
j, Rugienius 
19235 Boaverland Str, 
Detroit, Mic• 48219.

THE LITHUANIAN NATIONAL NEVVSPAPER
6907 SUPERIOR AVENUE, CLEVELAND, OHIO 44103

LVIII Kovas — March 9,1973 Nr. 19

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

NAUJAUSIA 
APIE 
BRAŽINSKUS
Dirva rūpestingai seka 

Prano ir Algio Bražinskų 
bylą. Dirva turi net betarpį 
ryšį su turkų advokatais, 
atstovaujančiais tėvą ir sū
nų. šiomis dienomis iš jų 
buvo gautas Anadolu nau
jienų agentūros turtiškas 
biuletenis ir vertimas ang
lų kalba. Agentūra. tiekia 
žinias daugeliui laikraščių 
Turkijoje ir užsienyje. Gau
tame biuletenio numeryje 
plačiai atpasakojami Bra
žinskų bylos etapai.

Biuletenis nurodo, kaip 
sovietai trukdo bylos na
grinėjimą, šantažuoja teis
mą ir liudininkus, stabdo 
procesą savo kazuistiniais 
prasimanymais.

Leiskime kalbėti biulete
niui:

Gynėjų reikalavimas
Vasario 13 d. Bražinskų 

gynėjai advokatai Arif 
Cavdar ir Lyas Gurbuzer 
pareiškė teismui, kad So
vietų Sąjunga visą savo dė
mesį skiria bylos procesui 
stabdyti. Tai yra "gaiša
ties” politika. Todėl gynė
jai pareikalavo išleisti Bra
žinskus už užstatą.

Sovietai siunčia papildo
mus raštus, lėktuvo kelei
vių apklausinėjimus, rusų 
kalba. Sovietai nesirūpina 
patenkinti teismą jau pa
rengtais savo raštų verti
mais turkų kalba. Tai yra 
bloga valia ir teisminio pro
ceso užtęsimas.

Pristatytasis Juozo Ra
manausko parodymas, pa
rengtas pagal ”Lex-Loci” 
principą, įrodo kad Juozas 
Ramanauskas ir Pranas 
Bražinskas gimę tame pat 
kaime ir abu kovojo po
grindyje prieš okupacines 
sovietines pajėgas. Rama
nauskas su savo giminėmis 
ir Bražinskas buvo depor
tuoti į Sibirą.

Jei nori laisvės, eik į 
kalėjimą arba Į psichiatrinę 

ligoninę
Tie, kas kalba apie laisvę, 

pareiškė gynėjai, arba kas 
mėgina pasireikšti kovoje 
dėl laisvės, arba siunčiami 
į kalėjimą, arba talpinami 
į psichiatrines ligonines. 
Plačiai žinoma, kad mate
matikas Leonid Plysch pa
teko į psichiatrinę ligoninę 
su diagnoze "liguista refor- 
mizmo idėja”.

Atidžiai peržvelgus so
vietų pristatytus raštus 
matyti, kad tai tariami 
tvirtinimai, kuriuos surašė 
rusų kompartijos asmenys, 
pareigūnai, pagal slaptos 
(K.G.B.) policijos direkty
vas.

Priverstiniai yra ir iš gi
minių išreikalauti parody
mai. Tie raštai buvo at
siųsti Turkijon 1970 me
tais spalio, lapkričio ar 
gruodžio mėnesiais.

Prie tų raštų buvo verti
mai turkų kalba. Vėliau gi, 
papildomi, sufabrikuoti pa
rodymai atsiunčiami vien 
rusų arba anglų kalba, be 
vertimų į turkų kalbą, ši
toks elgesys stabdo bylos 
nagrinėjimą ir kenkia Bra
žinskams. Turkijos teismai, 
nei politiškai, nei legaliai, 
nepažįsta machiave 1 i š k ų 
(suktų) s ovietinių triukų, 

(Nukelta į 3 psl.)

Baltų Institutas Stockholme š.m. birželio 8-11 d. rengia antrąją baltų mokslinę konferenciją. Ligšiol 
užsirašė daugiau kaip 50 referentų iš lingvistikos, literatūros, istorijos, sociologijos ir politikos. 
Iš lietuvių paskaitas laikys šie referentai: prof. A. C. Matulis (Wisconsino universitetas) apie Alek
sandrą Solženiciną ir baltų tautas: dr. J. K. Reklaitytė (Illinois universitetas) apie morfofonetinę si
metriją; kun. Rapolas Krasauskas (Roma) apie Katalikų Bažnyčią Lietuvoje nuo 1940 metų; prof. R. J. 
Misiūnas (Williams College) apie Gustavą III ir Lietuvą — jo planai dėl švedų monopolio Palangoje 
1790 metais; prof. T. Remeikis (St. Joseph College) apie Baltijos valstybes tarp didžiųjų valstybių — 
neutralumo politikos 1938-39 m. genežė; dr. K. Čeginskas (Baltų Institutas Stockholme) apie Lietuvos 
gyventojų ir teritorijos kaitaliojimąsi 1939-40 m.; dr. A. Gerutis iš Berno apie kai kuriuos sovietinio 
federalizmo aspektus; prof. V.S Vardys (Oklahoma universitetas) apie Baltijos respublikų vaidmenį 
sovietų visuomenėje.

Nuotraukoje Haesselby pilies rūmai Stockholme, kuriuose įvyks baltų mokslinė konferencija.

PO RINKIMU
• •Prancūzijoje ir Čilėje — posūkis į kairę

Lecanuet vedamas demo
kratinis centras surinko 
apie 13% visų balsų, nors 
abu vadai nelaimėjo pir
mojo rinkimo roundo. To
kio pat likimo sulaukė ir. 
buvęs ministeris pirmi
ninkas (gaulistas) Cha- 
ban-Delbas bei dabarti
nis užsienio reikalų mi
nisteris Maurice Schu- 
mann. Iš viso per pirmus 
rinkimus išrinkta visai 
nedaug atstovų, jų tarpe 
dabartinis ministeris pir
mininkas Messmer.

Iš praėjusio rinkimų 
rezultatų atrodo, kad ne
paisant rinkikų nuotaikų 
posūkio į kairę, preziden
tas Pompidou galės su
daryti sau palankią vy
riausybę, jei ne iš vienų 
gaulistų, tai bent jų ir vi 
dūrio grupių koalicijos.

Prancūzijos politinį su
siskaldymą liudija fak
tas, kad 26 partijos iš
statė 3140 kandidatų.

P??aėjusio sekmadie
nio rinkimai Prancūzi
joje neatnešė dramatinių 
pasikeitimų. Čilėje pre
zidentu ir toliau liks Sal- 
vador Allende, marksis
tas, kuris ir toliau sieks 
socializmo. Seime ir se
nate daugumą kaip iki 
šiol turės opoziciją, ku
riai toliau trūks balsų 
Allende's pašalinimui. 
Čia reikia prisiminti, 
kad Allende buvo išrink
tas tik 36% visų balsų 
1970 metais. Tai buvo 
dėl to, kad jis turėjo du 
priešininkus. Nepaisant 
ūkinių nepasisekimų, Al- 
lendes asmeninis popu
liarumas ir toliau liko 
gana didelis ir nors galu
tini rinkimų rezultatai 
dar nebuvo paaiškėję, at
rodo, kad jį remiančios 
socialistų ir komunistų 
partijos surinko apie 40% 
visų balsų t.y. daugiau ne
gu Allende surinko per 
1970 metų rinkimus. To
kiu būdų rinkimų pasėko
je Allende ir toliau liks 
valdžioje. Jįnuversti ga
li tik kariuomenė, kuri 
iki šiol politinėje kovoje 
išliko neutrali.

Prancūzijoje posūkis į 
kairę buvo ryškesnis, 
nors galutini rinkimų re
zultatai paaiškės tik kitą 
sekmadienį. Reikia atsi
minti, kadprancūzų rinki
mų sistema, apskritai 
imant, yra palanki deši
niesiems. Ten iš viso 
yra 490 rinkiminių apy
linkių, kuriose laimėjęs 
absoliučią daugumą kan
didatas buvo išrinktas į 
seimą praėjusį sekma
dienį. Apylinkėse, kur nė 
vienas kandidatas negavo 
absoliučios daugumos 
bus balsuojama dar ki
tą sekmadienį, kovo 11 d. 
Per tuos rinkimus už
teks paprastos daugumos 
laimėjimui. Rinkiminės 
apylikės tačiau nėra vie 
nodos gyventojų ir bal
suotojų skaičiumi. Mies
tuose jose gyvena apie 
100.000 balsuotojų, pro-

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
vincijoje vidutiniai tik 
27.000. Provincija yra 
daugiau pakrypusi į deši
nę negu miestai, todėl 
buvo skaičiuojama, kad 
gaulistų kandidatui lai
mėti užtenka vidutiniai 
27.000 balsų, o liaudies 
fronto reikia apie 100. 
000. Už tat dar prieš rin
kimus buvo apskaičiuo
ta, kad gaulistai surinkę 
tik 37% visų balsų galės 
gauti daugumą seime, o 
liaudies frontas gavęs 
46%, kaip spėjo nuotaikų 
tyrinėtojai, vis tiek gaus 
tik 165-185 atstovus. 
Mat, reikia atsiminti, 
kad per antruosius rinki
mus daugelis tų, kurie 
balsavo už kairiuosius 
kandidatus, nenorės bal
suoti už komunistų kan
didatą. jei jis tik vie
nas konkuruos su gau
tis tu. Iš kitos pusės taip 
pat abejotina ar komu
nistai balsuos už socia
listų kandidatą, jei tas 
atstovaus visą kairę. At
rodo, kad prancūzų kom
partijos politbiuras nė
ra suinteresuotas socia
listų atstovų padidėjimu 
seime. Jie mieliau norė
tų būti vieninteliais kai
rės atstovais.

