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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ŠUOLIS | NEŽINIA
Ar ateitis priklauso tik drąsiems?

Vytautas Meškauskas

‘Tik nepridarykite kvailys
čių, kai aš numirsiu’ - baigda
mas savo dienas įspėjo idėjos 
bendrus Theodor Herzl, Sio
nizmo - ir tuo pačiu Izraelio - 
tėvas. Užgirdus apie Izraelio 
užpuolimą Irako atominės la
boratorijos, prisiminė tas įspė
jimas. Iš pirmo žvilgsnio tai 
buvo visų tarptautinių susita
rimų ir papročių pažeidimas. 
Tiesa, subombarduotame pas
tate galima būtų pasigaminti 
atominėms bomboms reikalin
gą medžiagą, bet pagal tą pa
čią logiką Indija galėtų bom
barduoti Pakistaną, o JAV So- 
vietiją!

Tai pasakius ateina mintis, 
kad gal JAV būtų teisingai pa 
sielgusios, jei - turėdamos ato
minį monopolį - būtų kaip 
nors sukliudžiusios sovietams 
įsigyti atominių bombų. Visa 
tarptautinė padėtis šiandien 
greičiausiai atrodytų visai 
kitaip ir pasaulis būt galėjęs il
gesnį laiką pasidžiaugti Pax 
Americana. Juk karo, kad ir 
šaltojo, metu dažnai nesiskai
toma su tarptautiniais teisės 
nuostatais, jei to reikalauja 
krašto saugumas. Taip teisi
nasi ir Izraelis. Nėra abejonės 
kad Irakas svajojo įsigyti ato
minių ginklų: oficialiai - kad 
atsiskaitytų su Izraeliu, su ku
riuo dar yra karo stovyje, bet 
greičiau, kad - turėdamas ato
minius ginklus - Irako prezi
dentas galėtų viešpatauti ara
bų tarpe. Tuo atveju lieka tik 
klausimas, ar Izraelis teisingai 
pasielgė puldamas jau dabar, 
prieš tai neišbandęs diploma
tinių kelių, ką Begino vyriau
sybei prikiša ir Izraelio opozi
cinė Darbo Partija. Juo la
biau, kad tuo žygiu - šuoliu į 
nežinią Izraelis labai sukliudė 
savo globėjų JAV pastangom 
suorganizuoti kokį bendrą 
frontą prieš sovietų veržimąsi 
į Pietus.

Rizikuoti tikint, kad tik drą. 
siems priklauso ateitis, Beginą 
stūmė palyginti trumpa, dar 
nė šimto metų neturinti Izrae
lio istorija. Dar 1895 metais 
Theodor Herzl - grįžęs į Vieną 
iš Paryžiaus, kur matė žydų 
pogromą - svajojo apie kokį 
nors plotelį žemės paviršiuje: 
‘... kur mes galėtumėm nesi
varžyti dėl savo lenktų nosių, 
juodų ar rudų barzdų bei krei 
vų kojų!’ Palestina neatrodė 
jam tada labai tam tinkama 
... sveikatos sumetimais.

Už poros metų pirmas sionis 
tų kongresas Bazelyje visdėlto 
nutarė, kad tėviškės atstaty
mui geriausiai tinka Palestina, 
Ilgai nieko praktiško nebuvo 
padaryta. Kai Herzl pasiūlė 
pinigų Turkijos, kuri valdė Pa 
lestiną, sultonui Abdul Hamid 
II, tas melancholiškai atsakė: 
‘Žydai geriau tegul taupo sa
vo milijardus. Kai mano im

perija bus daloma, jie gal 
gaus Palestiną dovanai’.

Taip ir atsitiko. 1917 m. 
lapkričio mėn. britų karo me
to premjero Loyd George už
sienio reikalų ministeris lordas 
A.J. Balfour - laiške baronui 
Rothshildui - pareiškė, kad 
britų vyriausybė žydų tėvynės 
įsteigimui Palestinoje pritaria. 
O tą syk britų žodis toje pa
saulio dalyje buvo galutinis. 
Arabai ir šiandien tai skaito di
džiausiu britų nusikaltimu. 
Juo labiau, kad jie - raginda
mi arabus sukilti prieš Turki
ją - jiems pažadėjo arabų vals
tybę nuo Viduržemio jūros iki 
Persijos įlankos.

Iš pradžių neskaitlingų Pa
lestinos žydų santykiai su ara
bais buvo geri. Dar taikos kon
ferencijos Versalyje metu 
Herzl įpėdinis, vėlesnis Izrae
lio pirmas prezidentas Chaim 
Weizmann susitarė su emiru 
Feisalu - dabartinio Jordani
jos karaliaus Husseino seneliu 
dėl žydų įsileidimo į Palestiną. 
Toks neblogas arabų-žydų su
gyvenimas, pastarųjų vis dau- 
giaus atvažiuojant, ilgainiui 
žymiai pablogėjo. Galutiną 
akstiną sukurti Palestinoje sa
vo valstybę davė antisemitiz
mas Lenkijoje Pilsudskio lai
kais ir ypač Adolfo Hitlerio įsi
viešpatavimas.

Tolimesnė istorija - nuo 
1948 m. ir Izraelio įkūrimo - 
geriau atsimename. Kariškai 
ji buvo pasisekimas po pasise
kimo. Laimėjimui, kaip žino
me, nėra pakaitalo. Net da
bar, kai likimas arabams at
nešė neįsivaizduojamą turtą 
naftos pavidale.

Kalbant apie arabus labai 
(Nukelta į 2 psl.)

Gegužės 31 d. Hartforde įvykusios Rytinio pakraščio tautinių šokių šventės vaizdas. "Sadutė” 
M. Banevičiaus nuotr.

Onos Ivaškienės, Kotrynos Marijošienės' ir Jadvygos Matulaitienės pagerbimas Tautinių 
šokių šventės metu. Iš kairės: Ona Ivaškienė, Gediminas Ivaška, Rūta Mickūnienė, Vytautas 
Marijošius, Jadvyga Matulaitienė, Danutė Raškevičiūtė, Alfonsas Dzikas, Dalia Dzikienė, Rai
mundas Balsys. M. Banevičiaus nuotr.

ĮSPŪDINGA TAUTINIU ŠOKIU ŠVENTĖ
Gegužės 31 d. Hartforde 

vykusi Rytinio pakraščio 
tautinių šokių šventė senai 
jau baigėsi, o vis dar ma
tai šimtus mūsų gražaus 
jaunimo puošniuose tauti
niuose rūbuose, girdi smar
kius žiūrovų plojimus, kal
biesi su svečiais. Tokios 
šventės retos, todėl taip il
gai išsilaiko atmintyje, ir 
lyg gyvos, būna mūsų tarpe.

Jau penktadieni po pietų, 
suvažiavus daugumai šokė
jų, vadovų ir tėvų, ir apsi
stojus puikiame Ramada 
Inn, prasidėjo darbas.

šeštadienį nuo ankstyvo 
ryto Trinity kolegijos spor
to salėje vyko Įtemptas dar
bas. Prieš pietus iki ma-

J. BENIŪNAS

šiaušių smulkmenų pakar
tojami grupių įėjimai, susi- 
grupavimas, išsidėstymas 
kiekvienam šokiui. Po per
traukos, ir rengėjų parūpin
tų užkandžių, tęsiama šokių 
šventės repeticija. Su or
kestru, vėliavom, su prane
šėjom. Visi supranta, kad 
tai paskutinė proga kai ką 
pataisyti, kai ko išmokti, 
todėl kantriai ir atidžiai 
klausoma ir mokomasi. Va
karop šokėjai autobusais 
grįžta į viešbutį trumpam 
poilsiui ir susitvarkymui. 
Vėliau, kas norės, vyks Į šo
kėjams, tėvams ir svečiams 
Lietuvių Klube rengiamą 
susipažinimo vakarą.

Sekmadienį, besirenkan
čius į pamaldas maloniai 
nustebino lietuvių parapijos 
klebonas kun. Juozas Matu
tis. Jis kiekvieną prie durų 
sutiko, o po šv. Mišių, sve
čius paprašė Hartforde 
jaustis kaip namuose. Toks 
klebono lietuviškas svetin
gumas, choro, vadovaujamo 
muz. Jurgio Petkaičio, ir so
listų — Irenos Petkaitienės 
ir dr. Izidoriaus Alio įspū
dingas giedojimas didino 
šventišką nuotaiką.

Gerokai prieš šventės 
pradžią iš toliau ir arčiau 
atvykusieji būriavosi prie 
sporto salės. Dalijosi įspū
džiais, gyrė puikiai atro
dančius šokėjus, stebėjosi 
rengėjų energija ir sumanu
mu. Gėrėjosi ir aplinka, čia 
tiek daug medžių, daug ža
lumos, daug saulės. Maloni 
atgaiva iš didmiesčių ištrū
kus. Garsintuvai kviečia sa
lėje užimti vietas.

Prie mikrofono šios šven
tės programos pranešėjos: 
Sigita Banevičiūtė ir Biru
tė Zabulienė. Abi tautiniuo
se rūbuose atrodė puikiai. 
Pasikeisdamos, lietuvių ir 
anglų kalbomis pranešinėjo 
aiškiai ir sklandžiai, šven
tės muzikos vedėjo muz. 
Jurgio Petkaičio diriguoja
mas orkestras groja ”Amer- 
ica, the beautiful”. Garbės 
svečiai: gubernatoriaus at
stovas Orest Dubno, Lietu- 
Vos generalinis konsulas 
Anicetas Simutis, JAV 
LB Krašto vald. pirm. Vy
tautas Kutkus ir Hartfordo 
Švč. Trejybės lietuvių para
pijos klebonas kun. Juozas 

(Nukelta į 4 psl.)
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SMITItlĖ POUTI^į^

Reaganas ir Mitterrandas eina skirtingais keliais į tq patį tikslą

Socialisto Francois Mit- 
terrando išrinkimas Pran
cūzijos prezidentu išsklaidė 
mitą, kad pramoningasis de
mokratinis pasaulis kryps
ta į dešinę. Kaip toli Pran
cūzija po 23 metų dešinių
jų valdymo pasuko į kairę, 
galima bus atsakyti tik po 
birželio 14 ir 21 d. d. par
lamento rinkimų. Nuotaikų 
tyrinėtojai, kurie prieš mė
nesį iki prezidento rinkimų 
tiksliai išpranašavo Mitter- 
rando laimėjimą, dabar tei
gia, kad naujame parlamen
te kairieji vyraus trys prieš 
du santykiu. Socialistai ten 
turėtų apie 190 atstovų, o 
komunistai — 90. Tokiu bū
du kairiosios koalicijos su
sidarymas priklausys nuo 
komunistų sąlygų paremti 
naują vyriausybę ...

Šuolis į nežinią...
(Atkelta iš 1 psl.) 

dažnai užmirštama, kad - ne
paisant bendros kalbos ir reli
gijos - jie yra suskilę į daugelį 
valstybių, kurių valdančios 
klasės žiūri su didžiausiu ne
pasitikėjimu viena į kitą. Tur 
būt Kissingeris buvo teisus - 
per NBC Today programą - 
prileisdamas, jog faktinai ir 
kitos arabų valstybės yra pa
tenkintos smūgiu Irakui, kurio 
prezidentas tikrai svajojo pra
plėsti savo valdžią Arabijos pu 
siasalio link. Atskiros arabų 
valstybės yra perdaug skirtin
gos savo kultūros lygiu, kad 
galima būtų kalbėti apie susi
jungimą kitaip, kaip tik jėga.

Ir nereikia užmiršti, kad 
Irakas yra įsivėlęs ir į karą su 
Iranu. Kaip tik dabar, birže
lio mėn., ten yra geriausios są
lygos karinei akcijai. Liepos 
mėn. jau prasideda karščiai. 
Yra duomenų manyti, kad Ira. 
kas tokią akciją ir planuoja, 
norėdamas užimti Abadano 
uostą ir priversti Iraną suda
ryti jei ne taiką, tai bent pa
liaubas. Iš paties Irano ateina 
žinios apie vis didesnius vi
daus nesutikimus. Iš preziden 
to Bani-Sadr atėmus teisę va
dovauti kariuomenei, visa val
džia atiteko dvasiškiams.

Washingtono administraci
jos reakcija į Izraelio paskuti
nį žygį buvo labai negriežta. 
Valstybės Sekretorius Haig ra
porte kongresui prileidžia, 
kad toks Izraelio žygis pažeidė 
JAV įstatymą, leidžiantį par
duoti ginklus tik apsigynimui. 
Už tat pereitai savaitei užpla
nuotas papildomas keturių 
F-115 lėktuvų pristatymas Iz
raeliui buvo suspenduotas. Ta
čiau pats Haigas dėl to neati- 
dėjo savo kelionės į Kiniją, ma
tyt nenorėdamas asmeniškai 
įsivelti į ginčus dėl Izraelio pa 
sielgimo teisingumo. Turint 
galvoje bendrą tarptautinę si
tuaciją kuri kasdien keičiasi, 
šiuo metu dar per anksti spręs
ti ar Beginąs tikrai padarė tą 
vieną kvailysčių, dėl kurių sa
vo įpėdinius įspėjo Theodor 
Herzl.

Praeitą sekmadienį pir
miniuose rinkimuose socia
listų partija gavo didelę 
persvarą, tuo tarpu gaullis- 
tų ir buv. prezidento parti
jos surinko žymiai mažiau 
balsų negu tikėjosi.

Laukiant sekančio sek
madienio rinkimų rezulta
tų, šiuo metu sustokime 
prie Mitterrando asmeny
bės bei pažiūrų ir kaip jos 
gali atsiliepti į Vakarų san
tarvę. Ekonomiškai Mitter
randas galvoja 100% prie
šingai negu Reaganas, nors 
abu siekia tokio pat tikslo 
— ūkinio atkutimo. Jei Rea
ganas tikisi to pasiekti ma
žindamas valdžios aparato 
įsikišimą, biudžetą ir ap- 
kirpdamas mokesčius, Mit
terrandas nori pakelti vals
tybės tarnautojų skaičių 
220.000 žmonių, suvalsty
binti bankus ir didžiąsias 
įmones. (Faktinai jau da
bar 12% pramonės Prancū
zijoje yra suvalstybinta, 
Mitterrandas norėtų tą nuo
šimtį padidinti iki 17). Per
eitą savaitę Mitterrandas 
savo dekretu pakėlė mini- 
malinį atlyginimą iki 503 
dolerių į mėnesį, padidino 
pensijas ir paskyrė bilijoną 
dolerių pigių butų statybai. 
Pagal beveik visų kraštų 
patyrimą, tokios priemonės 
veda prie infliacijos padi
dėjimo. Mitterrandas jai 
ne daug skiria dėmesio. 
Algų pakėlimas, jo nuomo
ne, ves prie pinigų padau
gėjimo apyvartoje, o tai 
prie ūkinio atkutimo.

O kaip užsienio politiko
je? Iš pirmo žvilgsnio skir
tumas ir čia milžiniškas. 
Mitterrandienė p i r minin- 
kauja paramos komitetui 
Sailvadoro kairiesiems par
tizanams. Mitterrando as
meniškas patarėjas užsie
nio politikos srityje yra 
Debray, buvęs Fidel Castro 
sėbras, kuris, tiesa, laikui 
bėgant atsisakė daug radi
kalių pažiūrų, bet vistiek 
laikomas bent pusiau mark
sistu. Debray sritis tačiau 
yra santykiai su Trečiuoju 
pasauliu.

Europos reikaluose Mit
terrandas yra artimesnis 
Washingtono pažiūrai. Jis 
pritarė amerikiečių viduti
nės distancijos ginklų at
kėlimui į Vakarų Europą 
kaip atsvarą sovietų SS-20 
raketoms. Jis net griežčiau 
kaip buvęs prezidentas Gis- 
card d’Estaing smerkia so
vietus dėl invazijos į Afga
nistaną ir Lenkijos spaudi
mo. Mitterrando užsienio 
reikalų ministeris Glaudė 
Cheysson, iki šiol ėjęs aukš
tas pareigas Europos ūki
nėje Bendruomenėje laiko
mas nuosaikių pažiūrų. Už- 
pereitą savaitę viešėjo Wa- 
shingtone ir lengvai surado 

bendrą kalbą su Valstybės 
sekretorium Haig’u. Santy
kiams dar daugiau pagerin
ti Reaganas į Paryžių siun
čia viceprezidentą Bush’ą, 
o su pačiu Mitterrandu jis 
susitiks Kanadoje įvyksian
čioje pramoningų valstybių 
viršūnių konferencijoje.

Birželio 3 d. Mitterran
das ilgai kalbėjosi su N. Y. 
TIMES J. Restonu. Prancū
zijos prezidentas stengėsi 
pabrėžti, kad jis ir Reaga
nas faktinai siekia 'to pa
ties, tik kiek skirtingais ke
liais, susidariusiais dėl skir
tingų abejuose kraštuose 
sąlygų. Pavyzdžiui, Prancū
zijoje socialistai reikalauja 
nusavinti tas įmones, ku
rios praktiškai turi mono
polį. Mitterrandas taip pat 
yra susirūpinęs’ dėl Vakarų 
karinio ir ūkinio saugumo. 
Jam rūpi, kad Vakaruose 
apskritai sumažėjo tikėji
mas į savo civilizaciją ir jos 
vertybes.

Sekretorius Haig po pasi
kalbėjimo su Prancūzijos 
užs. reik. min. Cheyson taip 
pat konstatavo, kad dauge
lyje sričių abiejų kraštų pa
žiūros yra vienodos.

Įdomu, kad šiuo metu ak
tualiausias klausimas Pary
žiuje yra ... aukšti JAV 
nuošimčiai už paskolas. Jie 
traukia dolerius į šį kraštą 
ir todėl jų vertė, palyginus 
su Europos vauiutomis, pa
kilo. Aukštesnė palyginama 
dolerio vertė skatina impor
tą į šį kraštą., Tai eūropie-

Maskva neduoda ramybės 
lenkams komunistams

Praėjusią savaitę politinė 
įtampa Lenkijoje ėmė vėl 
kaisti, kada Sovietų komu
nistų partijos centrinis ko
mitetas atsiuntė griežtą 
laišką Lenkijos komunistų 
partijos centriniam komite
tui, kaltindamas pirmąjį se
kretorių S. Kanią ir minis- 
terį pirmininką W. Jaru- 
zelskį, kad jis keletą kartų 
pažadėję imtis priemonių 
padėčiai stabilizuoti, bet li
gi šiolei nieko ta kryptimi 
nepadarę. Laiško tonas ir 
metami kaltinimai labai pri
mena panašią taktiką, pa
naudotą prieš įsibrovimą 
1968 m. čekoslovakijon, 
ypač jo pabaigoje įspėji
mas, jog Lenkija nebūsian
ti palikta viena kontrarevo- 
liucinierių malonei.

Lenkijos centrinis komi
tetas į trečią dieną po laiš
ko gavimo susirinko specia
laus posėdžio, kuris praėjo 
triukšmingai, bet neišsipil
dė pranašystė, kad jame 
kris Kania ir Jaruzelskis, 
kaip to reikalavo kai kurie

■ Iš kitos pusės
čia jau minėjom Leonardo Valiuko reikalavimą:

”Visą Lietuvos laisvinimo darbą reikia pavesti 
amerikiečiams profesionalams... Tam tikslui kas
met turėtumėm surinkti 200.000-300.000 dolerių. 
Tam užsimojimui, kiek teko patirti, pritaria PLB 
vadovybė ir JAV LB Krašto valdyba.”
Taip buvo atspausdinta PASAULIO LIETUVYJE, 

PLB oficioze. Už tat reikia manyti, kad ’vyr. valdžia’ iš 
tikro pritaria. Kan. F. Kemėšis rašė Pirmame (nepriklau
somos Lietuvos) Dešimtyje:

”... iš Lietuvos delegacijos (Paryžiaus Taikos kon
ferencijoje) pirmininko prof. Voldemaro Egzeku- 
tyvinis (Amerikos Lietuvių) Komitetas gavo laiš
ką, kuriame jis rekomendavo paimti propagandos 
darbui Amerikos spaudoje buvusį Paryžiuje vieną 
amerikietį vardu Buoir’ą, ir jam kuriam laikui tą 
darbą pavesti. Komitetas, p. Voldemaru pasitikė
damas, sudarė su p. Buoir’u sutartį ir asignavo tam 
tikslui 60.000 dolerių. Kampanija ėjo jau 1919 me
tais su didžiausiu pasisekimu.”

Iš to išeitų, kad per 60 metų padarėm regresą. Se
nieji Amerikos lietuviai pasamdė amerikietį tik propagan
dos darbui ir tam reikalui asignavo nūdieniais doleriais 
skaičiuojant apie 600.000, tuo tarpu 'pasaulinė bendruo
menė’ pagal Valiuko samatą galėtų surinkti tik du ar tris 
šimtus tūkstančių nusmukusių dolerių ne tik propagan
dai, bet ir visam laisvinimui!

žinoma, galima pradėti aiškinti, kad Valiukas ne
tiksliai parašė. Visas reikalas tik sukasi apie ’public rela- 
tions’, kaip dabar mandagiai vadinama propganda. Ir jei 
nūdien kiekviena institucija, net ir ligoninės, turi savo 
public relations departamentus, kaip be jo gali apsieiti 
'pasaulinė bendruomenė’. Ir jei tam darbui bus pasamdyti 
'profesionalai', rasit, galima bus padaryti daugiau nuo
traukų Baltuosiuose Rūmuose. Labai gerai, bet ką tai 
bendro turi su laisvinimu? vm

čiams patinka. Blogiau, kad 
jie pabrangusiais doleriais 
turi mokėti už naftą.

Panašiai skundėsi ir Va
karų Vokietijos kancleris 
Schmidtas, neseniai viešė
damas Washingtone. Rea- 
gano atsakymas abejais at
vejais buvo toks pat, nuo
šimčiai sumažės, kai tik 
JAV ūkis susitvarkys.

užkietėję promaskviniai ko
miteto nariai. Jų manymu, 
darbininkų unijoms esą pa
daryta perdaug ir nepatei
sinamų nuolaidų, partija 
praradusi visišką spaudos ir 
žinių tarnybos kontrolę, so
vietų karių kapinėse pasta
tyti paminklai vandališkai 
išniekinami ir partija bei 
vyriausybė nieko nedaranti. 
Kaltinamiesiems išsilaikyti 
padėjo tai, kad unijos at
šaukė numatytą bandomąjį 
streiką, reikalaujant nu
bausti policijos pareigūnus, 
kurie persistengė ir suža
lojo prieš kiek laiko strei
kuojančius darbininkus.

Stebėtojų nuomone, visa 
tai tėra tik priedanga. Iš 
tikrųjų Maskva baiminasi, 
kad liepos 14 d. turįs prasi
dėti Lenkijos komunistų 
partijos visuotinis suvažia
vimas galįs išsprūsti iš 
Kremliaus kontrolės — iš 
centrinio komiteto išmesti 
prosovietinius užkietėjėlius, 
kuriems pavesta budėti, kad 
Lenkijos komunistų partija

PATIKSLINIMAS
Birželio 4 d. 'Iš kitos Pu

sės minima W. Woroszyls- 
kio apibraiža vadinasi ”Mi- 
losz in Polish Eyes”.

savo nepaklusnumu neduo
tų pavyzdžio kitų kraštų ko
munistams. šiuo atžvilgiu 
Maskva labai jautri. Pvz. 
Katowicų mieste kongreso 
atstovai buvo demokratiš
kai išrinkti, tačiau Maskva 
jų nepripažįstą. Be abejo 
bus ir daugiau nesusiprati
mų.

Politinės padėties netik
rumą komplikuoja ir labai 
blogi ekonominiai reikalai: 
gamyba mažėja, prie par
duotuvių eilės driekiasi, gi 
eksportas beveik visiškai 
sustojo. Vaizdžiai tariant, 
dabartinis Lenkijos ūkis la
bai primena tvarką nusigy
venusio bajoro dvare.

Čekoslovakija krito, ka
da rusai įsiveržė į ją pana
šaus kongreso išvakarėse. 
Lenkijos komunistų parti
jos kongresas artėja. Ar 
neatsitiks tas pats ir su 
lenkais? Tiesa, tuo tarpu 
vyksta apsišaudymai pik
tais žodžiais ir laiškais. Ka
riuomenės judėjimo nesi
mato. Bet rusai ją gali pa
judinti labai skubiai, jeigu 
jiems tai reikalinga.

OPPORIbNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

to work and live in emali Congen- 
ial 3. W. Community and Hospital. 
Immediate openings. Gcod salary. 
Liberal Personnel policies. 
Appiv call or write to: Community general 

hospital
P. O. Drawer Z. 

