o šiemet pa
našiai atsitiko Austrijoje.

"Savaitei” suruošti pa
skirta trijų asmenų komisi
ja, į kurią įėjo Muenchene 
gyvenanti Alina Grinienė, 
Berne įsikūręs Dr. Alfon- 
sos Kušlys (Šveicarijos lie
tuvių bendruomenės pirmi
ninkas) ir Irena Joerg-Nau- 
džiūnaitė, 70 kilometrų nuo 
Innsbrucko gyvenanti aust
rų gydytojo žmona. Be A. 
Grinienės paveikios talkos 
neapsiėjo nei viena "savai
tė”, tačiau šį kartą didžiąją 
naštą pakėlė mūsų tautietė
I. Joerg. Austrijoje nėra net 
lietuvių bendruomenės. Ke
lios dešimtys tame krašte 
įsikūrę tautiečiai dėl dide
lių atstumų savo tarpe nė

Petras Volunge

nebendrauja.
Innsbrucke įvykusi "Stu

dijų Savaitė” dar kartą įro
dė, ką gali padaryti vienas 
asmuo, jei pasišvenčia kon- 
kretiniam uždaviniui. Ire
na Joerg-Naudžiūnaitė jau 
anksčiau pasižymėjo kaip 
literatė, išleidusi dvi nove
lių knygas, šį kartą "savai
tės” gausūs dalyviai paži
no ją kaip gabią organiza
torę. Jos dėka "Studijų Sa
vaitės” paskaitos vyko tin
kamose patalpose, lankyto
jai (o jų buvo apie 130) ap
rūpinti nakvynėmis bei 
maistu. Viskas vyko sklan
džiai, ramiai, be sutrikimų. 
Dalyviai dar ilgai geru žo
džiu minės mieląją tautietę!

"Savaitės” programa rū
pinosi trys moderatoriai: 
Dr. Jonas Norkaitis (Stutt- 
gart), Vincas Natkevičius 
(Vasario 16 gimnazijos di
rektorius, beje, pasitrau
kiąs iš tų pareigų) ir jau 
jaunesniosios kartos Dr. 
Kęstutis Grinius (dirbantis 
Laisvės Radijuje Muenche
ne). Paskaitė temos pasižy
mėjo įvairumu. Politinio- 

(Nukelta į 4 psl.)
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Galimybei kariauti atominiais ginklais artėjant. — Kaip atbaidyti 
sovietus, jei tie neturi savo kariniam žodyne 'ustrašenie’ sąvokos?
Prezidento Carterio di

rektyva Nr. 59, apie kurią 
mes jau esame daug kalbė
ję, oficialiai pakeitė Wa- 
shingtono galvoseną apie 
atominius ginklus ir jų pa
naudojimo galimybes. Nuo 
1960 iki 1974 metų buvo 
jsivaizduojama, kad atėjus 
reikalui panaudoti atomi
nius ginklus, prezidentas 
turėtų paspausti migtuką ir 
jo bombonešiai bei raketos 
pakiltų sunaikinti sovietų 
miestus pagal iš anksto nu
statytą planą (Single In- 
tegrated Operational Plan 
— Siop). Prezidentas galė
tų išskirti tik Maskvą ir ke
letą kitų taikinių. Tik 1974 
metais, Gynybos Sekreto
riaus pareigas einant J. 
Schlesinger pradėta galvoti, 
kad tas planas turėtų būti 
lankstesnis, bet tada patys 
ginklai ir jų kontrolė dar 
nebuvo pakankamai išvys
tyta. Dabar, kai sovietai 
yra nutaikę savo milžiniš
kas SS-18 raketas su 10 už
taisų kiekviena j amerikie
čių raketas sausumoje, pri
leidžiama galimybė, kad jie 
galėtų vienu smūgiu sunai
kinti amerikiečių sausumo
je laikomas raketas ir dar 
turės savo raketų atsargo
je. Amerikiečių išlikę bom
bonešiai ir povandeninių 
laivų raketos nėra tokios 
taiklios, kad galėtų sunai
kinti tą likusią raketų at
sargą. Už tat likusios JAV 
raketos buvo nutaikytos į 
miestus. Tokią perspektyvą 
turėdami prieš akis sovietai 
susilaikys nuo pirmo smū
gio — manė daug amerikie
čių, jų tarpe ir prezidentas 
Carteris. Ilgainiui tačiau 
buvo sugalvota, kad sovie
tus tokia galimybė nelabai 
baido, nes jie vis dar turės 
pakankamai raketų (sunai
kinę amerikiečių sausumos 
raketas) amerikiečių mies
tų sunaikinimui. O tokia ga
limybė gali sulaikyti JAV 
prezidentą nuo to raudono 
migtuko paspaudimo. Vaiz
džiai kalbant, sovietų trečio 
smūgio galimybė sulaikytų 
amerikiečių antrą smūgį.

★

vietų spauda Carterio admi
nistraciją užpuolė jo direk
tyvą, aiškindama, jog ji ve
danti prie 'avantiūrizmo’, 
londoniškis The Economist 
pastebėjo, kad faktinai toji 
dokrina tik seka tai, ką so
vietai jau seniai daro.

Svarbiausias amerikiečių 
uždavinys yra turėti tokią 
’antro smūgio’ pajėgą, kad 
toji galėtų sunaikinti sovie
tų raketas paliktas 'trečiam 
smūgiui'. Tik tuo atveju so
vietai rimtai apsigalvos, ar 
verta smogti 'pirmą smūgį’, 
sunaikinant JAV sausumos 
raketas. Technikos pažanga 
jau įgalina amerikiečius įsi
taisyti tokias raketas ir 
kontrolės centrus, kurios 
galėtų sunaikinti sovietų 
raketų lizdus, kariuomenės 
koncentracijos centrus ir 
t.t., nukeliant masinį mies
tų puolimą vėlesniam lai
kui. Iki šiol buvo sunku nu
sikratyti minties, kad prak
tiškai karą laimės tas, kas 
pirmas paleis savo raketas. 
Tokio galvojimo laikotarpis 
jau baigiasi.

★
Kaip paprastai tokiais at

sitikimais, opozicija naujai 
direktyvai yra didesnė na
muose, kaip užsienyje. Pvz.
N. T. Times tuojau pasirodė 
buvusio 1977-78 Ginklų kon
trolės ir nusiginklavimo 
agentūros dir. Paul C. 
Wamke ir Massachusetts 
Institute of Technologie 
prof. Bemard T. Feld 
straipsniai, kurie įspėja, 
kad JAV pasuko pražūties 
keliu. Pirmasis išvedžioja, 
kad prasidėjus ginklavimo
si lenktynėm JAV niekados 
negalės pralenkti sovietų, 
nes kaip nekentėtų jų pilie
čiai, jie neturės kito pasi
rinkimo kaip klausyti savo 
vyriausybės įsakymų. Tuo 
argumentu, larp kitko, ver
čia abejoti paskutinieji 
Lenkijos įvykiai. Viskam 
yra tam tikra riba.

Antrasis aiškina, kad se
noji ’mutualy assured de- 
struction’ — MAD buvo pa
kankamai gera. Esą sunku 
patikėti, kad jei atominis 

karas prasidėtų palaipsniui, 
jis greitai neišsivystų į to
talinį. Už tat nėra kitos iš
eities kaip ieškoti tam tikro 
bendravimo su sovietais, 
kas ir buVo SALT sutarčių 
tikslas, nepaisant visų jų 
trūkumo. Atsisakyti nuo to 
kelio, tikint, kad atominį 
karą galima laimėti, yra tik 
bepročių skatinimas veiks
mams abejose pusėse.,

Gaila, kad profesorius ne
pagalvoja, kad geriausias 
kelias išvengti atominio su
sirėmimo faktinai yra kapi
tuliacija. Pagal principą: 
geriau raudonas negu lavo
nas. Bet ar nebūtų absur
das, kad pasiduotų ... stip
resnioji pusė? Jei taip, ko
dėl prieš kapituliuojant jai 
nepabandyti taip pagerinti 
savo apginklavimą, kad ne
reikėtų bijoti grąsinimų. 
Nuotaikos Amerikoje jau 
pradėjo keistis. Iš principo 
dėl reikalo sustiprinti Ame
rikos apginklavimą sutinka 
ir Carteris ir Reaganas.

POSĖDŽIAVO

VLIKO TARYBA
Vliko tarybos eilinis po

sėdis įvyko Lietuvių Tauti? 
niuose Namuose Chicagoje 
š. m. rugpiūčio 23 d. Pirmi
ninkavo A. Regis, Lietuvių 
Vienybės Sąjūdžio atstovas, 
sekretoriavo sr. kun. A. 
Trakis, Vakarų Lietuvos 
Rezistencinio Sąjūdžio at
stovas.

Ilgesniame pareiškime 
tarptautiniai įvykiai užbė
ga už akių, A. Regis (pasi
likdamas ir pirmininkavi
mą!) išsakė savo pažiūras 
į nūn vedamą Lietuvos lais
vės bylą, jos akcentus, ta
čiau atrodo mažai išryškino, 
būtent kur tie įvykiai už
bėga ...

Trumpose diskusijose iš
kilo klausimas, ar mes ne
nusisukame nuo pagrindi
nio kelio, jungdamiesi į ko
vą už žmogaus teises. Į tai 
atsakė G. Lazauskas: "Vil
kas turi JAV kongreso rezo
liuciją dėl Pabaltijo valsty-

■ Iš kitos pusės
Labai atsiprašau, bet turiu dar kartą sustoti prie 

vieno koncerto Los Angeles, apie kurį jau esu čia citavęs 
iš Akiračių ir Tėviškės žiburių. Kanados laikraštyje pa
sirodęs reportažas buvo neįprastas — jame tris kartus 
daugiau rašoma apie publiką ir kas ją sudarė negu pa
čius solistus. Sunku nusikratyti įspūdžio, kad publikos 
išvardinimas buvo reikalingas pasiteisinimui. Girdi:

"Tai buvo pakilus dainos meno vakaras ir 
gražus kultūrinis PABENDRAVIMAS su talentin
gais iš Tėvynės atsilankiusiais tautiečiais."

žodį PABENDRAVIMAS pabraukiau, nes dėl to bu
vo nemažai pasiginčyta ir tokie keisti reportažai liudija, 
kad ir dabar dėl to kam nors sąžinė nerimsta.

Grįžti prie tos temos paskatino naujas, to paties 
asmens J. K. straipsnelis, pasirodęs rugpiūčio 5 d. DRAU
GE. Ten stengiamasi į tą bylą įvelti dar daugiau žinomų 
asmenų, net mirusių kaip komp. V. Jakubėnas, kuris prieš 
tris metus jau rašė apie koncertavusį solistą. Priduriama, 
kad tai buvęs vienas iš paskutinių PRIEŠ MIRTĮ atsi
liepimų. Turbūt priminimui, kad prieš mirtį sakoma tik
ra teisybė...

Yra reportaže dar gyvų žinovų — Vincės Jonuškai- 
tės-Zaunienės ir — "dviem dešimtmečiais už ją jaunes
nio" — kun. Bruno Markaičio mandagūs atsiliepimai.

Iš kitos pusė žiūrint, ateina nuodėmingas klausimas: 
kam norima įrodyti, kad solistas Kuprys ir jo žmona yra 
tikrai neblogi menininkai. Kas iš to, jei jie ir būtų vienu 
ar kitu laipsniu menkesni? Eiliniam skaitytojui daugiau 
rūpi, kodėl vieniems leidžiama po kelis kartus čia lan
kytis net su žmonom, kada normaliai kita šeimos pusė 
paliekama namuose 'užstatui'? Ar tai dėl gero balso sce
noje ar partijoje? O jei apie tai negalima kalbėti, kam 
per visus laikraščius trimituoti apie 'gražų kultūrinį pa
bendravimą, lyg kiti susitikimai būtų 'negražūs' ar 'ne
kultūringi'. _ vm

bių atstatymo ir nesitenki
na žmogaus teisių sąjūdžio 
akcija, o Vliko valdyba tvir
tai siekia Lietuvos nepri
klausomybės".

Toliau išklausyta ir pri
imta dėmesin kun. A. Tra- 
kio Lietuvos sienų studijų 
komisijos pirmininko pra
nešimas apie šios komisijos 
darbą. Ta proga, paryškino 
svečio teisėmis šiame posė
dy dalyvavęs šios komisijos 
narys V. žemaitis.

M. Valiukėnas, politinių 
teisių komisijos vardu, pa
darė pranešimą apie Vliko 
statuto rengimą. Parengti 
du projektai. Vienas daugu
mos komisijos narių, siūlo
mas dabar veikiantis statu
tas tik pakoreguojant jo 
straipsnius ir antras pa- 
grindiniau perredagu o t a s 
dabar veikiantis statutas.

Vliko taryba pasisakė už 
daugumos projektą.

Perskaitytas ir priimtas 
tarybos praeito posėdžio 
protokolas ir paprašytas 
dar senesnio posėdžio buv. 
sekretorius parengti to po

sėdžio protokolą.
J. Skorubskas, Lietuvos 

Socialdemokratų S-gos at
stovas, pasiūlė rezoliuciją 
dėl Pasaulio Lietuvio išpuo
lių prieš Vliką. Tačiau po 
diskusijų jis pasiūlė savo 
rezoliuciją perkelti į kitą 
posėdį.

Taip pat nutarta kitame 
posėdyje diskutuoti klausi
mą tema: "Vliko tarybos 
nario lankymasis ok. Lietu
voje".

Naujam terminui tarybos 
pirmininko pareigas perėmė
K. Oželis, Lietuvos Atgimi
mo Sąjūdžio atstovas, sekr.
G. Lazauskas, Lietuvos 
Valstiečių Liaudininkų at
stovas.

M. Valiukėnas

OPPORTUNITY FOR 
MEDICAL TECHNOLOCIST 

CLA. MT (ASCP). Lab Technologiit 
or equivalent. immediate opening. 
•mali town hospital Iocated 3 S mi. 
No. of Macon. and approximately 70 
miles South of Atlanta.
Salary comensurate with experience 
and ability. Liberal personneĮ, poli- 
cies & fringe benefits Apply cali or 
write to: Admimslralor

JA3PER MEMORIAL HOSPITAL 
098 CoUege St.

Monticello. Ga. 31064 
404-468-6411

(31-33)

Visa amerikiečių atomi
nė strategija rėmėsi tuo, 
kad ji atbaidys sovietus 
nuo pirmo smūgio, angliš
kai tai būtų ’consept of de- 
terrence’, tam atitiktų ru
siškas žodis 'ustrašenie'. Jo 
tačiau veltui ieškosi sovie
tų karo vadovėliuose. Pagal 
sovietų karo mokslą geriau
sias būdas išvengti atomi
nio karo yra jam pasiruošti 
ir reikalui esant jį laimėti. 
Jie prisipažįsta, kad jų mi- 
litarinė doktrina yra ofen- 
zyvinio charakterio ir kad 
geriausias gynimasis yra 
puolimas. Už tat, kaip so-

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Saviniakai; J. JANUtAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žarnos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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Po vasaros atopūčio atei
na rudens rimti darbai. 
Ypač sąžinę bado savo jau
nimo problema! šį reikalą 
dabar spaudoj gvildenam ir 
įvairias paskatas kurstom. 
O nejauku, kad lietuviškos 
mokyklos siaurėja, mokslo 
lygis smunka ... Teisina- 
mės, jog svetur tai norma-, 
lu, išeivių nutautimas nesu
stabdomas. Bet ar tai aksio
ma, kuria patikėję turim 
jau užsimerkę nuslysti į 
tautinę mirtį, išsižadėti 
ateities gyvybės ?