Taip buvo galvojama 
prieš rinkimus. Sekma 
dienio rinkimai parodė, 
kad gaulistai surinko dau
giau negu buvo tikėta
si, būtent apie 38,1% vi
sų balsų. Per 1968 metų 
rinkimus jie buvo surin
kę 44%. Tąsyk prieš rin
kimus būta nemažų kai
riųjų riaušių, kurių pasė
koje komunistų buvo dau
giau bijota. Šiais metais, 
gerovei klestint, komu
nistai 
balsų, 
beveik
darni
Vidurio grupės: Jean- 
Jacųues Servat - Schrei- 
ber vadovaujami radi- 
cal-socialistai ir Jean

gavo 20,8% visų 
o socialistai juos 
pasivijo, surink- 
19,7% visų balsų.

PENKTASIS PIETŲ AMERIKOS 
LIETUVIŲ KONGRESAS

Dr. Algirdas Nasvytis

*Kiek žinoma, iš visų 
Pietų Amerikos emigran
tų tik vieni lietuviai or
ganizuoja reguliarius 
kongresus. Tas, be abe
jo, rodo lietuvių organi
zuotumą ir gajumą. Anks
čiau tie kongresai buvo 
ruošiami kas du metu. 
Dabar nutarta juos reng 
ti kas treji metai. Tre
čiasis kongresas įvyko 
Sao Paulo 1965 metais.

DR. ALGIRDAS NASVY- 
TIS, PLB Kultūros Tarybos 
pirmininkas, dalyvavęs Pietų 
Amerikos Lietuvių Kongrese,

Per tą aštuonerių metų 
laikotarpį įvyko tik vie
nas kongresas Argenti
noje. Dėl politinių nera
mumų Urugvajuje kongre_ 
sas ten negalėjo įvykti. 
Argentinos sostinė Bue
nos Aires, Urugvajaus 
valstybė ir didžiausia lie
tuvių kolonija Brazilijo
je, Sao Paulo mieste yra 
palyginamai netoli, vie
nas nuo kito todėl į šiuos 
kongresus suvažiuoja ne 
mažas skaičius tų kraštų 
lietuvių. Kiti du Pietų 
Amerikos kraštai, Ko
lumbija ir Venezuelą, tu
ri mažiau lietuvių, ku
rie ten atsirado apie 1950 
metus. Taip pat tie du 
kraštai yra žymiai toliau 
nuo Sao Paulo. Todėl į 

LSS Vyriausias Skautininkas v.s. Petras Molis grįždamas išPie. 
tų Amerikos lietuvių kongreso Brazilijoje, kur jam pavyko suor
ganizuoti pirmuosius lietuvių skautų vienetus,buvo sustojęs CIeve
lande ir Pilėnų tunto sueigoje įžodį davusiems vilkiukams užrišo 
kaklaraiščius. J. Garlos nuotrauka

tuos kongresus iš tųdvie
jų kraštų paprastai te
važiuoja tik keli atsto
vai.

Šalia kongreso, savai
te anksčiau įvyko jauni
mo studijų savaitė, ku
rioje dalyvavo nemažas 
skaičius Argentinos, 
Urugvajaus ir ypatingai 
Brazilijos lietuvių jau
nimo. Kongresas buvo 
atidarytas sename Sao 
Paulo lietuvių centre, Vil
ią Zelina, Šv. Juoza
po lietuvių bažnyčioje at 
laikytomis Šv. Mišio- 
mis, kurias celebravopa
rapijos klebonas salezie 
tis kun. Martynas Gai
dys, koncelebruojant de 
šimčiai kunigų. Pamoks 
lą pasakė kunigas jėzui
tas Jonas Kidykas.

Po pamaldų kongreso 
atidaromasis aktas buvo 
pradėtas seselių pranciš
konų salėje. Po oficia
lios dalies žodį tarė kon 
greso rengimo komiteto 
pirmininkas prel. Pijus 
Ragažinskas. Į garbės 
prezidiumą buvo pakvies
ti visų kraštų atstovai ir 
Jaunimo Sąjungos pirmi
ninkas kun. A. Saulaitis. 
Kongresui pirmininkavo 
Jonas Valavičius. Atida
rymas buvo iškilmingas 
ir jame dalyvavo virš 
400 asmenų. Septynios 
lietuvaitės, pasipuošu
sios tautiniais drabu
žiais, buvo apdovanotos 
už pasidarbavimą plati
nant kongreso bilietus. 
Daugiausia išplatinusi 
buvo išrinkta kongreso 
lietuvaite. Nežinant, ko
dėl jos buvo pakviestos, 
galima manyti, kad tai 
buvo grožio karalaitės 
rinkimai, ir vienai iš 
gražiausių Klaudijai Pra 
telytei, teko kongreso lie 
tuvaitės titulas. Progra
mą išpildę jaunučių šo
kėjų grupė "žilvytis" ir 
Sao Paulo jungtinis cho 
ras, diriguojamas Vik
toro Tatarūno. Choras 
nustebino savo geru dai
navimu ir tikrai gera bal
sų medžiaga. Viloje Ze- 
linoje yra sukoncentruo 
tos visos lietuvių įstai
gos, ten pat yra jaunimo 
namai, kuriuose po iškil 
mingo posėdžio įvyko su
sipažinimo vaišės.

Tą pačią dieną prieš 
kongreso atidarymą visų 
kraštų oficialūs atstovai 
su kongreso rengimo ko
miteto vadovybe lankėsi 
pas didžiausio Pietų 
Amerikos laikraščio Sao 
Paulo "Estada" vyr. re
daktorių. "Estada" yra 
labai palankus lietuvių ir 
kitų tautybių išlaisvini
mo iš komunizmo veik
lai. Redaktoriui buvo pa
dėkota už laikraščio prie
lankumą. Jis tą padėką 
atsisakė priimti tvirtin
damas, kad tai esąs jų 
principinis nusistaty
mas, ir netgi jei Brazi
lijos vyriausybė nebūtų 
patenkinta jų kryptim, 
visvieną jie neatsisaky
tų nuo kovos prieš komu-
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

EUCHARISTINIS KONGRESAS

IR LIETUVIAI

tuviškai jautriai primin
damas mūsų Vasario 16- 
ją dieną, jos uždedamas 
mums tautines parei
gas, pabrėždamas, kad 
mes išsilaikysime tik ta
da, jeigu tarpusavyje pa
laikysime vienybę.
Trumpą meninę dalį iš- 

"Dainos" choras. 
Sutikimo ir susipažini
mo vakarienė buvo baig
ta Tautos Himnu.

Melbourne, kur vyko 
šis didysis pasaulinis ka
talikų kongresas, buvo 
pravesta ir lietuviškoji 
kongreso programa. Šią 
visą lietuviškąją progra
mą tvarkė ir visuo rūpi
nosi Australijos Lietuvių 
Katalikų Federacija, pa
dedant paskiriems žmo
nėms. Vasario 17 dieną 
didžiojoje Melbourno Ro 
tušės salėje vyko tarp-

Australijos katalikai, 
tuo pačiu ir visas Mel
bourno miestas su dide
liu džiaugsmu pergyveno 
pasaulinį Eucharistinį 
Kongresą, kuris dėl sa
vo, pirmą kartą visų pa
rodyto nuoširdaus pa
prastumo, gavo "Žmonių 
Kongreso" vardą. Tapro- pildė 
ga vasario mėnesį su
laukėme net dvi grupes, 
atvykusias iš Europos ir 
Amerikos. Ypatingai bu
vo malonu, kai šių gru
pių vadovais buvo mūsų 
abu lietuviai vyskupai, 
tai V. Brizgys ir A. 
Deksnys.

Pirmasis svečių su
stojimas buvo Sydnėju
je, kur tuo pačiu metu 
buvo rengiama ir meti
nės rekolekcijos. Vado
vas ir pamokslininkas bu
vo vyskupas A. Deks
nys, kuris rekolekcijų ati- tautinis meninių grupių 
darymo pamoksle pa
sveikino visus lietuvius, 
pasidžiaugdamas ta re
ta proga su taip toli gy
venančiais tautiečiais 
kartu pabūti. Rekolekcijų 
pamokslai buvo pras
mingai gilūs, palikęsyd- 
nėjiškiam neišdildomų 
religinių ir tautinių min
čių. Rekolekcijų pirmą
sias mišias laikė pats 
vyskupas A. Deksnys, 
asistuojant vietos klebo
nui kun. P. Butkui ir sve 
čiui chicagiečiui kun. St. 
Šantarui. Bažnyčioje, ku 
ri buvo perpildyta žmonė
mis, labai gražiai gie
dojo "Dainos" choras, va
dovaujamas Br. Kiverio.