Jai, New Mesdco 88252
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JAUNIMAS BAIGIA MOKSLO METUS
Birželio mėnuo - mokslo me. 

tų baigimo mėnuo. Juos bai
gus vieniems teks rudenį grįžti 
aukštesnėn klasėn, kitiems rei 
kės pereiti į aukštesnę mokyk
lą, o daugelis universitetų ar 
kolegijų studentų įsigys diplo
mus ir eis ieškoti pirmojo dar
bo. Ir čia paaiškės kas-kaip ir 
kiek įvertino seną romėnų po
sakį, jog ne mokyklai, bet gy
venimui mokomės. O gyveni
mas žiaurus - pasigailėjimo ja
me nėra — pridėdavo pedago
gai nepriklausomybės laikais 
Lietuvoje. Po gero pusšimčio 
metų - ir dar svetimame kraš
te - jis nė kiek nesušvelnėjo. 
Priešingai, prisidėjo proble
mos - kaip nedarbas, varžybos 
dėl gilesnio įgudimo ir pan. - 
kurių anais laikais savame 
krašte nepažinome.

Mokykla, kokia ji bebūtų, 
suteikia tik pagrindines teori
nes žinias su minimalia prak
tika, lyg ir praveria akis, kad 
ją baigęs ir išėjęs gyveniman 
matytų ir žinotų ko jam trūks
ta pasirinktoje specialybėje ir 
kur bei kaip jis galėtų savo mo
kėjimą papildyti, kiek iš jo pa
reikalaus praktinis gyvenimas 
Bet ir čia ne visi vienodai pasi
ruošę, nors ir tose pat sąlygo
se, pasiima diplomus. Kurie 
atsidėję rimtai dirbo ir savo 
studijose siekė aukštumos - su 
šypsena veide galės rinktis ge
riausią iš keletos gautų pasiū
lymų. Kiti- vaikščios iš vie
nos vietos į kitą ir vis gaus tą 
patį atsakymą: mes jums pra
nešime. O to pranešimo lau
kiant ir nesulaukiant, kantry
bei išsekus, teks imtis bet ko
kio prieinamo darbo, tik ne 
toje srityje, kuriai buvo metais 
tik pro pirštus ruošiamasi.

Atrodo, kad išvada pati sa
vaime peršasi: tiek tėvų, tiek 
mokytojų, tiek pagaliau ir vi
sų galinčių paveikti, pareiga 
būtų įskiepyti mokslus einan
čiam jaunuoliui, kad visa jo 
ateitis pareina nuo to, kaip jis 
išnaudos savo mokslo amžių.

Jeigu seniau skaityti bei ra
šyti mokėjimo pakakdavo, o 
vėliau aukštesniosios mokyklos 
baigimas atverdavo galimy
bes ir gerelesnius darbus, tai 
dabar labai dažnai net baka
lauro laipsnio nebegana. Rei
kalaujamą daktarato, dar ir iš 
garsaus universiteto! Gerieji 
ir gabieji viliojami ir grobsto
mi, vidutiniokams galimybės 
mažėja ir be abejo mažės. To
dėl visi, kurie tik mokosi - ir 
neturi ambicijos prasimušti į 
pirmaujančius pasirinktoje 
specialybėje, kol dar perdaug 
nesugaišta - tepasirenka tas 
mokslo šakas, kur jie gali iškil
ti bent aukščiau vidurkio, kad 

be vargo galėtų grumtis, kada 
jau teks praktikoje pareikšti 
savo gebėjimus.

Šiandien aukštojo mokslo 
siekimas pinigiškai brangsta ir 
daug kam bus nebeprieina
mas. Didelė nelaimė tiems, 
kurie jaunystėje neįsigys pasi
ruošimo specialybei, nes pap
rasti darbininkai bus pirmieji, 
kurie tobulėjančios technikos 
amžiuje atsidurs bedarbių ei
lėse. Priešingai, gabieji ir pa
žangieji, jeigu jie dar ir vasa
ros atostogas suriš su trumpa
laikiu darbu iškiliose bendro
vėse, įstaigose ar įmonėse - ga
lės tikėtis ir lengviau gauti sti
pendijas, ir užsitikrinti sau pir. 
mąjį darbą.

Visa tai, kas mūsų buvo čia 
prisiminta, liečia įsigyvenimą 
vietos sąlygose. Kaip tautinė 
grupė, mes turime dar specia
lių lietuviškojo gyvenimo už
davinių. Juos vykdant, senes
nioji karta pagrįstai laukia, 
kad ją natūraliai pakeistų jau
nieji, kurie šiuo metu mokslo 
metus baigia ir per savo šei
mas, organizacijas bei lituanis. 
tinęs mokyklas ruošiasi lietu
viškojo gyvenimo vadovais. Ir 
čia, kaip ir visur kitur, vien 
jaunystės nepakanka. Greta 
jos reikalingas ir visuomeninis 
nusiteikimas, ir savo tautinių 
tradicijų pažinimas bei susi
gyvenimas su jomis, ir savo 
gimtosios kalbos mokėjimas - 
kad būtų galima iš pirmųjų 
šaltinių pažinti savo tautos is
toriją, amžiais sukrautas kul
tūrines vertybes ir politines 
bei socialines problemas.

Kurie neseniai baigė, dabar 
baigia ar ateityje baigs mo
kyklas, turės tapti būsimais 
mūsų laikraščių redaktoriais, 
žurnalistais, literatūros kūrė
jais, tautinio meno puoselėto
jais, visuomenės vadovais ar 
politiniais kovotojais, siekian
čiais tėvų gimtojoje žemėje 
valstybinės laisvės atkūrimo. 
Tai yra kiekvieno susipratusio 
lietuvio lūkesčiai iš jaunimo, 
kuris ateina senųjų veikėjų pa
keisti lietuviškame išeivijos gy
venime - ir tai ne vien skam
biais šūkiais bei tuščiomis fra
zėmis, bet kietu darbu ir giliu 
įsijautimu į savo ateities įpa
reigojimus.

To siekiančiam jaunimui ir 
šios metų baigtuvės nebus atos
togų pradžia, kaip jų drau
gams amerikiečiams. Tuos 
savo idealiuosius jaunuolius ir 
jaunuoles matysime lietuvių 
jaunimo stovyklose, lituanisti
niuose kursuose, jaunimo ma
nifestacijose, o gal ir paplūdi
miuose, bet su lietuviška kny
ga prieš akis. I juos ir krypsta 
mūsų džiaugsminga viltis.

Amerikos Lietuviu Tau
tinės Sąjungos Chicagos 
skyriaus valdybos sušauk
tame susirinkime, įvyku
siam š. m. birželio 7 d., Lie
tuvių Tautiniuose Namuo
se, Chicagoje, paminėta di
džiųjų trėmimii ir sukilimo 
40 metų sukaktis.

Apie trėmimus žodį tarė 
šių eilučių autorius, Anta
nas Juodvalkis. Prisiminė 
raudonojo komunizmo inva
ziją į žydinčią ir gyvenimą 
kuriančią Lietuvą, rusiškų
jų ordų nusiaubtą kraštą, 
žmonių žudymus, kalinimus 
ir trėmimus j Sibirą lėtai 
bado ir šalčio mirčiai. Nu
braukė laiko dulkėmis ap
neštus 1941 metų įvykius, 
priminė Lietuvai padarytą 
žalą ir tautos naikinimą. 
Raudonųjų rusų okupacijos 
metais, Lietuva neteko nu
žudytais, įkalintais ir iš-’ 
tremtais apie 400000 lietu
vių, o pridėjus vokiečių na
cių aukas, gaunasi siaubą 
keliantis 3 '4 milijono skai
čius. Patirtus nuostolius, 
Lietuva atgavo tik 1966 me
tais, kai gyventojų skaičius 
vėl pasiekė trijų milijonų 
ribą, nors j šį skaičių įeina 
kolonistai rusai ir raudono
sios armijos kariai. Reikė
jo 20 metų, kol Lietuva pa
siekė prieš okupacijas turė
tą gyventojų skaičių.

Rusiškasis okupantas ir 
šiandien tebenaikina lietu
vių kovotojus, ginančius 
tautos, religijos ir žmogaus 
teises. Ir šiandieną dar te- 
bekankinami lietuviai dar
bo stovyklose, psichijatrinė- 
se ligoninėse, kalėjimuose, 
tremtyje. Tik gyvendamas 
laisvėje ir nepriklausomoje 
valstybėje, lietuvis atgaus 
kūrybingumą ir pasitikėji
mą.

Suterorizuota ir naikina
ma lietuvių tauta, žvelgė į 
Vakarus ir laukė pagalbos. 
Kilus karui, lietuviai spon
taniškai įsijungė į sukilimą 
ir vijo okupantą iš savo že
mės.

Apie tai žodį tarė sky
riaus pirmininkas Jonas 
Jurkūnas, aktyvus sukili
mo dalyvis. Jis pažymėjo 
sukilimo tris būdingus 
bruožus: visuotinumą, drą
są ii- humaniškumą.

Sukilime dalyvavo visa 
tauta, visame krašte. Pagal 
vietos sąlygas ir esamas 
aplinkybes, organizavosi lie
tuvių būriai ir stojo į kovą 
su dar stipriu ir gausiu 
priešu.

Lietuviai sukilėliai nau
dojosi savo vietovės pažini
mu, nors buvo labai menkai 
ginkluoti. Ginklais ir amu
nicija apsirūpindavo iš be
sitraukiančių rusų,todėl su
prantamas toks didelis žmo
nių aukų skaičius. Sukilė
lių drąsa ir vietos pažini
mas, dažnai nulemdavo lai
mėjimą.

Trečias būdingas sukilė
lių bruožas buvo humaniš
kumas. Paimtų belaisvių 
nežudė, neniekino, neskriau
dė. Ginklas buvo naudoja
mas save apsiginti ir duo
tam įsakymui įvykdyti. Su
žeistieji belaisviai buvo ga
benami į ligonines ir jiems 
suteikiama mediciniška pa
galba.

Lietuvių sukilimas paro
dė, kad tauta nori gyventi 
laisvai ir jokie globėjai — 
okupantai lietuviams nerei
kalingi. Sukilimas atidengė 
rusų komunistų skelbiamus 
metus ir viso pasaulio mul
kinimą. apie Lietuvai at
neštą "laisvę” ir gerbūvį. 
Nepriklausomo gyvenimo 
laikotarpis išaugino lietuvy
je savistovumą ir laisvės 
troškimą, todėl, progai atė
jus, visuotinai pasipriešino 
okupantams ir iš savo kraš
to išvijo.

Atsistojimu: ir susikaupi
mo minute pagerbti žuvu
sieji sukilimo dalyviai, ka
lėjimuose ir koncentracijos 
stovyklose nukankintieji bei 
nuo bado ir šalčio mirusieji 
Lietuvos vaikai.

Susirinkimas
Po šios minėjimo dalies, 

buvo tęsiamas susirinkimas, 
pagal pateiktą darbotvarkę. 
Jonas Jurkūnas susirinki
mui pirmininkauti pakvie
tė Joną Vedegį, o sekreto- 
riautį Stasį Mankų.

Praėjusio susirinkimo 
protokolą perskaitė, tada 
sekretoriavęs, o dabar pir
mininkaujantis Jonas Ve- 
degys. Tai ne pirmas kar
tas, kad jo rašyti protoko
lai visad sulaukia pagiri- 
mų ir priimaipi be pakei
timų.

Naująją valdybą pristatė 
Jonas Jurkūnas, kuriam te
ko pirmininko pareigos, ki
ti nariai pasiskirstė taip: 
narė renginiams — Severi
ną Juškienė, sekretorė — 
Bronė Kremerienė, iždinin
kas — Viktoras Mastys ir 
vicepirm. — Vytautas Mar- 
chertas.

Valdyba apmetė ir veik
los planą ir pateikė susirin
kimui pasisakyti. Valdyba 
dviem kryptimis: bandys 
pravesti naujų narių vajų 
bei paieškoti būdų įjungti 
jaunuosius, jau turimus na
rius, į aktyvesnį darbą, 
šiems tikslams būtina visų 
narių parama.

Susirinkimus stengsis pa
įvairinti paskaitomis, daž
niausiai iš lietuvių gyveni
mo ir veiklos. Svarbios ir 
kitos gyvenimo šakos: in
vestavimai, socialiniai rei
kalai ir kita, bet apie juos 
rašoma ir vietiniuose laik
raščiuose bei žurnaluose, 
tad galima pasiskaityti, o 
lietuviška veikla ir reikalai 
prašosi pasvarstomi susi
rinkimuose.

Diskusijų metu pritarta 
valdybos užmojams ir palin
kėta sėkmingai vykdyti.

Apie ALT Sąjungos sei
mą, įvykusį š. m. gegužės 
23-24 d. Dearborn, Mich., 
pranešimą padarė sąjungos 
valdybos vicepirm. informa
cijai Mečys Valiukėnas. I 
smulkmenas nesileido, nes 
buvo rašyta daugelyje lie
tuviškų laikraščių, tik pa
stebėjo, kad seimas buvo 
darbingas ir vieningas.

Naujoji sąjungos valdyba 
išrinkta iš Chicagoje ir jos 
apylinkėse gyvenančių na
rių. Seimas susilaukė daug 
sveikinimų iš įvairių orga
nizacijų ir veiksnių. Keisto
kai nuskambėjęs PLB val
dybos pirmininko V. Ka- 
manto trijų žodžių laiškas, 
kai tuo tarpu JAV LB Kraš
to valdybos pirm. V. Kut- 
kus sekė daugelį posėdžių.

Seimo įtarpe įvykęs Vil
ties draugijos susirinkimas, 
staigmenų neatnešė. Išklau
sytas pirm. dr. Danieliaus 
Degėsio išsamus ir vaizdus 
pranešimas ir perrinkta ta 
pati valdyba.

Taip pat seimo darbotvar
kės įtarpe, buvo parodytas 
naujai pagamintas filmas 
— Lietuvos prezidentas An
tanas Smetona. Filmas pa
gamintas profesionaliai, yra 
vertingas dokumentas, ro
dytinas mokyklose ir orga
nizacijų susirinkimuose.

Po pranešimo buvo pa
reikšta kai kurių nuomonių 
dėl filmo ir kitų reikalų.

Įdomus buvo Jono Jurkū
no įvadas į paskaitų ciklą — 
Lietuviškojo, visuomeninio, 
politinio ir kultūrinio gyve
nimo sūkuriuose. Paminėjo 
lietuvių veiksnių skirtingą 
pažiūrą į santykiavimą su 
okupt. Lietuvos žmonėmis 
ir Helsinkio aktų interpre
tavimą. Mūsų veiksnių tiks
lai yra vienodi, bet priemo
nės jiems siekti įvairuoja 
ir įneša tam tikro kartėlio 
ir nesutarimų. Yra matomi 
pasikeitimai j aukštesnius 
teigimus. Paminėjo V. Vai
tiekūno ir dr. V. Vardžio 
straipsnius AIDŲ žurnale. 
Jų paskelbtos kai kurios 
mintys prašosi tolimesnių 
studijų ir atsiliepimų.

Bendradarbiavimo klausi
mas labai svarbus nes ank
styvesni kai kurių asmenų 
padaryti pareiškimai, su
skaldė lietuvių visuomenę. 
Reikėtų giliau šį klausimą 
panagrinėti ir aiškinti.

Helsinkio aktų interpre
tacija atsiliepė ir ALTos ir 
LB santykius. Išlyginus 
nuomonių skirtumus, savai
me pagerėtų ir tų organiza
cijų santykiai.

VLIKo reikšmė ir jo tęs
tinumo klausimas taip pat 
reikalingas platesnio pasi
aiškinimo. VLIKas yra at- 

(Nukelta į 4 psl.)
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Tautinių šokių šventė..
(Atkelta iš 1 psl.) 

Matutis, lydimi šventės ren
gimo komiteto pirm. Alfon
so Dziko ir LB Hartfordo 
apylinkės valdybos pirm. 
Stepono Zabulio, užima vie
tas paaukštinime. Įnešamos 
Amerikos ir Lietuvos vėlia
vos. Prožektoriai nušviečia 
į aikštę įžengiančią šios 
šventės šokių programos ve
dėją Dalią Dzikienę. šokių 
paradą pradeda vaikų gru
pės. Pirmoji įžygiuoja 
Worcester š e š t adieninės 
mokyklos šokėjų grupė 
”žaibas” vadovaujama Ni
jolės Pranckevičienės ir 
Irenos Markevičienės. .Tuos 
seka New Yorko "Maironio” 
šeštadieninės mokyklos šo
kėjai, vad. Raimundas Bal
sys. Paskui juos Washing- 
tono šeštadieninės mokyk
los grupė "Suktinis”, vad. 
Daina Penkiūnaitė, toliau 
Elizabetho "V. Kudirkos” 
šeštadieninės mokyklos šo
kėjai, vad. Audra Tursaitė, 
Bostono "Lietuvių šokių 
Ansamblis” vaikų grupė, 
vad. Gediminas Ivaška, Phi- 
ladelphijos ”V. Krėvės” šeš
tadieninės mokyklos grupė 
"Aušrinėlė”, vad. Aušra 
Bagdonavičiūtė. Birutės Ne- 
nortienės vedami Hartfordo 
"Berželio” patys jauniau
sieji užbaigia vaikų grupių 
paradą. Daug ką pamirš jie 
savo gyvenime, bet šios 
šventės ir šio parado — nie-

Paminėta...
(Atkelta iš 3 psl.) 

sivėžtas iš Lietuvos ir jo 
panaikinti nei nuvertinti ne
galima.

Svarbus lituanistinių mo
kyklų klausimas ir visuome
nės šaltokas atsinešimas. 
Mokinių skaičiai mažėja ir 
Švietimo Taryba neįstengia 
sustabdyti, kai lietuviškoji' 
visuomenė lieka abejinga.

Lietuviškos parapijos yra 
nykimo ženkle, nes jauno
sios šeimos, gyvendamos 
p r i emiesčiuose lietuviškų 
pamaldų nelanko. Kunigų 
vienybė šį tą daro, bet rei
kia varyti platesnę propa
gandą už parapijų išlaiky
mą, nes didžioji lietuvių 
veikla yra atsirėmusi Į pa
rapijas. Kunigų klausimas 
irgi labai svarbus.

šie ir kiti klausimai kvar
šina galvas ir J. Jurkūno 
manymu, reikėtų plačiau 
juos panagrinėti.

Iškeltoms mintims prita
rimas buvo didelis ir valdy
ba paprašyta per vasarą pa
ruošti detalų planą ir pra
dėti vykdyti.

Susirinkimas buvo gau
sus, įdomus ir darbingas. 
Pirmininkauja n t i s Jonas 
Vedegys padėkojo Jurkūnui 
už iškeltas mintis ir palin
kėjo naujajai valdybai sėk
mingai vykdyti.

Laike vaišių ir kavos, su
sirinkusieji gerą valandą 
pabendravo ir dalinosi įspū
džiais. 

kuomet. Juk tai daugeliui 
pirmasis pasirodymas prieš 
2000 žiūrovų, kurių tarpe 
tėveliai, seneliai, giminės ir 
pažįstami.

Aikštėje pasirodo studen
tų ir jaunių grupės. Dauge
lis jų, praeitų švenčių daly
viai, ir, tikriausiai, visi 
daug kartų dalyvavę dauge
lyje pasirodymų tiek savo 
vietovėse, tiek ir kitur, štai 
jie: Baltimorės "Kalvelis”, 
vad. Daina Buivytė ir Rytis 
Grybauskas, Bostono "Lie
tuvių šokių Ansamblis” — 
vad. Ona Ivaškienė ir Gedi
minas Ivaška, Brocktono 
"Sūkurys” — vad. Vytau
tas Bruzgys, New Jersey 
"Liepsna” — vad. Rūta 
Mickūnienė. Juos seka New 
Yorko "Tryptinis” — vad. 
Jadvyga Matulaitienė, Phi- 
ladelphijos "Aušrinė” — 
vad. Eimutis Radžius, Ro- 
chesterio. "Lazdynas" — 
vad. Jadvyga Reginienė ir 
paskutiniai, kaip šeiminin
kam pridera, Hartfordo 
"Berželis” — vad. Dalia 
Dzikienė. šiandien "Berže
lį” veda jos pavaduotoja 
Ramoną Liaukutė. Daliai 
visos grupės šiandien ly
gios. Kartu su visais džiaug
sis pasisekimu ar apgai
lės nesėkmę. Įvairiaspalvių 
šviesų pluoštai prabėga 
puošniais tautiniais rūbais, 
paglosto veidus, o žiūrovai 
plėšo salę audringais ploji
mais. Vyresnieji sustoja už 
jaunesniųjų, salė nurimsta 
ir pasigirsta himnų garsai.

Po himnų, jausmingoje 
invokacijoje klebonas kun. 
Juozas Matutis prašo Aukš
čiausiojo palaimos šventei, 
ir laisvės valandų priarti
nimo Nemuno žemei. Šven
tės rengimo komiteto pirm. 
Alfonsas Dzikas pasveikina 
šokėjus, vadovus, garbės 
svečius ir žiūrovus, ir šven
tę oficialiai atidaro. Per
skaitomas JAV prezidento 
Ronald Reagan sveikinimas. 
Prezidentas savo ir žmonos 
vardu sveikina rengėjus ir 
dalyvius. Už tai jam padė
kojama garsiais plojimais. 
Gubernatoriaus vardu šven
tę sveikina Orest Dubno. 
Lietuvos generalinis konsu
las Anicetas Simutis savo 
žodyje didžiuojasi jaunimu 
dalyvaujančiu bet kurioje 
tautinių šokių grupėje, svei
kina šokių grupių vadovus 
ir šokėjus, dėkoja jiems už 
pasišventimą prisimenant 
mūsų pavergtą tėvynę ir 
tuo pačiu atkreipiant ame
rikiečių dėmesį į Lietuvos 
tragediją. Baigdamas pa
brėžia, kad tautiniais rū
bais pasipuošusios šokėjos- 
šokėjai atlieka didelę misi
ją, jie ne tik šoka, bet jiė 
atstovauja ir mūsų tautą. 
JAV Krašto valdybos pirm. 
Vytautas Kutkus, pasi
džiaugęs tautinių šokių šo
kėjų gretų didėjimu, padė
kojo LB Hartfordo apylin
kei išdrįsusiai šventę orga
nizuoti, šventės rengimo ko
mitetui už pastangas kurių 

dėka šventė vykstą, ir žiū
rovams sausakimšai užpil- 
džiusiems šią salę. Anksčiau 
raštu šventę sveikino Con- 
necticut gubernatorius Wil- 
liam A. O’Neill, PLB Val
dybos pirmininkas Vytau
tas Kamantas, nuoširdus 
lietuvių bičiulis Hartfordo 
meras Georage A. Athanson 
ir Trinity Kolegijos prezi
dentas Theodore D. Lock- 
wood. žodžiu sveikinusieji 
prisijungė prie kitų garbės 
svečių, kurių tarpe matėsi 
JAV LB Tarybos prezidiu
mo pirm. Vytautas Izbickas, 
Kultūros Tarybos pirm. In
grida Bublienė, Lietuvių 
Tautinių šokių Festivalių 
Korporacijos direktorių ta
rybos pirm. Bronius Juode
lis, Lietuvių Tautinių šokių 
Instituto pirm. Galina Go- 
bienė, prof. Vytautas Ma- 
rijošius, VI Tautinių Šokių 
šventės šokių programos 
vedėja Nijolė Pupienė, LB 
Conn. apygardos valdybos 
pirm. Albina Lipčienė. Juos 
pristačius oficialioji šven
tės dalis baigta.

šokėjai persigrupuoja ir 
šokių programą pradeda 
"Suktiniu". Toliau seka 
"Sukčius”. Po jo aikštėja 
su pirmuoju šokiu "Dyvai” 
pasirodo vaikų grupės, šo
kis palydimas ilgais ilgais 
plojimais. Seka "šųstas", 
"Blezdingėlė”, ir vėl grįžta 
vaikai su dar niekad niekur 

* nešoktu "Grybs, grybs”.
Šokis pritaikytas vaikams 
pagal senovėje žaisto rate
lio "Grybs, grybs, bara- 
vyks” ritmą. Kompozicija 
— Jadvygos Matulaitienės, 
orkestruotė — muz. Jurgio 
Petkaičio. Aikštėje vėl jau
niai ir studentai su "Ože
liu”, "Rugučiais" ir "Malū
nu”. Plojimų įkarštis pasie
kia pačias aukštybes. Tik 
po kelių bandymų pranešė
jui pavyksta paskelbti 
trumpą pertrauką.

Grįžusius salėn žiūrovus 
laukė maloni staigmena. Už 
didžios savo gyvenimo da
lies pašventimą Tautinių 
šokių puoselėjimą, jų grožio 
ir meilės perkėlimą jaunų
jų širdin ir ilgametį vado
vavimą šokių grupėms, vie
šai buvo pagerbtos ir pras
mingais Aldonos Saiminin- 
kienės šiaudelių meno pa
veikslais apdovanotos, Ona 
Ivaškienė, Kotryna Marijo- 
šienė ir Jadvyga Matulaitie
nė.