Taip, daug kitų tautų iš
eivių nutausta. Bet jiem ki
ta byla: paprastai jų emi
gracija vyko dėl sotesnės 
duonos ir medžiaginės gero
vės. Tai duoneliautojai, 
anot prof. A. Maceinos — 
jų čia neatvarė idėjinės 
dingstys, tikrai duona ir 

• manoma (turtas). Todėl 
jiem ir nutautimas yra sa
vaiminis, natūralus. O mus 
išvijo iš namų svetimas ka
lavijas, sukėlęs karą ir bai
sias žudynes, ryklio nasrais 
apsmaugęs mūsų žemę. 
Nors pavergėjas tebękvie- 
čia grįžti ten ir mes tikrai 
norėtume namon, bet — ko
lei Kremliaus kūjo grėsmė 
lietuvį kankina ir nužmogi
na — negrįžtame! Taip 
esam ne duoneliautojų išei
vija, o laisvės principo ir 
tėvynės meilės vėliavų nešė
jai! x

Kad šis idėjinis principas 
nebūtų tuščias, privalom ir 
savo jaunajai kartai įdiegti 
tuos pačius idealus. O pir
mas žingsnis lietuvybei 
įugdyti: išmokyti savos kal
bos ir nuosekliai įauginti į 
tautinę kultūrą. Jei to ne- 
tesėsim, ant mūsų galvos 
liks gėdos dėmė ir nusikalti
mas tautai!.. O dabarties 
momentas toks, kad sąmo
ningam žmogui privalu ne 
tik nedelsiant ryžtis už tie
sos ir laisvės idėjas, bet ir 
visų jėgų įtampa veikti. Te- 
sukrunta mūsų organizaci
jos ir atskiri asmenys vi
sais būdais kaip nors prisi
dėti prie idėjinių darbų.

Neturint savos valstybės, 
politika mažiau teikia pro
gų mum visiem reikštis, 
nors irgi dirvonai platūs, 
tik reikia noro ir sumanu
mo. Bet didžiausios galimy- _ pritaikytą knygą apie žy- _viškai!

bės yra mūsų valioj tai — 
jaunimą augint lietuvybei 
ir stabdyt jos žlugimą išei
vijoj. Esam apsišvietę ir 
pajėgūs, tik — daug apsi
leidimo, net siauro savanau
diškumo. O būtina prabust 
ir išlįst iš inercijos molinio 
kiauto. Juk visi ką nors ga
lim: rinkti lietuvių šeimų 
vaikus į lit. mokyklas, gau
siau lėšom remti švietimo 
užmojus ir jautriau glau- 
dintis prie jaunimo visų 
renginių bei teikti dovanas, 
globoti; spaudoj ir savybėj 
gvaldyti jaunimo proble
mas, iškelti ydas ir jas tai
syti, domėtis mokslo eiga ir 
sėkme, ieškoti jaunų talen
tų ir juos skatinti. Taip pat 
būtina kietai stoti už prin
cipą: ne visi išeiviai svetur 
nutausta! štai Kanadoje 
prancūzai išliko gyvi šim
tus metų, argi mes minkš- 
tesnio nugarkaulio? Ir žy
dai jau nuo Romos laikų pa
sklido pasauly, netekę vals
tybės, ar neišsilaikė? Juk 
mūsų nė kiek nemenkesnė 
meilė tautai, tik — stoko- 
jam tokio susiklausymo, 
ryžtumo ir veržlaus veiklu
mo.

Be abejo, jaunimą tinka
mai įugdyti į savą kultūrą 
— vadovų prievolė: tikslūs 
planai, paveikios priemonės 
ir neatlaidus vykdymas! O 
mokslo pradžioj kaip tik pa- 
ieškotina spragų. Kur ne
sėkmių priežastys ? Va, ruo
šiama įvairių priemonių: 
brėžiniai, pratimai, skaid
rės, video juostos, gal ir 
filmas? — tai moderni ir 
naudinga mokymo parama. 
Bet ar nepamiršta pati 
svarbioji — knyga? Kiek 
procentų lėšų kasmet skir- 
sim jaunimo skaitiniams 
leisti ? Kaip glaudžiau 
įjungsim į programas mo
kyklų knygynėlių medžia
gą? Kaip dažnai ir kuriuo 
planu ruošim grožinio skai
tymo šventes bei varžybas ? 
Ar pateiksim scenos veika-^ 
lėlių rinkinį ir skatinsim 
dažinau naudotis? Kaip pa
trauksim autorius daugiau 
rašyti jaunimui, kad būtų 
turtingesnis pasirinkimas ir 

, tobulesnis skaitinių der
lius ? Ar paruošim jaunimui

Moksleiviams grįžtant į mokyklas

Greitai prabėgo šiltoji, o 
kai kur ir karštoka vasara. 
Mokyklos vos spėjo atsi
sveikinti ir išleisti mokslei
vius užpelnytoms atosto
goms, o jau ir vėl atėjo lai
kas atidaryti mokyklų duris, 
ir sveikinti sugrįžusius ar 
naujai įstojusius mokinius. 
Lietuvių Bendruomenės va
dovybės ir mokyklų vedėjai 
bei mokytojai, jausdami lie
tuvybės išlaikymo svarbą, 
savanoriškai užsideda ne
lengvą lituanistinio švieti
mo naštą ir ryžtasi mažuo
sius lietuviukus įjungti į 
bendrą lietuvišką šeimą. 
Tai nelengvas uždavinys ir 
ilgalaikis įsipareigojimas. 
Prarandami laisvalaikiai ir 
sutrumpinamos poilsio die
nos. Menkas atlyginimas 
neko mpensuoja sugaišto 
laiko, o dirbama iš meilės 
lietuvių kalbai ir savo tė
vynei. Įdėtas darbas duoda 
pasitenkinimą, kai randa 
atgarsį jaunųjų lietuviukų 
širdyse ir gale metų pasiro
do įdėto darbo vaisiai.

Lietuviškoji šeštadieninė 
mokykla kai kur yra prisi
glaudusi prie parapijinių 
mokyklų, kai kur naudojasi 
valdinių mokyklų patalpo
mis ar lietuviškų centrų pa
stogėmis. šiuo laiku darbo 
sąlygos yra patenkinamos 
ar net geros: yra patalpos, 
vadovėliai ir mokslo priemo
nės. Gal nėra viskas tobula, 
kaip dažnas norėtų, bet 
dirbti galima, jei tik yra 
noras.

Lituanistinių mokyklų fi
nansavimas dar nėra tobu
lai išspręstas ir tėvų komi
tetams bei mokyklų vado
vybėms sudaro nemažą rū
pestį. Mokslapinigiai nepa-, 
j ėgi a padengti minimalių 
mokyklų išlaikymo išlaidų. 
Lietuvių Fondo parama iš
sprendė vadovėlių leidimo 
finansinį rūpestį, bet mo
kyklų išlaikymas vis dar te
bėra neišspręstas. Tiesa, 
paskutiniais metais jau ir 
čia Lietuvių Fondas atėjo 
į pagalbą, bet toli gražu ne
pakankamai. Daugiausiai 
kenčia mažesnių vietovių 
mokyklėlės, kur yra mažes
ni mokinių skaičiai ir tos 
mokyklos, kurios naudojasi 
valdinėmis patalpomis ir tu
ri mokėti aukštas nuomas.

Lietuvių visuomenės tie
sioginė lit. mokykloms pa
rama yra nepakankama. 
Kažkodėl visuomenėje yra 
įsivyravusi nuomonė, kad 
lit. mokslas yra tėvų reika
las, bet ne visų lietuvių.

miuosius tautos asmenis ?.. 
Rimtas pedagogas kartą 

pasakė: mums negana vien 
dailiai šokančios lietuvybės, 
reikia ir skaitančio jauni
mo, tik tuo būdu jis įaugs 
į tautą! Taigi pirmas užda
vinys — išmokyti jaunąją 
kartą gerai skaityti lietu-

(s)

Lietuvių Bendruomenės 
vykdomi vajai nesulaukia 
reikiamo dėmesio ir prita
rimo. Rodos, lit. mokyklos 
pakankamai remiamos ir 
garsinamos lietuvių spau
dos bei organizacijų, bet 
finansiniai vajai neduoda 
norimų vaisių. Jeigu litua
nistiniam švietimui būtų 
sudedamos tokios sumos, 
kaip politiniams veiksniams 
ar šalpai, tai lit. mokyklos 
puikiausiai išsilaikytų.

Reikia aukoti ir politi
niams veiksniams, ir šalpai, 
o taip pat lygiai ir lituanis
tiniam švietimui, šios trys 
institucijos atlieka didelį 
lietuvybės išlaikymo darbą. 
Kai nebeliks lietuviškai kal
bančių lietuvių ir išnyks li
tuanistinės mokyklos, tada 
susilpnės ar visai nebeliks 
nė politinių veiksnių ir šal
pos institucijų. Lituanistinė 
mokykla yra pagrindas to
limesniam lietuvybės išlai
kymui ir kenčiančios tautos 
iš priespaudos vadavimui.

Bet pagrindinį ir svar
biausią vaidmenį atlieka 
šeima. Jei šeimoje nekalba
ma tarpusavyje ir su vai
kais lietuviškai, neperka
mos ir neskaitomos lietuviš
kos knygos, neprenumeruo
jami ir neskaitomi lietuviš
ki laikraščiai bei žurnalai, 
tokia šeima nebeišaugins 
gerų lietuvių, mylinčių Lie
tuvą ir dirbančių jos išlais
vinimui iš rusiško komuniz
mo replių.

Lietuviškosios šeimos tu
rėtų daugiau dėmesio kreip
ti į savo prieauglį ir augin
ti lietuviškoje dvasioje. Vi
si žinome, kad pasakyti yra 
daug lengviau, kaip pa
tiems, tokias pareigas at
likti. Reikia ištvermės, ryž
to ir pareigingumo, kad 
kiekvieną šeštadienį vaikus 
atvežti į lit. mokyklą. Tėvų 
auka lit. mokyklai nėra vie
nintelė. Tėvai savo vaikams 
stengiasi duoti viską, daž
nai atsisakydami nuo poil
sio ir malonumų. Neretai 
tėvai, šalia reguliarios mo
kyklos, vaikus leidžia dar 
į specialias: baleto, muzi
kos, dainavimo, sporto ir 
kitas, už kurias tenka mo
kėti nemažą atlyginimą. 
Lit. mokykla prisideda prie 
vaiko akiračio praplėtimo ir 
bendro lavinimo. Dažnas 
lietuviukas prasikiša savo 
bendraklasių tarpe plates
nėmis žiniomis ir bendru iš
silavinimu. Mažiems kalbą 
išmokti yra daug lengviau, 
kaip suaugusiems. Angliško 
tarimo niekas nesugadino, 
b e s i m okydamas lietuvių 
kalbą.

Lietuvių Bendruomenės 
sudaro palankią aplinką lie
tuviškoms mokykloms veik
ti ir per švietimo Tary
bą parūpina vadovėlius ir 
kitas mokslo priemones, bet 
vaikų siuntimas į lit. mo- 

_ kyklas vistiek lieka tėvų

Antanas Juodvalkis

rankose, priklauso nuo jų 
apsisprendimo. Dabar jau 
girdisi balsų, kad reikia lan
kyti lietuviškas šeimas ir 
raginti savo vaikus leisti į 
lit. mokyklas. Idėja nėra 
bloga, tik sunku bus suras
ti tinkamus žmones, kurie 
tokią misiją sutiktų atlikti. 
Toks misijonierius pats tu
rėtų būti pavyzdingas lietu-, 
vis, išauginęs ar tebeaugi- 
nąs lietuvišką šeimą, vaikai 
baigę ar tebelanką lituanis
tinę mokyklą. Tokius žmo
nes surasti, kurie apsiimtų 
šią misiją atlikti, nebus 
lengva. Gal geriausiai tik
tų draugai ar geri kaimy
nai, kurie pasiragintų vie
nas kitą ir susitarę, paei
liui vaikus vežiotų į lit. mo
kyklas. Labai tiktų moky
tojai šiai misijai, nes jų pa
siaukojimas rodytų teigia
mą pavyzdį, bet užkarti 
jiems dar ir šį darbą būtų 
perdaug.

Policinių priemonių nėra, 
tad viskas remiasi savano
riškumu, gera valia ir tau
tiniu susipratimu. Manau, 
kad tos šeimos, kurios dėl 
vienokių ar kitokių priežas
čių neleidžia vaikų į lit. mo
kyklas, yra gal ne blogesni 
lietuviai už kitus, tik gal 
susiklosto tokios aplinky
bės.

Vaikų važioj imas į toliau 
esančias mokyklas, ne vie
nam sudaro rimtą proble
mą, dažnai sunkiai išspren
džiamą. Tokiu atveju LB 
apylinkių valdybų talka yra 
būtina. Reikia organizuotai 
vaikus atvežti į mokyklas 
ir po pamokų juos grąžinti 
tėvams. Lietuvių išsisklai
dymas po didžiuosius mies
tus ar jų priemiesčius, tada 
lengviau būtų sprendžiamas 
ir vaikų leidimo į lit. mo
kyklas klausimas. Visas ga
limybes reikia išnaudoti ir 
lituanistines mokyklas už
pildyti

Prie 
veikia 
mažai 
tiems pagalbinės klasės, yra 
ir vadovėliai, tik reikia vai
kus atvežti į mokyklas.

Mokytojų klausimas, nors 
ir ne visur vienodai, pama
žu sprendžiasi. Į lituanisti
nes mokyklas ateina jauni 
pedagogai, pasiryžę savo 
turimas žinias perduoti ma
žiesiems. Kai kurie iš jų 
dirba vietinėse mokyklose, 
turi pedagoginį pasiruošimą 
ir tokiems belieka tik gerai 
mokėti lituanistiką. Moky
tojų pasitobulinimas ruošia
mose studijų savaitėse, 
įgauna naują pobūdį, šiais 
metais buvo suruoštos neį 
dvejose vietose lit. mokyto
jų savaitės, kurias finansa
vo gautos subsidijos iš fe- 
deralinių fondų. Atėjo ir 
antra gera žinia, kad Peda
goginis Lituanistikos Insti
tutas taip pat gavo stambią

_ (Nukelta į 4 psl.) _

mokiniais.
pradinių mokyklų 
nemokantiems ar 

lietuviškai mokan-
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Moksleiviams grįžtant... Lietuviškųjų studijų savaitė Austrijoje
(Atkelta iš 3 psl.) 

paramą mokslo priemonėms 
paruošti ar turimas pato
bulinti. Lietuvių Fondas, 
bebaigiąs surinkti antrą mi
lijoną, iš gaunamų didesnių 
pajamų, taip pat galės skir
ti tiesioginiam lit. mokyklų 
išlaikymui stambesnes su
mas. Visuomenė taip pat 
neliks abejinga, kai matys, 
kad mokinių skaičius nema
žėja, o gal net padidės. Tad 
ir finansinis klausimas 
lengviau išsispręs.

Atskirai reikia paminėti 
vienintelę lietuvišką gimna
ziją laisvame pasaulyje — 
Vasario 16 gimnaziją, Vo
kietijoje. Jos išlaikymą 
stipriai remia Vokietijos 
įstaigos, o mums tenka pa
sirūpinti mokiniais, nes tuš
čių klasių niekas nenorės 
remti. Jau kuris metas fi
nansais ir mokiniais padeda 
Šiaurinės Amerikoje gyve
nantieji lietuviai, bet to ne
pakanka. Reikia daugiau 
mokinių siųsti į Vasario 16 
gimnaziją, kurioje geriau 
pramoks lietuviškai, įgys 
daugiau savarankumo ir 
drausmės. Jauniems žmo
nėms reikia įprasti prie 
tvarkos ir drausmės, nes 
matome kiek šiame krašte 
vaikai išmoksta baigę aukš
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tesniąsias mokyklas (high 
school).