Rekolekcijų pabaigai 
ir artimesniam su užsie
nio svečiais pabendravi
mui, buvo surengta susi
pažinimo vakarienė, ku
rioje be visų užsienio sve
čių, dalyvavo Katalikų 
Imigracijos biuro vado
vas, australų dvasiškiai 
ir apie 400 vietinių lietu
vių. Parapijiečių vardu 
svečius sveikino klebo
nas kun. P. Butkus, įteik
damas vysk. A. Deksniui 
puikų išsiuvinėtą tauti
niai religinį paveikslą. 
Sydnėjaus LB Apylinkės 
vardu sveikinimo žodįpa- 
sakė pirmininkas A. Reis
gys , pabrėždamas, kad ir 
Australijos lietuvių kul
tūrinis bei meninis gyve
nimas nėra atsilikęs nuo 
Amerikos, Kanados ar 
Europos lietuvių. Nors 
ir toli gyvendami, mes ne - 
mirštame, bet savo lie
tuviškąjį kultūrinįgyveni- 
mą tęsiame gana sėk
mingai. Sydnėjaus lietu
vių vardu jis įteikė vys
kupui bumerangą, primin- bourno Lietuvių Namuo- 
damas, kad kaip bume
rangas, taip ir visi mūsų 
svečiai, turės ateityje ir 
vėl pas 
Skautų 
sveikino 
tininkas 
Katalikų imigracijos biu 
ro vedėjas, pasveikinęs 
visus lietuvius Vasario 
16-sios dienos proga, pa
sidžiaugė atsiektais lie
tuvių laimėjimais. Sve
čių vardu padėkos žodįta- 
rė Pasaulio Lietuvių Ka
talikų draugijos pirminin- specialių iškilmingų pa 
kas K. Kleiva, palinkėda
mas ir toliau mums dirb
ti gražų, lietuvišką dar
bą. Paskutinį padėkos žo
dį tarė vysk. A. Deks
nys, angliškai padėkojęs 
australams ir vėliau lie - padarytą ir

pasirodymas, kurio da
lyviai buvo visos Austrą- venančiais lietuviais ir 
lijoje gyvenančios emi
grantų tautinės grupės. 
"Klumpakojo", kurios va
dovu yra V. Straukas, 
Kongreso metu į Mel- 
bourną buvo atvažiavę ir 
Adelaidės lietuvių teat
ras, kuris davė Vikto
ro Baltučio veikalą "Šuo
lis į laisvę"! Šis "Vai
dilos" teatro pastatymas 
buvo giliai prasmingas, 
patriotinis ir daugeliu 
atvejų pamokantis.

Vasario 18-tą dieną 
įvyko viso kongreso ofi
cialusis atidarymas ir 
visos Australjoje esan
čios tautybių grupės šį 
atidarymą atšventė iškil
mingomis pamaldomis. 
Ta pačia proga Melbour
no lietuviai šventė ir Va
sario 16-ją. Dalyvaujant 
abiems vyskupams ir ki
tiems svečiams, pamal
dos įvyko sausakimšai 
pripildytoje lietuvių baž
nyčioje, po to- lietuvių na. 
muose turinti iškilmingą 
šios šventės minėjimą.

išpiaustytą labai gražų statytas Bankstowne. Pa. 
lietuvišką kryžių. statas

Po kongreso mūsų sve- didelis, 
čiai važinėjo ir lankė pa 
skiras lietuviškas kolo
nijas. Vysk. V. Briz
gys pravedė rekolekci
jas sostinės Canberros 
lietuviams, kartu susi
pažindamas ir pasisve
čiuodamas pas juos. Syd- turės ištaigingą ir gra- 
nėjuje buvo padarytas iš - žų klubą, 
samus pranešimas apie 
dabartinę esamą politinę 
padėtį ir kt. Tikrai įdo
mius ir daug pasakan
čius pranešimus padarė 
Tautos Fondo pirminin
kas prel. J. Balkūnas ir 
Balfo pirmininkas kun. 
V. Martinkus. Po prane
šimų įvyko vakarienė 
Ukrainiečių Klube.

Kiekvieno lietuvio ap
silankymas Australijoje 
yra mums labai malonus 
ir tiesiog laukiamas, 
nes, gyvendami tolokai 
nuo visko ir turėdami ma
terialinių gėrybių tikrai 
užtenkamai, labai dažnai 
pasiilgstame mes lietu
viško dvasinio pelno, 
naujų tiesioginių kultūri 
nių ir politinių žinių, kaip 
lygiai ir naujų lietuviškų 
veidų, kurie mus lyg tai 
ir vėl suriša su kitais gy

yra labai gražus 
duodantis mo

derniško klubo išvaiz
dą. Viduje yra patys mo- 
derniškiausi įrengimai, 
bus gera lietuviška val
gykla ir kt. Nors ir ge
rokai pavėlavę, Sydnė
jaus lietuviai pagaliau

KLEVO LAPO ŠALY
_ PRANYS ALŠĖNAS

TORONTO LIETUVIU NAMAI

Kongreso metu įvyko 
A. L. Katalikų Federa
cijos, kartu su kitų 
kraštų katalikiškų orga
nizacijų atstovų posė
džiai. Buvusiose imi
grantų pamaldose didžia
jame sporto stadione, lie
tuviai, kaip ir kitos tau
tybės, dalyvavo su savo 
vėliavomis ir tautiniais 
drabužiais. Jungtiniame 
tautybių chore taip pat 
gausiai dalyvavo lietu
viai.

Vasario 21 dieną Kata
likų Federacija ir visas 
rengimo komitetas Mel-

tuo pačiu mums primena, 
kad mes nesame vieni, pa 
likti ir užmiršti tolimo
je Australijoje. Grupinis 
lietuvių atvažiavimas 
yra dar daugiau laukia
mas ir dar daugiau mums 
naudingesnis, ką jau ne
vieną kartą parodė ar tai 
atvažiavę sportininkai, 
ar tai mūsų jaunimas iš
važiavęs, ar tai ir dabar
tinis kongresas. Aš te
galiu tik padėkoti vi
siems svečiams, pra
skaidrinusiems kas
dieninį mūsų gyvenimą, 
linkėdamas, kad ir vėl 
neužilgo viena ar kita 
grupė ir paskiri žmo
nės mus aplankytų.***

Sydnėjaus Lietuvių 
Klubas jau visiškai bai
giamas statyti ir tiki
masi turėti oficialų šio 
klubo atidarymą jau 
prieš Velykų šventes. Su, 
sijungus abiems lietuvių 
namams, pagaliau po di
desnių vargų, buvo gauta 
klubo licenzija su visais 
gėrimais ir 
nintelėje 
valstijoje, 
mis pokerio
šinomis. Klubas yra pa-

***
Australijos lietuvius 

sukrėtė skaudi žinia, kai 
Melbourne mirė jaunas 
38-rių metų inžinierius 
Andrius Choda. Gyvenęs 
ir aukštuosius mokslus, 
su ypatingais kreditais 
baigęs Sydnėjuje, po il
gesnio išgyvento laiko 
jis persikėlė gyventi į 
Melbourną, ten vedė Da
lią Aranauskaitę ir gerai 
įsitvirtino naujoje inži
nerijos srityje, tai bū
tent saulės energijos ty
rimams, jos spindulius 
panaudojant praktiki- 
niams reikalams. Ta
čiau visą jo darbą, atski
riant ir nuo šeimos, pa
baigė gautas širdies smū 
gis ir netikėta mirtis. 
Savo gyvenime velionis 
priklausė studentų, vė
liau filisterių organizaci
joms, būdamas ir jų va
dovu. Jauno inžinieriaus 
netekimas Australijos 
lietuvių bendruomenei 
kaip lygiai jo tėvams ir 
žmonai, 
skaudus.

yra ypatingai

***
Australijoje la-

šioje, vie- 
Australijos 
leidžiamo- 
(slot) ma-

Visoje 
bai gerai žinoma mel- 
bourniškių Milvydų šei
ma (sportininkai, cho
ristai, tautinių šokių šo 
kėjai ir dar daug dau
giau kas) gali didžiuotis 
nauja diplomante, tai Ra
sa Milvydaite, kuri 
pabaigė mokytojų kole
giją ir gavo mokytojos 
diplomą. Rasa, kaip ir 
jos brolis Algis, jaunimo 
kongreso ir krepšinio 
rinktinės atstovas, yra 
viena iš' populiariausių 
mūsų jaunųjų veikėjų, su 
tikra lietuviška širdimi 
dirbanti su sportinin
kais, skautais, tautiniais 
šokiais ir kt. Sveikinant 
Rasą, telieka jai palinkė 
ti ir tolimesnės ištver
mės bei pasisekimo jos 
asmeniniuose ir visuose 
lietuviškuose reikaluo
se, nes tokių vadovių ir 
tokių veikėjų mums labai 
ir labai reikia.

$5 PER HOUR
AND FLORIDA VACATION LIVING

Fast growing Florida converter. needs experienced flexogra- 
phic pressmen and 
nent positions.

Amold

laminator orperators. Top wages, perma-

Call J. C. Smith 
305-238-5961

Or Write
Cellophane Corporation

P. O. Box 370
Miami, Florida 33157

se suruošė iškilmingą 
vakarienę visiems sve
čiams ir kviestiniams 
organizacijų atstovams, 
taip pat dalyvaujant ir vie-

mus sugrįžti.
vardu svečius

Sydnėjaus tun- tos lietuviams. Vasario 
B. Barkus, kai 24 dieną šv. Jono bažny

čioje įvyko religinis kon- 
certas, kuriame dalyva
vo jungtinis Melbourno 
Parapijos ir "Dainos" 
choras, bei solistai D. 
Vildovas, J. Rūbas ir A. 
Čelna.

Kongreso uždaryme,

maldų metu sporto sta
dione, kuriose dalyvavo 
ir paskiros tautybės, bu
vo visų tautybių įteikta 
dovanos Šv. Tėvui. Lie
tuviai įteikė V. Jeršovo 

iš medžio

Toronto lietuviai šie
met Naujus Metus suti
ko ir Vasario 16 atšven
tė jau savose patalpo
se — naujuosiuose Lietu
vių Namuose. Nors galu
tinis patalpų pertvarky
mas dar nėra baigtas, 
bet pertvarkymo pirmoji 
ir pagrindinė fazė — tik
rai pasigėrėtinai gerai 
if gražiai užbaigta.