Su "Vestuvių polka” pra
dėta antroji šventės šokių 
programos dalis. Sekė "či
gonėlis" ir vėl pasirodė visų 
taip laukiami vaikai. Dabar 
jie išėjo su "Pas močiutę 
augau". Po jų studentai ir 
jauniai pašoka "Suktutę” ir 
"Dzūkų polką”. Vien tik 
mergaitės puikiai atlieka 
"Sadutę”. Vėl vaikai. Da
bar jau bebandą prilygti 
studentams, išeina su pa
skutiniu jų šokiu "Kalve
lis”. Seka "žiogelis" ir 
"Suk, suk' ratelį”, šokių 
programa baigta, šokėjai 
lengviau atsikvepia, o dar 
lengviau pasijunta jų vado
vai. Iš žiūrovų sukeltos plo

jimų audros jie sprendžia 
apie šokių programos pasi
sekimą. Ilgokai trunka kol 
LB Hartfordo apyl. pirm. 
Steponas Zabulis gali tarti 
padėkos žodį. Jis dėkoja 
JAV Krašto valdybai ir jos 
pirmininkui Vytautui Kut- 
kui, Lietuvių Fondo valdy
bai ir pelno skirstymo komi
sijai, Lietuvių Tautinių šo
kių Festivalių Korporacijos 
tarybos pirm. Broniui Juo
deliui, šios šventės rengimo 
komiteto pirmininkui Al
fonsui Dzikui ir jo vadovau
jamam komitetui, šokių 
grupių vadovams, šokių mo
kytojams, tėvams, šokė
jams ir taip gausiai susi
rinkusiems žiūro vams. 
Hartfordo apylinkės valdy
bos vardu Regina Stankai
tytė šokių programos vado
vei Daliai Dzikienei įteikia 
A. Saimininkienės paveiks
lą, vaizduojantį, Dalios taip 
m ė g štamą, "Blezdingėlė" 
šokį.

žiūrovai sustoja. Orkes
tras pradeda "Lietuva bran
gi”. Tikriausia ši salė dar 
niekad nėra mačiusi tiek 
skausmo ir džiaugsmo aša
romis spindinčių akių. Iš
nešamoj vėliavos. Tvirtai 
rankomis susikibę išžygiuo
ja vadovai. Paskui juos iš
eina šokėjai. Skirstosi ir 
žiūrovai. Salėje lieka, tiek 
daug jėgų ir širdies šiai 
šventei paaukojęs komite
tas ir jo talkininkai. Nors 
niekad šventės pasisekimu 
nesuabejoje, jie tokio pasi
sekimo nesitikėjo, štai jie, 
kuriems turime būti dėkin
gi už dvasios atgaivą, už 
pavergtos tėvynės primini
mą, už progą mūsų jau
niesiems pasirodyti kas jie 
yra ir ko jie verti. Alfonsas 
Dzikas — komiteto pirmi
ninkas, Dalia Dzikienė — 
Tautinių šokių šventės pro
gramos vadovė, Jurgis Pet- 
kaitis — Muzikos vadovas, 
Steponas Zabulis — LB at
stovas, Danguolė Banevi
čienė — sekretorė, Eugeni
jus Orentas — iždininkas, 
Regina Stankaitytė — sa
lės tvarkymo koordinatorė, 
Lionginas Kapeckas — 
spaudos ir radijo informa
cija (lietuvių kalba), Euge
nijus Ziurys — spaudos ir

T0WS ”

>oos 15-25. ruoD. 15-25 $1,249
rugsėjo 1-11..........................................................................$1.129
rugsėjo 30 — spalio 10......-............................................ $1,089

Lankoma: Waršuvoj 2 dienos, Vilniuj 6 dienos. Frankfurte 
1 diena; miegamieji vagonai traukiniu Iki Vilniaus Ir Ii 
Vilniaus.

Oro kelionės su Lufthansa Iš Bostono, New Yorko ir 
Phlladelphljos. Galima prisidėti ir Iš kitų miestų. Vietų 
skaičius ribotas. Dėl smulkesnių informacijų kreiptis:

BALTIC TOURS
8 White Oak Road 
Nevvton, MA 02168 

617 969-1190
Daromi giminių iškvietimo dokumentai

radijo informacija anglų 
kalba), Birutė Simanaus 
kaitė-Monaco ir Kristina 
Monaco — bilietai, dr. Jonas 
Zdanys, Genutė Zdanienė ir 
Kazimieras Tijūnėlis — lė
šų telkimas, Lionė Simo
nai tienė, dr. Juozas Stan
kaitis ir Irena Jalinskienė
— pirmoji pagalba, Vytenis 
Nenortas — šokėjų trans- 
portacijos ir legalumų vedė
jas, Rimvydas Dragūnevi- 
čius — svečių transportaci- 
ja, Zita Dresliuvienė — su
sipažinimo vakaro komiteto 
pirm., Ramona Liaukutė ir 
Linas Banevičius — šokėjų 
atstovai, Rasa Kapeckienė
— šokėjų priėmimo vedėja, 
Gediminas Liaukus — gra
finio meno koordinatorius, 
Vytautas Raškevičius — sa
lės apšvietimo ir garso ko
ordinatorius, Sigita Banevi
čiūtė ir Birutė Zabulienė — 
šventės programos pranešė
jos, Vytautas Raškevičius 
ir Bronė Zdanienė, padeda
mi Gražinos Aleksandravi
čienės, Birutės Bernotienės, 
Angelės Jonynienės ir Al
donos Zdanienės, suredaga
vo tikrai puikų šventės lei- 
dinį-vadovą. Kaip matome, 
net ištisos šeimos įsijungė 
į šventės ruošimo bei prave- 
dimo darbus. Mažoms kolo
nijoms tai vienintelė išeitis 
rengiant panašaus masto 
šventės. Visi jie įdėjo daug 
darbo, visi jie paliko dalelę 
savęs, bet nei vienas nesi
skundė, neaimanavo. Sekun
dei sustokime prie muz. Jur
gio Petkaičio. Jis orkestro 
dirigentas, keturių šokių or- 
kestruotojas ir gaidų perra
šinėtojas. To pakaks, kad 
galėtume suprasti ir pajus
ti jo įnašą šios šventės pa
sisekimui. Apie Alfonsą 
Dziką dar trumpiau. Jis — 
šios šventės siela.

Tikime, kad su šia švente 
nesibaigs tautinių šokių 
švenčių rengimas Rytinia
me Pakraštyje, bet taps 
gražia tradicija.

Šventės leidinį dar galima 
įsigyti šiuo adresu: A. Dzi
kas, 43 Mildred Rd., W. 
Hartford, Ct. 06107. Leidi
nio kaina su -persiuntimu 
$2.50.

J. Beniūnas

DIENŲ KELIONE SU 6 
DIENOM LIETUVOJ
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B! KŪRYBA IR MOKSLAS 1S
Astronautų žvilgsnis į žemę

Raymondas /I. Aušrotas

Dangaus skliautų pionie
rius, nuostabusis erdvėlai
vis — "COLUMBIA” jau 
seniai sugrįžo į savo "liz
dą”, Kennedy Erdvių tyri
nėjimo centrą, Floridoje.

■Gegužės 15 d. praneši
muose iš Cape Caneveral 
buvo teigiama, kad "sekan
čioji erdvėlaivio ekskursija 
į neaprėpiamas erdves, 
esanti atkelta į ankstyvesnę 
datą, būtent, į rugsėjo 30 d. 
Kiti du astronautai Engei 
ir Truly vyks pasidairyti j 
žemę iš šimtmylinių aukš
čių”. Ta atkėlimo data riša
ma su tuo, jog erdvėlaivis 
beveik visiškai "nenukentė
jo”, savo pirmosios kelionės Į 
pas ižmonėjime ... Tikrai 
džiugu, kad Amerikos teėh- 
niškieji-moksliški siekimai 
neapauga kerpėmis, bet vi
są laiką žvelgiama į ateitį, 
siekiant pasiekti tai, kas 
dabar dar tebėra tik svajo
nių pasaulyje.

Suprantama, kad "Avia- 
tion Week & Space Techno- 
logy” savaitraščio redakto
riai nuskubėjo pas iš erd
vių tik grįžusius astronau
tus, John W. Young ir kap. 
Robert L. Crippen pasirink
ti žinių apie tokią istorinę 
kelionę aplink žemės rutulį.

Buvusio prezidento John- 
son vardo Erdvių centre, 
Texas valstijoje įvykusioje 
I-je spaudos konferencijo
je, kurioje dalyvavo abu mi
nėti astronautai, gausiai su
sirinkusiems žurnalistams 
nupasakojo savo įspūdžius 
ir tai ką akimis matė, ste
bėdami žemę iš virš 100 my
lių aukštumos.

Jie pabrėžė, kad erdvėlai
vis visoje kelionėje įrodė, 
jog skrisdamas 5-2 Mach 
greičiu (penkeriopų ar dvi

AMBER TRAVEL SERVICE
GREITAS IR ASMENIŠKAS
PATARNAVIMAS
Tvarkome keliones (pavieniem 
asmenim ir grupėm) po Ameriką 
ir į užsienį —

LĖKTUVU - LAIVU - TRAUKINIU - AUTOBUSU
Taip pat sutvarkome viešbučių rezervacijas, 
ir užsakome mašinas nuomavimui.

Dėl informacijų ir rezervacijų, skambinkite ar rašykite:

11745 South west Highway
Palos Heights, Illinois 60463

Vida KriaučeHūnaitė-Jonušienė Tel. 312-448-7420 I
Savininkė 312-785-9393 1

gubu garso greičiu), jis nie
kada neparodė jokių nepa
stovumo žymių. Jis švelniai 
judėjo beorėje erdvėje, 
daug švelniau negu kad bu
vo to iš jo tikėtasi. "Atei
tyje mes galėsime jį ap
krauti didesniais svoriais”, 
aiškino susi domėjusiems 
žurnalistams astronautai.

Čia mano cituojamo sa
vaitraščio redaktoriai domė
josi kaip erdvėlaivis "išlai
kė pakilimo ir nusileidimo 
egzaminus". Kaip skaityto
jams galbūt yra žinoma, 
kad beveik kiekvieno skrai
dančio aparato veikloje yra 
du kritiški momentai: tai 
pakilimas ir nusileidimas. 
Tas lygiai liečia ir erdvė
laivį Columbia.

šios pirmosios misijos pi
lotas kap. Crippen palietė 
smulkiai erdvėlaivio ki
limą į erdves taip ir nusi
leidimą Edxvards Karo avia
cijos bazėje, Kalifornijoje. 
Jis aiškino, apie nusileidi
mui reikalingą elektros 
energiją ir su ja galimus 
sutrikimus. Jo nuomone, as
tronautų apmokymas šioje 
plotmėje būsiąs suprastin
tas, standartizuotas. Tuo 
būdu būsiančios pašalintos 
kai kurios problemos, ga
linčios iškilti skridimo me
tu.

Jis taip pat prisiminė, 
kad nuo kuro tanko ar susi
formavusieji ledų gabalai, 
vos po 40 sek. skridimo, pra
dėjo "šaudyti” j erdvėlai
vio langus. Tos atmatos pa
likusios ryškias žymes ant 
langų; jos vėliau ištirpu
sios, nusileidžiant, baisaus 
karščio veikiamos.

Kaip priekiniai taip ir 
laivo viršuje esantieji ste

bėjimo langai yra žymiai di
desni už Apollo kapsulėje 
buvusius, šie langai suteikė 
ne tik puikias stebėjimo 
galimybes, bet astronautus 
įgadino sekti žemėje esan
čius orientavimosi taškus.

"Net iš 300 mylių atstu
mo mudu galėjome vande
nynuose lengvai įžiūrėti 
plaukiančius laivus”, aiški
no Young.

Gi ypatingą jų dėmesį at
kreipė šios žemės pavir
šiaus vietovės:

Alžiro kopų grandinė, ku
rių puikios nuotraukos su
darys sąlygas tą sritį studi
juojantiems suprasti smė
lio veržimąsi į derlinguosius 
plotus;

Amazonijos vandenų ba
seinas, puikiai nufotogra
fuotas, pagelbės meteorolo
gijos mokslininkams. Virš 
šios srities buvo stebėti 
milžiniškų audrų deriniai, 
kurių niekada žmogus dar 
nėra savo akimis stebėjęs. 
Į šį nuostabų gamtos reiš
kinį juodu žiūrėjo tik iš 150 
jūrinių mylių aukščio.

Eleuthera — tai po Ka
ribų jūra pasislėpusių po
vandeninių uolų (rifų) de
rinys. Jis • glaudžiasi prie 
Karibų jūroje esančių salų. 
"Net aukščiausios kokybės 
foto aparatas su spalvotu 
filmu dar nepagauna tų 
spalvų grožio, tai ką gali 
matyti žmogaus akis”, aiš
kino kap. Crippen.

Himalajų kalnų stereo- 
grafinės nuotraukos taip 
pat būsiančios įdomios šios 
srities žinovams; jiems ten 
gali būti įdomūs geologiniai 
deriniai bei ledynų formos.

Arabijos pusiasalio dyku
mų tuštumos fotografuotos 
tolimesnėms studijoms. As-

Columbia iššaunama į erdvę.

tronautai pabrėžė, kad juo
du yra buvę pirmieji, skri
dę erdvėlaiviu, ir fotografa
vę šią žemės sritį.

Teherano miesto nuotrau
kos: "šio miesto-kalėjimo 
mudviejų pasirašytą (auto
grafuota) nuotrauką mudu 
nusiųsime mūsų 52 ten ka
lintiems amerikiečiams, at
silygindami už jų visų 
mums prisiųstą telegramą: 
"Puikiai įvykdyta!”, pareiš
kė astronautas John W. 
Young.

Prezidentas R. Reagan, 
kalbėdamas jungtinėje Kon
greso sesijoje pareiškė: 
"Prieš dvi savaites, bend
rai su milijonais Šio krašto 
piliečių, stebėjausi tuo isto
riniu momentu, kai John 
Young ir Bob Crippen iš
skrido aplink žemę, pirma
jai tokio pobūdžio kelionei.

Jau prieš šešetą metų 
mes sustabdėme žmogaus 
vairuojamus skridimus į 
erdves, ruošdamiesi šiam 
naujam, žmogaus genijališ- 
kii sugebėjimų, išmėgini
mui ...

Mes iššovėme j erdves 
122 pėdų ilgio "shuttle”, 
sveriančią 98 tonų, skrie
jančią aplink žemę 170 my
lių aukštyje. Ir ji nusileido 
sauso ežero plokštumoje...

Šis skrydis įrodė ne tik 
mūsų techniškuosius suge
bėjimus, bet jis ir vėl pa
kėlė visos tautos nuotaikas: 
jis privertė mus svajoti! 
"ši respublika yra lyg sap
nas", rašė Gari Sandburg. 
"Nieko mes negalime įvyk
dyti, jeigu apie tai nesu

sapnuojame”.
Todėl amerikiečiai ir ski

riasi nuo kitų. Jie visada 
siekia aukštesnių tikslų... 
Kas iš mūsų prieštarautų, 
kad mes nesame drąsūs, 
ryžtingi, mėginą negalimus 
dalykus”, kalbėjo Preziden
tas visai tautai.

Žinoma, kaip ir dera, ge
gužės 19 d. ne tik juodu, bet 
ir kiti astronautai kaip She- 
pard, Glenn, Armstrong ir 
dar 35 kiti buvo pakviesti 
į Baltuosiuos Rūmus.

šia proga R. Reagan pa
brėžė, kad "tik laisvame 
pasaulyje yra galimi toki 
nuostabūs laimėjimai." Už
kabindamas abiem astro
nautams Distinguished Ser
vice Medais, o J. Youngui 
dar ir Congressional Space 
Medai of Honor, už dviejų 
dešimtmečių ir 5-kis skry
džius į erdves, R. Reagan 
pareiškė, "tik laisvieji gali 
atsiekti tokius laimėjimus."

Astronautai, atsilyginda
mi prezidentui už suteiktą 
jiems išskirtinę garbę ir 
tautinius žymenius, įteikė 
jam JAV vėliavą, kuri su 
jais keliavo per erdves.

Dirbantieji mokslinėje ir 
gynybos srityse gali tikė
tis, kad prezidentas visą lai
ką rems šio krašto pastan
gas, ne tik žodžiais, bet ir 
finansiška parama pirmau
ti erdvių užkariavimo ba
ruose.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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Iš Lietuvos pogrindžio laikraščio 'Vytis’ (1980)

Vilnius ir vilniečiai estų disidento akimis
.. Mart Nikius

. Anksčiau jau minėjau 
Vilniaus universiteto 400-jų 
metinių jubiliejų. Jubiliejui 
buvo labai smarkiai ruošia
masi : universite'to rūmai iš 
naujo perdažyti, išpuošti, 
įvykiui pažymėti išleistas 
net pašto ženklas. Jautėsi, 
kad šio universiteto, įkurto 
jau 1579 m. jėzuitų kolegi
jos pagrindais, istorijos "di
dieji intelektualai” nepajė
gė sufalsikuoti ir iškreipti 
iki tokio laipsnio, kaip pvz., 
Tartu universiteto istoriją 
(įkurtas 1632 m. švedų ka
raliaus Gustavo II Adolfo ir 
pavadintas Academia Gus- 
taviana), dėl to šią garbin
gą šventę dar buvo įmano
ma švęsti. Tačiau jaučiamos 
ir valdančiųjų sluoksnių pa
stangos viską padaryti taip, 
kad jubiliejinės iškilmės ne
peržengtų nustatytų ribų, 
ir, svarbiausia, nebūtų paly
dimos nacionalinio pasidi
džiavimo pasireiškimo ("na
cionalizmo") .

Svarstant nacionalinį 
klausimą Lietuvoje, kaskart 
atkreipdavo dėmesį įvai
riausi jubiliejai. Vienų to
kių sukaktuvių garbei ne
buvo išleista spalvotų bro
šiūrų keliomis kalbomis. Ir 
pats įvykis gana sielvartin
gas visoms trims Pabaltijo 
tautoms. Kalbama apie 1939 
m. rugpiūčio 23 dienos Ri
bentropo-Molotovo liūdnai 
pagarsėjusio slapto pakto, 
kuriam ką tik sukako 40 
metų, įvykdymą. Artėja dr 
viena žymi data — 1979 i 
gruodžio 21 d. j. V. Stalin 
gimimo 100-osios metinės 
Kaip žinoma, Pabaltijo gy
ventojų kreipimasis į Tary. 
bų Sąjungos, VFR, VDR ir 
kitų šalių vyriausybes, taip 
pat į SNO Generalinį sekre
torių K. Valdhaimą, kuria
me reikalaujama oficialiai 
atsisakyti Ribentropo-Molo- 
tovo-Hitlerio-Stalino sandė
rio ir likviduoti jo padari
nius, sukėlė viso pasaulio 
susidomėjimą. Tarybų Są
jungos oficialieji sluoksniai 
kol kas tyli dėl šių dviejų 
"jubiliejų”. Estijoje tegali
ma pastebėti KGB pradėtos 
operacijos "Rublis”, kurios 
tikslas — pasirašiusių krei
pimąsi asmenų ir "nepagei
dautinų asmenybių” suėmi
mas ir diskriminavimas, in- 
tensifikaciją. Kas liečia be
siartinantį jubiliejų, tai ir 
čia piliečiai, nelaukdami di
rektyvų iš viršaus, pradeda 
veikti savarankiškai. Man 
taip ir liko neaiškus klausi
mas dėl Stalino portretų 
mašinų priekiniuose languo
se. Manau, kad taip gali 
"puoštis" tik tie, kurie lig 
šiol mato jame "visų moks
lų korifėjų”, "geriausią lie
tuvių liaudies draugą” ir t.t. 
ir t.t. Kalbama, kad Gruzi
joje Stalino kultas tvirtai 

įsigalėjęs, o atvirkštinės 
reakcijos jokios.

Lietuva — viena iš ne
daugelio sąjunginių respub
likų, kur veikia visuomeni
nė grupė, sekanti 1975 m. 
Helsinkio pasitarimo dėl 
saugumo ir bendradarbiavi
mo Europoje Baigiamojo 
akto nutarimų vykdymą. 
Sunkus šios grupės narių 
likimas. Jau buvo minėta, 
kad V. Petkus bus ilgai ka
linamas. Poetas T. Venclo
va buvo priverstas palikti 
tėvynę, dabar jis gyvena 
JAV, kur tęsia savo veiklą, 
gindamas žmogaus teises, 
dirbdamas lietuvių liaudies 
naudai. Kunigas K. Baruc- 
kas mirė. Grupės narys E. 
Finkelšteinas (pagal tauty
bę žydas), kalbama, pasta
ruoju metu užsidarė ir rū
pinasi daugiausia savo naci
jos reikalais. Seniausias 
grupės narys O. Lukauskai- 
tė-Poškienė gyvena šiau- 
siliuose, kur ją ir aplan
kiau. Jos sveikata palaužta 
kalėjimuose, į lietuvių Hel
sinkio grupės ateitį ji žiūri 
pesimistiškai. Tikinau ją, 
kad dar iki 1980 m. pasita
rimo, kuris pratęs Helsin
kio darbus Madride, visuo
meninės grupės veikloje tu
ri įvykti pozityvūs postū
mis, ir žmogaus teisių gy
nybos bei pilietinių laisvių 
padėtis Lietuvoje pagerės.

Vilniuje ir kitose Lietu
vos vietose kalbėjomės ir 
•eligijos klausimais. Pa
grindinė Lietuvos religija 
— katalikybė — neieško 
kompromisų su valdžia. 
Veikiančių bažnyčių ir ak
tyvių lankytojų (tame tar
pe ir jaunų), lyginant su 
Estijos evangelikų liutero
nų bažnyčia, yra daug, su
formuotas specialus Religi
jos apsaugos komitetas iš 5 
žmonių. Turint omeny visa 
tai, kas katalikų padaryta 
šiuolaikinėje Lietuvoje, re
liginės laisvės čia palyginti 
gana daug. Tačiau dvasinin. 
kijos persekiojimai (mela
gingų kaltinimų fabrikavi- 
mas ir t.t.) — įprastas reiš
kinys; neseniai jo auka ta
po minėto komiteto narys, 
aktyvus jaunas Kybartų pa

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

Saviaiakai: J. JANUSAITIS ir J. MAŽEIKA

čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likeriu 
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo j vairiu, U 

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

rapijos katalikų kunigas S. 
Tamkevičius.

Viešėdamas Vilniuje, ap
lankiau ir vieną renginį po 
atviru dangumi' Jis buvo 
suruoštas Joninių proga, 
liepos 23, Kalnų parke. Ne
paprastai graži vieta miesto 
centre, iš čia matomi nauji 
nutįsę žemuma rajonai. 
Programos turinys buvo 
tendencingas, tačiau dauge
lis dalykų, atliktų žymių 
Lietuvos chorų ir šokių an
samblių, man patiko. Turint 
omeny miesto didumą, pub
likos buvo per mažai, dau
gelis suolų liko tušti. Ypač 
piktino milicijos darbuoto
jų (jų tarpe ir moterų) su
judimas — net ir dabar. 
Juos išsodino tarp žiūrovų 
maždaug taip, kaip apsi
ginklavusius patrulius žy
miame "Muzikos garsų” fil
me, atliekant dainą "Edel
veisas”, be to, ir jų dalyva
vimas čia buvo reikalingas 
tik tiek kiek ir liaudies fes
tivalyje Zalcburge po 1938 
m. anšliuso.

Vilniaus priemiestyje 
(tiksliau viename sostinės 
rajonų) — Naujojoje Vil
niuje — įsikūrė milžiniška 
psichiatrinė ligoninė su 
daugybe korpusų ir skyrių. 
Šį kartą nelankiau jos pa
cientų. Ir į mokyklinį Vil
niaus gyvenimą šį kartą ne
sigilinau.

Laikas baigti mano ke
lionių apybraižą arba pasa
kojimą apie Vilnių ir vilnie
čius. Be abejo, daug kur jis 
subjektyvus, įspūdžiai iš
dėstyti fragmentiškai, iš 
dalies prieštaringai, kai kur 
gal ir klaidingai. Tačiau aš 
visada stengiausi matyti 
gyvenimą tokį, koks jis iš 
tikrųjų yra, ir šito man nie
kas uždrausti negali. Kaip 
visada rašiau savo pasta
bas, remdamasis SNO Vi
suotinės žmogaus teisių de
klaracijos 19 straipsniu, 
kuris skelbia: "Kiekvienas 
žmogus turi teisę laisvai 
mąstyti ir reikšti savo įsi
tikinimus; ši teisė apima 
laisvę ieškoti, gauti, ir pla
tinti informaciją bei idėjas 
bet kuriomis priemonėmis 
ir nepriklausomai nuo vals

tybinių sienų”.
šįmet turėjau galimybę 

aplankyti daugelį Lietuvos 
miestų ir rajonų, daugelyje 
gražių vietų buvodavau 
anksčiau. Todėl tikiuosi, 
kad kada nors galėsiu pa
rašyti apie lietuvius ir Lie
tuvą kažką objektyvesnio ir 
bendresnio, negu ši trumpa 
apžvalga.