Kita problema yra su 
Pietų Amerikos lietuviu
kais, nes jie menkai lietu
viškai bemoka ir nepajėgūs 
yra finansiškai. Vieno vai
ko išlaikymas Vasario 16 
gimnazijoje kainuoja apie 
1600-1800 dol., o kur dar 
kelionė ? Jiems finansuoti 
reikalinga organizuota pa
rama.

Vasario 16 gimnazijoje 
pasikeitė vadovai ir, reikia 
manyti, kad reikalai page
rės, o ne blogės. Naujasis 
gimnazijos direktorius Jo
nas Kavaliūnas yra žinomas 
pedagogas ir LB švietimo 
reikalų vadovas. Gerai pa
žįsta šio krašto vietines 
švietimo sąlygas, netruks 
įsijungti ir į Vokietijos 
švietimo sistemą. Jo pasi
ryžimą, užtarnautą poilsį 
atiduoti lietuviškam švieti
mui, turėtumėm visi parem
ti ir jo prašymus išklausyti.

Lituanistinis švietimas 
prašosi visų talkos ir para
mos. Nepalikime jo tik tė
vams ir mokytojams. Kai 
visi rodysime didesnį dėme
sį, tai ir vaikai noriau lan
kys lit. mokyklas ir stip
riau mokysis bei daugiau 
gerbs lietuvių kalbą.

(Atkelta iš 1 psl.) 
valstybinio pobūdžio pa
skaitas laikė Dr. A. Gerutis 
(Lietuva žlugimo pavojaus 
akivaizdoje, 1939-1940), Dr.
K. Čeginskas (Lietuvos lais
vės kovos 1940-1980). Tre
tįjį to pat pobūdžio paskai
tininką Valterį Banaitį, tu
rėjusį pavaizduoti ”40 metų 
Lietuvos okupacijos”, ištiko 
automobilio nelaimė. Jo ne
baigtas darbas betgi buvo 
paskaitytas. Vispusiškų ga
bumų prelegentui "savai
tės” dalyviai pasiuntė užuo
jautą ir greito pasveikimo 
linkėjimus.

Apie "Konstantino Sirvy
do asmenį ir reikšmę” kal
bėjo kun. prof. dr. Povilas 
Rabikauskas (Roma), prof. 
dr. Vytautas J. Bieliauskas 
(Cincinnati) dėstė apie 
"Kultūrą, pažinimo stilių ir 
asmenybės vystymą", dr. 
Kęstutis Girnius supažindi 
no su "Pagrindinėmis da
barties moralės srovėmis", 
kun. Augustinas Rubikas 
(Memmingen) klostė "Po
piežiaus neklaidingumą po
H. Kuengo bylos”, o jauno
sios kartos kun. dr. Alfon
sas Savickas (Bad Woeris- 
hofen) kalbėjo apie "Simbo- 
lius C. G. Jungo gelmių psi
chologijoje”.

Džiugu, kad jaunimas su
rengė simpoziumą "Metai 
po Jaunimo Kongreso". Ja
me dalyvavo atstovai iš Va
karų Vokietijos: A. Šmitas 
su žmona Marija (jis ir Lie
tuvių Bendruomenės Vokie
ti jo valdybos pirmininkas), 
Vokietijos Jaunimo Sąjun
gos pirmininkas Mečys Lan
das, Kęstutis Ivinskis, Sau
lius Kubilius (gimęs Austri- 
lijoje, šiuo metu studijuo
jąs Romoje; jis yra nepri
klausomos Lietuvos žinomo 
valstybės vyro Stasio šilin
go anūkas), atstovas iš An
glijos Podvoiskis. "Savai
tės” dalyviai vieningai reiš
kė viltį, kad po pernykščio 
kongreso gausiau atsiras 
jaunimo, kuris užpildys re
tėjančias vyresniųjų visuo
menininkų gretas.

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkas inž. 
Vytautas Kamantas išsa
miai supažindino su jo va- 
dovaujamos organizacijos 
veikla. "Savaitės” dalyvius 
maloniai nuteikė pirminin
ko aktingas dalyvavimas 
tiek pačioje "savaitėje”, 
tiek Vakarų Europos Lietu
vių Bendruomenių vadovų 
bei jaunimo atstovų du po
piečius trukusiuose posė
džiuose, vykusiuose darbin
goje bei darnioje nuotaiko
je. Posėdžiuose kaip svečiai 
dalyvavo Vakarų Europos 
lietuvių vyskupas Dr. A. 
Deksnys ir Diplomatinės 
Tarnybos narys Dr. A. Ge
rutis. "Studijų Savaičių” 
proga užsimezga artimesni 
ryšiai tarp atskirų kraštų 
bendruomenių narių. Daly
viai gėrėjosi PLB pirminin
ko inž. V. Kamanto energi

ja bei pasišventimu, kuris 
kartu su žmona Aldona ke
liavo po Europą, abu skir
dami atostogas lietuviš
kiems reikalams.

Dar keli žodžiai apie "sa
vaitę”. Tradicinės "Tėvynės 
valandėlės” programoje V. 
Natkevičius kalbėjo apie 
Donelaitį, o Eglė Juodval- 
kė (Muenchen) išraiškiai 
skaitė ištraukas iš šio Ma
žosios Lietuvos literatūros 
klasiko ”Metų”. Laisvės 
Radijuje dirbanti Eglė 
Juodvaikė "savaitėje” pasi
žymėjo kaip sumani moterų 
teisių gynėja, iškėlusi min
tį, kad ateityje būtų atsi
žvelgiama į moteris kaip pa- 
skaitininkes.

Meninėje programoje dar 
pasireiškė Zuericho tautinių 
Šokių ansamblis "Viltis”, 
vadovaujamas Joanos Sta- 
siulienės. Tai nuostabi mo
teris, sugebanti sutelkti 
aukšto meninio lygio an
samblį, kurį sudaro vieni 
šveicarai! Atvykę į Inns- 
brucką, ansamblio daly
viai, kurių tarpe yra ne vie
nas akademinio išsilavinimų 
jaunuolis bei jaunuolė, tu
rėjo po spektaklio skubėti 
atgal į Zuerichą, kad kitą 
rytą suskubtų į darbą... 
"Savaitės” meninę dalį pra
turtino dainininkė Elena 
Blandytė iš Chicagos, flei- 
tistas Petras Odinis (Ber- 
gisch Gladbach) ir prof. V.
M. Vasyliūnas (Goettin- 
gen), jungiąs savyje tokius 
talentus, kaip vargonų bei 
fortepiono meistriškumą 
(jis vienoje Innsbrucko baž
nyčioje surengė vargonų 
koncertą) ir fiziką. Apie jo 
vardą mokslo srityje liudi
ja tas faktas, kad jis yra 
pasaulinio garso Max 
Planck instituto vienas iš 
direktorių!

Kaip ir kitais metais, taip 
pat šios vasaros "Lietuviš
kųjų Studijų Savaitė" su
teikė dvasinio ir meninio 
peno jos gausingiems daly
viams. "Savaitės” įgalina 

ATVYKĘ Į CHICAGA, BŪTINAI 
PASINAUDOKITE PROGA

po laisvąją Vakarų Eu
ropą išsisklaidžiusiems tau
tiečiams pabendrauti, už- 
megsti naujų pažinčių. Vi
sada malonu susitikti su 
Vakarų Europos lietuvių 
senjoru Jonu Glemža, kuris 
(žmonos Zinaidos rūpestin
gai globojamas), nepaisyda
mas Metuzalemo amžiaus, 
atrodo nuostabiai guvus, 
kaip anais tolimais "Pieno
centro" direktoriavimo lai
kais. Pavydėtinas to žmo
gaus gyvastingumas!

Taip pat buvo malonu pa
bendrauti su uoliais "Stu
dijų Savaičių” lankytojais 
pulk. Viktoru Sutkumi su 
žmona, įsikūrusiais žinoma
me vokiečių kurortiniame 
mieste Bad Kreuznach.

Jau kelintą kartą "savai
tėje” dalyvauja prieš porą 
metų iš Lietuvos atvykęs 
žurnalistas Izaokas Kapla- 
nas. Apsigyvenęs Amster
dame, jis veikliai įsijungė į 
Lietuvos laisvės bylos pro
pagavimą Olandijoje. Jo dė
ka Tomas Venclova pakvies
tas į šią vasarą vykusį tarp
tautinį poezijos festivalį 
Roterdame.

Dar daug galima būtų su
minėti įdomių žmonių, nuo
latinių "savaičių” lankyto
jų-

Kitais metais "Studijų 
Savaitę" apsiėmė suruošti 
kun. Petrošius, Prancūzijos 
lietuvių bendruomenės veik
lus vadovas, nenuilstamai 
rūpinąsis tautiečiais ne tik 
Prancūzijoje, bet ir kaimy
ninėje Belgijoje. Beje, da
lyvius nuliūdino žinia apie 
dažno "savaičių" lankytojo 
gen. štabo pulkininko Juozo 
Lanskoronskio mirtį Belgi
joje.'

Petras Volungė

WANTED 
REGISTERED NURSES 

All services- and rotating shift. Good 
starting salary & fringe benefits. 
Mušt be eligible and licensed for 
Stale of Tesąs.

Apply call or write to: 
DR. JESSE BROOKS 

BROOKS HOSPITAL INC. 
P. O. Boa 272 

Atlanta, Tezes 75551 
214-796-287) or 214-796-2244 

(32-18)

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vieninteli 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

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

Telefonai:
krautuvės: (312) 263-5826 
namų: (312) 677-S489
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PRO MĖLYNUS
HttMU MUSU MUMAKINIUS

Užmaršties palaima
Nors gera atmintis įski- 

riama į žmogaus tobulybių 
sąrašą, bet užmarštis gyve
nimo tikrovėje kartais yra 
irgi labai naudinga ir net 
gaivinanti naujus sielos po
lėkius. Juk štai, užmiršę vi
sų buvusių karų nelaimes, 
vėl ramiausiai sėdime ant 
atominės bombos ir planuo
jame dar didesnius laimėji
mus, užmiršę vergiją, ku
riame dar tobulesnes totali
tarines santvarkas, užmir
šę savo vakarykščias aša
ras, piktai juokiamės iš ver
kiančio. Taigi užmarštis ug
do žmonijos pažangą ir ža
dina naują įkvėpimą.

Ai kokia skurdi būtų mū
sų dabartinių iškiliųjų as
menybių dvasia, jeigu tur
tuoliai atsimintų tėvynės 
lūšnelėje graužtą sausą 
plutą, drąsuoliai — Eu
ropos krūmuose iš bai
mės pamestas kelnes, o fi
gūrą nusidailinusios poniu
tės — pianistės piršteliais 
maišytą kiaulių ėdalą! Kai 
kurie tarybiniai poetai, ka
daise buvę stribai ar išda
vę savo draugus į sovietinį 
žmogų "perdirbti” KGB 
auklėtojams, savo praeitį 
gyvai atsimindami gal ne
parašytų nė vieno lyrinio ei
lėraščio, o visa tai užmiršę, 
šiandien švelniausiais žo
džiais aprauda net plašta
kės mirtį. Be to, užmiršu- 
sieji Sibire nušalusią savo 
nosį skambiausiais rimais 
dabar šlovina Gulago tund
ras, o mokytojai su rykšte 
varo iŠ savo mokinių galvos 
senąjį Dievą, užmiršę, kad 
dar palyginamai neseniai 
patys buvo angelaičiai, 
klapčiukai ir ateitininkai.

Užmarštis ir išeivijai tei
kia vis didėjančią palaimą. 
Užmiršę senas priesaikas 
gyvanašliai čia sukūrė nau
jas pavyzdingas šeimas, už- 
miršusieji Lietuvoje gimi

KIEKVIENAM LYGIAI PAGAL NUOPELNUS

Okup. Lietuvos 40 metų gimtadienio proga ilga eilė 
visuomenės ir kultūros darbuotojų buvo apdovanota ordi
nais už tai, kad savo veikloje neiškrypo iš partijos linijos.

nes greičiau pralobo, nes 
nereikėjo ten siuntinėti pa
ramos, o užmirštantieji sa
vo tautybę greičiau įsijun
gia net į Amerikos aukštuo
menę ir siauru protu išplau
kia į platesnius vandenis.

Taigi galima tikėtis, kad 
netolimoje ateityje Vlikas 
užmirš Lietuvių Bendruo
menę, L. Bendruomenė — 
Vliką ir Altą, o reorganizuo
toji B — pati save ir jau
noji generacija, užmiršusi 
pavergtąją Lietuvą, entu
ziastingai vaduos Ameriką 
iš "kapitalistiniai imperia
listinės demokratijos prie
spaudos”.

-A

PAKEITĖ NUOMONĘ

Vienas buvęs mūsų "pa
žangus” skaitytojas šiomis 
dienomis atsiuntė mums to
kį laiškelį:

Gerbiamieji,
Iki šiol ir aš tikėjau Jūsų 

1 a i k r aščio pasakojimams 
apie dabartinėje Lietuvoje 
tarybinės policijos žmonėms 
įvarytą baimę, religijos per
sekiojimą, maisto stoką, tu
ristų keliavimo varžymus ir 
kitas blogybes. Bet dabar, 
net 5 dienas patsai tenai pa
gyvenęs pas savo pusbrolį, 
kuris yra tiktai kažkokio la
bai aukšto partijos pareigū
no pasiuntinys, įsitikinau,

DIRVA

kad visos Jūsų pasakos yra 
grynas prasimanymas.

Mano pusbrolis nieko ne
bijo ir su manimi garsiai 
kalba apie LTSR naujo 
žmogaus statybą, krašto 
nusausinimą ir padidėjusius 
kiaulių skaičius, visišikai 
nepridengęs pagalve telefo
no, o gatvėje — nesidairy
damas, ar kas girdi.

Jis mane visą laiką vaiši
no steikais, rūkytom deš
rom, kumpiu, sviestu, kiau
šiniais, balta duona, stri
melėm, unguriais, Kaukazo 
konjakais ir šiltųjų kraštų 
vaisiais, ir tų gėrybių nie
kad nepritrūko.

Visas penkias dienas jo 
Šeimoje kalbėjomės tik lie
tuviškai, o jo svečiai kar
tais tik nusikeikdavo rusiš
kai "pa matušku", kaip ir 
mes čia Amerikoje darome.

šis mano giminaitis per
vežė mane savo automobiliu 
nuo Vilniaus iki Palangos ir 
Klaipėdos, bet niekas mūsų 
niekur nesustabdė, o KGB 
pareigūnai net parodydavo 
trumpesnį kelią.

Nors teko ilgai važiuoti 
per miškus, bet ten jokio 
Žaliuko partizano kapo ne
mačiau, taigi niekas jų ir 
nežudė, kaip norite įtikinti.

Be to, kelis kartus regė
jau prie bažnyčių besimel
džiančius ir pardavinėjan
čius škaplierius ubagus, ku
rių niekas nepersekiojo. 
Juos rodydamas mano pus
brolis dar patvirtino, kad 
čia nuo Smetonos laikų nie
kas nepasikeitė, tad Lietu
va yra tokia pat nepriklau
soma, kaip ir seniau.

Iš Šios kelionės aš grįžau 
visiškai pakeitęs nuomonę 
apie Lietuvą ir Jus ir pra
šau savo šmeižtaraščio man 
daugiau nesiuntinėti. K. L.

ŽODYNUI PRATURTINTI

Kadangi tarybinės Lietu
vos kalba pasidarė daug žo
dingesnė, o išeivijos nususo, 
tai į tėvynę nuvykęs net 
mūsų intelektualas pokalby
je su tenykščiais Savo pro
fesijos kolegomis ar val
džios atstovais gali atrody
ti gana kvailokas. Dėl to 
mes patartume keliauto
jams išmokti bent šiuos te
nai dažniausiai vartojamus 
posakius:

Reakcionieriškų nuodų in
filtracija.