Atnaujintuose Lietu
vių Namuose, šiemet jau 
įvyko du kolos ališko dy
džio renginiai, kuriuose 
dalyvavo žymiai daugiau 
kaip po tūkstantį mūsų 
tautiečių, bet ir be to. at
naujintuose Namuose vy 
ko ir vyksta mažesnio 
masto lietuvių veiklos pa
rengimai — vaidintojų 
ir tautinių šokių repeti
cijos, skautų sueigos, 
jaunimo ir suaugusiųjų 
susirinkimai ir t.t.

Naudojimui atidarytos 
dvi — 600 ir 1200 sėdi
mų vietų salės ir viena 
mažesnė repeticijoms. 
Minint Vasario 16 didžio
joj salėj ir balkonuose 
buvo išstatyta 1200 kė
džių. Jos visos buvo už 
imtos ir dar matėsi 
stovinčių minėjimo da
lyvių.

Šiemet numatoma at
remontuoti likusioji pa
talpų dalis, įskaitant ir 
kampų (šiaurės ir pie
tų pusės) nugriovimą ir 
(praplėtus) naujų prista
tymą.

Kitoj Namų pertvarky
mo fazėj dar bus įreng
ta kita 200 vietų saliukė, 
kavinė, svetainė, sekly
čia, skaitykla, muzie
jus, posėdžiams kamba
riai, patalpos administra
cijai ir "Paramos" kre
dito kooperatyvui, kuris 
dabar dar tebėra senuo
siuose (jau parduotuose) 
Lietuvių Namuose (Dun- 
das - Ossington gatvių 
kampe). Naujųjų gi Lie
tuvių Namų adresas: 
1573 Bloor St., W„ To
ronto 9, Ont. Canada.

Žodis-kitas tartinas 
ir aptariant pertvarkyto 
sios Namų dalies vaiz
dą. Jis pasigėrėtinai pui
kus. Salių grindys ir bai 
konai iškloti kietmedžio 
plytelėmis. Šiaip gi struk 
tūra — visur tvirtas gelž - 
betonas. Kaip salės gana 
erdvios, taip lygiai — ir 
balkonai, tai, galima sa
kyti, atskiros (mažesnio 
masto) saliukės. Balko
nuose pakankamai vietos 
ne tik atsisėsti, bet ir 
staliukus pasistatyti. Sa
lių pertvariniai stulpai ir 
langų šonai — papuošti 
itin dailiai pagaminta or
namentika — ąžuolo me
džio tulpėmis. Scena puo
šiasi dail. T. Valiaus su
projektuota Vytimi. Įėji
mai įšalimas patalpas — 
taip pat papuošti dekora
tyviniais pagražinimais 
viršum durų. Šie visi 
meniški darbai — atlik
ti labai kruopštaus tos 
srities darbo puoselėto
jo Stasio Jokubausko, ku
ris tą ornamentiką iš- 
piaustinėjo iš ąžuolinių 
suolų lentų, rastų pirkto
se patalpose. Taigi, net 
naujos išlaidos Namų ad
ministracijai nepadidė
jo.

Nors remonto darbai 
įpusėję, bet ir tolesnio
ji tų darbų dalis — dar 
gana didelė ir jiems at
likti reikia nemažai lė

šų. Lietuvių Namų Val
dyba ir Lėšų Telkimo 
k-ja savo atsišaukime 
kviečia dėtis prie šio lie
tuviško darbo, jungian
tis į Lietuvių Namų rė
mėjų eiles. Be to, pra
šoma paskolinti Namams 
pinigų, perkant Lietuvių 
Namų paskolos lakštus, 
kurie garantuoti pačiu 
turtu ir už juos moka
ma 6% palūkanų kas me
tai. .

— Čia nėra netik rizi
kos, — rašoma toliau at
sišaukime, — bet turė
site daugiau naudos, ne
gu tuos pinigus laikyda- 
mi bankuose. Šituo bū
du visi pasidarysime Lie 
tuvių Namų savininkais 
ne tik moraliniu, bet ir 
teisiniu požiūriu.

Toronto Lietuvių Na
mai — bendruomeninio 
pobūdžio, ne pelno sie
kianti organizacija. Jo
je lygiu balsu šeiminin
kauja visi nariai — kolo
nijos lietuviai.

KLB TORONTO APYL. 
LEIDINYS

Pernai metais Vasa
rio 16 d. proga KLB To 
ronto apyl. v-ba išlei
do savo leidinį, pava
dintą Lietuvis Nr. 1, da
bar gi'— lygiai.po metų 
laiko — taip pat mūsų 
didžiosios šventės — Va
sario 16-tosios šventei 
ir didingumui atžymėti 
— išleistas Bendruome
nės leidinio Lietuvis Nr. 
2. Nors leidinio redak
toriaus pavardė niekur 
neminima, bet, teko gir
dėti, kad juo buvo arch. 
Alg. Banelis. Leidinio 
viršelyje — spinduliuo
jančiame apskritime — 
balta Lietuvos Vytis. To
liau — trumpas įžanginis 
žodis, kiek ilgėlesnis 
Apylinkės v-bos pasisaky 
mas, na, ir praėjusių 
metų lietuvių kolonijos 
gyvenimo ir veiklos ap
žvalga.

Leidinyje, žinoma,esa
ma ir kronikinių trūku
mų bei praleidimų ir 
klaidų. Bet — ką gi pa
darysi, ten neklystama, 
kur nieko neveikiama, 
kur nedirbama. Nenagri
nėjant visko smulkme
niškai, primintina tik di- 
delesnio masto pralei
dimas, tai — gražiai vei 
kiančios šaulių VI. Put- 
vio kuopos nepaminėji- 
mas (tarytum jos visiš
kai nebūtų). Esama klai
dingai užrašytų pavar
džių, kaip kad Lituanis 
tinio seminaro vedėjo — 
vietoj Vytautas Tasec- 
kas, užrašyta — "Vytau
tas Peseckas".

TRUCK DRIVER 
OPPORTUNITY

Senii-drivers needed for over-the- 
road auto hauling. Applicant mušt 
meet- Department of Transportą- 
tion requirements and have good 
driving record. Call Jack Lewis, 
313-326-3300
AUTOMOBILE TRANSPORT INC. 

Wayne, Michigan
An Equal Opportunity Employer 

(17-23)

TOOL MAKER
I.D.-O.D. GRINDER HANDS

JOURNEYMAN OR 10 YEARS 
EXPER!ENCE.

EXCELLF.NT WORKING CONDI
TIONS & FRINGE BENEFITS.

APPLY AT

KARMAZIN PRODUCTS 
3776 I Ith St. 

WYANDOTTE. MICH. 
313-282-3776

An Equal Opportunity Employer 
(18-19)
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SOVIETINIO ŪKININKAVIMO 
CHAOSAS OK. LIETIIVOIE

Sausio 30 d. Vilniuje 
įvyko Lietuvos kompar
tijos plenumas. Tai reiš
kia, kad Kremliaus filia- 
lė, kuriai pavesta prižiū
rėti Lietuvos lažą ir bau
džiavą, apžvelgė lažinin
kų ir baudžiauninkų nu
veiktą darbą. Lietuvos 
kompartijos plenumas 
stengėsi apžvelgti lietu
viškojo ūkio chaosą ir su 
registruoti tas išdirbio 
properšas, kurios tie
siog švytėte švyti, lygi
nant su TSKP XXIV su
važiavimo nutarimais. 
Gi šie nutarimai yra gai
rė, pagal kurią kiekvie
na "respublika" savo 
darbus ir išdirbius ri
kiuoja.

Tretieji užplanuoto 
penkmečio metai duoda 
gana ryškų plano vykdy
mo nesėkmių vaizdą. Lie
tuvos kompartijos cent
rinio komiteto plenumo 
darbų bei kalbų apžval
gą patiekia bolševikinė 
Elta. Be abejo, okupuo
tos Lietuvos gyventojai 
yra parblokšti. Tris me
tus šio penkmečio plane 
dirbę, skubinami vėzdu į 
"socialistinius lenktynia
vimus", sustoja ties bol
ševikinio ūkininkavimo 
gana katastrofišku vaiz
du.

Pramonė dar šiek tiek 
siekia penkmečio plano 
normas ir kai kur pra
lenkė plano rodiklius. 
Bet ir tas "pralenki
mas" yra gana sąlyginis, 
nes penkmečio plano pa
baiga dar toliu už kalnų, 
už poros įtempto darbo 
metų, o trūkumų pilnos 
rieškučios.

Ištisos pramonės ša
kos, kaip lengvoji, mais
to, gerokai "įsiskolino". 
Tai reiškia, sovietiniu 
žargonu, neįvykdė pla
no. Iš 28 įmonių, kurios 
jau pernai neįvykdė pla
no, 13 gamina liaudies 
vartojamas prekes. Daug 
nuostolių dėl broko, skel
bia Eltos biuletenis.

Yra nemaža įmonių 
kur vis dar žema gami
nių kokybė. Žaliavos var
tojamos netaupiai. Plau
na didelės negamybinės, 
tai yra biurokratiniams 
tranams mokamos aukš
tos algos.

Iš 202 rangovinių sta
tybos organizacijų jau 
pernai 104 neįvykdė pla
no! Statybos organizaci
jos yra būtinos bazinės 
plėtros atramos. Čia įei
na gyvenamųjų namų, in
dustrijos įmonių, kelių, 
kolchozinės statybos pla
nai.

Atsilikta grūdų, bul
vių, pieno produkcijos 
rodikliais. Atskirai iš
vardinti rajonai, matyti, 
ypač nepažangūs penkme^ 
čio planui siekti. Tai Ma

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Bražinskai...
(Atkelta iš 1 psl.) 

todėl mes, gynėjai, privalo
me apie tai įspėti.