Iš Vilniaus kelias vedė 
mane į rytus. Apie tai, kas 
sekė toliau, būtų galima pa
rašyti ąitą lyginamąją apy
braižą. Pagaliau liepos pa
baigoje grįžus namo, paaiš
kėjo, kad numečiau porą ki
logramų — ir ne dėl "povei
kio priemonių”, naudojamų 
politkalinių atžvilgiu, o dėl 
kaitros, sunkaus bagažo ir 
t.t.

Lietuvių svetingumas ne
pakartojamas, ir aš galiu 
tik dar kartą apgailestauti, 
kad negaliu išvardinti tų, 
kurie buvo man tokie geri 
ir malonūs, žinoma, kad lie
tuvius spaudė lenkai, vokie
čiai ir kitos tautos. 1979 m. 
vasarą buvo, tikriausiai, 
pirmas ir vienintelis Lietu
vos istorijoje atvejis, kai jų 
vietą,gana ilgam laiko tar
pui užėmė estas. Lietuviai 

didvyriškai tai ištvėrė, ir 
manau, jog nebūsiu paskelb
tas "liaudies priešu”. Mote
rys Lietuvoje žavingos, jos 
man paruošė nemažai malo
nių siurprizų, iš jų sulau
kiau daugybėj? malonių pa
slaugų — nors paimk ir iš- 
sivežk kurią j Estiją! "Bė
da ne bėda, jeigu aplinkui 
tiek daug gerų žmonių” — 
čia aš visiškai sutinku ‘su 
velionu literatūros profeso
riumi B. Sruoga. Manau, 
kad lietuvių tauta nusipel
nė geresnės dabarties ir 
ateities, ir tikiu, kad savo 
ji pasieks anksčiau, negu 
estų tauta.

Labai ačiū! Iki pasimaty
mo!

Mart Nikius
Tartu, 1979 metų ruduo.

Iš estų kalbos vertė M. 
Liepa.

Red. pastaba; Estų re
zistentas Mart Nikius, pa- 
skutiniomis žiniomis, šiais 
metais KGB buvo areštuo
tas ir yra kalėjime.

Skaitykit ir pla-tinkit 
DIRVĄ,
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PIRMYN OPTIMIZMO KELIO

rimto vis dėlto siūlytume nekapi
tuliuoti ir negrimzti į pra
gaištingą nusiminimą. Juk 
nieko mums nėra neįveikia
mo! Antai, vysk. Motiejus 
Valančius iš beviltiškų gir
tuoklių, pagrasinęs praga
ru, prigamino gausybę blai
vybės apaštalų, kan. Tu
mas-Vaižgantas, sujungda
mas du paleistuvius, sutver
davo dorą krikščionišką šei
mą, o kiek mes patys esame 
pridirbę iš stambių buržujų 
komunistų ir atvirkščiai! 
Tad reikia tik intensyves
nės ir kryptingos veiklos, 
kad ir pesimistai atbustų iš 
nusiminimo.

Dėl to mes ragintume pa
skelbti visų šių metų mūsų 
kalbų ir darbų šūkį: "Pir
myn optimizmo keliu!"

Užmirškime visa tai, kas 
mus liūdnina, o mąstykime 
tik apie tai, kas džiugina ir 
skaidrina išeivijos rytojų.

Pavyzdžiui, .jeigu mūsų 
protėviai nepražuvo bau
džiavoje, pasivilgydami bė
ralinę duoną į samagoną, 
neabejokime, kad nepražū
sime ir mes laisvėje, užsi- 
šlakstydami picą konjaku.

Jeigu kaip kartais sako
ma, tik Vytauto Didžiojo 
dvasia laimingai atvedė 
mus į Ameriką, tai tikėki
me, kad ji parves mus ir 
namo, nes kelią atgal 
geriau žino.

Nesigraužkime, o 
džiaukimės, kad mūsų
kai yra ilgaplaukiai ir ilga- 
barzdžiai, nes Basanavičius, 
Kudirka, šliupas, Smetona, 
Plechavičius ir kone visi ki- 

•

Gyvename
s u s i r ūpinimo laikotarpį. 
Nors mūsų politiniai pra
našai pakartotinai skelbia 
šviesios ateities regėjimus, 
poetai patriotiniais eilėraš
čiais ir muzikai trankiais 
būgnais žadina mūsų narsu
mą, didingų žygių ryžtą ir 
stiprina viltį netrukus pa
simatyti Vilniuje, — vis 
tiek mūsų amerikoniškos 
tremties kelnės jau smun
ka žemiau pilvo. O tas fak
tas kelia tik visuotinį nu
siminimą.

Tiesa, kai kurie patriotai 
kartais netyčia susitinka ir 
pasimato Gedimino kalne, 
bet tenai tik vienas kito iš
sigąsta ir dar labiau nuliū
dę grįžta namo.

Nepaguodžiantieji pavyz
džiai ir kiti. Štai buvę tvir
ti ir atlašūs partijų kovoto
jai iš draugų jubiliejų ir sa
vęs pagerbimų grįžta nulei
dę žilas galvas su pavojin
gai svyruojančiomis jose 
pažiūromis, ir tik patvares
nės žmonos dar prilaiko 
juos ant tikro kelio. Be to, 
nors pensininkų poniutės, 
prisimindamos didingą pra
eitį, dar ir riečia savo kuo
dus į viršų, bet padidėjęs 
priekinis svoris jau ir jas 
traukia į žemę. Na, o filo
sofijos daktarų nuomone 
neteikia šviesesnių vilčių ir 
vaikaičiai, nes jų vis dau
giau gimsta kumpanosių, ir 
tai esąs regimas ženklas 
mūsų tautoje paveldimo pe
simizmo.

Bet net ir šią nemalonią 
tikrovę apčiuopdami, mes

dar

tik 
vai-

DIRVA

ti įžymūs tautos vyrai irgi 
buvo barzdoti.

Nesipjaukime savo tarpe 
ir dėl mišrių šeimų gausėji
mo, o pesimizmo valandą 
plačiau atsiskleiskime isto
rijos knygą ir nusiraminki
me. Juk beveik tik rusės, 
lenkės, vokietės ir totorės 
pagimdė mums garsiausius 
tautos vadus, o .austrė — 
net šventą Kazimierą! Tad 
patriotinė išeivijos motina, 
nors jos vyras būtų ir juo
dukas, vis tiek mums gim
do bent pusę tikro lietuvio.

Nelaikykime nutautėliais 
tų, kurie jau nekalba lietu
viškai. Juk ir nepriklauso
moje tėvynėje esame regėję 
tokių kurčnebylių, kurie net 
jokia kalba negalėjo ištarti 
žodžio, o vis tiek buvo lie
tuviai.

Na, ar ne šviesiau aky
se, šitaip pagalvojus? Tai 
pirmyn optimizmo keliu ir 
į tolimesnę ateitį!

VEŠ AR NEVEŠ Iš 
AMERIKOS į SIBIRĄ?
Kilus sumanymui steigti 

vyresnio amžiaus žmonėms 
"lietuviškas sodybas” ir 
pradėjus tokius apklausinė
ti anketomis, kai kurie 
pensininkai dėl to nepapras
tai susirūpino ir net išsi
gando. Vienas jų mums taip 
rašo:

"Gerbiamieji redaktoriai, 
gelbėkite! Ar jūs žinote, 
kad kažkokia "Socialistinių 
reikalų” (taigi komunistų) 
tarnyba jau surašinėja pa
triotinius senelius ir žada 
juos išvežti į kolchozą, ku
ris vadinsis "Lietuviška so
dyba"? Kodėl iki šiol nie
kas nesikreipė nei į kon- 
gresmanus, senatorius ar 
patį prezidentą, už kurį vi
si balsavome, kad mus gel
bėtų nuo tikros mirties? 
Gavęs anketą, aš jau antra 
savaitė negrįžtu namo ir 
mėtydamas pėdas nakvoju 
vis pas kitus draugus, kaip 
ir pirmojo bolševikinio išve
žimo metu. Ką man daryti,

Nr. 25 — 7

MEDITACIJA PRIEŠ 
grįžtant i tėvynę
Jeigu kriukiais parlinguosiu 
Pro legendų Punią — 
Kaip sutiksi, kuo paguosi, 
Perkūnėli Pone?

Išlydėjai, sudundėjai, 
Net širdy aidėjo, 
Pasiviję girios vėjai 
Į ausis kuždėjo.

Prašė toliuos neužmiršti
Verknės upę sraują,
Brolių kančią, priešų nirštį, 
Mašalėlio kraują;

Tą lakštučių skardų trelj. 
Kurs toks dzūkui savas, 
Atgailingą poterėlį, 
Mylimą apgavus ...

Ir prisiekiau: lai nudobia, 
Jei be laisvės grįšiąs: — 
šiandien saugau gobšio lobį 
Maišuose užrišęs...

Troškau kovosna pirmuoju, 
Skelbti žygių žinią — 
O pasauly reklamuoju 
šluotbarzdę ožinę ...

nes taip slapstydamasis il
gai gyventi negalėsiu?"

Redakcija: Mielas tautie
ti! Grįžk namo, užpildyk 
anketą, išgerk stiklinę 
karšta arbata atskiesto ro
mo ir gulk Į savo lovą. Tik 
atsakydamas į anketos 
klausimus, neparašyk, kiek 
turi pinigų banke ir kokią 
sumą laikai užgulęs hamie 
po čiužiniu. Mes garantuo
jame, kad iki savo natūra
lios mirties nebūsi prievar
ta išvežtas nei į "lietuvišką 
kolchozą” ir nei j Sibirą.

Kodėl tarybinis 
juokas ne juokina?
"Literatūros ir meno” sa

vaitraštyje Aleksas Baltrū
nas, balandžio pirmosios 
proga pagvildendamas juo
ko terapinį poveikį, atkrei
pia dėmesį ir į tarybinį hu
morą:

"Ir nelengva gi mus pra
juokinti! Dramaturgai ko- 
mediografai sukaitę kuria 
komedijas; humoristai ir 

satyrikai —.feljetonus, epi
gramas, humoreskas; daili
ninkai karikatūristai — 
draugiškus ir piktokus šar
žus, groteskus, karikatū
ras ... O kas j uokiasi ? Iš 
tiesų, kas gi juokiasi?”

Mums atrodo, kad tary
binėje santvarkoje gali 
juoktis tikrai komunistinio 
režimo vadai ir jo "įdiegin- 
tojai”, nes humoras ten yra 
tik uolus ir nuolankus val
džios tarnas. O kad juoktų
si plačioji visuomenė, juo
kas turi būti laisvas, be 
cenzoriaus pagražinimo ir 
net aukščiausios valdžios 
ydų priešas.

Teisybę Baltrūnas sako, 
kad "drąsieji nebijo juoko”. 
Kadangi mes iki šiol nesa
me skaitę nė vieno sakinio, 
kuriuo būtų pasijuokta iš 
Brežnevo ir kitų Maskvos 
bei Lietuvos partinių kara
liukų, tai reikia manyti, kad 
jie nėra 
sūs, nes 
niausiai 
džia.

pakankamai drą- 
iš savęs net švel- 
pasijuokti neįei

CHICAGO, ILL

BAISI LAUREATINĖ 
NELAIMĖ

Kaip žinote, šiemet be
veik kas mėnesis spaudoje 
vis buvo skelbiami nauji 
įvairių menų laureatai ir 
jiems dalijamos tūkstanti
nės. Tie įvykiai labai jaudi
no čia gyvenantį Anuprą 
žibutį, kuris jau seniai ra
šinėja iš mūsų gyvenimo 
korespondencijų ir apybrai
žų, o be to, turi nusitapęs 
ir daug paveikslų. Didžiai 
trokšdamas tapti irgi lau
reatu, jis sudarė iš savo 
draugų vadinamąją "Visuo
menės nuomonės komisiją”

(Nukelta į 8 psl.)
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(Atkelta iš 7 psl.)
ir davė jai iš savo žmonos 
santaupų išėmęs 10,000 do
lerių, kad tų sumą Įteiktų 
jam premijos vardu. Tuo 
būdu žmogus tikėjosi viešai 
nusipelnyti dar didesnęgar- 
bę už kitus laureatus ir ne
abejojo, kad visi pinigai 
grįš Į tos pačios šeimos ki
šenę.

Deja, minėtoji komisija, 
matydama, kad kandidatas 
Į laureatus yra stiprokai 
"patalais muštas per gal
vą”, nutarė jo pinigus pa
aukoti Lietuvių fondui. Tai 
sužinojęs Anupras žibutis 
,po komisijos sprendimo 
naktį pasikorė savo drabu
žių spintoje, pasikabinęs 
dviem surištom žmonos ko
jinėmis.

Nors šios tragedijos aki
vaizdoje draugai pinigus 
grąžino, bet Anupro žmoną 
vis tiek teko vežti j psichiat
rinę "atšaldyti”, o "laurea
to” laidotuvės kaštavo apie 
3,000 dolerių.

Kiauliškas 
patriotizmas

Chicagos užmiestyje m 
sipirktame sklype mes, ke
turios kultūringos ir visuo
menės gerbiamos šeimos, 
esame pasistatę puikias re
zidencijas ir sėkmingai jo
mis reprezentavome gerą 
lietuvių vardą dažnai pasi
kviečiamu amerikiečių tar
pe. Bet štai iš kažin kur at
siradęs keistas sakuotnuga- 
ris žemaitis prieš tris mėne
sius įsigijo mūsų kaimynys
tėje riogsojusi seną laužą ir 
jame pradėjo savotišką gy
venimą.

Jis ne tiktai palangėse 
prisisodino bulvių, prisivei
sė daugybę vištų ir laiko 
kieme prie būdos pririštą 
amžinai lojantį šunį, bet, 
svarbiausia, pradėjo raugti 
kopūstus ir buto rūsyje ėmė 
laikyti net dvi kiaules, ku
rių viena jau su paršiukais. 
Tai kai nuo jo pusės papu
čia vėjas, tada taip baisiai 
prasmirsta visos mūsų re
zidencijos, ir net mes patys, 
jog negali ne tik svečio pa
sikviesti, bet ir neišsjvėdi- 
nęs kur nors pasirodyti. O 
kai mūsų delegacija nuėjo 
pas tą girios kelmą protes
tuoti, tai jis net ponias iš
keikė atskirų žmogaus kūno 
dalių pavadinimais, užsiun
dė šunimi, ir jo boba aplie
jo mano vyrą pamazgomis.

Lietuviu kalbos vieškeliai ir akligatviai

KIRTIS
Jūratė Statkutė de Rosales

Jei kalbėdama apie links
niavimą galėjau suminėti 
aiškiai regimas dvikalbiš- 
kumo padarinių tendenci
jas, tai palietusi išeivių kir
čiavimą, pasijutau lyg įžen
gusi į mišką, žinia, vieną 
tokių miškų, kuriame vis 
daugiau medžių. Kiekvieno
je šeimoje, kartais vienos 
šeimos atskirų narių tarpe 
užtinku skirtingą kirčiavi
mo tikslumų ar klaidų iš
dėstymą.

Po ilgokos painiavos narp
liojimo, teko prieiti kelių iš
vadų: 1) Kirčiavimas yra 
pastovesnis reiškinys negu 
pav. linksniavimas. Kirčio 
sistemos irimas pareikalau
ja kelių išeivijos kartų al- 
ternacijos, kai tuo tarpu 
linksniavimas pradeda irti 
jau antroje kartoje. Kirčio 
irimo procesas vykstąs ke
liais tarpsniais; pirmoji 
karta kirtį išlaiko pastoviai, 
antroje kartoje kirtis išlie
ka savo vietoje, bet atšim
pa kirčio melodija, intensy
vumas, kartais kiekybė. 
Trečioje kartoje įvyksta 
kirčio sistemos irimas, ne
turįs jau jokio ryšio su lie
tuvių kalbai įprastais fone
tikos dėsniais, (šis fenome
nas liečia, savaime aišku, 
teorinį trijų kartų lietuvių 
kalbos pažinimą. Kai kurio
se šeimose jis vyksta žymiai 
greičiau, bet suminėti trys 
tarpsniai vistiek yra įžiū
rimi).

Ar šios mano išvados yra 
pakankamai pagrįstos bei 
vertingos — ne man žinoti. 
Abejonių dar turiu daug.

Pati kirčiavimo tema juk 
yra ne kas kita, kaip sudė
tingų plonybių rezginys. 
Pasižvalgykime šiek tiek į 
baltų kalbotyros istoriją. 
Antai lietuvių kalbos kir
čiavimą su kruopščiu dėme
siu tyrė kone visi didieji 
šio šimtmečio pradžios kal
bininkai : Saussure, Meil- 
let, Vaillant, van Wijk, Ku- 
rylowicz, Nieminen, Tor- 
bioesson, Pedersen ir daug 
kitų. Lenkė jie žilas galvas 
ir sėdėjo ištisas naktis ban
dydami suprasti tą įstabų 
muzikinių moduliacijų fe
nomeną, kuris atžymi įvai
ruojantį ir judrų lietuvių 
kirčiavimą.

Kiek ginčų sukėlė Euro
poje mūsų kirčiavimas! 
Garsųjį Sąussure’o dėsnį

Sakykite, ar toks žmogus 
irgi yra patrioto pavyzdys?

Mužiko kaimynas

Redakcija: Tas žemaitis 
gal jau yra vienintelis vi
siškai nenutautęs lietuvis 
Amerikoje. O kiaulių pasi
taiko ir rezidencijose, tik 
šios kvepia odekolonais, ir 
dėl to niekas neprotestuoja. 

aiškinantį lietuvių kirčia
vimo dinamiką, vieni mėtė, 
kiti vėtė, ir visi aptarė, jei 
jau ne vienaip, tai būtinai 
kitaip.

Patys lietuviai toje gin
čų puotoje mažai dalyvavo: 
jie per tą laiko tarpą sku
biai savo kirčiavimą keitė, 
lyg norėdami sukurti kas
kart daugiau galvosūkių va
karų mokovams ir rytų For- 
tunatovams.

Gal todėl, po šios visos 
painiavos, J. Kazlausko 
1968 metais išleista Lietu
vių Kalbos Istorinė Grama
tika ir platus skyrius apie 
kirčiavimą nušvito kaip pir
ma rimta šviesa tamsaus 
tunelio gale. Kazlauskas pa
žvelgė į klausimą lietuvio 
akimi, smulkiai aptarė ne 
vien kirčiavimo įvairumus, 
bet ir kirčiavimo evoliucijos 
didelius skirtumus įvairiose 
Lietuvos vietovėse.

A. a. Kazlausko rašyta 
kirčiavimo istorija yra tuo 
įspūdinga, jog ji tiria kiek
vieną Lietuvos tarmę be
veik kaip savistovų, nuo ki
tų tarmių nepriklausomą, 
kalbinį vienetą. Mano ma
nymu, šitaip prieidamas 
prie lietuvių kirčiavimo 
klausimo, Kazlauskas pasi
rodė buvęs absoliučiai tei
sus.

Jei dabartainėje Lietuvos 
kalboje ryškėja keletas ben
drų tendencijų, kaip pav. 
kirčio atitraukimas nuo ga
lūnės ar jau įvykusi kirčio 
stabilizacija asmenavime, 
tai net tų bendrų tendenci
jų negalima traktuoti it vi
suotiną, visai Lietuvai vie
nodai pritaikomą, fenome
ną. šis paprastas įvairumo 
faktas mums nurodo, ant 
kiek baltų kirčiavimo dina
mika yra paremta tarmėse 
išlikusių kirčio melodijos il
gio, intensyvumo evoliuci
nių jėgų. Skirtingas kirčiuo
to skiemens tarimas nule
mia tolimesnę kirčio evoliu
ciją, kai kirtis pradeda ju
dėti iš vienos žodžio vietos 
į kitą. Kadangi įvairiose lie
tuvių kalbos tarmėse kir
čiuoti balsiai yra skirtingai 
tariami, tai ir kirčio dinami
kos fenomenai tuo pačiu 
įvairuoja pagal tarmes.

Kaip šis procesas vyksta 
išeivijoje? čia gal įdomiau
sia yra stebėti Argentinos 
ir Urugvajaus senosios iš
eivijos lietuvius, kurių tar
pe lietuvių kalba labai tvir
tai išsilaikė antroje karto
je, ir susilpnėjo tik trečios 
ar ketvirtos kartos bėgyje.

Teko pastebėti, kad tose 
šeimose, kuriose vaikai pa
lyginti gerai kalba lietuviš
kai, sustoja kirčio dinami
kos procesas. Kitaip tariant, 
tos pačios tarmės vietovė
se Lietuvoje šiuo metu kir
tis keičiasi, o išeivijoje jis 

lieka toje žodžio vietoje, 
kokioje tėvai ar seneliai 
kirtį išsivežė iš Lietuvos.

Kas keičiasi, tai ne kirčio 
vieta, o pats kirčio tarimo 
moduliavimas, kuris įgyja, 
pav. Argentinoje, vietos is
panų kalbai artimą balsio 
moduliacijos bruožą, šis ro
dos nesvarbus ir nejučiomis 
įgytas tarimas betgi nule

DETROITO LIETUVIAI
NAUJA LB DETROITO 

APYLINKĖS VALDYBA
Gegužės 13 d. LB Detroi

to apylinkės valdyba savo 
posėdyje pasiskirstė parei
gomis taip: Jonas Urbonas
— pirmininkas, Liuda Ru- 
gienienė — vicepirmininkė 
ir kultūrinių renginių vado
vė, Kęstutis Smalinskas — 
sekretorius, Algis Bražėnas
— iždininkas, Valentina 
Černiauskienė — švietimo 
vadovė, Andrius Butkūnas
— visuomeninių reiginių 
vadovas, Dalia Stonienė ir 
Ramunė, Mikailienė — na
rės kultūriniams rengi
niams, Danguolė Majaus- 
kaitė — narė visuomeni
niams reikalams. Sociali
nius reikalus sutiko tvarky
ti Danutė Jankienė. Į val
dybą dar įeina: Saulius 
Anužis L. J. Sąjungos De
troito skyriaus pirmininkas 
ir Vytas Rugienius — Spor
to Sąjungos, Detroito spor
to klubo "Kovas” valdybos 
pirmininkas.

MIRĖ INž. A. JAŠKULIS
Gegužės 25 d. savo na

muose netikėtai mirė inž. 
Antanas Jaškulis. Buvo gi
męs 1916 m. rugpiūčio 19 
d. Vaškų kaime, Biržų aps
krityje. Amerikoje išgyve
no 32 metus. Inžinierijos 
mokslus baigė Italijoje. 
Tarnavo Lietuvos kariuo
menėje.

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
7%% — 6 metų su $1,000, minimum. 
7'/t% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6*4% — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6'/i% — 1 metu su $1,000, minimum.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus nauja 
taupymo sąskaitą. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal 
pasirinkimą su stovu. Kitos dovano* duodamos sąskaitort įdė
jus atitinkama sumą.

SAVINGS INSURED UP TO 140,000.00 BY F-S.L-i/’.

aint 
thony 

avings
1447 So. 49th Court • Cicero, Illinois 60650 

Phone (312) 656-6330
Man., »-•; Tuea., Thurs., FrL, 0-5: SaL, t-l; Ciaaad Wad-

Justas Gribaaskaa, vedėjas

mia sekantį etapą. Dar se
kančioje kartoje, tose šei
mose, kuriose vaikai silpnai 
kalba lietuviškai, ir net to
se, kuriose vaikai kalba lais
vai, jau vyksta greitas kir- 

I čio naudojimo sistemos iri
mas, mažai tesutampantis 
su lietuvių kalbai įprastais 
kirčio dinamikos dėsniais.

(Bus daugiau)

Antanas Grinius

Amerikoje gyvendamas 
dirbo Chrysler bendrovėje 
kaip braižytojas. Priklausė 
Lietuvių namų draugijai, 
Dariaus Girėno klubui ir 
Balfui.

Gegužės 30 d. palaidotas 
Mt. Olivet kapinėse. Nuliū
dę liko: duktė Nijolė su vy
ru Algiu Plečkaičiu, dar gy
va motina ir sesuo Lietu
voje, kiti giminės, draugai 
ir pažįstami. Laidotuves 
tvarkė laidotuvių direktorė 
Jolanda Zaparackienė.

PILĖNŲ STOVYKLOS 
ATIDARYMAS

Jūrų šaulių švyturio kuo
pos stovyklos "Pilėnai” ati
darymas įvyko gegužės 31 
d. Diena buvo saulėta ir 
graži, tad privažiavo užtek
tinai daug žmonių. Visi gra- 
žėjosi baigtu žuvusiems už 
Lietuvos laisvę paminklu, 
kuris yra tokios išvaizdos 
koks buvo Kaune Karo mu
ziejaus sode. Paminklą, pa
gal paruoštą a. a. Jurgio 
Baublio projektą, pastatė 
Mykolas Abarius. Paminkle 
įmūryti trys akmenys ir 
gintaro gabalėliai atvežti iš 
Lietuvos. Paminklo šventi
nimo iškilmės bus atliktos 
liepos 5 d. Bus atnašauja
mos šv. Mišios ir jose giedos 
muz. St. Sližio vadovauja
mas šv. Antano parapijos 
bažnytinis choras. Iš vakaro 
liepos 4 d. ten įvyks banke
tas su menine dalimi.
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'Ar mums tikrai rūpi, kad 
Dirva nesibaigtų 
su mumis?’