Imperializmo intrigos.
Antitarybinis užsisklen

dimas nacionaliniuose rė
muose.

šmeižikiškas socialistinės 
pažangos traktavimas.

Fašistiniai tarybinių tau
tų sandraugos ardytojai.

Kapitalistų karinės inter
vencijos placdarmas.

Buržuazinių imperialistų 
kruvino siautėjimo orbita.
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ŽVELGIANT l RYTOJŲ
Rodos žvelgiam į rytojus, 
Kur gyvensim sumaniau — 
Prieš akis vis vien kartojas 
Tai, kas vakar ir seniau.

Ar meldiesi, Šoki tango, 
Trokšti poilsio smagaus —
Ir į pragarą, ir dangų 
Joja velnias ant žmogaus.

Turčių keikiam, vargšo gaila, 
Vis už tiesą visada —
O išminčiai giria kvailą, 
Kol jo rankoje lazda.

Su tarybom, be tarybų, 
Ant parketo ar žolės 
Riebūs liesą, liesas riebų 
Lygiai smaugia už gerklės.

Kai už laisvę žygiuos žūni 
Ar kalėjimo narve —
Ponios neša laisvą šunį, 
Vyrą vedasi virve...

Beviltiškas Amerikos re
akcijos dantimis kalenimas.

Raupuotas Amerikos bur
žuazijos veidas.

Kiekvieno komunisto pa
reiga — duoti kovingą at
kirtį Tarybinėn Lietuvon 
besiveržiančių buržuazinių- 
nacionalistinių utėlių užma
čiom.

Tai yra autentiškos tary
binės spaudos lietuvių kal

RIMTAS ARGUMENTAS

Mokytoja: Jonuk, kodėl tu taip labai trokšti nuskristi 
į mėnulį ?

Jonukas: Dėl to, kad aš norėčiau iŠ ten jo apšvies
toje Žemėje pamatyti, kur mūsų tėvelis kiekvieno šešta
dienio naktį išvažiuoja su jumis, ponia mokytoja, gry
bauti ...

bos privalomos stilistinės 
puošmenos, p a t v irtintos 
Lietuvių kalbos komisijos, 
nes prieš jas iki šiol dar 
niekas neprotestavo.

RIMTIES VALANDĖLEI

Tikras krikščioniškas li
teratūros kritikas yra tas, 
kuris, su alpinančiu susiža-

(Nukelta į 6 psl.)
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(Atkelta iš 5 psl.)
nu skaitydamas gilaus 
inio turinio eilėraščius,

u užmirša, kad jų au- 
yra aktyvus ateistas.

★
žemė nėra apvali, nes lie

tuviai turistai, keliaudami į 
rytus, neranda savo gim
tųjų sodybų, kurias buvo 
palikę, tuo pačiu keliu iš
vykdami j vakarus.

★
Narsiausieji mūsų lais

vės kovotojai yra tie, kurie 
jau sėkmingai praleido ka
riuomenės šaukimo ir par
tizaninės veiklos terminą.

★
Visuomenė, kuri skun

džiasi savo silpnais vadais, 
yra dar silpnesnė, nes ne
pajėgia jų nuversti.

Iš PROVINCIJOS 
VEIKLOS

Floridos krūmynkaimis

Pagaliau mes čia jau ku
riame tą atsarginę Lietuvą, 
kurią kadaise taip propaga
vo tolregis prof. Pakštas. 
Kiekviena šeima jau turime 
susirentusi po erdvią lietu
višką stubelę, tik mūsų kai
mui dar trūksta bendros 
pirties, arklių, vištų, veis
linio gaidžio ir kiaulių, ku
rių neabejotinai netrukus 

PROJECT ENGINEERS
Ezpanding organization wilh oil related product line is seeking BSME'S 
wilh design ezperience to work in our Engineering Dept. in a "Hands 
On" atmosphere.
Duties will conaist of coordinating products from infancy Into pro* 
duction.
We offer salary commensurate with leve] of ezperience, outstanding 
benefita including eztensive health and dental insurance, stock pur- 
chase and retirement program.
SEND RESUME IN CONFIDENCE TO INDUSTRIAL RELAT1ON MCR.

T O T C O
DIVISION OF BAKER INTERNATIONAL 

3220 South High Street 
Oaklahoma City, Oaklahoma 73129

Equal Opportunity Employer M/F

VERTICAL BORING MILL HAND
4 YEARS EXPERIENCE 

Print Reading, Owns Tools, Setup And Close Tolerance

PROFIT SHARING 
AIR CONDITIONED PLANT 

COST OF LIVING 
TOP WAGES 

COMPANY PAID BENEFITS

E O N I C I N C .
World’s Leading Cam Mfgr.

Loc. at 1-75 S. Serviee Dr.,
2 BLOCKS S. OF 7 MILE RD.

464 E. Hollywood, Detroit, Mich. 48203
Apply in person or phone 

313-893-8100
Equal Opportunity Employer M/F

atsiras. Ugdydami senas 
Kauno tradicijas, regulia
riai susirenkame j šeimyni
nius balius su kultūrine pro
grama, kurios metu ponios 
pademonstruoja savo viršu- 
tinukus ir apatinukus, sim
poziume aptaria savo kai
mynių lietuviškas figūras ir 
vyrų drausmei palaikyti 
metodus, čia taip pat prak
tikuojamės vienas kitam 
sakyti patriotines prakal
bas. Gaila, kad kol kas dar 
nesame išsisunkę lietuviško 
samagono ir tenka naudotis 
amerikonišku erzacu. Bet 
ateitis dar prieš akis.

Pakrūmės svirplys

Chicaga

Po Dariaus Lapinsko Lie
tuvių operos recenzijos lie
tuvių dainininkų kultūrinė 
atmosfera dar vis neatvės
ta. Kai ten šį kartą nedai
navusieji džiaugiasi ir re
cenzentą sveikina, tai vie
nas operos dalyvis jau yra 
prisirinkęs pilną automobi
lį akmenų visiems jo buto 
langams išdaužyti, tik ne
žino, kur šis muzikas gyve
na. Jis sako, kad atsiskaity
mo valanda vis tiek nesulai
komai artėja, nes esą ne
leistina, kad praeivis pri
terštų šventą lietuvišką liz
delį. Kor.

■ laiškai Dirvai
Profesionalai politikai ar tauta 

turi nuspręsti?
(ATSAKYMAS VYTAUTUI MEŠKAUSKUI)

šį kartą noriu imti plunk
sną, oponuoti savo mielam 
Lietuvos ginklo draugui Vy
tautui Meškauskui, kuris 
išeivijoje sugebėjo pasida
ryti tiesiog Amerikos lygio 
politiniu k o m entatoriumi 
Dirvos puslapiuose.

Kad išvengus nesusipra
timų, arba perdaug neap
sunkinus draugų iš anapus 
dėl mudviejų karinės praei
ties ištyrimų, noriu paste
bėti, kad mudu nesame bu
vę nei 2-jo (vėliau 123-jo) 
lietuvių apsaugos bataliono, 
nei kitų batalionų kariais, 
vokiečių okupacijos laikais, 
o tik 13-tos Lietuvos Karo 
Mokyklos laidos kariūnais 
aspirantais.

Savo straipsnyje ”Tuo 
Tarpu Sovietijoje”, (Dirva, 
1980 m. rugpiūčio 14 d., Nr. 
32), Vytautas Meškauskas 
rašo apie Sovietų Sąjun
gos problemas ir bėdas, bol
ševikų imperijos ribose, prie 
ko, aš negalėčiau nieko nei 
pridėti nei atimti.

Vienok, savo straipsnio 
pradžioj, Vytautas Meš
kauskas rašo ir apie JAV 
politinių partijų konvenci
jas, kurios nominuoja kan
didatus į JAV-bių preziden
to vietą.

Man užkliuvo Vytauto 
Meškausko pastaba viršuj 
p a m i nėtame straipsnyje, 
kad "Carteris niekados ne
būtų laimėjęs nominacijos, 
jei profesonalai politikai tu
rėtų žodį.”

Apie tuos demokratų pro- 
fesonalus politikus aš bu
vau susidaręs nelabai kokią 
nuomonę nuo pat preziden
to Franklin D. Roosevelto 
laikų. Man buvo sunku su
prasti, -kaip tie Vytauto 
Meškausko favorizuojami 
profesonalai politikai galė
jo Franklin D. Rooseveltą, 
sunkiai sergantį ligonį, iš
statyti kandidatu trečiam, 
o ypačiai, ketvirtam termi
nui, kurį jis tik pradėjęs 
tuoj ir pasimirė.

Kaip Vytautas Meškaus
kas sako, kad svarbiausias 
reikalas yra laimėti rinki
mus. Bet kokią atsakomybę 
neša tie profesonalai politi
kai, kurie jokių kitųtikslų 
neturi kaip tik prezidento 
perrinkimą?

Sekant per bent trisde
šimtį metų II-jo Pasaulinio 
karo pasekmes, man susida
rė įspūdis, kad visos * tos 
nuolaidos sovietams buvo 
tik dėl to padarytos, kad 
JAV-bių prezidentas Roose- 
veltas savo susitikimuose 
su Stalinu buvo jau sunkus 
ligonis, už kurio nominaciją 
ir perrinkimą buvo atsakin
gi demokratų partijos pro
fesionalūs politikai.

Aš esu demokratas ir aš 
norėčiau, kad demokratų 

partijos kandidatas laimėtų 
rinkimus, ypačiai, kad šį 
kartą jo nominaciją nulėmė 
ne profesionalai politikai, q 
Amerikos demokratų parti
jos žmonių balsais išrinkti 
atstovai, kurie tiki, kad 
prezidentą Carteris nusipel
no antros kadencijos.

Vienok, šia proga, tektų 
pastebėti, kad prezidento 
Carterio politika per trejetą 
metų buvo tik nuolatinis 
nuolaidžiavimas sovietams 
iki pat Afganistano invazi
jos, nežiūrint jau visų vi
daus bėdų, tvarkant JAV-ių 
ekonominį gyvenimą.

Atsieit, prezidentas Car
teris darė visą eilę kontra
versiškų sprendimų, ypa
čiai, kas liečia JAV-bių ap
siginklavimą, iki Afganista
no invazija atidarė jam akis 
apie Sovietų Sąjungos tik
ruosius tikslus.

Kaip ir daugelis preziden
to Carterio sprendimų dėl 
JAV-bių užsienio ir vidaus 
politikos nebuvo perdaug 
vykę, taip ir paskyrimas 
Ray česonio į JAV-bių Ma
drido konferencijos visuo
menės narių (public mem- 
bers) sąrašą.

JAV LB-nė visą laiką 
skelbė, kad Helsinkio Aktas 
esąs nenaudingas nei lietu
viams, nei Amerikos Jung
tinėms Valstybėms. Koks 
absurdas iš tos Helsinkio 
Aktą smerkiančios grupės 
paskirti kaip JAV-bių lietu
vių etninės grupės atstovą į 
JAV-bių delegaciją Madri
de. Į kokią padėtį yra pa
statomos kitos Amerikos 
lietuvių organizacijos, ku
rios nuo pat Helsinkio Ak
to pasirašymo, pasisakė už 
tą aktą ir jį remia iki šios 
dienos.

Atrodo, kad turime ligšiol 
nesibaigiančią dilemą, ar 
profesonalai politikai, ar 
žmonių rinkti atstovai turi 
nulemti JAV-bių prezidenti
nio kandidato nominaciją. 
Man vistik atrodo, kad žmo
nių rinkti atstovai turėtų 
tą sprendimą padaryti. Aš 
niekaip negaliu pamiršti 
prezidento Roosevelto laikų 
praktikos.

Jei Amerikos demokratų 
rinkti atstovai, prezidentui 
Carteriui pareiškė pilną pa
sitikėjimą, reikia tikėtis, 
kad jais paseks ir JAV-bių 
balsuotojų dauguma.

Dr. Kazys Šidlauskas 
Chicago, III.

V. Meškauskas priduria:
Rašydamas apie 'profe

sionalus politikus’, turėjau 
galvoje tokius žmones, ku
rie pragyvena iš politikos, 
dirba jai ’full time’. Tokie 
yra beveik visi renkami ir 
perrenkami pareigūnai. Bū

dami priklausomi nuo rinkė
jų malonės, profesionalai 
politikai turi žinoti kas rin
kėjams patinka, reikalinga 
ir naudinga. JAV tačiau yra 
labai didelis decentralizuo
tas kraštas. Už tat lokali
niai politikai nedaug nusi
mano ir domisi užsienio rei
kalų vedimu. Jie palaikė F.
D. Rooseveltą, nes jis buvo 
labai populiarus. Priešini
masis jam galėjo pasibaigti 
asmenišku pralaimėjimu ir 
turimo posto netekimu. Iš 
viso, atimti nominaciją val
dančiam prezidentui, kaip 
matėme šiais metais, nėra 
lengvas dalykas.

Neatrodo, kad R. česonio 
paskyrimas priklausytų nuo 
kokių profesionalų politikų 
ar jo priklausymo mūsų 
vienai ar kitai organizaci
jai. Tai greičiausia jo asme
niško lankstumo, domėji
mosi ir pažinčių nuopelnas. 
Tiesą, juokinga, kad skiria
mas asmuo yra susijęs su 
tokia organizacija, kurios 
vadai Helsinkio sutartį pa
skelbė ’nemorale’. Bet to nei 
sky rūšie ji pareigūnai nei 
turbūt pats česonis nežino. 
Reikia atsiminti, kad ’etni- 
kų’ skyrimas ir iš viso su 
jais didesnis skaitymasis 
prasidėjo tik po 1970 metų, 
kada politiniams tikslams 
buvo norima panaudoti že
mesnės vidutinės klasės bal
tųjų pasipiktinimą privile
gijom juodiesiems. Ir sa
vaime aišku, kad dar nesu
sidarė jokių taisyklių, kas 
tuos ’etnikus’ galėtų ir tu
rėtų atstovauti. Už tat čia 
dar gera dirva asmeniškai 
iniciatyvai. Ir jei čia ’kas 
apėjo ALTą, 'kaltė’ už tai 
priklauso ir jai pačiai. Ne
reikia snausti.

OPPORTUNITY FOR 
PHYSICAL THERAPIST 

We have a challenging career oppor
tunity for a Hcensed Physical Thera- 
pist to work with multihandicapped 
mentally retarded studente in a 
school aelting in the greater Cleve- 
land area 9V4 months per year as 
pert of an interdisciplinary team. Ex- 
cellent salary and fringe benefita are 
available. All replies are kept confi- 
dential. Please contact CUYAHOGA 
COUNTY BOARD OF MENTAL RE- 
TARDAT1ON, 1050 Terminai Tower, 
Cleveland, Ohio 44113. 216-241-8230. 
Attn: Personnel, Equal Opportunity 
Employer, m/f/h. (32-39)

WANTED JOURNEYMEN
OR IST CLASS SKILLED 

TOOL & DIE MAKERS
To work & live in emali congenial 
community. Mušt have job shop ex- 
perience & be able to sėt up work 
from blue prints & close tolerance. 
Steady work. Good salary and bene
fita. Write to:
MID SOUTH MACHINE & TOOL CO. 

P. O. Boa 1080
Dyersburg, Tenn. 38024 

(31-35)

Opportunity for Journeyman
TOOL & DIE MAKERS

With a heavy grinding ezperience. 
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance.
815.00 per hour for quelified men. 
Steady work and all fringe benefita.

APPLY CALL OR WRITE TO:
VERSATILE ENGINEERING 

1611 W. 135th Street 
Gardena, Ca. 90249 

213-532-6044

WANTED EXPERIENCED 
SEWING MACHINE 

OPERATORS 
Eaperienced. factory aewing machine 
operatore to fili available sample 
making positions. Steady 5 day week. 

APPLY IN PERSON 
BRIDAL ORIGINALS INC. 