Mes (gynėjai) maloniai 
prašome išleisti mūsų kli- 
jentus už užstatą, nes So
vietų Sąjunga savo scena
rijais nepareiškė pagarbos 
Aukštajam Turkijos suve
renumui.

žeikių, Šilalės, Telšių ra
jonai.

Blogai su organinė
mis trąšomis. Yra nema 
ža ekonomiškai silpnų ta
rybinių ūkių. Tai ūkiai, 
kur sovietiniai lažinin
kai velka valstybinį la
žą.

Ką daryti? Plenumas 
nutarė apeliuoti į lažinin 
kus ir baudžiauninkus, ra
ginti juos dirbti našiau, 
stropiau. Sunkios darbo 
sąlygos mėsos ir pieno 
pramonėje. Žmonės dir
ba daugiau, kaip užpla
nuota, bet darbo vaisiai 
menki.

Reikia likviduoti sun
kųjį rankų darbą, skel
bia bolševikinė Elta. Rei
kia viską mechanizuoti, 
autom ati zuoti, rėki a s a- 
vo utopiškus pageidavi
mus bolševikinių tranų 
plenumas. Bet... mecha
nizuotose fermose šiuo 
metu laikoma tik 6% gal
vijų ir 33% kiaulių. Visa 
kita gyvulių masė aptar
naujama primityviai, se
noviškais Skystą ki aulių 
mėšlą žmonės išneš a ki
birais.

Plenumas atrado iš 
pranešimų, kad "išgedo" 
žiemkenčiai, žemės ūkio 
technikai vis trūksta kva 
lifikuotų mechanizato
rių, kad organinių trą
šų reikia ne mažiau kaip 
7 tonos vienam hekta
rui. Reikia dar geres
nės kokybės pieno. Rei
kia dar nesėkmes anali
zuoti, taisyti, šalinti... 
Tomis "reikia ir rei
kia" salvėmis plenumas 
baigė savo dramatišką 
ūkinio chaoso konstatavi
mą. Reikia, aišku, "so
cialistinio lenktyniavi
mo", per kurį vienas la
žininkas privaląs pra
lenkti kitą lažininką sa
vo "išdirbiu", "priemel- 
žiu", "priesvoriu".

"Mūsų šūkis Penkme
čio tretiesiems", akcen 
tavo kompartinių tranų 
plenumas, "duoti produk
cijos daugiau ir geres
nės kokybės su mažesnė 
mis sąnaudomis".

Lietuvos kompartijos 
centrinio komiteto ple
numo biuletenis, kurį va
sario 1 d. paskelbė bol
ševikinė Elta yra doku
mentas, rodąs socialis
tinio "planavimo" blefą. 
Sovietinę valstybę seniai 
ištiktų masinis badas, jei 
gu kapitalistinės, lais
vos iniciatyvos valstybės 
negelbėtų kremlinių tra
nų režimo milijonais to
nų savo grūdų ir bulvių.

(Krs.)

Incidentas, jo užnugaris ir 
susirėmimas lėktuve

Spalio 15 d. 1970 metais 
lietuvis Pranas (Stasio sū
nus) Bražinskas su savo 
sūnumi įsėdo lėktuvan, ku
ris turėjo skristi iš Batumo 
į Suhum’ą.

Tėvas Bražinskas pareiš
kė, o jo gynėjas teismui 
pristatė notarizuotus tvir
tinimus, kad jis (tėvas Bra
žinskas) buvo Rusijoje 
įveltas į laisvės kovų po
grindį, jo nuomone, buvo 
atidengtas, todėl nutaręs 
pabėgti į laisvę, kaip tai 
padarė jo bendradarbiai. 
Bražinskas planavo nu
kreipti lėktuvą į Turkiją.

Tėvas ir sūnus, vykdyda
mi savo sumanymą, ėjo į 
lėktuvo piloto kabiną, kada 
(pagal rusų pareigūnų tvir
tinimą — vienas iš keleivių, 
pagal gynėjus ir Bražins
kus — policininkas) bandė 
panaudoti prieš juos ginklą.

Per apsikeitimą šūviais 
du lėktuvo komandos na
riai buvo sužeisti ir sunkiai 
sužeista lėktuvo palydovė 
mirė Trabzono ligoninėje, 
kur ją patalpino.

Ar incidentas buvo Sovietų 
ar Turkijos teritorinėje oro 

erdvėje?
Svarbiausia šios bylos 

užduotis — nustatyti, ar 
lėktuvo grobimas su ginklo 
pagalba ir grobimo pasėkos 
(palydovės mirtis bei dvie
jų pareigūnų sužeidimas) 
vyko teritorinėje Rusijos 
ar Turkijos oro erdvėje?

Kaltinamieji ir jų gynė
jai tvirtino, kad tai įvyko 
teritorinėje Turkijos oro 
erdvėje, bet rusai sako, tai 
įvyko Rusijos erdvėje.

Ką nustatė gydytojai?
Gydytojai, tyrę mirusią 

lėktuvo palydovę, paėmus 
ją ligoninėn, nustatė, kad 
kulkos suardė arteriją ir 
plaučius, todėl, dėl šios 
priežasties, ji negalėtų gy
venti ilgiau kaip tris mi
nutes.

Pagal šį gydytojų tvirti
nimą, susirėmimas lėktuve, 
dėl kurio mirė palydovė 
įvyko teritorinėje Turkijos 
oro erdvėje.

Bylos eiga
Ši byla, gavusi pasaulinį 

garsą, buvo pradėta Trab
zono prokuroro (Public 
Prosecutor). Tėvas ir sū
nus Bražinskai Trabzono 
kriminalinio pirmos instan
cijos teismo buvo pripažin
ti politiniais nusikaltėliais, 
nes jie veikė siekdami po
litinių tikslų.

Trabzono prokuroras ape
liavo į Aukštąjį Trabzono 
kriminalinį teismą, bet šis 
teismas pritarė pirmosios 
instancijos teismo nuomo
nei.

Teisingumo ministras, 
patyręs, kad Bražinskai 
pripažinti politiniais nusi
kaltėliais, pareikalavo raš
tu per Vyriausiąjį Proku
rorą šią teismo nuomonę 
pakeisti.

Pirmieji Aukštojo Ape
liacijos teismo kriminali
niai rūmai svarstė Vyriau
siojo Prokuroro raštą ir du 
teisėjai pareiškė, kad vy
riausybė negalėtų reikšti 
tokio pobūdžio reikalavimų 
panašiose bylose. Vienas 
trijų teisėjų prisijungė ir 
nutarė, ir patvirtino teismo 
nutarimus, kad kaltinamie-
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LSS Vvr skautininkas v.s. Pairas Molis, grįždamas iš Pietų Amerikos lietuvių kongreso, trumpam 
buvo sustojęs Clevelande ir dalyvavo Pilėnų tunto suruoštame vakare. Nuotraukoje Vyriausias skauti
ninkas P Molis, tarp v. skautininkų V. Jokūbaičio ir V. šenbergo kalba j Clevelando skautus vyčius. 

J. Garlos nuotrauka

Pietų Amerikos lietuvių kongresas...
(Atkelta iš 1 psl.) 

nizmą. Penktadienį įvy
ko sekcijų posėdžiai: ku
nigų, jaunimo, švietimo 
ir Lietuvių Bendruome
nės.

Atrodo, kad Pietų Ame
rikos valstybėse lietu
viai kunigai turidaugdau 
giau laisvės dirbti lietu
višką pastoracinį darbą; 
gal todėl jie yra žymiai 
aktyvesni lietuviškame 
kultūriniame darbe ne
gu JAV arba Kanadoje. 
Ypatingai tai ryšku Sao 
Paulo, kuriame yra dvi 
lietuviškos parapijos, vie
na vadovaujama tėvų sa
leziečių, kita jėzuitų. 
Dauguma čia besidar
buojančių kunigų yra pa
sireiškę kaip lietuviško 
darbo organizatoriai ir 
veikėjai.

Kunigų sekcijoje da
lyvavo 14 kunigų. Eilėje 
kunigų sekcijos nutari
mų minėtini yra sekan 
tys: prašyti popiežių
pakelti vieną lietuvį vys
kupą į kardinolus, prašy
ti popiežių paskelbti vi
same pasaulyje maldos 
už Lietuvą dieną ir pra
šyti pagreitinti vyskupo 
Jurgio Matulevičiaus pa
skelbimo palaimintuoju 
bylą. Taip pat buvo svars
tytas Lietuvio vyskupo 
Pietų Amerikoje klausi
mas.

Daug darbo turėjo bend
ruomeninė komisija, nes 
Lietuvių Bendruomenė 
Pietų Amerikoje, kaip ir 
visuose kituose kraštuo

ji yra politiniai nusikaltė
liai. Bet Vyriausias Proku
roras protestavo Bendrie
siems Aukščiausiojo Ape
liacijos teismo kriminali- 
niems rūmams, kurie rado, 
kad lietuviai, tėvas ir sū
nus, turėtų būti paprasti 
nusikaltėliai.

Pagal Teisingumo minis
tro reikalavimą byla buvo 
perkelta iš Trabzono j An
karą, esą dėl viešo saugu
mo, ir pristatyta Antrajam 
Aukštajam Kriminaliniam 
Teismui Ankaroje.