Vilties draugijos narių su
važiavime š.m. gegužės 23 
d. Detroite, pirmininko dr. 
Danieliaus Degėsio prane
šimas.

Prieš dvejus metus Chica- 
goje Vilties draugijos suvažia
vimo metu buvo išrinkta mū
sų dabartinė Vilties draugijos 
valdyba, kuri buvo sudaryta 
iš 4 narių gyvenančių Chica- 
goje ir 3-jų gyvenančių Cleve- 
lande. Valdybos pirmininko 
pareigos buvo patikėtos man. 
Mūsų valdybai rūpėjo trys Dir
vą liečią reikalai, būtent - Dir
vos ekonominio užnugario stip
rinimas, jos turinys ir jos tęsti
numo išlaikymas.

Dirvos ekonominio užnuga
rio stiprinimas buvo pats ak
tualiausias mūsų valdybos 
užmojis.

Mums tik pradėjus darbą, 
1979 m. viduryje susidūrėme 
su Dirvos išlaidų augimu. Di
dėjanti infliacija, didėjančios 
tiek popieriaus tiek spaustuvės 
bei pašto išlaidos, didino Dir
vos išlaidas. Išlaidos didėjo, 
bet pajamos neaugo. Tuo me
tu, nenorėdami kelti prenu
meratos, mes bandėme kitus 
būdus Dirvos pajamų didini
mui. Buvo kreiptasi į Vilties 
draugijos narius bei Dirvos 
skaitytojus, prašant remti Dir
vą aukomis. Dirvos skaityto
jai į tai šiltai reagavo ir tokiu 
būdu 1979 metais sukelti pini
gai viršijo 1978 metų pajamas 
6 tūkstančiais dolerių.

Praėjusiais, tai yra 1980 me
tais, Dirvos išlaidos dar dau
giau padidėjo, todėl pinigų tel
kimą reikėjo suaktyvinti. Tam 
pasitaikė gera proga, būtent, 
Dirvos 65-rių metų sukaktis. 
Mes nutarėme šią progą išnau
doti ir plačiai paminėti Dir
vos sukakti didžiosiose lietu
vių kolonijose. Mes tikėjomės, 
kad toks minėjimas ne tik kad 
atžymės Dirvos 65-kių metų 
sukakti ir prisidės prie Dirvos 
išpopuliarinimo, bet taip pat 
prisidės ir prie jos ekonominio 
užnugario stiprinimo. Neapsi 
gavome. Praėjusių metų pa
jamos buvo 12,000 dolerių di
desnės negu 1979 metais. Be 
to, pernai ir Dirvos skaitytojų 
skaičius šiek tiek paaugo.

Dirvos 65-kių metų sukaktis 
buvo minima Detroite, Los 
Angeles, Toronte ir Clevelan- 
de. Sukakties minėjimus or
ganizavo Dirvos rėmėjai ir jos 
bičiuliai: Detroite - Jonas Švo
ba, Los Angeles - Jonas Petro
nis, Toronte- Augustinas Kuo
las. Vilties draugijos valdyba 
ir Dirva reiškia jiems didelę 
padėką už jų entuziazmą, 
energiją ir pasišventimą. Pa
dėka priklauso ir dainininkei 
Vandai Stankienei veltui atli
kusiai programą minėjimo me
tu Clevelande. Dėkojame ir 
Tautinės Sąjungos pirminin
kui Antanui Mažeikai, nepa
tingėjusiam atskristi iš Angelų 
miesto i Clevelande ruošiamą 
minėjimą. Padėka ir JAV LB 
Krašto Valdybos pirm. V. Kut 
kui dalyvavusiam Dirvos mi
nėjime Clevelande. Padėka 
taip pat priklauso Aleksui Lai- 
kūnui ir Vytautui Gedgaudui 

už jų atliktą gražų darbą, iš
leidžiant Dirvos 65-kių metų 
istoriją.

Pajamų atžvilgiu 1980-ji 
metai buvo geri, deja, kylan
čios Dirvos išlaidos prarijo vi
sas pajamas ir Dirva užbaigė 
metus su $1000 nuostoliu. To
dėl, praėjusių metų rugsėjo 28 
dieną Clevelande įvykusiame 
valdybos posėdyje buvo nutar. 
ta Dirvos prenumeratą pakel
ti 4 doleriais. Mes tikėjomės, 
kad vien tik prenumeratos pa
kėlimas padidins Dirvos paja
mas apie $12,000 per metus. 
Nežiūrint tų numatytų paja
mų, visą laiką kylančios kai
nos verčia mus pagalvoti kaip 
sudaryti papildomas įplaukas. 
Tokiom papildomom įplau
kom galėtų būti testamentuo
se įrašomi palikimai mūsų 
spaudai paremti. Testamen
tinių palikimų mes esame ga
vę, bet nedaug. Minėtini: 
Londone miręs pulkininkas Vi 
dugiris ir Detroite - Juozas Ta
mošiūnas. Todėl mes ragina
me ir prašome asmenis suda
rančius testamentus neužmirš
ti ir Dirvos savo palikimuose. 
Mūsų dabartinėse sąlygose 
taip pat būtųpravartu prašyti 
Vilties draugijos narius padi
dinti įnašus, verbuoti naujus 
narius ir steigti Vilties šimti
ninkų būrelius, kurie įsiparei
gotų pastoviai remti Dirvą.

Antras mums rūpimas klau
simas - tai Dirvos turinys. Ne 
tik nuo redaktoriaus, bet ir 
nuo bendradarbių priklauso 
laikraščio turinys. Mums rū
pėjo, kad Dirvos bendradar
bių kadras nesumažėtų ir Dir
vos turinys nenukentėtų. Rei
kia pripažinti, kad redakto
rius Vytautas Gedgaudas su
gebėjo nuolatinius bendradar
bius išlaikyti ir taip pat keletą 
naujų pritraukti.

Dirva, būdama tautinės 
minties laikraštis, supranta
mai daugiausiai rūpinasi mū
sų tautinėmis aspiracijomis ir 
Tautinės Sąjungos veikla išei
vijoje, bet jai taip pat rūpi ir 
išeivijos gyvenime atsiradusios

inž. E. Bartkaus įgaliojimus ViltiesAlgirdas Vaitiekaitis registruoja inž. K. Pociaus ir 
draugijos susirinkime.

Vilties draugijos suvažiavime kalba valdybos pirm. dr. Danielius Degėsys. Prie stalo sėdi 
prezidiumo pirmininkai inž. Eugenijus Bartkus ir dr. Povilas Švarcas.

problemos. Dirvoje buvo de
dami diskusiniai traipsniai bei 
talpinami kultūringai parašy
ti polemikos laiškai pasirašyti 
autoriaus pilna pavarde. Joje 
nesimatė asmeninių, anonimi
nių, piktų ir kiršinančių išpuo
lių tiek prieš paskirus asme
nis, tiek prieš visuomenines 
grupes. Dirva siekė ir siekia 
darnaus ir konstruktyvaus dar 
bo tiek Tautinės Sąjungos, 
tiek lietuviškos visuomenės 
veikloje. Dirva savo skiltyse 
bandė būti objektyvi ir stengė
si apjungti plačią lietauviškos 
visuomenės dalį nesileisdama 
į kraštutinumus. Nežiūrint 
šių konstruktyvių pastangų 
Dirva, lygiai kaip ir kiti lietu
viški laikraščiai, susilaukė 
skundų bei kritikos laiškų iš 
jos skaitytojų. Vieni iš jų skun
dėsi, kad Dirva per daug rašo 
apie ALT-ą ir VLIK-ą, o ne
mini Bendruomenės; kiti gi 
skundėsi, kad ji per daug rašo 
apie Bendruomenę ir Lietuvių 
Fondą, o nemini ALTo ir 
VLIKo. Esame gavę ir kito
kių laiškų. Čia noriu jus supa
žindinti su vieno laiško ištrau
ka, kuris buvo rašytas Cleve- 
lando Tėvynės Garsų radijo 
programos vedėjo, Juozo Stenu 
pužio. J. Stempužis yra res
pektuojamas ne tik lietuvių ir 
kitų etninių grupių, bet ir 

Amerikos valdžios pareigūnų 
kaipo objektyvus ir pozityvus 
visuomenininkas ir kultūrinin
kas. Jis rašo: *... Dirvos hori
zontas išsiplėtė, pajutome laik
raščio kryptyje ir turinyje sta
bilumą ir ppzityvumą ... Tu
rėdamas ilgų metų profesinę 
patirti ir gerą estetinę nuovo
ką, redaktorius išleidžia laik
raštį įdomų ir dailų. Galiu nu
jausti, kad ne visiems bendra
minčiams tokia Dirva patin
ka, bet aš manau, kad plates
nis lietuaviškas baras labiau 
patarnauja mūsų egzistenci
nėms problemoms spręsti ir 
laisvės dėl Lietuvos darbui 
konsoliduoti. Būdamas gerai 
informuotas apie kitų Cleve- 
lando tautybių laikraščius ga
liu teigti, kad iš visų svetimo
mis kalbomis leidžiamų laik
raščių Dirva yra pats įdomiau
sias ir geriausiai iliustruotas 
laikraštis. Tik rūpinkitės Dir
vai sutelkti daugiau gerų 
bendradarbių, mokėkite gerė
lesnį atlyginimą, išlaikykite to 
kią dailią laikraščio formą’.

Viltis be Dirvos leidimo at
lieka ir kitus spaudos darbus. 
Praėjusių dviejų metų eigoje 
buvo atspausdinti ir išleisti šie 
veikalai: dr. A. Geručio - Pet
ras Klimas (mecenatas dr. V. 
Bložė), R. Spalio - Širdis Iš 
Granito (mecenatas pulkinin

kas D. Skučas) ir B. Railos 
stambi knyga Vaivos Rykštė 
(mecenatai - J. Jurevičius, Lie
tuvių Fondas ir kt.). Betobu- 
vo atlikti seką spaudos darbai:
B. Gedvilienė - Tikrasis Ketu
rakis, B. Augino pozijos rinki
nys Giesmės Žydėjimo Metas 
(mecenatas dr. V. Bložė), R. 
Spalio - Auksinio Saulėlydžio 
Gundymai (Leidėjas Korpl 
Neo-Lithuania), du numeriai 
Medicina žurnalo ir Naujosios 
Vilties vienas leidinys, reda
guotas A. Laikūno. Šiuo metu 
ruošiami spaudai R. Spalio no 
velės ir Nado Rastenio eilėraš
čių knyga anglų kalboje.

Taigi, darbo padaryta ne
mažai. Reikia pastebėti, kad 
visą spaudos darbą atlieka tik 
du žmonės, būtent, redakto
rius ir rinkėjas. Mūsų rinkimo 
priemonės yra gana suvartotos 
Mes norėtume įsigyti moder
nesnį rinkimo aparatą, bet gi 
toksai kaštuoja apie $18,000, 
todėl kol kas jo įsigyti negali
me. Bet jeigu atsirastų mece
natų, arba koks nors sąjungos 
skyrius apmokėtų bent dalį su 
mos - mes būtume labai dėkin 
gi-

Trečias mums rūpimas klau
simas - tai Dirvos tęstinumas. 
Visiems yra aišku, kad Dirvos 
tęstinumui išlaikyti mums 
reikia lietuviško jaunimo. Rei
kia jaunų skaitytojų ir jaunų 
bendradarbių. Šiuos klausi
mus Vilties draugijos valdyba 
ne vieną kartą svarstė, bet iš
vados kaip tą reikalą išspręsti 
nepadarė. Lietuviškos spau
dos tęstinumo problema yra la 
bai svarbi ne tik mums, bet ir 
visai mūsų lietauviškai spau
dai. Lietuviškos spaudos liki
mas išeivijoje labai vaizdžiai 
parodytas Pasaulio Lietuvio 
šių metų sausio-vasario mėne
sių leidinyje. Pasaulio Lietu
vis atspausdino lentelę, kurio
je matosi kaip Draugo skaity
tojų skaičius per 12-ką metų 
nukrito nuo 36,000 iki 8,000, 
o Naujienų - nuo 28,000 iki 
2,000 . Tame pat straipsnyje 
minima ir Dirva. Apie ją ra
šoma šitaip: '... Reikia paste
bėti ir nusistebėti, kad pavyz
džiui Dirvos ir Laisvosios Lie
tuvos tiražai nėra taip drastiš
kai pasikeitę kaip kitų dviejų 
laikraščių. Kodėl? Gal didžio
ji spauda galėtų ko nors išmok 
ti iš mažosios spaudos, kuriai 
nei Lietuvių Bendruomenė,

(Nukelta į 10 psl.)
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'Ar mums tikrai 
rūpi...’

(Atkelta iš 9 psl.) 
nei skautai, nei ateitininkai 
daug nepadeda, o jų tiražai - 
kaip matyti iš lentelės - per 
penkis pastaruosius metus yra 
net šiek tiek pakilę’ .

Malonu girdėti, kai kiti ta
ve giria. Deja, mes turime bū 
ti realistai. Dirvos tęstinumas 
nėra užtikrintas. Išeivijos 
spaudos krizę pergyvena ne 
tik lietuviai, bet ir kitos tauty
bės. Čia pravartu būtų susi
pažinti su kitų tautybių spau
dos Clevelande likimu. Šiuos 
davinius, kuriuos jums patei
kiu, esu gavęs tame pačiame 
laiške Vilčiai iš J. Stempužio. 
Jis rašo: ‘... Clevelande bene 
prieš dešimtį metų sustojo ėjęs 
lenkų dienraštis Wiadomosci 
Codzienne. Naujieji lenkų 
ateiviai, būdami nepatenkinti 
senosios kartos veikėjų leidžia
mu laikraščiu, žadėjo pradėti 
leisti naują. Iš tų gerų norų 
niekas neišėjo. Šimtas tūkstan
čių Clevelando lenkų ir šian
dien neturi savo vietinio laik
raščio, naudojasi susivieniji
mų leidžiamais mėnesiniais 
leidiniais.

Prieš penkeris metus čekai 
uždarė savo dienraštį Novy 
Svet. Stipri čekų kolonija taip 
pat nepajėgė atgaivinti savo 
vietinio laikraščio. Vyresnės 
kartos žurnalisto Jan Reban 
pastangomis Clevelando čekai 
naudojasi atskiru lanku New 
Yorke leidžiamame čekų laik
raštyje.

Prieš dvejis metus Clevelan
de netikėtai mirė vengrų laik
raščio Magyar Ujzag redak
torius kunigas Zdtan Kotah. 
Apie jį buvo susispietę naujieji 
ateiviai, ypatingai tie, kurie 
pasiekė Ameriką po tragiško 
vengrų sukilimo Budapešte 
1956 metais. Clevelande yra 
didžiausia vengrų kolonija, 
virš šimto tūkstančių. Jų tar
pe daug šviesuolių, meninin
kų ir buvusių aukštų valdžios 
pareigūnų. Deja, po redakto
riaus mirties iki šiol dar neatsi
rado drąsuolis, kuris pasiimtų 
redaktoriaus naštą ...

’Sie pavyzdžiai teparagina 
mus visus branginti lietuvišką 
spaudą ir rašto žmones’.

Man dažnai kyla klausimas 
- reikalui ištikus ateityje - kas 
gi pavaduos mūsų meškauskus 
juodvalkius, gedgaudus ir 
kitus? Todėl mes turime žiū
rėti į ateitį dabar ir realiai. 
Mes turime savęs paklausti - 
ar mums tikrai rūpi, kad Dir
va nesibaigtų su mumis? Jei 
mums rūpi jos tęstinumas, tai 
mes visi turime apgalvoti 
konkrečius būdus ir priemo
nes kaip tą Dirvos tęstinumą 
užtikrinti. Kai kurie mūsų 
valdybos nariai, būtent J. Jur
kūnas, mano, kad reiktų steig
ti stipendijas žurnalistiką 
studijuqantiems lietuviams, 
juos įpareigojant bendradar
biauti mūsų spaudoje. Suma
nymas geras. Deja, tam rei
kia ne tik tokių žmonių, bet ir 
pinigų, kurių mes šiam tikslui 
dabar dar neturime. Be spe
cialaus fondo tokiam reikalui, 
šių planų įvykdyti negalime. 
Atėjo laikas, kad laikraščio 
bendradarbiai turėtų būti ap
mokami. Apmokėdami ben
dradarbiams už jų straipsnius 
mes galime tikėtis pritraukti

30 METŲ ADELAIDĖS 
RAMOVEI

1951-siais metais Adelai
dėje gyvenę tuo laiku virš 
40 buvusių Lietuvos kariuo
menės karininkų, nutarė 
įsteigti Lietuvos Kariuome
nės Atsargos karininkų Sa
višalpos Draugiją. Vėliau, 
Amerikoje susiorganizavus 
LKVS "Ramovės” centrui, 
ši draugija persiorganizavo 
j Adelaidės Ramovės sky
rių. Pati pradžia buvo labai 
gyva ir darbinga, plačiai 
reiškiantis visuomenėje ir 
visame lietuviškame gyve
nime. Vėliau darbas ir en
tuziazmas smarkiai sulėtė
jo, kol ir vėl į valdybą buvo 
išrinkta veilūs ir darbingi 
vyrai. Buvo savo sidabrinio 
jubiliejaus proga išleista 
prie bendruomenės laikraš
čio "Mūsų Pastogės” spe
cialus jubiliejinis leidinys. 
Kiekvienais metais šis sky
rius rengia Dariaus Girėno 
minėjimus, per .tautines 
šventes visuomet jie iškil
mingai užbaigia vėliavų nu
leidimu prie ramovėnų pa
statyto paminklo Lietuvių 
Namų sodelyje. Jie labai 
dosniai remia lietuvišką 
spaudą, jaunimo organiza
cijas, mokyklas ir savo cho
rą. šiuo metu Adelaidės 
skyriui priklauso virš šimto 
narių, kurių tarpe yra ir 
jaunesnių žmonių, Lietuvos 
kariuomenės net nemačiu
sių. Paskutiniosios Lietuvių 
Dienų šventės metu buvo 
bendras visų Australijos 
lietuvių ramovėnų suvažia
vimas, kurio metu buvo ap
tarta ateities veikla ir bu
simieji darbai, šiuo metu 
Adelaidės Ramovės sky
riaus valdybą sudaro: V. 
Vosylius — pirm., V. žuke- 
lis, J. Bačiulis, J. Janulis ir 
J. Norkūnas.

SŪKURIO GRAŽI 
VEIKLA

Ilgametė Sydnėjaus įvai
rių grupių mokytoja ir va
dovė Marina Cox, prieš po
ra metų nutarė visas savo 
jėgas ir darbą skirti mūsų 
patiems jauniausiems tau
tinių šokių šokėjams, šian
dien šio didelio darbo vai
siai matosi Sydnėjuje labai 
aiškiai. Ir ši jaunųjų šokė
jų grupė jau galima laikyti 
ne tik mažu vienetu, bet gal 
ir jaunųjų šokėjų ansamb
liu, nes čia jau yra virš 60 
jaunųjų šokėjų.

AUSTRALIJOS LIETUVIAI
Antanas Laukaitis

Gegužės 9 dieną Sūkurys 
turėjo savąjį šių metų kon
certą, kur be paskirų grupių 
pasirodymų ir entuziastin
gai sušoktų šokių, progra
moje pasirodė ir mergaičių 
choras, sudainuodamas ke
lias dainas, individualūs šo
kiai ir naujųjų E. Barilos ir 
T. Pullinen gražūs pasiro
dymai, kas visą koncertą 
labai paįvairino ir šiam vie
netui davė jaunųjų ansamb
lio antspalvį. Koncerto gra
žų scenos apšvietimą tvar
kė A. Dudaitis, garsus —
K. Ankus, kai pačią koncer
to salę labai gražiai deko
ravo jaunųjų šokėjų tėvai, 
šiam įspūdingam koncertui 
pasibaigus, jaunuosius ir 
vadovę M. Cox sveikino LB 
Sydnėjaus pirmininkas dr. 
A. Mauragis.

GARSĖJANTI 
LIETUVAITĖ

Melbourne ir visoje Aus
tralijoje lietuviai labai ge
rai pažįsta Vincą ir ypatin
gai Alisą Baltrukonienę, 
kuri ne tik vietinėje lietu
vių veikloje, bet taip pat ir 
mūsų lietuviškoje spaudo
je, yra labai aktyvi. Augin
dami dukrą Sabiną, jie iš
leido ją į mokslus ir ji bai
gė Melbourno Rusden mo
kytojų koledžą, įsigydama 
Diplomą ir vėliau Bachelor 
of Education laipsnius su 
specialybėmis dramoje, te
levizijoje ir filmose, ką ji
nai dar atskirai studijavo. 
Kurį laiką ji mokytojavo 
gimnazijoje, vėliau pereida
ma į švietimo ministerijos 
specialų departamentą, kur 
ji pradėjo dirbti mokslinių 
filmų skyriuje. Ji pradėjo 
režisuoti ir statyti paskiras 
mokslines filmas, kurios bu
vo rodomos mokyklose ir 
televizijoje. Tačiau dabar 
ji iškilo su savo naujausia 
per televiziją rodoma filmą 

“”Public Lives”, kur ekrane 
didelėmis raidėmis buvo įra
šas "Director Sabina Bal- 
trukonis”. Šioje, gerai pa
statytoje filmoje, dalyvavo 
švietimo ir dar du kiti mi- 
nisteriai, parodant jų dar-

daugiau naujų jėgų į spaudos 
darbą.

Užbaigdamas savo praneši
mą noriu padėkoti visiems 
jums, kurie rėmėte mūsų pas
tangas tiek pinigais, tiek savo 
darbu. Mes tikimės, kad jūs 
ir toliau tas pastangas remsite 
Ta pačia proga dėkoju Vilties 
draugijos valdybos nariams, 
kurie taip gražiai ir darniai 
dirbo šios valdybos kadencijos 
metu.

amber studios, m
505 East 185 Street; 
Euclid, Ohio 44119 
Tel. 531-3500

Pas mus rasite didelį pasirinkimą meno išdirbinių (keramikos ir skulp
tūros), žinomų menininkų paveikslų, foto darbų, meno reikmenų ir gintaro 
papuošalų. Didelis paveikslų ir foto rėmų pasirinkimas ir jų įrėmavimas, 
bus atliktas pagal jūsų pageidavimus.

Jaunimo meno pamokos (nuo 8-12 metų) su Nijole Palubinskiene 
trečiadieniais nuo 1:30-2:30 vai. po pietų. Prasideda nuo birželio 17 d.

Suaugusiems audimo pamokos su Birute Kasparavičiene nuo liepos 
1 d. vakarais. Registracija vyksta dabar.

Studija dabar atidaryta sekmadieniais po mišių nuo 11:30-2:00 po 
pietų.

Rimas Laniauskas, prezidentas

SKAITYK — PLATINK — REMK ”SPEAK UP” — 
G. Urbono leidžiamą prieškomunistinį, 24 psl. mėnesinį 
laikraštį anglų kalba. Metinė prenumerata tik $10.00. Be 
politinių straipsnių laikraštyje rasite daug medžiagos 
apie religiją, švietimą, ekonomiją, finansus ir pan. Apie 
šį tarptautinį kovos laikraštį labai palankiai yra pasisa
kę: ”The Toronto Sun” Toronto, ”The Spotlight” Wash- 
ington, D. C., ”Opinii” Paris, ”The Catholic Register” 
Toronto, "Christian Anti-Communism Crusade” Long 
Beach, Ca., ”The National Educator”, Fullerton, Ca., 
”Baltic News” Tasmania, ”News Digest International” 
Australija, prof. E. Waldman The University of Calgary, 
prof. D. Tomlinson The University of Alberta, Mrs. H. 
Gauvrean "Lincoln Renaissance”, World Anti-Gommunist 
League, Canadians for Responsible Government, Ottavca, 
Radijo stotys ”The Clarion Call” National City, Ca. ir 
visa eilė lietuviškų ir nelietuviškų informacinių vienetų, 
bei asmenų. Susipažinimui siunčiame vieną kopją veltui: 
”Speak Up”, P. O. Box 272, St. ”B”, Toronto, Ont. M5T 
2W2, Canada.

PHILADELPHIA
BIRŽELIO ĮVYKIŲ 

MINĖJIMAS
Keturiasdešimt metų su

kakties nuo 1941 metų bir
želio mėnesio baisiųjų trė
mimų ir tautos ryžtingo su
kilimo minėjimas Philadel- 
phijoje įvyks š. m. birželio 
mėn. 20-21 dienomis.