1717 OUVE ST. 
ST. LOUIS. MO.

or call for appotataseat 314-43S-0070 
(29-38)
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Sukaktys, kurių nešvenčiame (3) Antanas Dundzila

Lietuvių skautų registracijos pas 
amerikiečius priežastys

Paskutiniuose dviejuose 
Dirvos numeriuose žvelgė
me į amerikiečių skautų 
spaudoje 1979 rudenį pa
skelbtą straipsnį, kad Lie
tuvių Skautų Brolijos Chi
cagos Lituanicos tunto trys 
ar penki vienetai (— iš 
straipsnio sunku pasakyti 
tikrą skaičių) buvo užre
gistruoti amerikiečių skau
tų (BSA) organizacijoje. 
Tai padaryta po 30 metų ne
registruotos veiklos, Lietu
vių Skautų Sąjungai jau 16 
metų turint juridinio as
mens teises bei privilegijas 
ir, įdomu, registracijos ak
cijoje aktyviai dalyvaujant 
trims LSS vyriausiojo orga
no, Tarybos Pirmijos na
riams. šių Dirvos straips
nių serijos pavadinimas, 
"Sukaktys, kurių nešven
čiame" ir buvo parinktas 
todėl, kad prieš metus čia 
padarytas žingsnis nebuvo 
paskelbtas lietuvių spaudo
je ir, kiek teko girdėti, ne
sirengiamas šiemet minėti. 
Gi Lietuvių Skautų Sąjun
goje yra daug vadovų, ku
rie registracijai pas ame
rikiečius nepritaria, tam 
žingsniui nemato reikalo.

Taigi ir šioje analizėje 
bandome nustatyti prieš 
metus įvykdytos registraci
jos vertę bei reikšmę. Paty
rinėję, radome eilę argu
mentų, kurių pačius žy
miausius sužymėsime. Sa
koma, kad:

1. Jaunesni vadovai nori 
registruotis. 2. Arčiau prie 
Chicagos randasi patogios 
amerikiečių stovyklavietės.
3. Amerikiečių tarpe sklei
sime lietuvių bei Lietuvos 

vardą. 4. Gausime amerikie
čių skautų draudimus. 5 Gal 
gausime keletui savo vado
vų algas. 6. Užsiregistravus 
gaunama "Boys Life" žur
nalo prenumerata. 7. Pas 
a m e r i k iečius stipresnė 
skautybė gi musų skautavi- 
mą reikia stiprinti. 8. Yra 
užsiregistravę latviai, estai 
ir kiti egzilai. 9. Kai, pvz,. 
nuomoji autobusą ir pasa
kai "Lithuanian Scouts As- 
sociation”, kartais atšau
nama : "What, Lutheran 
Scouts Association ?" Gi kai 
pasakai "Bi-Es-Ei Uon-Tu- 
Try", visi tuoj supranta ... 
10. Taip pat teigiama, kad 
ši 1979 m. registracija nėra 
nieko naujo, nes Lituanica 
"visą laiką" turėjo regis
truotų "fiktyvių" vienetų; 
tad ir 1979 tik amerikiečiai 
viešai aprašė, kaip buvo iš
duoti nauji metiniai doku
mentai tiems "fiktyviems"/ 
vienetams...

Daleidžiu, kad yra ir ki
tų motyvų ar teisinimų — 
aiškinimų, kuriu dar negir
dėjau. Yra ir pasenusių ar
gumentų (pvz., Tarptauti
nio Biuro nuomonė), kurie 
dabar nebeaktualūs. Tad 
pasvarstykime čia išvardin
tuosius atskirai.

Pirmoji priežastis, kad 
"jaunesnieji vadovai nori 
registruotis”, skamba kaip 
vaikiškas kaprizas. "Noriu 
— nenoriu” motyvacijos ne
pakanka atsakingai išieško
tiems, rinktiems organizaci
niams sprendimams. Ryš
kiau pasiaiškinus lietuviš
kosios skautybės išeivijoje 
uždavinius bei aspiracijas, 

veiklos apimtį bei galimy
bes, šis argumentas suby
rėtų.

Antrasis motyvas, kad 
arčiau randasi amerikie
čių skautų stovyklavietės, 
skamba labai praktiškai. 
Jis, mano manymu, yra 
svariausias iš visų išvardin
tųjų. Jis tačiau svarstytinas 
ne uždarame stovyklavietės 
patogumo klausime, bet pla
tesnėje reikalo aplinkoje. 
Pvz., kiek kartų per metus, 
mėnesį ar savaitę tomis 
amerikiečių stovyklavietė
mis naudojamės? Ar čia 
yra pakankama priežastis 
registracijai ?

Trečiasis argumentas, lie
tuvių bei Lietuvos vardo 
skleidimas, yra taurus. 
Klausimas: kas iki šiol pa
daryta, ir kuris iš užsire
gistravusių Lituanicos va
dovų šiuo reikalu konkre
čiai rūpinasi ? Konkrečiai 
koki yra užsiregistravusių
jų vadovų sistematiškos 
garsinimo veiklos planai ir 
kaip jie sekasi vykdyti, puo
selėjant šį svarbų uždavinį ?

Ketvirtas ir penkta punk
tai yra panašūs, eina kalba 
apie pinigus. Draudimus, 
esu tikras, galima išsipirk
ti patiems. Jei Sąjungos va
dovybė tik patyrinėtų, tai 
paaiškėtų, kad ir Sąjungai 
yra prieinami visi komerci
niai draudimai, gal dar net 
iš tos pačios bendrovės, ku
ri apdraudžia amerikiečius 
skautus. Kokia nors etninė 
diskriminacija grynai ko
mercinėje operacijoje šiais 
laikais būtų neįsivaizduoti
na. O dėl galimybės keliems 
vadovams gauti algas, klau

simas būtų toks: ar, algą 
gavęs vadovas, ją pasiims 
sau ar ją atiduos, sakykime, 
į vieneto kasą? Jei iš ame
rikiečių gautą algą vadovas 
pasiliks sau, ypač apie tai 
nepainformuodamas mūsų 
visuomenės (o kartais dar 
paverkšlendamas, kad dirba 
iš pasišventimo”, kad sun
ku ir t.t.), tai teigsiu, kad 
jis ima atlyginimą slaptai 
naudodamas mūsų jaunimą 
savo asmeniniams reika
lams. Toks reikalas neska
niai skamba. Profesionalas 
skautų vadovas, aišku, gali 
eiti tarnauti kur tik nori 
(kaip kad ir visi tarnauja
me, dirbdami darbovietėse), 
bet tos tarnybos vardan ne
turėtų vesti mūsų organi
zuoto jauninu? į svetimą or
ganizaciją. Juk keistas būtų 
klebonas, kuris vestų vai
kus į kitos parapijos, kitą 
kalbą naudojančios, ar net 
kitos religijos bažnyčią ir 
už tokį "patarnavimą" im
tų iš svetimųjų atlyginimą.

šeštas motyvas, "Boys. 
Life" prenumerata yra ko
merciniai prieinama vi
siems. Gi amerikiečiai skau
tai to žurnalo dovanai irgi 
neparūpina: už žurnalą tie
sioginiai ar netiesioginiai 
užsimoka visi, kas tik jį 
gauna. Keista, kad kai 
"Skautų Aidas” jau keli 
metai yra nugyvendintas, 
tai su didžiausio turto vie
netų registracija yra perša
mas koks tai "Boys Life” 
stebuklas ... anglų kalbo
je. Ar lietuviški skaitiniai 
lietuvių organizacijos vado
vams ir Common Commit- 
tee nariams neberūpi ?

Septinta — pas amerikie
čius stipresnė skautybė ... 
Kokia skautybė, gal lietu
viškoji, su praeityje vadi- 
jose dar turėtais tautinio 
auklėjimo skyriais? žvilgs
nis truputį iš kitos pusės: 
jei pas amerikiečius regis

truota skautybė bus tikrai 
nuoširdžiai, tikrai skautiš
kai suprantama ir vykdo
ma, tai įregistruotų vienetų 
vaikai duos ir BSA įžodį. Ar 
to norime ? O jei, sakykime, 
amerikiečių įžodžio neduos 
— tai bus paprastas sukčia
vimas, ar ne? Ar čia skau
tybės vardan, neapgaudinė- 
sime BSA, ar neapgaudinė- 
sime patys savęs ir savo 
jaunimo — tai "geresnei 
skautybei priklausydami tik 
nario mokesčio susimokėji- 
mu ir pasinaudodami jų 
draudimais?

Aštuntasis — kad kiti 
egzilai yra užsiregistravę — 
yra ”o jūs, vaikai, taip da
rykit, kaip Jurgelis daro" 
logika. Mūsų Seserijos vie
netai, ukrainiečiai skautai 
nėra registruoti pas ameri
kiečius.

Gi devintas argumentas 
•— nesigėdinti aiškiai pasa
kyti savo organizacijos var
dą, yra asmeninės savigar
bos reikalas. Tarp kitko, šis 
a r g umentas prieštarauja 
trečiajam, kuriame sakoma, 
kad stengiamasi kelti lietu
vių bei Lietuvos vardą.

Paskutinis paaiškinimas, 
apie "fiktyvius” vienetus, 
neatitinka tiesos. Iš ameri
kiečių skautų viešai pa
skelbto straipsnio nematyti 
jokio fiktyvumo, o nuotrau
kose matyti visai nefikty- 
vus Lituanicos tunto bei Są
jungos vadovai ir Lituani
cos vaikai. Man yra patvir
tinta, kad Lituanicos vado
vai dalyvauja visai nefikty- 
viuose, reguliariai šaukia
muose amerikiečių skautų 
posėdžiuose.

Išvada išryškėja tokia. 
Peržiūrėjus girdėtus argu
mentus, kuriais aiškinamos 
1979 m. registracijos prie
žastys bei aplinkybės, nu
švinta tokia padėtis: rimtų, 
skatinančių, mūsų visuome-

(Nukelta į 8 psl.)

DR. DOVAS ZAUNIUS (27)

'Baltijos
Dr. Zaunius buvo vienas tų 

užsienių reikalų ministrų, kuris gerai nusimanė 
ekonominėse problemose. Jis skyrė užsienių rei
kalų ministerijai svarbią vietą ekonominių san
tykių plėtojime su užsieniais, ypač rinkų sura
dime krašto gaminiams. Jo laikais žymiai pra
plėstas konsulatų tinklas. Pats kurį laiką sto
vėjęs užsienių reikalų ministerijos ekonominio 
departamento priešakyje, jis išleido kelias 
instrukcijas, kuriomis patikslintos konsulatų 
funkcijos. Konsulatams pavesta sekti užsienių 
rinkas ir rūpintis rinkomis Lietuvos gaminių 
eksportui.

Ir iš viso Zaunius pasižymėjo administra
ciniais gabumais, ko, deja, negalima pasakyti 
apie jo pirmataką prof. Voldemarą, kuriam 
daugiausia rūpėjo vad. "didžioji politika”. Dar 
būdamas užsienių reikalų ministerijos departa
mento direktoriumi, o paskum ministerijos ge
neraliniu sekretorium, Zaunius mėgdavo kar
tais prieš 8 valandą, kada turėjo prasidėti dar
bas, "pasivaikščioti" Daukanto gatvėje prie mi
nisterijos namo ir pasekti, kada valdininkai 
ateina į įstaigą. Reikia pasakyti, kad ir šioje 
ministerijoje pradžioje buvo iš dalies paplitęs

Dr. Albertas Gerutis

klauzulė’
rusų laikais paveldėtas blogas papratimas pa
vėluotai ateidinėti į įstaigą. Savo vakarietiniu 
punktualumu ir kontrole Dr. Zaunius paveikiai 
prisidėjo prie to, kad ministerijoje irgi ėmė 
įsigalėti kiekviename darbe būtinas punktualu
mas.

Bet grįžtu prie santykių su kaimynine Lat
vija. Reikia atsiminti, kad visos trys Baltijos 
vyriausybės prekybos sutartyse su svetimomis 
valstybėmis buvo sutarusios išsiderėti vadina
mąją Baltijos klauzulę. Tai reiškė, kad savo 
tarpe Baltijos valstybės prekybos mainuose nu
matė toliau siekiančias lengvatas, nekaip bend
ruoju "didžiausio palankumo” principu, taikytu 
visoms kitoms valstybėms.

Tačiau ilgą laiką "Baltijos klauzulė" pasi
liko be praktinės reikšmės, nes neparuoštas są
rašas tų prekių, kurioms jos reikalavo specia- 
linių lengvatų pagal sakytąją išlygą. Tiktai 
1930 metais, užsienių reikalų ministru esant 
Dr. Zauniui ir ruošiantis prekybos sutarties de
ryboms su Latvija, praktiškai pasiremta tąja 
klauzule. Dar tik perėmęs užsienių reikalų mi
nistro pareigas, Dr. Zaunius savo pirmame pa

sikalbėjime su spaudos atstovais išreiškė savo- 
susidomėjimą, be kitų, taip pat prekybos san
tykiais su abiem Baltijos valstybėmie. Ministras 
pabrėžė: "Iš Lietuvos vyriausybės pusės yra 
aiškus pasiryžimas su latviais ir estais pirmoj 
eilėj sudaryti tokias prekybos sutartis, kurios, 
daugiau ar mažiau akcentuotų Pabaltės vals
tybių interesų bendrumą”. Ministras turėjo gal
voje Baltijos klauzulę, kuri kaip tik įvesta tam 
"interesų bendrumui” pabrėžti.

1930 m. liepos 3 d. "Elta" paskelbė, kad 
užsienių reikalų ministras Dr. Zaunius įteikė 
Latvijos pasiuntiniui Kaune sąrašą prekių, ku
rioms "Lietuvos vyriausybė prašo muitų leng
vatų”.

Tuo būdu galėjo prasidėti derybos dėl pre
kybos sutarties, kuri atsižvelgtų į Baltijos klau
zulę. "Lietuvos Aido” bendradarbiui ministras 
papasakojo apie numatomas derybas. Pasak jo, 
nebuvę lengva sudaryti sąrašą tokių prekių, 
kurioms reikalaujama muitų lengvatų. "Mes 
juk teeksportuojame žemės ūkio produktus, ku
rių Latvija ne tiek daug reikalauja. Prekių 
skaičius, dėl kurių muitinių lengvatos bus ga
lima susitarti, gal ir nebus didelis, bet labai 
svarbu, kad bus pradėta derinti abiejų kaimy
ninių šalių ūkiškus interesus, o prekybinių san
tykių praktika nurodys kelius tolesniam bend
radarbiavimui. Prekybos sutarties sudarymas 
su Latvija galės būti nemažas žingsnis pirmyn 
abiejų šalių geresniam bendradarbiavimui ir 
Pabaltijo padėties sustiprinimui. v
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■ Detroito lietuviai
Antanas Grinius

L-F.B. STUDIJŲ SAVAITĘ 
PRALEIDUS

Rugpiūčio 10-17 d. Daina
voje įvyko L.F.B. 24-toji 
poilsio-st ūdiju savaitė.