Vasario 13 d. gynėjų rei
kalavimas paleisti lėktuvo 
grobikus, kuriems priski
riama palydovės mirtis ir 
dviejų pareigūnų sužeidimą 
per lėktuvo grobimą, kely 
iš Batumo į Suhum’ą, siekti 
laisvės Turkijoje, buvo at
mestas. Bylos nagrinėji
mas perkeltas kitam termi
nui, nes laukiama gautų iš 
Rusijos dokumentų vertimo 
į turkų kalbą.

ir jam vadovauja kun. A. 
Saulaitis. Jis yra suda
ręs valdybą iš aktyvių 
Sao Paulo, Montevideo ir 
Buenos Aires lietuvių.

Į kongresą buvo atvy
kęs iš JAV Romas Saka- 
dolskis, II P L JK pirmi
ninkas ir jaunimo komi
tetas turėjo eilę svarbių 
pasitarimų organizuoja
mos pasaulio lietuvių jau 
nimo sąjungos ir atei
nančio kongreso klausi
mais. R. Sakadolskis 
šiuo metu lanko Pietų 
Amerikos lietuvių kolo
nijas ir susipažįsta su 
vietine jaunimo veikla. 
Tą patį vakarą atvyko iš 
Chicagos Grandies šokė
jai ir Zelinos lietuvių 
sporto aikštėje drauge 
su vietos lietuvių šokė
jais davė koncertą. Bra
zilijos ansamblis "Ne
munas" ir "Grandis" iš
pildė po keletą šokių, 
taupydami jėgas sekan
čiai dienai

(Bus daugiau)
IST CLASS SKILLED

ALŲ AROUND MACHINE 
REPAIRMAN

Mušt have experience in hydraulics 
excellent pay, good working condi- 
tion and fringe bnefits.

APPLY IN PERSON. 

MICHIGAN RIVET DIV. 
21221 HOVF.R RD. 

AVARREN, MICH.
<18241

se, kur jau daugelį me
tų egzistavo lietuviškos 
organizacijos, turi eilę 
organizacinių problemų. 
Atrodo, kad Argentinos 
ir Urugvajaus bendriniai, 
lietuvių atostogavimo rei
kalai buvo išspręsti. Bra
zilijos, ypatingai Sao 
Paulo lietuviai, nors gau
siausi ir gal aktyviausi 
visoje Pietų Amerikoje, 
turi didelių organizaci
nių problemų. Kongresas 
visų tų problemų neiš
sprendė, bet, be abejo, 
padėjo priartėti prie 
sprendimo visapusiškai 
išnagrinėdamas esamą 
padėtį.

Penktadienį po pietų 
įvyko kongreso plenumo 
posėdis. Paskaitą apie 
Argentinos lietuvių įna
šą į Lietuvos laisvės 
kovą skaitė Argentinos 
atstovas Z. Juknevičius. 
Po paskaitos buvo sekci
jų pranešimai ir sekcijų 
nutarimai, kurie buvo 
perduoti rezoliucijų ko
misijai. Iš jaunimo sek
cijos darbų paaiškėjo, 
kad sekantis jaunimo kon
gresas įvyks 1975 me
tais maždaug Kalėdų me
tu. Jis vyks trijuose lie
tuvių centruose: Sao
Paulo, Montevideo ir Bu 
enos Aires. Kol kas neži
noma, kurioje valstybė
je prasidės ir kurioje bus 
baigtas. Kaip žinoma, pa
saulio lietuvių jaunimo 
centras yra Brazilijoje

HEAT TREAT 
MAINTENANCE MAN 

Welding, bricking, gcneral repair. 
Top scale, benefits and overtime. 
Perfection Heat Trealing Co., 11650 
Wormer, Detroit. Mich. 48239. 313- 
538-4600 PHONE. OR WR1TE.

(I6-22 i

PLASTIC MOLD MAKERS 
MACHINE HANDS

With experience on basing mill or radial drill

DUPLICATOR OPERATORS
Familiar with true trace 3D

Minimum 3 yrs. exper in Plastic Mold Making. To work nights, 58 hr. 
wk. all benefits. profit sharing retirement program, good steady 
employmnt.

CORVER ENGINEERING
9440 Grinnel Detroit, Mich. 48213

313-571-0110

SENIOR TOOLMAKER
We have immediate need for a toolmaker with a minimum of 
3 years experience building short run dies. Candidate mušt 
be able to perform assigned duties with limited supervision. 
Liberal company paid benefit package and competitive start- 
ing rate.

Contact in confidence
R. I. Masal

Bailey Meter Company
1050 Ivanhoe Rd. Cleveland, Ohio 44110

Phone 216-943-5500

H Babcock & Wilcox
?Xn Equal Opportunity Emplover M/F

(16-19)
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NUOMONĖS IR PASTABOS

LAIKAS REALIAI TVARKYTIS
NUTARIMAI BE SUTARIMU NEEFEKTINGI (2)

iš esmės, nieko
Galėtų būti net

kad savanorių

Tas, 
blogo, 
džiugu, 
yra. Bėda atsiranda tuo
met, kai ta aktyviųjų bend 
ruomenininkų koalicija, 
įsigijusi monopolio teisę 
į LB-nės valdžią, pasta- 
ruoju metu ir į pačią 
Lietuvių Bendruomenę 
pradėjo žiūrėti lyg į sa
vo nuosavybę, ar kaip į 
savo akcinę bendrovę: ką 
savitarpyje sukuria, ką 
kokioj vasaros stovykloj 
nutaria, tą be jokios at
vangos skelbia kaip vi
siems JAV lietuviams 
privalomą nutarimą. Ir 
tas gal nebūtų taip blogai, 
nes vienminčių būryje 
lengviau sutarti, o bičiu
lių draugystėje lengviau 
nutarti. Bėda yra tame, 
kad šių dienų sąlygomis 
bendrinės veiklos nuta
rimai absoliučiai nieko 
nereiškia, kol jie nesire
mia daugumos lietuvių 
geravališku pritarimu. 
Pritarimo prievarta ne
išreikalausi. Galios įsa
kyti nėra. Pinigų už veik
lą užmokėti taip pat ne. 
Vienintelis resursas — 
savanoriškas įsijungi
mas: kas darbu, kas pi
nigu, kas abiem. Lygiai 
kaip laisvanoriškam au
kotojui, taip ir savano
riškam talkininkui Ąe~_____ ____ -allOS 
iš viršaus. Reikia juos 
abu įtikinti ir pavyzdžiu 
patraukti bei nuoširdu
mu paveikti.

DR. ANTANAS BUTKUS

Pirmiausia reikia išsi
aiškinti ir susitarti kas 
yra tas L B-nės visuoti
numas, kurio praktiškai 
siekiama:

a) šimtaprocentinis vi
suotinumas, kurio idea
lus atsiekimas vestųprie 
to, kad be LB-nės žinios 
ir "plaukas nuo galvos 
negalėtų nukristi", ar

b) Privačios iniciaty
vos pripažinimas bendri
nėje veikloje ir laisva
noriškas darbo metodų 
bei organizacinės struk
tūros pasirinkimas.

NEPRAKTIŠKAI SU
PRASTAS VISUOTINU
MO KLAUSIMAS

VISUOTINUMAS SAVAI
ME NEATEIS

Neužtenka aiškinti, 
kad Lietuvių bendruome
nė buvo sukurta apjung
ti visus išeivijos lietu
vius. Tas LB steigėjų 
noras tai buvo idealas, 
kuris iki šiol, deja, toli 
gražu nėra įvykdytas. 
Jis nėra įvykdytas ne 
tik JAV-se bet ir dauge
lyje kitų kraštų, ypatin
gai ten kur nuo seniau 
gyveno lietuviai ir turė
jo savas organizacijas 
dar prieš LB-nės stei
gimą. Kol- LB galės kal
bėti už visus išeivijos 
lietuvius ir juos atsto
vauti reikia dar labai 
daug pastangų padėti. Pir 
moję eilėje reikia pa
šalinti kai kurias kliū
tis kurios yra mūsų pa
čių sukurtos. Dalis tų 
kliūčių yra grynai iš už
sispyrimo, iš noro įsaki
nėti, iš noro monologiš- 
kai kalbėti, o ne diskutuo
ti ir susitarti.

Didelė dalis jų kyla iš 
realių gyvenimo faktų ne
paisymo ir prie esamų 
vietos sąlygų neprisitai- 
kymo, ypatingai santy
kiuose su anksčiau veiku - 
šiom lietuvių organiza
cijom.

Neužtenka kalbėti apie 
LB-nės visuotinumą ir 
jo reikalauti. Visuotina 
ji nei savaime nei per 
prievartą nepasidarys. 
Tam tikslui reikia koor
dinuotų pastangų ir visų 
lietuvių laisvanoriškos 
talkos. Talkos atsiras tik 
tuomet, kai pakeliui į šį 
tikslą pašalinsime vi
sas pasitaikančias kliū
tis. Jas reikia šalinti ne 
potvarkiais, ne nutari
mais, ne skambiom ide
ologinėm doktrinom, o 
nuoširdžiu išsikalbėji
mu ir susitarimu.

DIRVA

tyvistų koalicijos užsi
spyrimo, negalėdami LB 
-nėję dalyvauti per savas 
organizacijas, laiko sa
ve už LB-nės ribų. Čia 
ir yra tas "užburtas ra
tas" ir tas sunarpliotas 
mazgas, kurio išpainio
ti nevyksta per visą ket
virtį šimtmečio.

Dar daugiau. Tas maz
gas smaugia bet kokią 
veiklos iniciatyvą, nes 
ginčuose dėl neesminių 
dalykų paskendę veikėjai 
nebemato "kelio dėl ta
kelio". Blogiausia, kad 
tie, kurių pareiga rody
ti veiklos kelią arba ne
nori "rankų susitepti", 
arba bijo sau "politiniai" 
pakenkti.