Philadelphijos ir Pietinęs 
New Jersey LB apylin
kėms glaudžiai bendradar
biaujant su Lietuvių Jauni
mo Sąjungos centro valdy
ba, minėjimas prasidės šeš
tadienį, birželio 20 d. 3:30 

#val. Lietuvių Namuose sim
poziumu, rengiamu Jauni
mo sąjungos. Simpoziumo 
tema: 1941 metais, dabar
tis ir ateitis. Simpoziume 
dalyvaus žurn. J. Kojelis, 
vyr. skautininkas V. Vidu
giris, Vikt. Nakas, L. Ko
jelis, A. Gečytė, V. Voler- 
tas, V. Maciūnas ir kt. Sim
poziumas baigsis Lietuvos 
partizano pagerbimu dainos 
ir dailiojo žodžio pyne.

Sekmadienį minėjimas 
prasidės pamaldomis šv.

bus ir gyvenimą. Premjerai 
atžymėti, parlamento rū
muose buvo suruoštas gra
žus priėmimas ir jame da
lyvavo daug įžymių kvies
tinių svečių, iškilmingai pri
statant ir filmo direktorę 
Sabiną.

Andriejaus bažnyčioje, po 
kurių tos parapijos salėje 
įvyks dienai pritaikytas mi
nėjimas, kurio turinio su
darymas, vykdant glaudų 
tarpusavio abiejų LB apy
linkių b e n dradąrbiavimą, 
pavestas Pietinės New Jer
sey LB apylinkei. Minėjime
L. Kojelis susumuos Jauni- . 
mo simpoziumo išvadas, o 
V. Vidugiris pasakys pa
grindinę kalbą. Į minėjimą 
su eiliuotu žodžiu įsijungs 
R. česonienė ir M. Raugie- 
nė, o dainavimu programą 
paįvairins sol. O. šalčiūnie- 
nė. (rgs)

Nurimę

DIRECTOR OF NURSING
AMERICAN MEDICAL NURSING 
CENTERS. INC., d new 120-bed 
skilied nursing facililv in Oresher. 
Pa., is oHerins an excitino cireer 
chailenge. The Director of Nurims 
iŠ responsible for the plannins, or- 
ganljafion, control, ufiliration and 
evaiuaiion oi the nurims service 
facillties.

Applicanli mus1 h*ve lupervuory 
and or manaoemenl experience in 
Kms-ierm care Salary is nesolia- 
bie Seneliu inciude hospital. maior 
medical, deniai olan, 10-davs vaca- 
Hon, 9 holidavs. and 12 siek davs

To aocHv contacl: Rkhard Shank. 
RN. NHA, American Medical 
Nursino Centers. Ine, 1390 Camp 
Hill Road, Oresher, Pa . 19025. 
Phonenumber: (215) Ml-l/lO

AMERICAN MEDICAL
NURSING CENTERS, INC.

Enuai Oopcriunity Empiover AA F

WANTED IST CLASS 
TOOL MAKERS

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & elose tolernnce. Ejcper- 
ience iooi mokcr, mušt be capable 
of doing very fussy contur surface 
grinding with 8 to 10 years of ex- 
perience. Opportunity for advance- 
ment to supervision and/or nianage- 
ment. ExCellent wage and f ringe pack- 
age, will help defray moving cxpense. 
Contacl W. CORNELL.

PIVOT PUNCH CORP.
6550 Campbell Blvd. 

Lockport, N. Y. 14094 
(716) 625-6000

(24-25)
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D. BRITANIJOS UETUVIU SĄJUNGOS 
1981 M. SUVAŽIAVIMAS

1981 m. balandžio 4-5 d. 
d. Londone vykusi D. Bri
tanijos Lietuvių Sąjungos 
metinį 33-tąj j suvažiavimą 
turėtume jau pamiršti. Ta
čiau lietuviai, kurie dalyva
vo jame, taip greit jo nepa
mirš, jspūdžiai dar ilgai iš
silaikys, laiko vėjas jo pe
lenų nepajėgs išnešioti i ne
žinią. Atrodo, kad jis bus 
ilgai prisimenamas ir ko
mentuojamas.

Pirmoji suvažiavimo die
na prasidėjo Įtemptai. Ga
lima buvo jausti, kad kaž
kas bus. O neramus DBLS 
pirmininkas Z. Juras teigė, 
kad suvažiavimas bus en
tuziastiškas! Kandidatai Į 
prezidiumą taip pat sunkiai 
buvo surasti. Kai atsisakė
M. Bajorinas ir kiti, išrink
tas buvo DBLS centro val
dybos narys ir Lietuvių Na
mų direktorius Rimantas 
Šova. Matyt, ir suvažiavimo 
pirmininkas jaudinosi, nes 
užmiršo, kad Čia pat prie
kinėje eilėje sėdi Lietuvos 
atstovas V. Balickas, kuris 
kiekviename suvažiavime 
pasako sveikinamąją kalbą. 
Susigriebęs R. šova atsi
prašė, ir Atstovas pasakė 
mums jautrią kalbą.

Pranešimai
DBLS pirm. Z. Juro pra

nešimas buvo iš anksto at
spausdintas "Europos Lie
tuvyje". Suvažiavime jis 
dar priminė, kad a. a. V. 
Zdanavičiaus biblioteka pa
likta Lietuvių Namams. Ka
dangi prieš suvažiavimą 
buvo taip pat laikraštyje iš
spausdinta didesnė Stoke- 
on-Trento rezoliucija su ke
liais reikalavimais ir pagei
davimais, tai pirmininkas 
prabėgomis sustojo ties ja, 
tvirtindamas, kad esą tokių 
profesionalų, kurie sujun
da ir pradeda rašyti rezoliu
cijas. Tokį priekaištą pada
ręs, jis sustojo ties vienu 
tos rezoliucijos punktu: ties 
reikalavimu, kad DBLS ir 
Lietuvių Namų Bendrovė, 
kurios dabar turi bendrą 
valdybą, būtų atskirtos ir 
rinktųsi atskiras valdybas. 
Z. Juras pasakė, kad jos 
negali būti atskirtos.

Politinės veiklos praneši
me Z. Juras prisiminė ir Vi
durio Europos federalistus, 
kuriuose centro valdybos 
nariai dalyvauja daugiau 
kaip 30 metų, atstovaudami 
DBLS. 1980 m. balandžio 
mėn. K. Barėnas "Europos 
Lietuvyj” supažindino skai
tytojus su tų federalistų 
prolenkiška ideologija, dėl 
to Z. Juras visos Sąjungos 
vardu "Akiračiuose” iš- 
s p a usdintame pareiškime 
išvadino jį šmeižiku, vieny
bės ardytoju ir maždaug 
Maskvos tarnu. Barėnas dėl 
to nepelnyto užsipuolimo 
pasitraukė iš Europos Lie
tuvio" redaktoriaus pareigų 
ir atsisakė kitų ligi šiol

STASYS KASPARAS

DBLS-LNB rėmuose vyk
dytų darbų (vadovavo Ni
dos Knygų Klubui, ruošda 
vo 23 metus sieninius kalen
dorius su pasiskaitymais, 
išeivijos rašytojų "Pradal
gių" almanachus ir kitokius 
darbus). Dabar kalbėdamas 
apie federalistus, Z. Juras 
pasakė, kad federalistai ne
nori pūsti, ir jis negalįs iš
kelti. Be to. jis pabrėžė, kad 
turim atsiminti, kas nu
sprendžia, su kuo palaikyti 
ryšius ar santykius. Viskas 
gerai, kol neužkliūna žodis 
lenkai. Lenkai yra naudin
gi. Popiežius pasveikina lie
tuviškai. O lenkas lietu
viams yra lyg koks keiks
mažodis, tuoj jis lenkų sim- 
patikas, parsidavėlis. Jam 
tai esą nesuprantama.

DBLS Tarybos pirm. E. 
Šova iškėlė labai rimtą klau
simą. Jis kalbėjo apie su
varžytą Tarybos vaidmenį. 
Taryba, sakė jis, nieko ne
galinti padaryti, kai DBLS 
centro valdyba prasilenkia 
su įstatais. Pavyzdžiui, nu
verčia "Europos Lietuvio” 
redaktorių, kviečia, ką no
ri (dabar "Europos Lietu
vį” redaguoja J. Vilčinskas, 
padedamas M. Bajorino ir 
V. Kerio), keičia "Europos 
Lietuvio" antraštę. Taryba 
prašo suvažiavimą įgalinti 
ją teisėtai ir efektingai re
aguoti į tokius dalykus. O 
prireikus Tarybai turi būti 
leista šaukti posėdžius su 
Centro valdyba ir net suva
žiavimus.

Savo pranešime Birming- 
hamo atstovas Bukauskas 
klausė Centro valdybą, kad 
gal ji esanti pavargusi ir 
nori poilsio. Mes, sakė at
stovas, norime pakeisti val
dybą, nes ji nesirūpina sky
riais, neatsako į jų laiškus, 
nėra jokio ryšio tarp sky
rių ir Centro valdybos. Der
bio atstovas V. Junokas kal
bėjo apie princo čarlio su
sitikimą su lietuviais ir apie 
jo sužadėtinę Dianą, kuriai, 
jei bus galima, būtų gera 
padovanoti lietuviškus tau
tinius rūbus, kuriuos galės 
išausti ir pasiūti A. Tamo
šaitienė. Jei reikalas būtų, 
tai jis prašysiąs visų lietu
vių pagalbos. Be to, prisi
minė, kad Centro valdyba 
buvo prašyta talkininkauti 
ruošiant lietuvių parodą 
Derbyje, bet beveik nieko 
negautą paramos ir nesusi
laukta pagalbos, net ekskur
sija iš Londono nebuvo su
organizuota. Nottinghamo 
atstovas K. Bivainis iškėlė 
įdomią mintį, kad ten, kur 
yra klubai, DBLS skyriai 
maži būna. Nottinghame, 
sako, mes turėjome daug 
įvairių politinių partijų, bet 
jos išnyko, užtat turime di- 
desn įskyrių.

Inžinierių ir architektų 

skyriaus vardu kalbėjo 
DBLS centro valdybos na
rys ir centrinio skyriaus at
stovas K. Tamošiūnas. Jo 
kalba buvo politinė. Nors 
prezidiumo pirm. R. šovos 
ir buvo perspėtas baigti, bet 
jis nepaisė ir kalbos nenu
traukė. O sakė, kad nesvar
bu, kokiai politinei parti
jai priklausai. Sakė, kad bu
vo keletas kontroversinių 
straipsnių. Praeityje buvo, 
a t s tovaujama ideologinei 
artimai partijai ar toms, 
kurios turėjo bendrus tiks
lus. Ir tie žmonės pasitrau
kė. (Kokie žmonės pasitrau
kė, jis nepasakė). Toliau jis 
sakė: prisidėkime prie vie
nybės, tik šiuo keliu eidami 
laimėsime. Taip pat prane
šė, kad "dar kelios valsty
bės prisidėjo prie federalis
tų, o mes pasitraukdami pa
liksime juodą dėmę”.

Daryda m a s Vidurinės 
Anglijos Lietuvio Centro 
pirkimo komisijos praneši
mą, E. Šova sakė, kad dirb
ta daug, bet Centras nenu
pirktas. S. Kuzminskas po 
to pranešimo pareiškė, kad 
komisija, galima sakyti, ne
atliko savo darbo, todėl da
bar negali pateikti jokių 
duomenų. Labai apgailėtina.

Pranešimus darė ir kiti 
DBLS Centro valdybos na
riai ir komisijos. Jie buvo 
ištęsti ir vien rutinos daly
kas. Daug kartų buvo pra
šyta tuos pranešimus spaus
dinti laikraštyje. Deja, taip 
nebuvo padaryta.

Suvažiavimas išsako savo 
nepasitenkinimą

Po pranešimų štai atsi
stoja Ročdalės DBLS sky
riaus pirmininkas ir atsto
vas D. Banaitis. Savo kalbą 
jis pradėjo sakydamas, kad 
DBLS Centro valdybos pir
mininkas Z. Juras nesiteikė 
atskleisti visa ko. Jis nepa
minėjo, kodėl redaktorius 
(Barėnas) paliko laikraštį. 
Mieli ponai atstovai, sakė, 
tas žmogus yra visą gyve
nimą čia dirbęs lietuvybei 
Sąjungos vardu. Kodėl jis 
taip darė ? Ar todėl, kad bu
vo Maskvos tarnas ir skal
dytojas? Antras dalykas, 
mes, suvažiavimas, esame 
aukščiausias organas. Mūsų 
nutarimu prie "Europos 
Lietuvio” antraštės buvo 
spausdinamas žemėlapis. O 
dabar štai ėmė ir pakeitė, 
nė suvažiavimo nelaukė. 
Centro valdyba, jeigu jūs 
esate tokie, tai paprašyčiau 
atsistatydinti, nenoriu dirb
ti su jumis. Jei patys nesu- 
siprasite atsistatydinti, tai 
siūlyčiačiau pareikšti nepa
sitikėjimą. D. Banaitis sė
dasi į kėdę. Po jo pakilo 
Manchesterio atstovas V. 
Kupstys. Jis pareiškė, kad 
pritariąs Banaičio žodžiams. 
Banaitis teisingas dėl Ba- 
rėno. O dėl žemėlapio prie 

"Europos Lietuvio” antraš
tės, tai, sako, atėjo redak
cinė kolegija ir nieko nesi
klaususi savo tvarką pada
rė. (Dr. S. Kuzminskas be
ne 3 metus įrodinėjo suva
žiavimams to žemėlapio idė
ją, o J. Vilčinskas, perėmęs 
redagavimą, pats vienas pa
naikino demokratišką 1978 
m. (1980 m. vėl pakartotas) 
suvažiavimo nutarimą, iš 
pat pirmos savaitės pakeis
damas "Europos Lietuvio” 
antraštę, pats sugalvoda
mas naują "Lietuvos vėlia
vą”).

Dar žodžio paprašo D. Ba
naitis ir sako, kad Barėnas 
"Europos Lietuvyje’’ nepra
silenkė su tiesa dėl federa
listų. Jūs ten ponai Vilčins
kai, Juras, Tamošiūnas pre
zidentais tituluojatės pas 
federalistus. o kodėl jūs čia 
tokie kuklūs? Dar ne vis
kas. štai čia prašau pažiū
rėti, p. Vilčinskai, tamsta 
parašei (”E. L.” Nr. 10), 
kad federalistų žurnalas 
"European Press” daugiau 
nebeišeina, nes 1979 m. jo 
redaktorius mirė. O, štai, 
tamsta, 1980 m. IVinter 
(žiemos.) numeris. Ir jis pa
rodė suvažiavimui tą jau 
mirusio lenko federalisto 
1980 m. suredaguotą žurna
lą. D. Banaitis net pajuoka
vo. Sako, ar šv. Petras iš
leido jį suredaguoti?

Buvęs ilgametis Centro 
valdybos narys ir Lietuvių 
Namų sekr. A. Pranskūnas 
pareiškė, kad jei Barėnas 
parašė apie federalistus ir 
pareiškė savo nuomonę, tai 
nėra joks nusikaltimas. Jis 
nėra prasilenkęs su tiesa. 
Jeigu kam nors buvo pate
kęs į rankas federalistų žur
nalo "European Press” nu
meris, tai tas negalėjo ne
pastebėti net 3 DBLS Cent
ro veikėjų pavardžių: Vil
činsko, Juro ir Tamošiūno. 
Sakykime, kad reikėjo išsi
aiškinti, bet vis dėlto Jurui 
nereikėjo rašyti į "Akira
čius” ir negražiai'apkaltin
ti Barėną, kad jis ardo vi- 
suomeę, ir dar kaltinti net 
visos Sąjungos vardu. Kas 
jums, Centro valdybos po
nai, davė mandatą taip pa
daryti ? Jeigu Centro valdy
ba ir atstovai, visas suva
žiavimas galvotų, kad Barė
nas ardo vienybę ir yra 
Maskvos tarnas, tai prie jo 
pavardės pridėkite ir Prans- 
kūno pavardę. O kad ne- 
iklimptumėm j didesnį dum
blyną, tai siūlyčiau rezoliu
ciją. čia jis išsitraukė iš ki
šenės lapelį ir paskaitė savo 
siūlomą rezoliuciją, kuri bu
vo priimta rytojaus dieną. 
O Centro valdyba, dar sakė 
A. Pranskūnas, visi tikėki
mės, turės pakankamai pi
lietinės drąsos ir atitinka
mai pasielgs dėl Barėno.

DBLS pirm. Z. Juras po 
to šitaip pasakė: ”Iš tikrų
jų istorija iš naujo!

Banaitis tokį kvailą įžei
dimą padarė. Aš buvau Ba
rėną prikalbėjęs redaguoti, 
spaudimo jam nedariau, nei 
trukdymo. Jis turėjo laisvas 
rankas. Aš myliu Barėną. 

Aš su juo kalbuos. O aš ne
dalyvaučiau niekada prolen
kiškoje veikloje. Kai mažas 
buvau, pats dainavau: sėdi 
lenkas ant kalniuko, žiba 
akys kaip velniuko”.

Lietuvių N. B-vės pirm. 
J. Alkis sako, kad kaltina 
mus visus (?) dalyvavus fe- 
deralistuose. 30 metų mes 
ten esame ir dalyvavome. 
Labai skaudus kaltinimas. 
Aš myiliu Barėną kaip savo 
tėvą' DBLS dalyvauja labai 
seniai tenai. Atrodo, kad 
Centro valdyba padarė ne
paprastą klaidą. Kodėl 
Prankūnas tylėjo apie fede
ralistus? Šitie dalykai pa
kenks reikalams. Mes infor
mavome apie juos kas me
tai.

A. Pranskūnas jam atsa
ko, kai jis buvęs Centro 
valdyboje, tuo metu pirmi
ninku buvęs Vilčinskas, ku
ris niekada nekalbėjo apie 
federalistus. Barėno straip
snis buvo Pranskūnui staig
mena.

J. Vilčinsko kalba buvo 
trumpa. Jis siūlė paskaityti 
Varkalos straipsnį, kuriame 
jis rašo, kad Lietuvos Mi- 
nisteris B. K. Balutis prieš 
30 metų sakęs, jog reikia 
būti savo krašto ambasado
riais ir reikia dalyvauti su 
visais ir visur, (čia J. Vil
činskas "užmiršo" savo 
tvirtinimus, rašytus prieš 
30 metų prof. S. Kairiui .dėl 
federalitų, kur sakė, kad 
tai lenkų organizacija, o Pa
siuntinybė yra lietuvius 
perspėjusi. Taip pat jis už
miršo ir prof. S. Kairio at
sakymą. "Europos Lietuvis 
1981 m. Nr. 9).

Dr. S. Kuzminskas sakė, 
kad galima parodyti silpny
bių ir padaryti klaidų. Ir 
jūs suklydote, pone Vilčins
kai, ir visa valdyba sukly
do. Jūs sakote, kad nuolat 
informavote, pone Vilčins
kai. Aš nepraleidau nė vieno 
suvažiavimo per 33 metus, 
be vieno, bet negirdėjau jo
kio politinio pranešimo apie 
federalistų veikimą. Negin
kite jų, nes nieko negirdė
jome. Neginkite tų federa
listų, mes matėme jų spau
dą. Bet jau čia kyla jaus
miniai pasisakymai, niekas 
nenori prisipažinti, kad nie
kad neinformavo apie jų 
veiklą. O dabar dalykas iš
ėjo į viešumą, ir Juro laiš
kas padarė bombos sprogi
mą. Ponas Jurai, laiškas ga
li turėti 200 įvairių varian
tų, o tamstos laiškas "Aki
račiuose” yra paskutinis. 
Mes gi kalbam apie Barėną, 
taip. Barėnas yra lietuvių 
rašytojas, kultūros kūrėjas, 
mes didesnio čia neturime. 
Juo didžiuojasi visa litera
tūra. Jis buvo vienintelis 
žmogus, kuris stūmė kultū
ros vagą labai sunkiomis 
sąlygomis. O jūs paskaity
kite tą "Akiračių” laišką. 
Atsitiko nelaimė, ponai, tas 
didelis žmogus apšauktas 
lietuvių skaldytoju. Jūs su- 
skaldėte visuomenę, ponas 
Vilčinskai, su tais savo fe-

(Nukelta į 12 psl.)
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BOSTONO LIETUVIAI
BAIGĖ MOKSLO METUS

Bostono lietuvių šeštadie
ninė mokykla veikia jau 
virš 30 metų. Anais "gerai
siais” laikais aukščiausias 
mokinių skaičius būdavo 
apie 180. Metams bėgant ir 
prieaugliui didėjant, kažin 
kodėl mokinių skaičius ma
žėja. šiais metais mokykla 
lankė tik 64 mokiniai. Yra 
ir visai nemokančių lietu
viškai klasė. Be to, šiais 
metais nebebuvo vaikų dar
želio ir 1-mo skyriaus.

Mokyklos vedėju jau daug 
metų yra rašytojas Antanas 
Gustaitis. Viso mokykloje 
dirbo 12 mokytojų.

Mokyklos užbaigimo iš
leistuvės prasidėjo birželio 
7 d. šv. mišiomis šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčio
je. Po mišių salėje po baž
nyčia buvo atestatų Įteiki
mas abiturientams ir kita 
programa. Kleb. kun. Al
bertas Kontautas sukalbėjo 
invokaciją. Mokyklos vedė
jas Gustaitis savo žodyje 
peržvelgė mokyklos darbą, 
jo svarbą ir vargus. Esą la
bai daug patarimų mokyk
loms ir mokytojams, bet tie 
patarimai jau pasenę ir vi
siems senai žinomi. Jokios 
naujesnės vilties, kuri pa
dėtų sustiprinti mokyklos 
padėtį ir padaugintų moki
nių skaičių nesimato.

Šiais metais mokyklą bai
gė 5 mokiniai: Rasa Čepai
tė, Dalia Ivaškaitė, Vytau
tas Jurgėla, Ričardas Liz- 
denis ir Povilas štuopis. 
Vedėjas Gustaitis Įteikė 
abiturientam brandos ates
tatus. Rasa Čepaitė abitu
rientų vardu padėkojo mo
kyklos vedėjui, mokytojams 
už jų didelį pasišventimą 
juos mokinant, o taip pat 
padėkojo ir tėvams, kad 
juos leido į šią mokyklą.

Geriausiai baigusiam šiais 
metais šią mokyklą Vytau
tui Jurgėlai buvo įteikta pi
niginė dovana iš a. a. Algio 
Makaičio fondo, kuris buvo 
šios mokyklos mokytojas. 
Algio našlė įsteigė specialų 
fondą mirusio vyro vardu ir 
kiekvienais metais iš to fon
do procentų geriausiai bai- 

gūsiam šią mokyklą įteikia
ma piniginė dovana, kuri 
šiais metais teko V. Jurgė
lai.

Užsibaigus iškilmingai 
programai, mokytojai ir 
abiturientai buvo pakviesti 
į mokyt. Dalios ir adv. R. 
Ivaškų namus vaišėms, čia 
buvo įteikta dovana mok. 
vedėjui Gustaičiui, o poniai 
Gustatienei gėlių puokštė. 
Čia buvo praleista keletas 
gražių valandų.

BAIGĖ HARVARDO 
UNIVERSITETĄ

Danguolė Julia špakevi- 
čiūtė šį pavasarį baigė che
mijos mokslus, magna cum 
Įaudė, Harvardo universite
te. Rudeniop ji pradės dirb
ti Lewin konsultavimo fir
moje Washington, D. C.

Danguolė gimė 1959 m. 
Bostone. Pirmąja mokinė 
baigė Bostono Aukšt. Litua
nistinę mokyklą. Dalyvavo 
skautėse bei Onos Ivaškie- 
nės vadovaujamoj tautinių 
šokių grupėje. Tai labai 
miela ir labai lietuviška jau
na chemikė. Jos tėveliai Ro-

‘Arpber Holidays” 

1981 M. EKSKURSIJOS 
| LIETUVĄ

iš BOSTONO ir NEW YORKO
liepos 20 —$1112.00
rugpjūčio 3 — $1112.00 
rugpjūčio 19 — $1382.00

(su Ryga) 
rugsėjo 3 -—$1148.00

(lįiifiifi rašo
SIŲSKITE SKUBIAI — 

IŠEIVIJOS SPORTO 
ISTORIJAI — MEDŽIAGA

Pakartotinai — trečią 
kartą kreipiamės į Vak. Eu
ropoje, Kanadoje ir šiaurės 
Amerikoje g y v e n ančius 
sportininkus, sporto dar
buotojus, veteranus bei mė
gėjus ir prašome skubiai 
siųsti medžiagą, kuri apim
tų 1944-1980 sportinę veik
lą ir organizaciją.

Ypač pageidautina tiksli 
sporto vienetų metrika 
(įsteigimas, valdybų ar ko
mitetų sudėtys, sportiniai 
laimėjimai, santykiai su vi
suomene, visomis organiza. 
cijomis ir svetimtaučiais ir
t.t.). Prašome kartu siųsti 
ir nuotraukas (jos bus grą
žintos), kur matomi asme- 

nata ir dailininkas Julius 
Špakevičiai gyvena West- 
wood, Mass.