Savaitė pradėta sekma
dienį, rugpiūčio 10 d. vėlia
vos pakėlimu ir J. Ardžio,
A. Raulinaičio ir kun. V. 
Dabušio tartu žodžiu. Su
giedotas Lietuvos himnas. 
Savaitės bėgyje pravestas 
įvairių paskaitų ciklas. Pir
madienį Apolinoras Bagdo
nas savo kruopščiai paruoš
toje paskaitoje smulkiai su
pažindino su K. Donelaičiu, 
jo vietove ir Karaliaučiaus 
universitetu. Antradienį bu
vo paminėtas prof. J. Bra
zaitis. Apie jo paskutinias 
gyvenimo dienas papasako
jo kun. V. Dabušis, o dar
bus dr. J. Girnius. Skaidrė
mis buvo parodytas Lietu
vos partizanų gyvenimas ir 
jų veikla ir iš rekorderio 
perduoti reikalingi žodžiai. 
Trečiadienį J. Malskis kal
bėjo apie Lietuvių veiklą 
periferijose ,o V. Mariūnas 
apie LB kultūros tarybos 
veiklą. Vakarienei turėjome 
pateikta jautieną (jautį) ir 
po vakarienės už Spyglio 
ežero pravesta vakaronė su 
vaišėmis, muzika ir šokiais. 
Vakaronės metu perskaity
tas stovykloje suredaguo
tas laikraštis "Gandonešis”. 
Skaitė A. Bagdonas ir V. 
Rociūnas, o jaunimas padai
navo keletą dainų. Ketvir
tadienį dr. K. Ambrozaitis 
kalbėjo apie pasiruošiamus 
darbus Madrido konferenci
jai ir vakare dr. A. Butkus, 
dr. R. Kulienė ir J. šoliūnas 
socialiniais reikalais. Jų pa
sakymu yra daug galimybių 
padėti sulaukusiems vyres
nio amžiaus žmonėms ir tik 
reikia tuo reikalu dirbti. 
Galvojama suregistruoti to
kius žmones, išrūpinti pini
gų ir jų senatvės dienoms 
praleisti kurti lietuviškas 
sodybas. Po jų žodį tarė LB 
JAV Krašto valdybos pir
mininkas inž. V. Kutkus ir 
papasakojo LB užsibrėžtų 
darbų gaires.

Penktadienį gėlėmis pa
puoštoje koplyčioje vyko 
pamaldos. Vėliau buvo ke
turių mergaičių pasikalbė
jimas. Rasa Narutytė ir Da
na Račiūnaitė klausinėjo iš 
Lietuvos atvykusiųjų Da- 
nos Juodvalkytės ir Lauros

SUKAKTYS...
(Atkelta iš 7 psl.) 

nės interesus platesne pras
me įtaigojančių motyvų nė
ra arba beveik nėra. Gal dėl 
to ir registracijos faktas 
lietuviams nebuvo paskelb
tas, dėl to registracijos su
kaktys nešvenčiamos: re
gistracija buvo žingsnis 
tamsoje ir tyloje.

(Pabaiga sekančiam nu
meryje).

Vaičekauskaitės apie Lietu
vos gyvenimą ir kaip sun
kiai yra jaučiama sovietų 
priespauda.

Vakare Vytautas Voler- 
tas skaitė paskaitą "Rūpes
tis ateitimi” ir labai liūdnai 
ją nušvietė. Nors dauguma 
su jo išvedžiojimais nesuti
ko, bet jis savo pasakytus 
žodžius pakartojo pavyz
džiais ir įrodė kaip blėsta 
lietuvybė mūsų tarpe. .

šeštadienį paskaitą skai
tė Vakarų korespondentas 
Emil Sveilis ir nušvietė jo 
akimis matyta gyvenimą 
Sovietų Sąjungoje.

Be minėtų paskaitų dar 
turėjome ir priedų: B. Krio- 
kys kalbėjo apie Suvalkų 
trikampio lietuvius. Vardys 
savo tartu žodžiu stovyk
lautojus pasveikino ir Vai
čekauskas pasidalino minti
mis iš praleistų dienų Lie
tuvoje. Savaitės pradžioje 
valgykloje svečiam susodin
ti reikėjo tik 4 stalų, o šeš
tadienio svečiams sutalpin
ti reikėjo ir visos salės.

Oras šiai studijų savaitei 
nebuvo perdaug geras, 
Spyglio ežeriuku naudojosi 
tik vienas kitas, bet už tai 
ne vienas buvo nuvykęs į 
kaimynystėje esančią A. 
Vasiulio pirtį. Entuziastų 
grupė padarė išvyką į gra
žiuosius Pilėnus, bet jų pa
sakymu Pilėnų vartai bu
vo užrakinti, o pilies gynė
jai išsislapstę. Buvo su
rengtos vyno ir sūrio raga
vimo vakaronės, o dr. Zig
mai Brinkis demonstrantų 
Washingtone prie rusų at
stovybės pagalbai iš stovyk
laujančių surinko 1,000 dol. • 

šeštadienį, rugpiūčio 16 
d. studijų-poilsio savaitės 
užbaigimo proga buvo su
rengtas koncertas. Jauna 
solistė Vita Polikaitytė pa
dainavo keletą dainų. Dai
navo lietuvių, italų, vokie
čių ir anglų kalba. Mergaitė 
daili, graži, jos balsas švel
nus. Jai akompanavo Vidas 
neverauskas.

Rašytojas A. Kairys pa
skaitė iš Lietuvos kariuo
menės laikų sukurtą humo
reską "Statutas”, rašyto- 
jas-poetas A. Bagdonas lie
tuviškai ir žemaitiškai pa
skaitė keletą eilėraščių. Va
karą pravedė A. Raulinaitis.

Sekmadienį po atlaikytų 
mišių ir tartu dr. A. Damu- 
šio atsisveikinimo žodžiu ir 
sugiedotu Lietuvos himnu 
buvo uždaryta šį poilsio ir 
studijų savaitė, kurią pra
vedė ir paskaitininkus pri
statinėjo LFB centro val
dybos pirmininkas Juozas 
Ardys.

IŠVYKAS UŽBAIGIANT

LB Detroito Apylinkės 
valdyba vėl yra pasiruošusi 
rengti: vakarones, parodas, 
teatrinį vakarą, Naujų Me
tų sutikimą ir kitus rengi
nius.

LFB studijų ir poilsio savaitėje Dainavoje po užbaigimo 
koncerto. Iš kairės: inž. K. Smalinskas, akompaniatorius V. 
Neverauskas, sol. Vita Polikaitytė, rašyt. A. Kairys ir V. Nakaitė. 

J. Urbono nuotr.

Pirmasis renginys šį ru
denį bus Tautos šventės mi
nėjimas — rugsėjo 7 d. 12 
vai. Dievo Apvaizdos para
pijos Kultūros Centre. Pa
skaitą skaitys Vaclovas 
Kleiza, o Romas Šležas iš 
Bostono, Mass., skaidrėmis 
parodys Lietuvą...

VALDYBOS POSĖDIS

St. Butkaus šaulių kuo
pos valdybos posėdis įvyko 
rugpiūčio 24 d. šv. Antano 
parapijos patalpose. Posė
dį pravedė kuopos pirminin
kas Vincas Tamošiūnas. 
Įvykusios rugpiūčio 17 d.
S. ir A. Vasiulių sodyboje 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri pet daugelį metų skubiai ir 

tiksliai aptarnauja savo, skaitlingų klijentūrų, siunčiant 

DOVANASSIUNTINIUS
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir t.t.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA. 
TŪKSTANČIAI KLLJENTŲ 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 Madison Avenue (tarp 51 ir 52 g-vės) 

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

SKYRIAI:

Apple-VaBey. Mln. 55124 
New York, N.Y. 10003 
New York, N.Y. 10011
So. Boston, Mass. 02127 
Brldgeport, Conn. 06610

7826 W. 150 St
45 Socond Avenue 
135 W. 14th Straet 
389 West Broadvray 
1880 Soavlew Ava.

612 432-7063 
AL 4-5456
CH 3-2583

268-0068
203 367-2863

Chicago, IH. 50022
Chicago, IN. 60629 
Clavsland, Ohio 44134

2222 West Chicago Ava.
2501 West 69 St

6009 Stato Road

BR 6-6966
WA 5-2737

884-1738

Irvlngton, N.J. 07111 
Grand Raplds, Mich. 49504 
Hackensack, HJ. 07601 
Hartford, Conn. 06100 
Lakawood, N.J. 00701
Loa Angolos. CalH. 90022 
New Kovon, Conn. 06611 
Newark. N.J. 07106

1082 SprlngfloM Ava. 
636-38 BrMge Bt.N.W.
112 Maln St
518 Park St
241 Fourth Street
960 S. AMentic Btvd. 
1329 Boulevord
696 Sanford Avenue

374-6446
GL 8-2256 

201 342-9110
246-9473

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

373-8783

Phlladelphla, Pa. 19122 
Phlladelphla, Pa. 19141 
Plttsburgh, Pa. 15203 
Waterbury, Conn. 06716 
Port Wayne, Ind. 16606

1214 N. 5th Si 
4925 OM York RA 
1307 E. Caraon Straet
555 Cook St
1807 Belneko Rd.

PO 3-4816
GL 5-8666
HU 1-2750
756-1668
432-5402

Worcester, Maso. 01610 
Voungatoem, Ohio 44503

144 MMbury Street
Mt W ---- * --a

SW 8:2800
Rl 3-0440

gegužinės apyskaitą per
skaitė kuopos parengimų 
vadovas Petras Bliūdžius. 
Nežiūrint, kad ta diena ge
gužinei ir nebuvo palanki, 
bet ją paremiant aukomis, 
visos išlaidos buvo padeng
tos ir dar liko kuopai. Iš ge
gužinės pelno paskirta aukų 
radijo valandėlėms ir spau
dai.

Vasario 16 gimnazijai bū
relių reikalų kalbėjo Kazys 
Sragauskas. Būrelių 55 ir 
56 vedėjams P. Vedeikui ir
F. Blaudžiui mirus, jų rei
kalus perėmė tvarkyti St. 
Butkaus šaulių kuopa ir 
jais rūpintis pavedė A. Gri

niui. Būreliai per metus su
renka ir per Balfą pasiunčia 
Vasario 16 gimnazijai apie 
400 dol. šiems būreliams 
yra vedama atskira byla ir 
kuopos revizijos komisija, 
tikrindama kuopos finan
sus, taip pat patikrins ir šių 
būrelių vedamą bylą.

Nutarta įstoti nariu į Bal
fo 76 skyrių ir sumokėti rei
kalingą mokestį 25 dol., So
fijai ir Adolfui Vasiuliams 
už užleistą gegužinei gra
žiąją sodybą, kaip padėką, 
pasiųsti dovaną — lietuviš
kų ornamentų takelį. Aptar
ti buvo ir kiti reikalai: kul
tūriniai ir kuopos visuotinio 
narių susirinkimo.

ŠV. ANTANO PARAPIJOS 
REIKALAI

Organizacijų veikiančių 
prie šv. Antano parapijos 
valdybos narių posėdis įvy
ko rugpiūčio 24 d. mokyklos 
klasėje. Dalyvavo Parapijos 
Tarybos," parapijos aukų 
rinkėjų, altoriaus draugijos 
ir Lietuvos vyčių atstovai. 
Posėdyje nutarta spalio 26 
d. Lietuvių Namuose para
pijos naudai surengti pikni
ką po stogu su svetaine, 
baru ir dovanomis-loterija.

Loterijai dovanos jau 
renkamos ir jas galima 
įteikti aukų rinkėjams arba 
pristatyti į kleboniją. Posė
dį pravedė Juozas Kinčius.

STRUCTURAL DETAILERS
Minimum 5 year* experience in struc- 
tural detailing with a working know- 
ledge of joista, deck and rebar. Phone 
814-459-2715 or send resume to:

ERIE STEEL PRODUCTS 
2420 WEST 15TH ST.

ERIE, PA. 16505 
Attention: MR. J. HASKINS

(35-18)

WANTED EXPER1ENCED 
MACH1N1STS 

OD & ID PRECISION GRINDERS 
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & dose tolerance.

Also needed 
MANUFACTURING PLANNERS 

Steady work, overtime & fringe bene
fits. Send resume to:

EMCO
7424 Greenbush Avė. 

North Hollyvrood, Calif. 91605 
213-764-0901

(33-39)

RN’S DIRECTOR OF 
NURSING .

For a 99 bed Basic Nursing 
Home. Cheerful atmosphere 
cooperative staff. A truly 
unique learning experience. If 
you love management in this 

field of Geriatric Nursing.
Call A. TEkRY Administrator 

for mterview
313-326-6424
 (31-33)
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LOS ANGELES

KALIFORNIJOS 
LIETUVIŲ TAUTININKŲ 

VEIKLA

Jau antri metai iš eilės 
mūsų kolonijos lietuviai tu
ri malonumą susirinkti ir 
pabendrauti Tautinės Są
jungos Los Angeles sky
riaus valdybos suruoštoje 
vidurvasario šventėje, šie
metinio pobūvio paskirtis 
buvo sutelkti lėšų preziden
to Antano Smetonos filmo 
išleidimui paremti.

Rugpiūčio 10 dieną, tuoj 
po vidurdienio, smagiai nu

m imk Zuiniu hmm
1980 liepos mėn. įnašai

Santrumpa: ataa.-ja.-atmiiiiino Įaaiu Suam, paradyta po pavarMa, 

rattUa (natų ii viao.

1 po $1.00 Saladžiuvienė, Bronė, atm. Jn.' $400.00.
2 $'0.00 Kesiūnas, Povilas, atm. įn. $10.00, Tiikuvienė, Agota $10.00.
1 $20.00 Žižniauskienė-Cemiauskaitė, Elena, atm. jn. $20.00.
2 $30.00 Bauža, Vytautas, atm. jn. $30.00 Saiadžius, Vytautas, atm.

jn $200.00.
1 $50.00 Cepulienė-Damuiytė, Indrė Marija, atm. jn. $30.00.
1 $57.81 Rupinskas, Juozas, Inž. ir Jonas $157.81 Australia.
1 $70.00 Saiadžius, Pr. Pik., atm. jn. $400.00.
5 $100.00 Atuds, Aleksandras ir Jadvyga $100.00, Bražinskas, Bro

nius $500.00, Jesunas, Kenneth, M.D. $100.00, Mikalauskas, 
Julijonas, atm. jn. $100.00, Vaitkevičius, Stasys $100.00.

1 $200.00 Kaimas, Ferdinandas, M.D. ir Vanda $4,000.00.
1 $210.00 Ciunka, Tomas, sav. kūrėjas, atm. jn. $200.00,

$250.00 Augustinavičienė, Aldona, am. jn. $250.00.
1 $500.00 Jasulaitis, Juozas $1,100.00, Australia.
1 $000.00 Girkžas, Anicetas $1,000.00.
1 $1,000.00 Jankauskas Pranciškus ir Kazimiera $1,000.00.
1 $8,893.20 Plečkaitis, Julius, atm. jn. $11,003.20 testam, palikimas

Australia.

Iš viso 21 narys

Rašydami testamentus, asužmirfltime Lietuvių Fondo, įra
šykime | testamentą numatytą sumą: “Utknaaian Fsunda- 
tisn, a — for prsflt, tax esampt, maria Corperatbn, >02 
W. Marąuette Road, CMcafa, IBMs 8CF

Lietuvių Fondas 1002 - 1900. VIII. 0 turėjo
1. Pagrindinio kapitalo bruto
2. Pajamų
3. Per Pelno Skirstymo Komisiją, re

miantis protokolais, lietuviškiems 
reikalams švietimui, kultūrai, pre

mijoms, stipendijoms ir moksliniams
veikalams) paskirstę*

$1X482.03
$851,435JO

VM statykime Lietuvių Fondą, kad jis pasiektų 2 milijonus ir kasmet 
galėtų skilti lietuvybei daugiau kaip 130 tūkstančių dolerių.

$•3,780.77

1

siteikę skyriaus nariai, 
draugai ir kaimynai sugu
žėjo j Lietuvių Tautinių 
Namų gerai vedinamą salę, 
kur prie baltai dengtų ir 
gėlėmis papuoštu stalų ska
niai pasivaišino, numalšino 
karštos dienos sukeltą troš
kulį ir, besiklausydami lie
tuviškos plokštelių muzikos, 
maloniai praleido sekmadie
nio popietę.