(Bus daugiau)

MUMS RAŠO
KLAIDINGAS
AIŠKINIMAS
Ray Nausner Clevelan 

do real estate verslinin
kui, Lietuva žinoma tik 

Dabartinės JAV-bių 
LB-nės "aktyviųjų bend- 
ruomenininkų koalici
jos" viena iš pagrindi
nių klaidų yra ta, kad 
jie į LB-nės visuotinu
mą ir iš jo išplaukian
čias privilegijas bei pa
reigas žiūri per daug pa- po pirmo pasaulinio ka- 
raidžiui. Jie, atrodo, 
žūtbūtinai tiki įšimtapro. 
centinį LB-nės visuotiniu 

įgyvendinimą ir dėl 
do įsitikinimo pravedimo 
atkakliai kovoja su ki
taip galvojančiais LB- 
nės nariais. Dėl tos prie
žasties ir dalis lietuvių 
priklausančių patrioti
nėm lietuvių organizaci
jom ar grupėm, dėl ak-

ro.
Pasakodamas The 

Plain Dealer skemadie- 
nio — 25 d. vasario lai
doj apie savo kelionę į 
Sovietų Rusiją, pasisa
ko, kad jis gimęs ant Vo
kietijos - Rusijos rube- 
žiaus, srityje, kuri po 
pirmo pas. karo tapo Lie 
tuva. Vadinasi, anksčiau 
ten jokios Lietuvos nebu-

JEI JUS NORITE SIŲSTI 
SIUNTINI . DOVANĄ I LIETUVĄ IR 
VISAS SOVIETU SĄJUNGOS DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOS

EXPRESS & TRAVEL AGOCY, 
Ine

PACKAGE
(Licensed by Vnešposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

| 1776 Broadway, N. Y. 10019
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu 
laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų 
įstaigose, gavėjas NilEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasi
rinkimui įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir 
kitų daiktų.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC
Affiliated with PODAROGIFTS, INC.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, moto
ciklams, šaldytuvams, televizijos imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms 
prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems giminėms. 
Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mū
sų skyriuje.
Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MUSŲ SKYRIAI:
• ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street_________
• BALTIMORE, MD. — 1900 Fleet Street___________
• BROOKLYN, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue
• BUFFALO, N. Y. — 701 Fillmore Avenue________
• CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue i.____
• CHICAGO, ILL. — 1855 West 47 Street___________
• CHICAGO, ILL. 60629 — 2608 West 69 St_____ _____
• CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenilworth Avenue
• DETROIT, MICH. — 11601 Jos Campau Avenue___
• FARMINGDALE, N. J. — Freewood Acres, Rt. 9___
• THAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jos Campau Avenue
• HARTFORD, CONN. — 122-126 Hillside Avenue___
• LOS ANGELES, CALIF. — 159 So. Vermont Avenue
• NEtVARK, N. J. — 378 Market Street_____________
• NEW YORK, N. Y. — 78 Second Avenue............—.
• NEW YORK, N. Y. — 141 Second Avenue_________
• PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue___
• RAIIWAY, N. J. — 47 East Milton Avenue_________
• SOUTH RIVER, N. J. — 41 Whitehead Avenue______
• SYRACUSE, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street
• TRENTON, N. J. — 1152 — Deutz Avenue  ......... --
• UTICA, N. Y. — 963 Bleecker Street_____ _____—

TORONTO 'PARAMA’ MUSU 
EKONOMINIO GERBŪVIO KĖLĖJA

Lietuvių kredito koope- kurių bendra suma ne- 
ratyvo Paramos pradžia, siekė nė $10,000. Dabar 
kaip ir kiekvieno naujagi- gi šios rūšies paskolos 
mio, buvo visai kukli. 
1952 m. rudenį pirmieji 
steigėjai, kurių buvo tik 
21, įnešė po 5 dol. ir pa
prašė Ontario provinci
jos valdžios įstaigų tik ką 
įsisteigusį kredito koope
ratyvą, ir pasivadinusį 
Paramos vardu, įre
gistruoti ir leisti jam 
veikti. Leidimas buvo 
gautas tų pačių metų gruo
džio 19 d.

Taigi, kaip matome, 
Parama kūrėsi iš nieko, 
neturėdama jokio pavel
dėjimo. Gal būt tik koope
ratinė mintis ir tvirti 
principai tegalėjo teikti 
jos ateičiai vilčių. Taip 
ir buvo. Palaipsniui tau
pytojų šeima didėjo, sun
kumai lengvėjo ir tuo pa
čiu pasidarė geresnis pa
tarnavimas kredito parei
kalavimuose. 1955 m. bu
vo pradėta išduoti nekil
nojamo turto paskolos,

vo. Jis nenori žinoti is
torijos. Juk jis galėjo 
pasakyti, kad gimęs Lie
tuvoj tuo laiku rusų už
imtoj ar okupuoto j.

Kitas netikslumas jo 
pasakojime, kad pirm, 
pasaul. karo laike buvo 
tremiami į Rusijos gilu
mą tie, kurie mokėjo vo
kiečių kalbą. Tai aiški 
netiesa. Buvo tremiama 
neatsižvelgiant į kalbos 
mokėjimą.

K. Karalis 
Cleveland

____ 435-1654
____ 342-4240
____ 467-6465
____ 895-0700
____ 486-2818
____ 376-6755 
-.„-925-2787 
____ 771-0696
____ 365-6780
____ 363-0494
____ 365-6740
.........249-6216
____ 385-6550
____ 642-2452
____ 674-1540
____ 475-7430
____ 769-4507 
____ 381-8800
____257-6320
___ 475-9746
___ 392-0306 
____ 732-7476 

sudaro pačią svarbiausią 
aktyvo poziciją, viršyjan- 
čią 4 milijonus.

Matydami dabartinį Pa
ramos augimą ir visapu
sišką nariams patarna
vimą, nesiskiriantį nuo 
didžiųjų bankų, turėtu
me nepamiršti, kad tas 
augimas pradžioje nebu
vo toks spartus. Tik po 
intensyvaus ir kruopš
taus aštuonių metų dar
bo, Toronto lietuviams 
pasisekė sutelkti Para
moje milijoną dolerių. 
Imant to meto sąlygas, 
kada visi tik kūrėsi ir pi
nigo stokojo, tai buvo 
kažkas nepaprastai reikš
minga. Nauju Kanados mi 
lijonierium Parama galė
jo patapti tik sutartina ko
operatine veikla, sutel
kusia tuo metu 1412 narių. 
Taupytojų skaičiui didė
jant, antrąjį milijoną pa
vyko sutaupyti daug grei
čiau. Atsiradus didesnei 
pinigų pasiūlai, Parama 
pasidarė labiau dinamiš
ka ir tolimesnė jos veikla 
įgavo tvirtą ir nusisto
vėjusį finansinės įstai
gos charakterį. Po pen
kiolikos veiklos metų ji
nai jau turėjo 3 milijonų 
balansą. Pastarieji penki 
metai Paramai buvo ypa
tingai našūs, nes per tą 
laiką jinai priartėjo prie 
6 milijonų ribos. Narių 
skaičius taip pat paaugo 
dvigubai.

Vertinant Toronto lie
tuvių ekonominę veiklą, 
reikėtų pasakyt, kad jinai 
yra džiuginanti, nes jie 
vos tik atvykę į šįkraštą 
sugebėjo kooperatiniais 
pagrindais gražiai susi
organizuoti, susitaupyti 
pinigų, įsigyti įvairių 
reikmenų ir nemažą kie
kį pastovesnių vertybių. 
Didžia dalimi tas mūsų 
ekonominio gyvenimo pa
kilimas kaip tik ir ėjo 
per lietuvių kredito ko
operatyvo Paramos du
ris.

Tačiau, kad ir kažin 
kaip gerai bebūtų, vien 
tiktai džiaugtis ir už
migti ant pasiektų laimė
jimų mes neturėtume. 
Mums dar reikia žvelgti 
į tai, kas yra nepakanka
mai gerai, arba visai ne 
padaryta. Pasidairius ap
link, tuojau pat pamaty
sime, kad dar dalis mū
sų tautiečių apie Para
mos patarnavimų prana
šumą visiškai nežino, ar
ba ir žinodami jais nesi
naudoja. Tie patys nariai 
Paramoje dažniausiai pa
skolas ima tik tada, kai 
perka žemę, namą arba 
kitą kurį stambų objek
tą; o jau perkant baldus 
ar mašiną, finansavimo
si reikalai paliekami 
tvarkyti svetimiems. 
Tas rodo, kad mes pagrin
dinius kooperacijos prin
cipus dar nepilnai savo 
gyvenime praktiškai pa- 
naudojame. Kokio dydžio 
paskolos bebūtų, jas Pa
ramoje imti visuomet iš
simoka, nes ten kreditas 
yra pigesnis. Taip pat ir 
taupytojai, taupydami Pa
ramoje, gauna ne tik aukš 
tesnius procentus, bet 
kartu ir doleris už dole
rį nemokama iki $2,000 
draudimą. Atkreiptinas 
dėmesys ir į kitus smul
kius patarnavimus, ku
riuos Parama savo na
riams atlieka veltui.

(Nukelta į 5 psl.)

1973 m. kovo 9 d.

ŠVENTARAGIS

RAGIS

SKAITYTOJU
C

LAIŠKUOSE
Šventaragio auto

rius Vyt. Alantas 
gauna nemaža pri
vačių laiškų, ku
riuose skaitytojai pa
reiškia savo nuomo
nes perskaitę pirmą
jį Šventaragio tomą. 
Mes čia dedame kai 
kurių tų laiškų iš
traukas. Red.