DŽIAUGIAMĖS SAULIUM 
CIBU

Gegužės 25-29 dienomis 
Bostone vyko pasaulio gy
dytojų radiologų konferen
cija. Konferencijos užbaigi
mo baliuje Izabella Garden 
muziejaus salėje Saulius Ci
bas atliko meninę progra- 

! mą, paskambindamas: J. 
! Brahms, Fr. Chopin, Ch. 
Debussy, M. Raval ir Fr. 
Liszt kūrinius. Saulius Ci
bas yra Harvardo univer
siteto 3-čio kurso medicinos 
studentas. Prieš pradėda
mas mediciną, jis tame pa
čiame Harvardo universite
te baigė chemiją. Jis yra 
gana dažnas mūsų solistų 
akompaniatorius.

rugsėjo 17 — $1059.00 
rugsėjo 24 — $1059.00 
spalio 8 — $1019.00
gruodžio 26 — $ 979.00 

nys būtų išvardinti.
Medžiagą skubiai siųski

te iki liepos 1 d. sekančiais 
adresais: Pranas Mickevi
čius, 4831 So. 23rd St., Mil- 
waukee, Wis. 53221, USA, 
arba — Sigitas Krašauskas, 
32 Pasadena Gardens, To
ronto, Ont. M6S 4R5, Cana- 
da.

Minima medžiaga bus pa
naudota šALFAS S-gos lei
dinio "Išeivijos sporto isto
rija 1944-1980" išleidimui. 
Tik nuo mūsų visų glau
daus bendradarbiavimo pri
klausys jos išleidimo laikas 
ir kokybė.

’ šALFAS S-gos Centro 
Valdyba

MUZIKOLOGIJOS 
ARCHYVO IR 

ENCIKLOPEDIJOS 
REIKALAIS

Dažnai gaunu laiškų kur 
prašoma informacijos apie
J. Žilevičiaus — Muzikolo
gijos Archyvą ir apie Ame
rikos Lietuvių Etninės Mu
zikos Enciklopediją: muzi
ka, šokis, scena.

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

9837 SOUTH KEDZIE AV ENUE 
EVERGREEN PARK, HL 60642 
Tel. 422-2000

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Pranešu, kad nuo 1979 
m. rugsėjo 29 d. apleidau 
Chicagą ir apie tų įstaigų 
veiklą nieko nežinau. No
rintieji informacijų prašau 
keriptis: Prof. Dr. L. J. ši
mutis, 3551 West 98th St., 
Evergreen Park, II. 60642.

Jis yra teisinis čarterio 
sudarytos korporacijos ar
chyvo reikalams pirminin
kas.

O Enciklopedijos reika
lais, prašau kreiptis: Kun.
J. A. Kezys, 2345 W. 56th 
Street, Chicago, II. 60636. 
Jisai yra enciklopedijos lei
dėjas.

Prof. Juozas Žilevičius 
LM Archyvo 

organizatorius ir 
Enciklopedijos 

autorius

WANTED AT ONCE IST CLASS 
SKILLED

TOOEMAKERS
Mušt have expericnce in Fineblank- 
in« Tool and Detign background a 
plųa. Mfliy. lead for advancement to 
mana^erial position for qualified 
candidates. AppĮy call or wrile to: 

LOTHAR A. BAUF.RLE. PRES. 
KERN LIEBERS USA, INC. 

1510 Albon Rd.
Holland, Ohio 43528 

419-665-2437 r
(19-25)

4

D. Britanijos...
(Atkelta iš 11 psl.)

deralistais, jūs jį išstūmėte, 
ir jis išėjo su piktumu, sakė 
S. Kuzminskas. Ir savo at
sistatydinimo laiške jis at
sakė, kaip didelis kultūros 
žmogus. Jis buvo pasipikti
nęs, ir aš jį suprantu. Rezo
liucijoje turi būti išreikšta 
mūsų padėka Barėnui už vi
sus jo darbus. Gerbiamas 
suvažiavime, būtinai sutiki
me su rezoliucija tam di
džiam rašytojui ir kultūros 
darbuotojui. Taip pasakęs, 
stiprių plojimų lydimas, dr. 
S. Kuzminskas atsisėdo.

(Bus daugiau)

Visos grupės aplankys KAUNĄ IR TRAKUS, bus lydi
mos vadovų. Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ 
AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu 

mokesčiu.
REGISTRACIJOS REIKALU KREIPKITĖS Į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway 
P. O. Box 116,

South Boston, Mass. 02127

MEMBER

Telefonas: (617) 268-8764
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 

dokumentus.

Įstaigai vadovauja:
Aldona ADOMONIS ir Albina RUDZIŪNAS

PRICES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANGES. RECISTERED TRAVEL AGENT # TA 0324

PROJECT MANAGER 
with Chemical Engineering Degree

GENERAL SUPERINTEDANT 
with large integral engine compressor exp.

GAS COMPRESSOR MECHANICS 
with gas engine compressor experience

MECHANICAL ASSEMBLY FOREMAN 
PURCHASING AGENT
Apply call or send resume to

PLANT PROCESS EQUIPMENT INC.
P. O. Box 389

League City, Texas 77573 
Attn. Clark Kennedy or Stephan Kennedy

(713) 332-2589
(25-31)
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CHICAGOS U1TUVIAI

POEZIJOS DIENOS 
CHICAGOJE

Aštuntoji poezijos šventė 
įvyko š. m. gegužės 29 ir 
30 dienomis Jaunimo Cent
re, Chicagoje. Poezijos die
nas ruošė Jaunimo Centro 
Kultūros komisija. Jas ati
darė Salomėja Endrijonie- 
nė, o pravedė poetas-žemi- 
ninkas Kazys Bradūnas.

Viena iš žymiausių lietu
vių poezijos raidos datų rei
kia skaityti 1951 metus, ka
da pasirodė antologija "že
mė”. šių metų poezijos die
nos yra skirtos paminėti 
šios antologijos 30 metų su
kakčiai.

Antanas Juodvalkis

vo karo paskutinėmis dieno
mis savo tėviškės laukuose 
ir ten palaidotas. V. Mačer
nis buvo linkęs į per aukštą 
mąstymo būdą, kaip dažnai 
pasitaiko jauniems poe
tams. Jo kūryba yra nepa
kartojama, o stiprybė — jo 
vizijos. V. Mačernio kūry
ba yra išleista ir okup. Lie
tuvoje.

Juozas Kėkštas yra se
niausias šio penketuko poe
tas, po ilgų kelionių ir kla
jonių mirė 1981 m. Lenki
joje. J. Kėkštas yra prie
šingybė V. Mačerniui ir at
stovauja klasikinei poezi
jos krypčiai, buvo romanti
kas. J. Kėkšto gyvenimas

lietuvių poeziją išvesti iš 
parapijiškumo aplinkos ir 
įjungti į Vakarų Europos li
teratūrą. Tai jiems dalinai 
pavyko, o naujoji poetų kar
ta turėtų tęsti pradėtą dar
bą.

Po paskaitos, buvo pa
klausimų, į kuriuos atsakė 
T. Venclova.

Vakaronė buvo užsklęsta 
žemininkų poetų dainomis, 
kurias atliko Julita Bur- 
gess, Emilija Sakadolskie- 
nė ir Linas Rimkus.

šeštadienio vakare poetas 
Kazys Bradūnas rečitavo, 
komentavo ir prisiminimais 
paįvairino žemininkų kūry
bą. Jaunoji poetų karta la
biau gravitavo į Vakarus 
ieškojo kelių pažinti vokie
čių, prancūzų, anglų ir kitų 
kraštų literatūrines kryp-

Poezijos dienose, įvykusiose š. m. gegužės 29 ir 30 d. Chi
cagoje, poetas Kazys Bradūnas (dešinėje) pristato paskaitininką 
Tomą Venclovą. Z. Degučio nuotr.

Apie žemininkus poetus 
ir jų kūrybą akademišką 
vienos valandos paskaitą 
skaitė Tomas Venclova, že
mininkai lietuvių poezijoje 
užima tokią pat vietą, kaip 
lenkų Oskaras Milašius, 
Nobelio literatūros premi
jos laimėtojas. ŽEMĖS an
tologijoje rašė penki poe
tai : Vytautas Mačernis, 
Juozas Kėkštas, Kazys Bra
dūnas, Alfonsas Nyka-Ni- 
liūnas ir Henrikas Nagys,

Amžiumi pats jauniau
sias Vytautas Mačernis, žu-

yra tragiškiausias iš visų 
poetų.

Kiti trys žemininkai tebė
ra gyvi ir gyvena šiaurės 
Amerikoje: K. Bradūnas 
Chicagoje, Alfonsas Nyka- 
Nliiūnas Baltimorėje ir 
Henrikas Nagys Montrea- 
lyje.

žemės antologija okup. 
Lietuvoje iki Stalino mir
ties buvo mažai žinoma. Vė
liau ”žemė” turėjo įtakos j 
to laiko Lietuvos poetus ir 
buvo domimasi žemininkų 
kryptimi, žemininkai bandė

tis. Būdami dar gimnazis
tai, žinojo apie buvimą, bet 
vienas kito nepažinojo. Tik 
universitete susitiko ir su
sipažino. V. Mačernis buvo 
pamėgęs anglų poetus, H. 
Nagys — vokiečių, Nyka- 
Niliūnas — prancūzų, o J. 
Kėkštas — lenkų literatū
ros romantiką, K. Bradū
nas — į lietuvių liaudies 
dainas ir čia rasdavo savo 
kūrybai šaltinį.

Paskaitė kiekvieno žemi
ninko būdingesnių eilėraš
čių.

MM /uperior /aving/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

NAUJAS PATARNAVIMAS

Į poezijos dienų abu va
karus gausiai atsilankė lite
ratūros bičiulių, ypač pri
kimšta kavinė buvo per To
mo Venclovo paskaitą. K. 
Bradūnas padėkojo rengė
jams ir pasidžiaugė Chica
gos lietuviškąja visuomene, 
už padarytą kultūrinį su
brendimą.

Jauninto Centro vardu S. 
Andrijonienė išreiškė pa
dėką poetui Kaziui Bradū- 
nui ir visoms talkininkėms 
savo darbu prisidėjusioms 
prie abiejų vakarų svečių 
priėmimo ir pavaišinimo.

Vestibiulyje ant stalų bu
vo išdėstyti žemininkų poe
zijos leidinių komplektai, o 
prie kito stalo — galima 
buvo įsigyti naujausių ir 
ankstyvesnių leidinių. Pa
skelbus, kad yra paskutinės 
8 knygos J. Kėkšto poezi
jos knygos "ETAPAI”, iš

leistos 1953 m., per minutę 
buvo išgrobtos.

ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS 
ČEKIU SĄSKAITĄ

Operacijos atliekamos be jokio mokesčio 
Už įnašus mokame 5%% palūkanų 
PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI

Vida Rėklaitytė abiturientų 
pagerbime skaito V. Kudirkos 
eilėraštį. L. Meilaus nuotr.

Abiturientų pagerbime, sveikina praėjusių metų abiturientė 
Neris Pupiūtė. L. Meilaus nuotr.

TURNER REALTY
EUCL1D. OHIO 41119

PHONE: 486-2530

ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS 
/uperior /ovingj 

Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 

Telefonas: 481-3008
DARBO VALANDOS:

Kasdien nuo 9:30 iki 4:00, penktadieniais 9:30 iki 6:00, 
šeštadieniais 9:30 iki 2:30, pirmadieniais uždaryta.

Fsnc

501 EAST 185 ST.

RITA MATAS
ĮSTAIGOS 

ADMINISTRATORĖ

PILNATEISĖ NEKILNOJAMOJO TURTO
ĮVERTINTOJA.

Bendradarbiai:
DALIA ŠIRVAITIS 
ANTANAS KALVAITIS 
ALGIS MATAS
TONI LINDEN
DALIA KASULA1T1S 
PETRAS MATAS
RAY SABALIAUSKAS 
PATRIC1A A. SAJOVBC
VYTAS MATAS — 

teisini* patarėja*
Esame registruoti pilnateisiais nariais trijose skirtingose Multiple LUt- 

ing įstaigose:
CAMLS — Cuyahoga County (Cleveland & Suburbs)
LCMLS — Lake County
RMLS — United Statės.

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

501 EAST 185 ST.
EUCLID, OHIO 44119

PHONE: 486-2530

RELOCATION
SERVICE INC
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Ryškesni ALT veiklos bruožai
Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga aktyviai daly

vauja bendrinėse organizacijose, tiesiogiai skirdama 
savo atstovus j Altą ir netiesiogiai (per Lietuvių Tau
tinį Sąjūdį) Vlike. Jos daugiametis atstovas Alte, Teodo
ras Blinstrubas, daugelyje kadencijų Alto valdybos vice- 
pirm., 17-me ALTS seime bendrais bruožais nušvietė 
Alto veiklą per paskutinius d ve jis metus. Kiek patrumpin
tas jo pranešimas čia pateikiamas Dirvos skaitytojams:

Prieš dvejis metus, dary. 
damas Sąjungos seime pra
nešimą Alto reikalais, nuro
džiau, kuo Sąjungos atsto
vai Alte yra pasireiškę ir 
kaip yra atlikę jiems Sąjun
gos vadovybės patikėtas pa
reigas. Seimas savo rezoliu
cija jiems padėkojo ”už 
nuoširdžias pastangas ir 
tinkamai atlikta darbą”.

Šiame seime pranešimo 
turinį pakeičiau: Nutariau 
atskirai neliesti Sąjungos 
atstovų pasireiškimų (nors 
būtų galima daug ir apie 
tai pasakyti), bet nurodyti 
vieną kitą ryškesnį Alto 
veiklos bruožą nuo paskuti
nio seimo iki šios dienos.

Kai pradėjau rinkti to
kiam pranešimui medžiagą,
— pastebėjo T. Blinstrubas,
— radau, kad per tuos dve
jus metus Altas apie savo 
veiklą yra išleidęs 61 infor
macinį biuletenį, šiuo metu 
jo yra išsiuntinėjama po 
360 egz. Nemažas skaičius 
ir Šio seimo dalyvių jį gau
na. Tiesa, jei daugiau kas 
norėtų biuletenius gauti, 
turėtų pranešti Alto rašti
nei.

Juos gauna ir visa lietu
viška spauda. Tenka apgai
lestauti, kad šių biuletenių 
medžiagą, pažymėtą Alto 
informacijos vardu, kai ku
ri žinoma spauda visai ne
spausdina. Ir todėl daug kas 
iš mūsų tautiečių apie Alto 
veiklą mažai žino ar turi 
miglotą supratimą.

Pirmiausia, Alto vadovy
bė rengėsi jos kviečiamam 
visų lietuvių organizacijų 
IX-jam Amerikos lietuvių 
kongresui. Jis įvyko Cleve- 
lande 1979 m. spalio 13-14 
dienomis. Kongresas buvo 
gausus ir darbingas. Mūsų 
Sąjungos pirm. A. Mažeika 
buvo kongreso garbės komi
tete.

Kongrese buvo kelių pre
legentų iškelti Lietuvos 
laisvinimo ir Helsinkio akto 
vykdymo patikrinimo kon
ferencijos Madride reikalai.

Pagal Helsinkio aktą su
sidarė toks tarptautinis fo
rumas, kur geriausiai buvo, 
galima tikėtis, kad Madride 
bus iškelta ir Lietuvos byla. 
Juk Jungtinėse Tautose do
minuoja vadinamo Trečiojo 
Pasaulio naujosios valsty
bės, o jos labai dažnai kar
tu eina su Sovietų Sąjunga.

Tuo tarpu Helsinkio aktą 

$$ VEHICLE BARGAINS $$
JEEPS, CARS, TRUCKS

AVA1LABLE THRU GOVERNMENT AGENCIES IN YOUR EREA. 
MANY SELL FOR UNDER $200. 
Call 602-941-8014, Ext. 4669

FOR 1NFORMATION ON HOW TO PURCHASE.
(24-27)

pasirašiusių signatarų su
dėtis yra skirtinga: Sovietų 
Sąjungos bloko yra 7 vals
tybės, neutralių Viduržemio 
jūros 3 valstybės, o visos 
kitos valstybės yra vakari
nio bloko, NATO, sąjungi
ninkės. Tokiu būdu vakarų 
valstybės ten turi 24-25 bal
sus iš 35 balsų skaičiaus.

Reikia pasidžiaugti, kad 
Alto ir kitų veiksnių dėka 
Madrido konferencijoje Lie
tuvos ir kitų paveigtųjų 
tautų klausimai buvo labai 
ryškiai iškelti.

Jeigu JAV delegatai toje 
konferencijoje atvirai pasi
sakė dėl Sovietų Sąjungos 
grobuoniškos politikos iš 
dalies parėjo ir nuo to, kad 
Kongresas vienu balsu bu
vo priėmęs Rezoliuciją 
(200), kurią JAV preziden
tas yra prašomas iškelti Pa
baltijo valstybių laisvės 
klausimą šioje Madrido kon
ferencijoje ir kitais būdais 
paremti šių pagrobtų vals
tybių reikalą.

Dėl šios rezoliucijos Altas 
yra gana daug pasidarba
vęs.

Nors paskutinės žinios 
sako, kad Madrido konfe
rencija atsidūrė akligatvy- 
je (negalima sutarti dėl ta
rimų: anot JAV delegacijos 
pirmininko Max Kampel- 
mano: Sovietai mėgsta kal
bėti apie teises, tačiau jų 
veiksmuose nematyti pa
garbos žmogaus teisėms), 
konferencijos pradžioje Lie
tuvos vardas dažnai buvo 
minimas mums palankia 
prasime.

Kitas svarbus reikalas, 
kuris dažnai Alto ar kartu 
su estais ir latviais per 
Jungtinį Pabaltiečių Komi
tetą buvo Valstybės Depar
tamente nuolat klabenamas, 
tai šių trijų valstybių dip
lomatinių ii- konsularinių 
atstovybių tolimesnės eg
zistencijos pratęsimas ir fi
nansavimas.

Reikia pasidžiaugti, kad 
abu dalykai tinkamai išsi
sprendė. Yra sujungti visų 
trijų Pabaltijo valstybių 
dipozitai ir gerai investuo
ti: palūkanų užtenka jų dip
lomatams išlaikyti, o dip
lomatinis korpusas gali bū
ti atnaujintas, į jį priimant 
ir nebuvusius laisvų vals
tybių vyriausybių skirtus 
asmenis (negali būti tik 
JAV piliečiai).

Altas vedė įvairiais rei
kalais platų susirašinėjimą 
su kongresmanais, senato
riais, Valstybės departa
mentu, Teisių departamen
tu, Baltaisiais rūmais.

Savo memorandumuose ir 
raštuose Altas yra pasisa
kęs:

Kad kalbant apie žmo
gaus teises, labiau reikėtų 
pabrdėžti tautų teises, nes 
tos abi teisės yra neatski
riamos dalys laisvės prin
cipo;

Kad vadinamieji liudinin
kai (ir dokumentai), atga
benti iš okupuotos Lietuvos, 
negali būti laikomi patiki
mais ;

Kad Vladui šakaliui būtų 
suteiktos politinio pabėgėlio 
teisės;

Kad nebūtų iš Europos 
perkelti į JAV Laisvės Ra
dijo Pabaltijo tautų skyriai.

Patyrus, kad vienu metu 
Vilniaus geležinkelio stoty 
buvo iškrauti karstai apie 
300 lietuvių, žuvusių Afga
nistane, kreiptasi į Valsty
bės departamentą, kad būtų 
pareikšta Sovietų Sąjungai 
protestas dėl jos vykdomos 
p r i v estinos mobilizacijos 
okupuotoje Lietuvoje, kas 
priešinga tarptautinei tei
sei.

Amerikos Balso lietuvių 
skyrius, kuris buvo Aito pa
stangomis įsteigtas, šiomis 
dienomis minėjo 30 metų 
veiklos sukaktį. Tą minėji
mą organizavo Altas.

Kada geležinė uždanga 
neleidžia mūsų pavergtiems 
tautiečiams nusiųsti mūsų 
bet kokį laisvą spausdintą 
žodį, tai tik radijo bangos 
gali juos informuoti apie 
mūsų gyvenimą, veiklą, po
litinius įvykius. O kad ten 
radijo pranešimai yra klau
somi, — turiu laiškinių įro
dymų: Vasario 16 dienos 
progomis mano žodžius per 
Amerikos Balsą ir pernai ir 
šiemet ten yra girdėję.

Toliau noriu pažymėti, 
kad Alto pastangomis kiek
vienais metais rengiami Va
sario 16 dienos minėjimai 
Kongrese — Atstovų rū
muose ir Senate. Turiu ap
gailestauti, kad dėl tų mi
nėjimų mūsų visuomenė 
yra, sakyčiau, šalta. Nors iš 
anksto yra žinoma, tačiau į 
juos labai mažai lietuvių be- 
atvyksta. O juk tai yra vie
nintelis pasauly parlamen
tas, kuris mini Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 
sukaktį.

Kongresą, o ypač Atstovų 
Rūmus, lanko labai daug 
žmonių iš įvairių Amerikos 
vietų. Ir kai senatoriai ar 
kongresmanai vienas po ki
to mini Lietuvos vardą ir 
nurodo sunkią jos dabarti
nę padėtį, ne vienam tų lan
kytojų gali gimti pasipikti
nimas Sovietų Sąjungos at
neštu lietuvių tautai teroru 
ir vergija. Ir klausant se
natorių ir kongresmanų pa
reiškimus Lietuvos reikalu, 

kyla jiems dėkingumas, kad 
mūsų tautos padėtį supran
ta ir trokšta jai laisvės.

Visos kalbos, pasakytos 
Kongrese, yra skelbiamos 
"Congressional Record” ir 
išsiuntinėjamos užsienio at
stovybėms, bibliotekoms ir 
kt.

Altas šiomis dienomis iš
leis atskira knygute visas 
Kongrese šiais metais Va- 
sario 16 dienos proga pasa
kytas kalbas. Jų bus gali
ma veltui gauti Alto rašti
nėje.

Naujas dalykas: Altas 
įsteigė Laisvės Fondą, kurio 
kapitalas bus laikomas lais
vai Lietuvai, o Altas naudos 
tik gautas palūkanas. Apie 
jį čia užsimenu tik todėl, 
kad to fondo pradininku 
yra vienas detroitietis. šiam 
fondui jis pernai atsiuntė 
1000 dol., o šiemet — antrą 
tūkstantį. Jo pavardės ne
galime paskelbti, nors Jūs, 
detroitiečiai, jį pažįstate.

Toks yra leisto laiko rė
muose mano pranešimas. 
Aišku, nurodyti visų Alto 
darbų neįstengiau. Tačiau 
džiaugiuosi, kad galėjau bū
ti daugelio darbų dalyviu: 
kartu su kitų grupių atsto
vais galėjau prisidėti, kaip 
Vladas šakalys sako, prie 
Alto darbams labai naudin
go Lietuvai darbo.

Nėra jokio kito pakaitalo 
tautos laisvam gyvenimui, 
kaip sava valstybė. Ji yra 
tas politinis šarvas, kaip po
grindžio Aušra ("22) sako, 
kuris saugo tautos kūną ir 
visus gyvybinius centras 
nuo išorinių pažeidimų. 
Tautos pavergimu yra So
vietų Sąjungos padarytas 
didžiausias n u s i kaitimas 
kiekvienam lietuviui.

Tas nusikaltimas turės 
būti kada atitaisytas ir mes, 
sutartinai dirbdami, tikėki
me, kad Lietuva vėl bus 
laisva, — baigė savo pra
nešimą T. Blinstrubas.

PATTERN 
MAKER-FLORIDA

Sleel and gray iron foundry aeeds 
experknccd Pattrrn Maker. Mušt also 
have vorking knowledge of gating 
and risering mounting and estimatinj.- 
Good slarling salary. profit sharing 
and insurance, Send resume: CAST 
METALS CORP. OF FLORIDA. Routc 
3, Box 308, Tampa, Fla. 33619.

(22-3|)

AUTO BODY
Immediate opening for unlt body 
& frante person. Experlence a 
MUŠT. Full company benefits. 
Call DICK W1LLIAMS

McG0WEN FORD
215-649-4600

(24-26)

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

LATVIAM ROOFING
Clevcland telef. (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.

Dengiame stogus apartamentams, Hot roofs. Tvarkome 
kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius, dedame po 
stogu kablius kontroliavimui ledo užsikimšimo. Taip pat 

atliekam dailidės darbus.

MARTINS ir KUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

| NATIONWIDE 
R M INSURANCE

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

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į ČIPKUS 
REALTY. 31715 Vine St.. 
Willowick. Ohio 44094. Tel. 
943-0910.

HOUSE FOR SALE
Walk to Church

Our Lady" of Perpetual 
Help is second away from 
this 3 bedroom colonial. 
Formai dining room, hard- 
wood floor, enclosed porch, 
full basement, two car gar- 
age, 60x215 lot. 52,900. 
Call: Debi or Gregg at 
Mrowca Realty — 951-2100.