Svečių tarpe buvo Lietu
vos garbės konsulas Vytau
tas Čekanauskas su žmona, 
ALT Sąjungos pirmininkas 
Antanas Mažeika su žmona, 
kuri yra Kalifornijos Lietu
vių Respublikonų organiza

cijos pirmininkė ir tai pat 
pirmininkauja bei pasišven
tusiai dirba kandidato į 
Amerikos prezidentus Ro- 
nald Reagan išrinkimo klu
bui. Dalyvavo ir kiti Sąjun
gos Valdybos nariai, buvo 
nemažai mielų ir garbingų 
svečių, kurių vieną noriu 
ypatingai paminėti, būtent 
Joną Čekanauską, karo ve
teraną, savanorį - kūrėją, 
konsulo tėvelį. Jis nepaiso 
nei metų skaičiaus, nei ne
galavimų, kurie neleidžia 
jam žingsnio žengti be laz
dų pagalbos. Dažnai ir vis 
gerame ūpe matome jį mū
sų kolonijos minėjimuose ir 
parengimuose. Dėkui jam ir 
dėkui visiems mieliems sve
čiams už atsilankymą.

Kalbų nei sveikinimų ne
buvo, tik Amerikos Lietu
vių Tarybos Los Angeles 
skyriaus pirmininkas Fe
liksas Masaitis pasinaudo
jęs proga visus susirinku
sius pakvietė sekančiam 
sekmadieniui į ALTos pir
mą kartą Los Angelėj ruo
šiamą gegužinę.

Kaip ir visuomet, dalis 
svečių pasivaišinę išskubė
jo kitur, bet gražus būrelis 
užsibuvo iki sutemos.

Tikimės, kad ALT S-gos 
Los Angeles skyrius nepa
mes gražaus papročio kolo
nijos lietuvius ir vidury va
saros bent vienam sekma
dieniui suburti smagiam 
pabendravimui. Juo labiau, 
jei renginio pelnas skiria
mas kilniam tikslui. (rs)

OPPORTUNITY FOR 

REGISTERED NURSES 
ALL SHIFTS

To worfc & live in a aiDnll congenial 
hoipital & conimunity. Arp you lirad 
of thoie terrible winter«.
Why not conaider the Semi Sun Beit. 
The Anadirlco Municipal Hoapital i» 
seeking Severai qualified Registered 
Nurses for immediate employment. 
Salary negotiable, liberal f r inges, ra- 
tirement plan. If you are interealed.

APPLY CALL OR VRITES TO: 
ADMINISTRATOR 

ANADARKO 
MUNICIPAL HOSPITAL 

HKJHWAY 62 EAST 
ANADARKO. OK. 73005 

 (29-J8)

HOT SPRINGS

TAUTOS ŠVENTĖ

LB Hot Springs apylinkė 
rugsėjo 7 d. (sekmadienį), 
ruošia iškilmingą Tautos 
šventės minėjimą, kuris 
prasidės šv. Mišiomis, įpras
tu laiku, 11 vai. vienuolyno 
koplyčioje. Mišias atnašaus 
kun. P. Patlaba. Tuojau po 
pamaldų vienuolyno salėje 
įvyks minėjimas su paskai
ta ir menine dalimi. Prieš 
minėjimą norintieji galės 
išgerti kavos. Apie 12 vai. 
prasidės minėjimas. Pagrin
diniu kalbėtoju atvyksta 
JAV LB Krašto v-bos vice
pirmininkas socialiniam rei
kalams, ilgametis L. B-nės 
ir kitų organizacijų veikė
jas dr. A. Butkus iš Cleve
lando. Jis yra laukiamas 
Hot Springs pensininkų 
apylinkėje, nes yra pasiry
žęs plačiai dirbti ypatingai 
pensininkų ir kit. sociali
niams reikalams.

Meninei programai at
vyksta iš Indianos jauna, 
talentinga studentė, daini
ninkė Linda Ruzgaitė.

Rugsėjis yra L. B-nės 
mėnuo, todėl Hot Springs 
apylinkėje per visą mėnesį 
bus keliamas švietimo ir 
kultūros reikalams pinigi
nis vajus. Kartu bus pra

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

TeL: 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

vestas spaudos ir knygų va
jus. Piniginį vajų praves 
LB apylinkės v-bos kasinin
kė F. žeruolienė talkinama
A. Ingaunienės. Nors Hot 
Springs apylinkėje mokyk
linio amžiaus (lietuviškoms 
mokykloms) mokinių netu
rim, bet beveik visi turim 
anūkų, tad būkim dosnūs 
švietimo ir kultūros reika
lams. L. B-nės aukštesnės 
institucijos turi daug tiems 
reikalams išlaidų, tad su- 
praskim jų reikalus, nes ir 
jie mums rodo daug nuošir
dumo ir reikalui esant tei
kia pagalbą.

Kas norėtų įsigyti kokių 
knygų ar užsisakyti dar ne
turimų lietuviškų laikraš
čių, vajaus vykdytojos mie
lai patarpininkaus.

L. B-nės gegužinė prama
tyta spalio 4 d. kun. P. Pat- 
labos sodyboje.

S. Ingaunis

MACHINIST-WELDER- 
MECHANIC

Needed person familiar with hydraulic 
•hop procedurea in repair & fabrica- 
tion. The salary will be determined 
by eaperience. We offer an eacellent 
carver opportunity with outatanding 
fringe benefits and grovrth poaaibi- 
litiea. You will be ezpected to take 
product and application training aa it ia avaiiable.

SEND HAND WRITTEN RESUME TO: 

NIX SUPPLY
AN AMFAC COMPANY

P. O. BOX 64936 
OAKLAHOMA CITY, O AKLA. 73143

R. SPAUS Novelė

Vieno gyvenimo iškarpa
Stotelė buvo maža. Vos keli keleiviai, ap

tingę nuo karščio, snaudė suolose. Braukdamas 
aprasojusią kaktą, patikrinau laikrodį. Dvi va
landos iki traukinio. Kad tave dievai! Kas da
ryti? Įkišau galvą į pastatėlio vidų dairyda
masis šešėlio, patogesnės vietos, bet temačiau 
tik bilietų kasą ir koridorių. Kiek paėjėjęs, už
tikau duris su užrašu 'Tik tarnautojams'’, o už 
jų pasimatė apskuręs, apiplikęs žmogelis, abe
jingai spoksąs pro langą. Jis buvo be lagami
no, atrodė vietinis. Užkalbinau jį:

— Atsiprašau, ar yra čia kur bufetas?
Jis nenoromis atplėšė žvilgsnį nuo lango ir, 

lėtai pasisukęs, prieš atsakydamas, išmatavo 
mane nuo galvos iki kojų. Gerokai nunešiotas, 
per anksti susenęs veidas, bet akys dar gyvos, 
smalsios.

— Jūs dar neseniai iš Europos? — savo 
ruožtu paklausė manęs.

— Jei dvidešimt metų jums vis dar nese
niai, tai atspėjot. Bet ir jūs, atrodo, kilęs ne 
iš indėnų, — pasityčiojau už jo akiplėšiškumą.

— Ne. Matot nenešioju plunksnų ant gal
vos, — šyptelėjo neužsigavęs ir toliau tęsė, — 
gal lietuvis būsit? ______________

— Na ir pataikyk tu man! — Jau savo 
kalba prabilęs, ištiesiau jam ranką, kurią jis 
tvirtai spūstelėjo. — Kaip atspėjot, kad aš 
lietuvis ?

— Paslaptis labai menka, nerodanti mano 
išminties. Išgirdęs neamerikonišką akcentą, 
kiekvieną klausinėju.

— Ir daug užtikot tėvynainių?
— Deja, labai retai. Ir tie vis tokie ... Ly

giai kaip su ta Raudonojo Kryžiaus loterija 
Lietuvoje. Vis galūnės.

— Kaip tai suprasti ? — pasimečiau.
— O bufetas čia už kampo, eikime, — ne

atsakydamas į mano klausimą, pirmas nukiū
tino, rodydamas kelią.

Apėjome aplink ir tame pačiame pastate 
iš šono atsivėrė didokas, vėsus kambarys į šiau
rę. Atsisėdome prie tuščio staliuko, greta pri
glaudžiau savo mažą lagaminėlį ir žvilgterėjau 
bufeto pusėn.

— Ne, jie čia neateina, reikia pačiam kreip
tis,— perspėjo tautietis.

Atsikėliau ir, matydamas jį nejudant, pa
klausiau :

— Ką jums užsakyti?

— O ką jūs gersit?
— Aš arbatos.
Jis susiraukė, neslėpdamas savo nuomonės 

apie šį gėrimą.
— Ne, dėkui. Aš esu alaus mėgėjas ir, 

kaip tyčia, labai ištroškęs, bet piniginę palikau 
namuose.

Atnešiau jam bonkutę alaus, o sau arba
tos. Jis skeptiškai, nepadėkojęs palietė bute
liuką, pakėlė jį tartum sverdamas, įpratusia 
ranka atkimšo, pripylė ir čia pat suvertė turinį 
sau į gerklę. Visa procedūra tetruko vos keletą 
sekundžių, nespėjus man net patogiai nusileisti 
į kėdę. Dabar jis su gailesčiu vartė stiklinę, 
ieškodamas bent lašelio, ir staiga, prisiekčiau, 
kaltindamas įbedė akis į mane ir murmtelėjo, 
lyg paaiškindamas, lyg prašydamas:

— Aš labai ištroškęs ...
Be žodžių pakilau ir, atnešęs dar dvi bon- 

kutes, pastačiau prieš jį. Tačiau šį kartą, prieš 
sėsdamas, giliai užkišau piniginę, patapšnojau 
ją ir tik tada ryžtingai patraukiau arbatą prie 
savęs.

Jis suprato šį mano reikšmingą veiksmą 
ir, beviltiškai atsidusęs, nesiskubino tuštinti. 
Sunkė skystį lėtai, pasigardžiuodamas, pasi
žiūrėdamas į jį prieš šviesą. Kuriam laikui pra
radęs norą kalbėti, po truputėlį atsigavo ir toje 
karščio nuvargusioje atmosferoje vien iš man
dagumo nuriedėjo žodžiai, sakiniai.
___________________________ • (Bus daugiau)
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FILATELIJA ą,
Nr.4 Antanas Bernotas

AUSTRALIA išleido 20 
centų pašto ženklą pagerbti 
navigatoriui Matthew Flin- 
ders.

Ii dainuos DIRVOS sukaktuviniame baliuje

JAV, be kitko, paskutiniu 
laiku išleido dar ir šiuoą 
naujus pašto ženklus: 1. Ge
gužės 31 d. išleistas 15 cen
tų pašto ženklas pagerbti 
Emilijai Bissell.

; Emily Bissell
; USA 15c

menybėms — Helen. Keller 
ir jos mokytojai Annei Sul- 
livan.

Matthew Flinders (1774- 
1814) gimė Doningtone, 
L i n c o 1 nshire, Anglijoje. 
1795 Mr jis keliavo į Aus

Emily Bissell (1861 — 
1948) gimė AVashingtone, 
Delaware valstijoje, kur ir 
praleido visą savo amžių. 
Nuo pat jaunystės domėjosi 
socialiniais klausimais ir 
vaikų gluoba. Pati pirmoji 
1907 m. sugalvojo išleisti 
kalėdinius ženkliukus, ku
rių pardavimo pelnas buvo 
skirtas kovai su džiova. Nuo 
to laiko kalėdiniai ženkliu
kai pradėti išleisdinėti kas
met. Kai iki tol ženkliukuo
se buvo rodomas raudonas 
kryžius, tai nuo 1920 m. ko
vai su džiova draugija savo 
simboliu pasirinko raudoną 
dviem skersiniais taip va
dinamą Lotaringijos kry
žių. ši draugija šiais me
tais švenčia savo 75 metų 
jsteigimo sukaktį.

2. Birželio 27 d. išleistas 
15 centų pašto ženklas pa
gerbti gana neįprastoms as

Helen Keller (1880-1968)- 
gimė Tuscumbia, Alabamos 
valstijoje. Jau kūdikystėje 
dėl ligos liko beveik akla ir 
kurčia, o vėliau ir nebylė. 
Kai mergaitė buvo 6 metų 
amžiaus, jos tėvai kreipėsi 
į žinomąjį telefono išradėją 
Aleksandrą Graham Bell 
klausdami patarimo, kaip 
ją auklėti. Jis patarė ją ati
duoti mokytojai Annei Sul- 
livan,, kuri pati buvo pu
siau akla, tačiau buvo bai
gusi Bostono Perkins aklų
jų mokyklą ir pasižymėjo 
ypatingais gabumais mo
kinti tą nebylę mergaitę 
1887 m., o jau 1900 m. ji 
tiek pažengė moksle, kad 
įstojo New Yorke į Rad- 
cliffe kolegiją, kurią baigė 
1904 m. cum Įaudė pažymiu. 
Pati Helen Keller pasižymė
jo kaip auklėtoja ir rašyto
ja.

tralijos pakrantes su tyri
nėtoju George Bass. Po to, 
1801 m. pats vadovavo mok
slinei ekspedicijai, kuri nuo 
Australijos p i e t v akarių 
kampo apiplaukė aplink vi
są žemyną, šiaurėje pro 
Naująją Gvinėją, vakarinės 
Australijos pakrantėmis vėl 
iki išeities taško. Ekspedi
cija praplauktas pakrantes 
matavo ir žymėjosi. Grįž
damas namo jis sustojo ta
da prancūzų valdomoj Mau- 
ritijaus saloje, Indijos van
denyne, kur vietos guberna
torius jį sulaikė net 6 me
tus, nes Prancūzija tada ve
dė karus su Anglija. Grįžęs 
palaužta sveikata namo jis 
parašė kartografinį veika
lą iš savo kelionių ir tyrinė
jimų: ”A Vyage to Terra 
Australis”.

V. VOKIETIJA išleido 50 
pfenigių pašto ženklą, ku
riuo pagerbiamas šventasis 
Albertas Didysis.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

VIENUOLIKA
DIENU 

LIETUVOJE
DVI KELIONĖS Į LIETUVĄ 

IR LENKIJĄ BŪNANT 
LIETUVOJE 11 DIENŲ.

I Kelionė — rudenį: spalio 1-16.16 dienų 
kelionė, iš jų 11 dienų Lietuvoje, 2 Var
šuvoje ir 1 Frankfurte............$1,349.00

II Kelionė — žiemą: gruodžio 20 — sau
sio 4. 16 dienų kelionė, iš jų 11 
dienų Lietuvoje, 2 Varšuvoje ir 1 
Frankfurte ................................. $1,349.00

III Kelionė — vidury spalio: spalio 12-22. 
11 dienų kelionė, iš jų 6 dienos 
Lietuvoje, Varšuvoje ir 1 Frank
furte ...................  $1,049.00

Keliaujama Lufthansa lėktuvais iš Bostono ir 
New Yorko. Kainos skrendant iš šių miestų. Pa
pigintos kainos galimos ir iš kitų miestų suderi
nant su šiais skridimais.

Albertus Magnus (Alber
tas Didysis, apie 1193 — 
1280), dominikonas, buvo 
pats žymiausias viduram
žių protas. Išstudijavo grai
kų filosofą Aristotelį, žy
dų, arabų filosofus ir baž
nyčios tėvų raštus. Paruošė 
kelią savo mokiniui Tomui 
Akviniečiui. žymus jo įna
šas teologijoje ir gamtos 
moksluose. Tyrimo reikalais 
buvo nuvykęs net į Livoni
ją. Jo šventė yra lapkričio 
15 d. Lotynų kalba jo raš
tai buvo išleisti 38 tomais 
1890-1899 m. laikotarpyje.

Vietų skaičius ribotas. Iš anksto rezervuojant 
yra garantija gauti vietą. Rezervacijos ir infor
macijos reikalais kreiptis:

BALTIC TOURS
8 WHITE OAK ROAD 
NEWTON, MA. 92168 

(617) 969-1190

Daromi giminių iškvietimo dokumentai.