(24-28)

Wanted at once Journeymen

.DIE MAKERS
DALLAS, Texas slamping company 
nceds tool and die makers who can 
work from blueprinis wilh Jittle su-‘ 
pervisioa. 8 years experiencėv 2nd 
shift, 45 hour week. Salary open. 
We will inlervievv in Delroit soon. 
Call JOHN W1LSON

214-247-9696
PRECISION STAMPING 

2115 W. Valley Vicw Lane 
Dalias, Texas 75234 

(23-29)

OWNER Ol’ERATORS
IWeslern Express has a contrr.ct for 
you. Good insurance pay scale. insur- 
anec plans, all rond, taxes pa i d for 
you. Drop pay and fuel surchargelo 
you. Truclor muši puss D.O.T. in»p«-c* 
tion. A 197 5 or newer legal wilh 45 
foot van trailer. Driver mušt br at 
kast 23 years old wilh 2 years over 
the roud «-xperience. Cnll Bob Shum^te 
or Varlyn Poore in Georgiu ai:

404-944-9300
Oulside Georgia Walt« Lina: 

1-800-241-8090
Kcn Kern — Califomia — 

1-800-874-7974
Bob Abls • • Green Bay, Wisconsin — 

1-800-558-6344
Bill Bcck Indianapolis, Ind. — 

1-800-428-5072
(19-25)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED X-RAY 

TECHNOLOG1ST 
with eilher Nuclear Medicine or Uhra 
sound -rxperience. For a 65 bed hospi
tal in Northeast Mich.
Good salary plūs call tinie. Li herai 
personnel policies. Contact Personnel 
Office 517-362-3411.

TAWAS ST. JOSEPH HOSPITAL
200 Hetnlock St.

Tawas Cily, Mich. 48763 
F..O.E. M/F/H

(21-25)

WANTED AT ONCE JOURNEYMEN 
OR 1ST CLASS SKILLEP 

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE

SĖT UP AND OPERATORS.
Muši be experienctd in New Britain 
& Davenport Machines. For expnnd- 
ing multiple spindk screw machine 
shop. Be able to sel up work from 
blue prints & elose lolerance. Paid 
benefits, good pay overtime.

NOLTE SCREW
MACHINE I’RODUCTS 
5095 CROOKSHANK ROAD 

CINCINNATf, OHIO 45238 
513-922-3622

(24-30)
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖJE

• Birželio trėmimu minė
jimas Clevelande šiais me
tais birželio 13-14 d. d. bu
vo surengtas bendromis pa- 
baltiečių jėgomis Edgewa- 
ter parke. Programą atli
ko Čiurlionio ansamblis, va
dovaujamas A. Mikulskio ir 
latvių jungtinis choras va
dovaujamas T. Barbins.

Nors oras pasitaikė blo
gas, minėjiman susirinko 
virš 500 lietuvių, latvių ir 
estų.

PALAIDOJOME A. A. 
MONIKĄ SAMIENĘ

š. m. birželio 6 d., širdies 
smūgio ištikta, Clevelande 
mirė Monika Samienė, gilia
me liūdesy palikusi savo vy
rą Izidorių Šamą, dvi duk
teris — Joaną ir Birutę, du 
sūnus — Algirdą ir Ernes
tą su šeimomis, o taip pat 
daug artimųjų bei pažįsta
mųjų, kurie gausiai rinkosi 
atsisveikinti su velione; pa
šarvota Jokubauskų laidoji
mo namuose. Birželio 9 d., 
po pamaldų Šv. Domininko 
bažnyčioje, Shakei- Hts., 
kur Samų šeima seniai Įsi
kūrusi gyveno, velionė bu
vo palaidota Visų Sielų ka
pinėse.

Gimusi Lietuvoje, a. a. 
Monika pačioje jaunystėje, 
dar prieš Pirmąjį karą, at
vyko j JAV ir apsigyveno 
Clevelande, kur jau buvo 
Įsigyvenęs Izidorius Šamas, 
baigęs Valparaiso universi
tetą ir pradėjęs savo bizni 
— brangenybių parduotu
vę. Susituokę Monika ir Izi
dorius Šamai tuojau pat 
auk štaitišku nuoširdumu 
Įsitraukė į Clevelando lietu
vių sąjūdį — dalyvavo cho
re, vaidinimuose ir įvairiose 
organizacijose, susibūrusio- 
se apie Dirvos laikraštį.

Po Antrojo pasaulinio ka
ro Šamai ne tik kitus seno
sios kartos ateivius skati
no padėti naujiesiems atei-

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Deila E., Wiliiam J. Sr.,
William J. Jakubs Jr. ir
Barbara Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, Cleveland, Ohio 44119
Tel. Į216] 531-7770

Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama 
teikianti jaukią atmosferą liūdesio 
valandoje. Didelė aikštė automobi

liams pastatyti.

4J-*

ŠV. KAZIMIERO LITUANISTINĖS MOKYKLOS MOKSLO
METI| PABAIGTUVĖS ALDONA MIŠKINIENĖ

Gegužės 21 dieną Cleve
lando Šv. Kazimiero litua
nistinė mokykla šventė sa
vo 34-ųjų mokslo metų pa
baigtuves. Visi mokyklos 
mokiniai dalyvavo šv. Mi
šiose ir 11:30 rinkosi 
DMNP didžiojoje salėje iš
kilmingam pabaigtuvių ak
tui.

Mokyklos direktorė Vida 
Bučmienė pasveikino susi
rinkusius, ir pabaigtuvių iš
kilmės buvo pradėtos Lietu
vos himnu. Buvo pristaty
tas akto prezidiumas: O. 
Žilinskienė — mokytojų ta
rybos sekretorė, kun. kle
bonas Kijauskas, S. J. — 
mokyklos globėjas, J. Mals- 
kis ir J. Mikonis — LB apy
linkės ir apygardos atsto
vai, D. Ješmantas — tėvų 
komiteto pirmininkas, A. 
Gražulienė ir J. Balbatas — 
ilgamečiai skaitymo kon
kurso ir abiturientams do
vanų mecenatai.

Mokyklos direktorė išvar
dino pabaigtų mokslo metų 
darbų pasekmes. 1980-81 m. 
m. mokyklą lankė 118 mo
kinių. Mokykloje nuolatiniai 
dirbo ir talkino šie mokyto- 

viams atvykti Amerikon, 
bet ir patys ne vienam su
darė. reikalingus dokumen
tus, o atvykusiems nuošir
džiai padėjo susirasti bu
tus, darbus ii’ net įsigyti 
nuosavybes. Kol sveikata 
leido, Šamai dalyvaudavo 
kone visuose lietuvių paren
gimuose, rėmė Dirvą, lietu
vių radijo programą ir Čiur
lionio ansamblį.

Laidotuvėse pasigedome 
Izidoriaus, kuris deja dėl 
s u n egalavusios sveikatos 
nebegalėjo iš namų išvyk
ti ir su mylima žmona pa
skutinį kartą atsisveikinti 
bažnyčioje ir kapinėse. Jam 
su dukromis is sūnumis 
Dirva reiškia gilią užuojau
tą, kartu pastebėdama, kad 
Samų šeimos įnašas vietos 
lietuvių gyvenime daugelio 
clevelandiškių bus ilgai pri
simenamas su pagarba ir 
nedilstančiu dėkingumu. 

jai: Dana Penkauskienė — 
vaikų darželis, Kristina Al- 
šėnienė — dvikalbė klasė, 
Regina Lišauskienė —• 1 
skyriaus, Eugenija Macke
vičienė — 2 sk., Danutė Gri
galiūnienė — 3 sk., Regina 
šilgalienė — 4 sk., Stefanija 
Stasienė — 5 sk., Andrius 
Kazlauskas — 6 sk., Ona Ži
linskienė — liet, kalba ir li
teratūra, Kazys žiedonis — 
istorija, Jonas Dunduras — 
geografija ir visuomenės 
mokslas, Dalia Staniškienė 
ir Vida Bučmienė — liet, 
kalba ir literatūra, kun. Ge
diminas Kijauskas, S. J. ir 
kun. Jonas Kidykas, S. J. — 
mokyklos kapelionai, komp. 
Alfonsas Mikulskis — lumz
delių mok., Virginjia Juo- 
dišiūtė ir Rita Kazlauskai
tė — kanklių mok., dr. Bi
rutė Kasperavičienė — au
dimo mok., Teresė Berzins- 
kienė — bibliotekos vedėja. 
Dalį metų dainavimą mokė 
Mirga Bankaitytė, tautinius 
šokius Rūta Staniškytė ir 
drožinėjimą Viktoras Degu
tis.

Tėvų komitetas; Donatas 
Ješmantas, Rita Matienė, 
Jane Leparskienė, Dalė Mo
tiejūnienė ir Vida Barzdu- 
kienė.

Mokykloje veikia 12 sky
rių, dvikalbė klasė ir vaikų 
darželis. Einama programa 
nustatyta LB švietimo Ta
rybos. Mokslo metų laiku 
šv. Kazimiero lit. mok. su
rengė Kalėdų eglutę, Vasa
rio 16-osios ir Motinos Die
nos minėjimus, išleido mo
kyklos metraštį (Lelija, 140 
psl.), paskiri mokiniai da
lyvavo Tėvynės Garsų ra
dijo programose, 8 mokiniai 
priruošti lietuviškai pirma
jai išpažinčiai. Kun. Kijaus- 
ko, S. J., Petro Digulio, Al
gio Kijausko ir kitų pagel- 
bininkų pastangomis įreng
ta nauja biblioteka.

Kiekvienais metais ge
riausieji mokyklos mokiniai 
apdovanojami lietuviškomis 
knygomis, kurias skiria Cle
velando LB apylinkės val
dyba. Įteikdamas knygas, 
apylinkės pirmininkas J. 
Malskis priminė, kad kiek
vieno lietuvio pareiga yra 
remti mokyklą, nes nuo jos 
priklauso mūsų tautos atei
tis.

Geriaus i e j i mokyklos 
1980-81 m. m. mokiniai yra 
šie:

1 skyriaus — Tadas Ge- 
lažis, Rita Penkauskaitė, 
Paulius Ješmantas;

2 sk. — Rima Ješmantai- 
tė, Audrius Lazdinis, Tadas 
Lisauskas;

3 sk. — Kristina Kasulai- 
tytė, Gitą Lišauskaitė, And
rius Penkauskas;

4 sk. — Danius Šilgalis, 
Vytas Zorska, Kristina Mo
tiejūnaitė, Andris Dundu
ras;;

5 sk. — Julytė Minkūnai- 
tė, Rimas Biliūnas, Lina 

Kijauskaitė, Rima žiedo- 
nytė;

6 sk. — Diana Stanišky
tė, Ina šilgalytė, Lilė Ge- 
lažytė;

7 sk. — Julija Gelažytė, 
Andrėja Jakulytė, Audrė 
Apanavičiūtė;

8 sk. — Auksė Bankai
tytė, Vija Bublytė, Monika 
Palūnaitė, Rimas Balašai- 
tis, Linas Biliūnas, Algis 
Kasulaitis;

9 sk. — Dalia Kašubaitė, 
Lana Vyšnionytė, Nida 
Marcinkevičiūtė, Daina Ma- 
taitė;

10 sk. — Vincas Staniš- 
kis, Saulius Bankaitis, Arū
nas Apanavičius;

11 sk. —-Vida Kašubaitė, 
Jonas Muliolis, Edas Čepu
lis;

12 sk. — Lina žiedonytė, 
Sigutė Bankaitytė, Vilija 
Banionytė.

Tėvų komiteto skiriamas 
dovanas už darbštumą gavo 
Danutė Talląt-Kelpšaitė, Ri
mas šliažas, Matas Stungy s, 
Danius Barzdukas ir visi 
dvikalbio skyriaus mokiniai.

Jau eilę metų mokykloje 
vyksta knygų skaitymo var
žybos. Varžybų terminas vi
si metai. Kadangi knygos 
nevienodo dydžio, skaitomi 
puslapiai. Knygų skaitymo 
varžybų mecenatai A. ir Br. 
Gražuliai. Visi užbaigimo 
akto dalyviai susikaupė ty
loj prisimindami a. a. Bro
nių Gražulį, mokytoją, tal
kininką ir ilgametį varžy
bų mecenatą.

Knygas skaitė 78 moki
niai. Jie perskaitė 371 kny
gą, 29,575 puslapius.

Toliau sekė svarbiausias 
pabaigtuvių akto momen
tas — abiturientų pristaty
mas. Tai lituanistinio švie
timo pasekmės, mokyklos 
pavasario derlius. Galbūt 
pats gražiausias įrašas šv. 
Kazimiero lit. mok. 1980-81 
m. m. knygoje yra penki 
a u k š tesniosios mokyklos 
abiturientų parašai. Ištisus 
12 metų mokyklą lankė, sėk
mingai išlaikė baigiamuo
sius egzaminus ir užsitarna
vo brandos atestatą šie mo
kiniai: Vilija Banionytė, Si
gutė Bankaitytė, Vilija Ra- 
mūnaitė, Paulius Ramūnas, 
Lina žiedonytė. Jiems lin
kima, kad mokyklos užbai
gimas vestų į naują pra
džią, pradžią gilesniam lie- 
tybės sąmoningumui ir vi
suomeninei veiklai. Mokyto
jo ranka vedė ir globojo 
juos moklo kely, reikia 
šiems dar labai jauniems 
abiturientam globos ir vi
suomeninio darbo plotmėj. 
Dažnai nusiskundžiame, kad 
mūsų jaunimas nesijungia 
į bendruomenės ar organi
zacijos veiklą, tačiau neda
rome sistematingų pastan
gų jaunuolius nuoširdžiai 
įjungti, paskatinti ir ugdy
ti būsimus vadovus.

Džiugu, kad šv. Kazimie

ro lituanistinėj mokykloj 
dabar dirba ir talkina net 
penki šios mokyklos abitu
rientai.

Mokyklos didelis rūpestis, 
tai mokinių skaičiaus ma
žėjimas, nežiūrint to, kad 
LB įdeda nemažai pastangų 
skatindama lietuvių šeimas 
leisti vaikus į lituanistinę 
mokyklą. Ateitis reikalauja, 
dar daug pavasario derlių 
— gyvųjų lietuvių tautos 
narių.

• Joninių laužas rengia
mas birželio 20 d. 8 v. v. V. 
ir O. Jokūbaičių sodyboje, 
3000 Hadden Rd. Kviečia
mi visi skautininkai-ės, židi- 
nietės, budžiai, vyr. skau
tės, vyčiai ir visi Jonai ir 
Jonės. Bus įdomi programa.

PARDUODAMI NAMAI

EUCLID
280 East 193 Street

3 miegamųjų Colonial. 
Puikiam stovyje. Atskiras 
garažas. Užbaigta veranda.

Savininkai nusipirkę ki
tą namą, turi keltis.

Skambinti Ritai Matienei 
486-2530.

EUCLID
19568 Meredith Avenue

3 miegamųjų Colonial. 
Puikiam stovyje. Mūrinis - 
aluminijaus. Atskiras gara
žas. Centralinis vėsinimas. 
Galimybė ”Owner financ- 
ing”.

Skambinti Ritai Matienei 
486-2530.

AUBURN TWP.
16831 Messenger Road
Prabangi sodyba gamto

je. 12 mylių nuo Chagrin 
Falls. Dvigubinis namas. 
Virš 10 akrų gražiausios 
žemės. 4 ir 3 miegamieji. 
Milžiniškas saulės kamba
rys. 1.5 akro dydžio priva
tus žuvingas ežeras.

Tik $175,000.
Skambinti Daliai Kasu- 

laitieriei — 261-4994.

PARDUDODAMA ŽEMĖ
EAST CLARIDON

Virš 20 akrų. Geauga aps
kritis, netoli Chardon. 
Zoned residential. Idealus 
sklypas gamtą mėgstan
tiems. Artesian Spring.

Tik $78,000.
Skambinti Daliai Kasu- 

laitienei — 261-4994.

TURNER REALTY
486-2530

PATRIA prekybos na
muose, 794 East 185th SC, 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir Im
portuotų produktų, lietuviš
kos juodos duonos. Dovanų 
skyriuje didelis pasirinki
mas spalvoto ir balto krista
lo. Taip pat rasite gintaro, 
medžio drožinių, audinių ir
kt. Kreipkitės pas H. Kri- 
pavičių, tel.: 216-531-6720.



DIRVA
• Dirvos novelės konkur

sui dar gautos šios novelės: 
Gintauto Aukštaičio — 
"Karaliaus Vytauto vaini
kas”, A. Vidutaičio — Kle
bono lanka, Samanos — 
"Vagystė”.

Premijos — 600 dol. me
cenatas Simas Kašelionis.

Jury komisija: pirm, ra
šytojas Balys Auginąs, na
riai Aleksas Laikūnas ir 
Vytautas Gedgaudas.

ĮDOMI PROGRAMA LFB 
STOVYKLOJE

Į sukaktuvinę — 25-ją 
studijų ir poilsio savaitę LF 
bičiuliai ir jų svečiai ren
kasi liepos 11-18 dienomis 
pas lietuvius pranciškonus, 
Kennebunkporte, Maine.

Numatyta plati ir Įvairi 
studijinė ir pramoginė pro
grama: susipažinimo vaka
ras, paskaitos ir jaunimo 
s i m poziumas (vadovauja 
advokatė Joana Kuraitė iš 
Kanados ir politinių moks
lų magistras Linas Kojelis 

Brangiai sesutei

BRONISLAVAI
GUSTAITYTEI-TAUTVILIENEI 

mirus, TEOFILĘ GUSTAITYTĘ-MICKEVI- 
ČIENĘ ir KAZIMIERĄ GUSTAITYTĘ-LEO- 

NAITIENĘ nuoširdžiai užjaučiame ir drau
ge liūdime.

Marta ir Vytautas-Aleksandras 
Račkauskai

Mylimam tėvui
A. t A.

VINCUI PRANCKEVIČIUI
Kanadoje mirus, sūnų EDVARDĄ, Žalgirio 
šaulių kuopos narį, jo žmoną JOSEPHINĄ, 
dukrą KRISTINĄ, sesutes JANINĄ, STASĘ, 
brolius AUGUSTĄ, STASĮ, gimines Lietuvo
je, Kanadoje ir Amerikoje užjaučiame ir kar
tu liūdime

Žalgirio šaulių kuopos, 
valdyba ir nariai

Brangiai motinai

ELENAI KLIMIENEI

mirus, jos vyrui ADOLFUI ir mieliems jau

nystės draugams LAIMUČIU! ir GAILUTEI 

reiškiu gilią užuojautą

Julius špakevičius

iš Washington, D. C.), Tau
tos sukilimo minėjimas, 
partizanų ir Tautos genoci
do prisiminimas, LFB me
tinė konferencija, Elenos 
Blandytės dainos ir žodžio 
rečitalis, meno paroda, dr.
K. Ambrozaičio filmų ir 
skaidrių iš buvusiųjų sto
vyklų vakaras ir baigiama
sis koncertas su Bostono 
vyrų sekstetu, vadovauja
mu komp. Juliumi Gaideliu 
ir soliste Maryte Bizinkaus- 
kaite, vaišėmis ir šokiais.

Stovykloje dalyvaus lais
vės kovotojas Vladas šaka
lys, Mirga Mironienė, Simas 
Kudirka, rašytojai: Alė Rū
ta, Paulius Jurkus, Vytau
tas Volertas, dr. Antanas 
Razma, dr. K. ir M. Ambro- 
duetas, o taip pat ir solo, 
čiai, Juozas Kojelis, dr. J. 
Girnius, Vytautas Vaitie
kūnas, dr. V. Majauskas, dr. 
E. ir M. Lenkauskai ir kiti.

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos Detroito skyriaus 1981 metų valdyba ir revizijos komisija. 
Iš kairės: P. Januška, A. Sukauskas, A. Misiūnas, B. Gražulis, A. Grinius ir St. Sližys. Trūksta 
A. Nako. K. Sragausko nuotr.

• Korp! Neo-Lithuania 
išvyka įvyks rugsėjo 5-6 d. 
d. Jonynų vasarvietėje, 
Chesterton, Ind., netoli Be- 
verly Shores.

Nakvynės rezervuotos. 
Vyr. valdyba kviečia visus 
korporantus-es, filisterius- 
es sekti smulkesnes infor
macijas ir rezervuotis minė
tą savaitgalį neolituanų iš
vykai ir joje gausiai daly
vauti.

NAUJAS JURISTAS

Raimondas S. Ilgūnas, 
Stasio ir Uršulės (Laba
nauskaitės) Ilgūnų sūnus, 
užbaigęs Loyolos gimnaziją 
su honoraro laipsniu, stojo 
į Loyolos universitetą, kurį 
irgi užbaigė su aukštais pa
žymiais. Toliau stojo į Lo
yolos Teisės Fakultetą, ku
rį užbaigė šiais metais, ir 
birželio 7 d. jam buvo įteik
tas teisės doktorato diplo
mas.

Raimondas taip pat yra 
žaidęs lauko tenisą už Lo
yolos universitetą. Buvo 
komandos kapitonu ir taip 
pat buvo išrinktas geriau
siu žaidėju. Raimondo at
siektais laimėjimais džiau
giasi tėveliai ir giminės.

SET-UP
Presą set-up person. Mušt be ex- 
perienced with steel rule dies. Salary 
comniensurate with experience. Lite
rai benefits including pensiop and 
hospitaiization. Apply in person 9 
am-4 pm, ask for Mr. STEVENS.

DIE CUT PRODUCTS CO.
1801 EAST 30TH STREET 
CLEVELAND, OHIO 44114

(24-25)

JAV VYRIAUSYBĖ 
NESILENKS 

TARPTAUTINIAMS 
TERORISTAMS

Po savo inauguracijos, 
sutikdamas iš Irano grįžu
sius kalinius, sausio 27 d. 
prez. Reaganas pareiškė, 
jog ateityje, jeigu kada te
roristai panašiai pažeistų 
tarpt autinius papročius, 
amerikiečių reakcija bū
sianti staigi ir efektyvi. 
Rytojaus dieną Valstybės 
sekretorius A. Haig pridė
jo, jog JAV administracijos 
pirmaeilis rūpestis bus ne
be žmogaus teisės, bet tarp
tautinio terorizmo suvaldy
mas.

Šią JAV vyriausybės po
litiką praėjusią savaitę dar 
daugiau išryškino Valstybės 
pasekretorius Richard T.

LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS BOSTONO SEKCIJA
RENGIA

FOTO KONKURSĄ
DALYVAUJA TIK MĖGĖJAI

Konkurso paskutinė data — 1981 m. liepos 31 d.
TAISYKLĖS :

1. Vardas, pavardė, adresas ir tel. numeris;
2. Tema: Laisvas pasirinkimas;
3. Nuotrauka: spalvota;
4. Dydis: 5”x7” min.;
5. Nuotraukos pavadinimas;
6. Foto aparato rūšis ir objektyvas;
7. Filmo rūšis ir stiprumas;
8. Aparato užrakto greitis;
9. Objektyvo atidarymas.

PREMIJOS: 

Pirma $250.00
Antra $100.00
Trečia $ 50.00
Įvertinimas spaudoje.

Registracijos mokestis: $d.00 už pirmą.nuotrauką, 
$1.00 už sekančias nuotraukas.

Jury Komisiją, sudaro Boston Globė prof. fotografai.
Paroda ir premijų įteikimas įvyks rudenį (tiksli da

ta bus paskelbta vėliau).
Laimėtojai bus reikalaujami atsiųsti negatyvus.
Nuotraukos grąžinamos prisiuntus adresuotą voką su 

pašto ženklu. Nuotraukas su čekiais siųsti ir papildomą 
informaciją gauti pas: Jūratę Dambrauskaitę, 71 Glendale 
Street, Brockton, Ma. 02402. Tel. (617) 587-8526.

Kennedy, liudydamas sena
to užsienio reikalų komite
tui: jis viešai įspėjęs, kad 
JAV administracija nieka
da nedarysianti nuolaidų 
tarptautiniams teroristams, 
nemokėsianti išpirkimo ir 
nepaleisianti pageidaujamų 
kalinių, kad išvadavus pa
grobtuosius. Jiems išvaduo
ti būsiančios panaudotos vi
sos diplomatinės, ekonomi
nės ir karinės priemonės.

OUALITY CONTROL
CHIEFINSPECTOR

Suburban manu’dduring co is 
sreking indiv wilh $ome expe- 
rience »n metais *ork:ng in- 
dustry, famibar in ūse of 
measuring insiruments in a 
mfg environment NDT exp 
helpful. Supervisory skills a 
plūs Excellenl benefits ind 
deniai pian. S3larv commen* 
surafe wiih exp & bkgd con- 
facf E d Monlafar ai 624-6600 
or 676-1900 for aoot. or send 
resume to:

JANNEY CYUNDER CO 
BENSALEM PLANT 

7401 stale Rd Phila 19136 
Eonai Oooty E molover
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