CLEVELANDO
_ PARENGIMAI _

• RUGSĖJO 21 D. 12 vai. 
Lietuvos Steigiamojo Seimo 60 
metų sukakties minėjimas Šv. 
Jurgio parapijos salėj. Rengia 
ALTo Clevelando skyrius.

• RUGSĖJO 27 D. Dirvos 65 
metų jubiliejinis balius.

• SPALIO 12 Dj. Kultūrinė
je popietėje solistai Stasys Ba
ras, Danutė Stankaitytė, Jonas 
Vaznelis. Rengia Dievo Motinos 
.parapija.

• Spalio 18-19 D. Clevelan
do skautijos 30 metų sukakties •

. minėjimas.

VANDA STANKIENĖ, visų mėgiama dainininkė, š. m. 
rugsėjo 27 d. Dirvos 65 m. sukaktuviniame baliuje Clevelande, 
Lietuvių Namuose, atliks meninę programą ir dainuos šokių 
metu su Ąžuolo Stelmoko orkestru iš Chicagos.

• SPALIO 26 D. 12 vaL 
ALTo skyriaus organizacijų 
metinis visuotinis susirinkimas 
Šv. Jurgio parapijos salėj.

• LAPKRIČIO 1-2D. kon
certas, meno paroda ir socialia 
niais klausimais simpoziumas. 
Rengia LB.

• LAPKRIČIO 9 D. Dievo 
Motinos parapijos kultūrinė 
popietė.

• LAPKRIČIO 15 D. 7 vaL 
vakare, L. K. V. S. "Ramovė”

' Clevelando skyrius rengia ka
riuomenės šventės minėjimą, 
Lietuvių namuose, viršutinėje 
salėją, L

• LAPKKRIČIO 22-23 D. 
Lietuvių Dienos. Rengia LB ' 
Clevelando apylinkės valdyba.

• Gruodžio 7 d. Dievo Mo
tinos. parapijos kultūrinė po
pietė.

S* JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR 
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS I

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

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

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

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

936 East 165th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

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

OPPORTUNITY FOR 
PHYSICIANS 

AND 

REGISTERED NURSES 
New 34 bed acute care hospital on the campui of The University 
of the South ia looking for the right persona to fili regiatered nursing 
and phyaicians positions on all shift*.
Located in the scenic Tenneesee .Mountains the facility hae a growing 
medical staff. If offers the chance to deveiop your own ideaa and put 
them into action; financially attractive; housing arrangement, and 
the chance to enjoy many campus activities.

CALL OR SEND RESUME TO: 
ADMIN1STRATOR OR DIRECTOR OF NURSING 

EMERALD-HODGSON HOSPITAL 
University Ave^ Sewanee, Tn. 37375.

Phone: 615-598-5691.
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

ŠILUVOS ATLAIDAI 
CLEVELANDE

Rugsėjo 14 dieną (ne 
8-tą) Clevelande šv. Jurgio 
parapijoj vyks Šiluvos at
laidai. šventėje dalyvaus 
svečias kunigas Tėv. Pau
lius Baltakis, OFM, lietuvių 
pranciškonų provincijolas.

Atlaidų metu bus atida
ryta ir pašventinta arkivys
kupo Jurgio Matulaičio pa
minklinė lenta.

• Neringos tunto skaučių 
tėvų susirinkimas, turėjęs 
įvykti rugsėjo 14 d. tuoj po 
pamaldų, dėl tuo pačiu metu 
šv. Jurgio parapijoje vyks
tančių atlaidų ir koncerto, 
kai kuriems tėvams pra
šant, atšaukiamas. Susirin-

’ kimas nukeliamas į kitą da
tą, kuri bus pranešta vėliau.

ATVEŽA "ČIČINSKĄ”

Lapkričio 22 d. Clevelan
de, Dainavos ansamblis su
vaidins operetę "Čičinską”. 
Ruošia LB Clevelando apy
linkės valdyba.

• Jonas Nasvytis yra pa
skirtas į Cuyahoga Demo-

r-

Visi maloniai kviečiami dalyvauti

DIRVOS 65 METU 
SUKAKTUVINIAME BALIUJE

1980 m. rugsėjo 27 d. 7 vai. vak. Lietuvių Namų salėje, Clevelande. 
MENINĖJE PROGRAMOJE VISŲ MĖGIAMA DAINININKĖ

Vanda Stonkienė
Šilta vakarienė, gėrimai Šokiams gros Ąžuolo Stelmoko orkestras iš Chicagos. 
Vietos prašome rezervsoti pas: K. Karolį tel. 229-2419, Gr. Plečkaitienę - 531-3474, 
D. Ramoaieaf - 481-6562 ar Dirvoje - 431-6344. Kama asmeniui $ 17.50

kratų partijos egzekutyvinį 
komitetą. Sveikiname Joną 
Nasvytį energingai besireiš
kiantį Demokratų partijoje.

SKAUTIŠKOJO DARBO 
METŲ PRADŽIA

Po sėkmingos vasaros 
stovyklos, Neringos ir Pilė
nų tuntai pradeda naujus 
skautiško darbo metus rug
sėjo 15 d. sueiga.

Pirmadienį, rugsėjo 15 d., 
7 v. v. punktualiai, skautės 
ir skautai uniformose ren
kasi DMNP parapijos salė
je.

Kaip ir anksčiau, sueigos 
vyks kiekvieną pirmadienį 
tuo pačiu laiku, nustaty
ta tvarka. Besidomintieji 
skautiška veikla maloniai 
kviečiami atvesti savo vai
kus prieš sueigų pradžią.

NATIONVVIDE 
INSURANCE 
M»t.onwx>« >S or> yoir arta

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

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ
NUOŠIMTĮ

UŽ SANTAUPŲ PAŽYMĖJIMUS
£3/0/ įnešus $100 
0 /O 30 mėnesių/ įnešus $100

0 12 mėnesiu

Į įnešus $100
0 48 mėnesiams

įnešus $100
72 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 BŪDAS 
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 ŠEŠTADIENIAJS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 EasL 185tk. Street 

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

779-5915 681-8100

FSI.K

14406 Cedar Avė.
381-4280

Clevelando Skautai Akademikai prie Pymatuning ežero su 
svečiais net iš tolimos Floridos ir Kalifornijos. Dalyviai buriavo, 
iškilavo, ir klausėsi dr. Viktoro Stankaus paskaitos apie vei
kimą Amerikos politikoje.” E. Klimo nuotr.

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 ii- lietuviškų.

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

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

• 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 lietn- 
viškų sveikinimo kortelių. 
Prašome atsilankyti. Telef. 
531-6720.

TURNER REALTY

PHONE: 486-2530
EUCLID, OHIO 44119501 EAST 185 ST.

RITA MATAS
ĮSTAIGOS

' ADMINISTRATORE

PILNATEISE NEKILNOJAMOJO TURTO
ĮVERTINTO! A.

Bendradarbiai: 
dalia Širvaitis 
ANTANAS KALVAITIS
ALGIS MATAS
TONI UNDEN
DALIA KASULAITIS 
PETRAS MATAS 
RAY SABALIAUSKAS 
PATRICIA A. SAJOVEC

VYTAS MATAS —
tndia ąstarėjaa

Esame registruoti pilnateisiais nariais trijose skirtingose Multiple List- 
ing įstaigose;

CAMLS — Cuyahoga County (Cleveland t Suburbs)
LCMLS — Lake County
RMLS — United Statės.

Todėl galima triskart plačiau skelbti Jūsų parduodam# nekilnojamąjį 
turtą. Tuo reikalu kreipkitės j bet kurį mūsų bendradarbių arba jeigu jums rei
kia namų įvertintojo mokesčių ar kitokiems reikalams, kreipkite j Ritą Ma-
tienę, pilnateisę namų jvertintoją.

501 EAST 185 ST.
EUCLID, OHIO 44119 LOCATKNI

PHONE: 486-2530



DIRVA
• K. Donelaičio pradinė ir 

aukštesnioji lituanistinės 
mokyklos 1980-81 m. m. 
pradeda š. m. rugsėjo 6 d. 
Francis M. McKay valstybi
nės mokyklos patalpose 
6901 So. Fairfield Avė., Chi
cago, Illinois, 9 vai. ryto iki

10 vai. ryto mokinių regis
tracija. Tuo pačiu laiku bus 
registruojami ir nauji mo
kiniai. Reguliarios pamokos 
abiejose mokyklose prasidės 
10 vai. ryto iki 1 vai. po 
pietų.

Pradinėj mokykloj veiks:

A. A,

SAULIUI ZAUNIUI 
staiga mirus, nuoširdžių užuojautų reiškiame 

jo motinai VINCEI JONUšKAITEI-ZAU- 

NIENEI-LESKAITIENEI, sūnui DOVUI, se

seriai GIEDREI ZAUNIUTEI ir visiems ar

timiesiems

Stella ir Vytautas
Abraičiai

vaikų darželis, parengiama
sis skyrius, I-VI skyriai. Į 
darželį priimami vaikai ke
turių metų. Į parengiamų 
skyrių priimami vaikai pen
kių metų.

Veiks specialus skyrius 
silpnai arba visai lietuviškai 
nekalbantiems vaikams.

Aukštesnioje mokykloje 
veiks: V-VIII klasės. Į V-tų 
aukštesniosios klasę priima
mi mokiniai išėję LB nusta
tytų pradines mokyklos pro
gramų ir pristatę baigimo 
pažymėjimų arba išlaikę 
įstojamuosius egzaminus. 
Egzaminai bus rugsėjo 6 d. 
Francis M. McKay mokyklo
je 10 vai. ryto. Mokiniams 
kurie yra baigę K. Donelai
čio pradinę mokyklų įstoja
mųjų egzaminų į V klasę 
laikyti nereikės.

Dėl informacijų aukštes
niosios mokyklos reikalais 
prašome kreiptis pas moky
tojų D. Bindokienę telef. 
776-2036, mokyt. R. Kučie- 
nę telef. PR 8-0358, pradi

"DAINAVOS” ansamblio šį rudenį statomo muzikinio vei
kalo "Čičinskas” režisieriaus repeticija su solistais Chicagoje. 
Iš kairės sol. R. Mastienė, režisierius P. Maželis ir sol R. 
Strimaitis. V. Jasinevičiaus nuotr.

nės mokyklos Reikalais pas 
mokyt. O. Jagelienę telef. 
RE 7-4109.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratų ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo: 
LKVS Ramovė

Clevelando skyrius .... 10.00

Lietuvių Kambario Wayne Universitete 
vicepirmininkui

A. A.
AGR. JURGIUI BAUBLIUI 

netikėtai amžinybėn iškeliavus, nuoširdžiau
sių užuojautų žmonai ELENAI, dukrai RŪ
TAI su vyru MELVIN ir broliams su šeimo
mis reiškia

Wayne Statė Universite 
Lietuvių Kambario 

Komitetas

A. A.

KUN. JONUI GRIGONIUI 
netikėtai mirus, reiškiame užuojautų moti

nai ONAI, sesutėms ONAI ir VERUTEI 

NIKŠTĖNIENEI su šeima, broliui JUOZUI 

ir visiems giminėms

Elena ir Albertas 
Meilai

Leokadija ir Mečys 
Baliai ir šeima

- Mielam jaunystės dienų sporto bičiuliui

KAZIUI MERKIUI

netikėtai mirus, nuoširdžiausių užuojautų jo

žmonai ONAI, posūniui GEDIMINUI MAR-

GAICIUi bei kitiems artimiesiems reiškiame

ir drauge liūdime

Teofilė ir Zigmas Mišauskai, 
krikštasūnis Raimondas 

Mišauskas su žmona Zofija 
ir Marta bei Vytautas 

Aleksandras Račkauskai

PADĖKA

A. A.
ALBINAS GRĖBLIuNAS

mirė 1980 m. liepos 16 d.
”Aš nešioju mirti, lyg motina kūdikį po širdim ir 

kai jis gimsta, aš gyvenu naują gyvenimą".
Tai yra mintis, kuria a. a. Albinas Grėbliūnas giliai 

savyje nešiojo. Tai yra mintis, kuria mes norime da
lintis su visais, kurie mus širdingai ir gausiai užjautė: 
asmeniškai, laiškais, gėlėmis ir spaudoje skelbtomis 
užuojautomis. Ypatingai kun. J. Kidykui, S. J., ligos 
metu jį dažnai lankius, kun. A. Goldikovskiui, kun. 
Zarembai, S. J. ir kun. G. Kijauskui, S. J.

Liūdesyje
ŽMONA JUZĖ GRĖBUŪNJENĖ JR 
DUKROS MEILĖ KRYGER1ENĖ IR 

ALDONA MALĖNIENĖ
SU ŠEIMOMIS

A. A.

LTN. EDVARDUI NARUČIUI

mirus, nuoširdi užuojauta jo žmonai dr. AL

DONAI, vaikams ir giminėms

Justinas Liaukos
8761 LS Co. vyrų vardu

—rrwwi § K į R P T i

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu 10 doL ir prašau atsiųsti naujai išėjusių 
Bronio Railos knygų "VAIVOS RYKŠTĖ".

Pavardė ir vardas________

Adresas

JAV LB Švietimo Taryba 50.00
J. Garla, Cleveland.........20.00
V. Bitėnas, Scotch Plains 2.00
K. Mykolaitis, Detroit .. 7.00 
G. Bučmys, Cleveland .. 7.00 
P. Račiukaitis, Baltimore 7.00 
A. Zatkus, Lawndale .... 50.00 
LB Cape Cod

apylinkės valdyba ....20.00
O. Žadvydas, Tidewater 2.00 
I. Grigaliūnaitė, Cleveland 2.00
A. Kazis, Hot Springs .... 7.00 
Dr. K. Bobelis,

St Petersburg.............65.00
V. Džigas, Omaha ......... 10.00
G. Valiukėnas, Chicago . .12.00 
LB Hot Springs .............10.00
L. Barmus, Chicago .... 7.00
B. Turkevičius. E. Chicago 7.00 
R. Valiukėnaitė-Reilly,

Laramie ....................... 50.00
E. Elbė, Great Neck .... 2.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

Nurse

LVN’S
Work in a superior rated nursing 
home for:

AN HOUR
Plūs a raiše after 3 months. Plūs paid 
Health & Lite insurance and a lu- 
crative attendance incentive program. 
Paid vacation after 6 months plūs 
many other benefits included.

3 TO 11 SHIFT 
PART TIME * FULL TIME 

APPLY 
GOLDEN ACRES

2525 CENTERVILLE RD. 
DALLAS. TEXAS 75228 

214-327-4503
(33-36)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

For all shifts. Thru out Texas.
Other professional positions 

available. 
For information contact 
BETH HERNANDEZ 

713-627-2700
An Equal Opportunity Employer M/F 

01-37)

EXPERIENCED
HOUSEKEEPERS

Needed for high rise condo. Day fc 
evening shift. At least 3 years profes
sional ezperience required. Take 
charge type. Good starting wages.

216-221-6063
03-36)

WANTED JOURNEYMEN 
OR IST CLASS SKILLED 

TOOL * DIE MAKERS
and 

MACHINE OPERATORS
Mušt be able to Kt up work from 
blue prints A c'ose tolerance. Vagee 
and fringe benefits negotiable.

Send resume to:
ALPHA MANUFACTUR1NG CO. 

1717 Peeples St. 
Columbia. S. C. 29203 

M3-iS4-3772
(27-34)

LAYOUT FITTERS
BROAD CORPORATION. leading in- 
plant structural steel fabricator, is 
now accepting spplications for ez
perienced layout fitters. 2-3 yeers 
structural steel fabricating ezpenence 
in necesaary. Mušt be able to read 
and interpret structural steel blue- 
prints. Ezceilent salary and benefits.

Contact. Mr. Gengle
313-849-3067

or
313-849-3400.

(33-34)
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