Viena religinės pasau
lėžiūros ponia rašo: — 
Dėkoju Tau už Švantara- 
gio I tomą. Neatsakiau į 
Tavo laišką anksčiau, 
nes pirma norėjau per
skaityti knygą. Kai pra
dėjau skaityti negalėjau 
nutraukti: knyga buvo 
taip įdomi ir intriguo
janti. Iš kur Tu tiek ži
nių prisirinkai ir žodžių 
nukalei? Puiku! Šven
taragis man labiausiai 
patiko už visas mano per
skaitytas Tavo knygas. 
Nenorėčiau, kad antras 
tomas būtų blogesnis už 
pirmąjį. Būtų gerai kad 
jie liktų gyvi ilgam lai
kui. Lauksiu antrojo to
mo.

Kita rimta kultūrinin
kė dėkodama už knygą 
tarp kit ko rašo: — Kny
gos skaityti dar nepra
dėjau, nes pirmaspagrie- 
bė mano vyras ir nepa
leidžia...

Vienas žurnalistas ra
šo: — Šventaragį per
skaičiau dviem prisėdi
mais. Kodėl mes, gimna
zistais būdami, neturėjo
me tokių knygų ir maiti
nomės Pietariais ir Krė
vėmis? Visoms Jūsų kny
goms pranašauju didelį 
pasisekimą. Šventaragis 
bus privalomas skaityti 
visose laisvos Lietuvos 
gimnazijose, ir jauni tau
tiečiai prakaituos per eg
zaminus atmintinai 
mokę krivių maldas 
Saulę...

Viena ponia buvusi
kytoja rašo: — Man pati
ko Šventaragis. Kunigas 
Sugintas, Eglė, Ramunė 
švelnūs, humaniški, bet 
stiprios dvasios žmonės. 
Kad tokie dabar būtų am
žinieji Lietuviai! Patį 
Šventaragį Jūs puikiai pa 
vaizduojate: išskirti
niais polinkiais vaiką, 
protingą paauglį, paga
liau ryškų charakterį su
brendusio jaunuolio, ku
ris eina tiesiu keliu, siek
damas užbrėžto tikslo. 
Paskutinė scena mane 
sužavėjo! Linkiu Jums 
geros sveikatos ir iš
tvermės mums sukurti 
antrame tome amžiną 
lietuvį ryžtingą ir dorą 
liberalą. Sakau, libera
lą gerąja prasme, nes 
Šventaragis toks yra.

iš- 
i

mo-

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ
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Architektas Jonas Nalis.

■ •

LIETUVIŲ ARCHITEKTŪRINI 
KONKURSĄ APTARIANT

Architektūrinis kon
kursas ne kasdieninis 
reiškinys lietuviškame 
gyvenime. Jį įgalino pra
vesti Lietuvių Bendruo
menės Los Angeles val
dyba, paskirdama" premi 
ją 750 dol. Lietuvių Na
mams Los Angeles su
projektuoti.

Amerikos Lietuvių In
žinierių ir Architektų Są
jungos valdyba konkursą 
pravesti pakvietė arch. 
Albertą Kerelį, Chica
goje. Jis sudarė konkur
so komisiją: arch. A. Ke
relis — pirm., arch. V. 
Pelda, arch. V. Germa
nas, arch. J. Kova, inž. 
J. Jurkūnas, inž. J. Rin
kevičius, inž. J. Jauto- 
kas ir inž. G. Lazaus
kas. Arch. J. Kovai il
gesniam laikui išvykus į 
užsienius, jo vieton buvo 
pakviestas arch. R. Pen- 
čyla.

Inž. J. JURKŪNAS

1972 m. rugsėjo 29 d. 
Lietuvių Tautiniuose Na-

Arch. Jonas Algiman
tas Nalis visus mokslus 
ėjęs ir baigęs JAV. Pra 
džios mokslą ir drauge

muose, Chicagoje įvyko 
konkurso komisijos po
sėdis, kuriame dalyva
vo visi komisijos nariai, 
išskiriant inž. G. La
zauską, tuo metu išvyku
sį iš Chicagos. Komisija 
atidariusi konkursui at
siųstuosius vokus ir per 
žiūrėjusi juose įdėtus 
projektus, pirmuoju pri
pažino projektą, kurio au
toriumi, atidarius slapy
vardžio voką, paaiškėjo 
esąs arch. Jonas Nalis. 
Tuo būdu jis laimėjo pir
mąją premiją.

lituanistinę klasę jis bai. 
gė Nekalto Prasidėjimo 
M. Marijos Parapijinėj 
mokykloj, Chicagoje. Vė. 
liau jis baigė T. Kelly 
HS., o ją baigęs įstojo į 
Illinois Universitetą ir jį 
baigė bakalauro laipsniu 
iš architektūros. Aukš
tesniojoj mokykloj būda
mas J.A. Nalis įsijungė 
į lietuvių skautų eiles, o 
universitete įstojo į Stu 
dentų Skautų Korporaci
ją Vytis. Šiandie jis yra 
šios Korporacijos filis-

(Nukelta į 6 psl.)

Los Angeles Lietuvių Namų premijuoto projekto šoninis vaizdas^ fasadas ir išilginis piOvis.

riBBT UAB■M

Pirmojo aukšto planas ir situacijos planas.

• IT> FLAM

TORONTO

'PARAMA’...
(Atkelta iš 4 psl.)

Žengiant į trečiąjį veik
los dešimtmetį turėtų bū
ti nepamirština, kad Pa
rama yra mūsųpačiųban
kas ir kad tik su ja esa
me suradę mūsų ekonomi
nio gyvenimo vystymosi 
kelią. Tuo keliu eikime 
ir toliau. Vieni kitiems 
padėdami — mes pade
dame patys sau.

P. Bastys Antrojo aukšto planas.

Konkurso komisijos nariai posėdžio metu Lietuvių Tautiniuose Namuose Chicagoje. Iš kairės: A. 
Kerelis, R. Penčyla, J, Jukrūnas, V. Jautokas ir V. Pelda.

THf STROH BRfW(8Y COMPANY. OHBOIT, MICHIGAN 48226

Stroh’s
Vasaros Lobis.
Vienas alaus mėgėjas kitam.
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Konkurso komisija posėdžio metu. 15 kairės: J. JurkŪnas.R. Pen- 
čyla, A. Kerelis, V. Jautokas, V. Germanas ir V. Pelda.

LIETUVIU ARCHITEKTŪRINĮ 

KONKURSĄ APTARIANT
(Atkelta iš 5 psl.) 

teris, o taip pat Ameri
kos Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sąjungos, 
kaip lygiai American Ins
titute of Architects na
rys. Vedęs aktyvią skau
tę Birutę Šlajutę, gyve
na nuosavoj rezidencijoj 
Clarendon Hill, III. vers
damasis privačia archi
tekto praktika ir kaip 
dalininkas dirba inžine
rinėj firmoj 332 S. Mi
chigan Avė., Chicagoje, 
Illinois.

Malonu šia proga tar
ti, kad arch. Jonas ir Bi
rutė Naliai yra aktyvūs 
lietuviškame gyvenime. 
Jonui yra nesvetimas ir 
lietuviškos spaudos dar
bas, rūpesčiai. Jis yra 
"Technikos Žodžio"'bend - 
radarbis. Pernai jis pa
ruošė platoką lietuvių ar 
chitektų darbų apžvalgą 
(TŽ 1-2 nr.), yra sukū
ręs sukaktuvinio TŽ ori
ginalų, technikos pažan
gą vaizduojantį, aplanką.

Šio konkurso laimėto
jui arch. Jonui A. Naliui 
premijos įteikimas įvy
ko pereitais metais Wa- 
shington, D.C., tuo metu 
ten vykusiame Amerikos

ir Pasaulio Lietuvių In
žinierių ir Architektų su - 
važiavime. Konkurso ko 
misijos aktą perskaitė 
arch» A. Kerelis, o pačią

premiją įteikė ALIAS tuo
metinis pirmininkas inž. 
V. Vidugiris.

Pabaigai teikiu vieno 
konkurso komisijos na
rio, inž. J. Rinkevičiaus 
premijuotojo projekto 
apybraižą. "Konkursui 
projektas buvo labai 
kruopščiai parengtas. 
Puikiai išvystyti abiejų 
aukštų planai, kurie rei
kalui esant duotųsi leng
vai pakeičiami, nieko ne
sugadinant. Įvažiavimas 
ir įėjimas direktyvūs ir 
įdomūs. Situacijos pla
nas racionalus, taupiai 
išnaudotas plotas, drau
ge paliekant erdvės. Vi
sumoje projektas įdo
mus, su charakteriu ir 
modernus. Matyt, priėjo 
padirbėta daug valandų, 
atkakliai beieškant tinka 
miausio sprendimo".

IŠTIESKIME PAGALBOS RANKĄ

Religinė Šalpa gavė
nios metu vykdo piniginį 
vajų, siekdama ištiesti 
pagalbos ranką kenčian
tiems ir Persekiojamai 
Bažnyčiai pavergtoje Lie
tuvoje.

Religinė bei tautinė 
priespauda mūsų tėvynė
je didėja. Tautinė mintis 
žlugdoma, religija per
sekiojama pačiu žiauriau 
siu būdu: kunigai tei
siami ir kalinami už vai
kų katekizaciją, tėvai per
sekiojami už vaikų tau
tinės ir religinės min
ties palaikymą. Jaunuo
liai baudžiami už bažny
čių lankjTną. Tačiau Tau
tos pasipriešinimas dar 
nėra palaužtas. Kova 
vyksta. Kenčiančiųjų pa
galbos viltys nukreiptos 
į laisvojo pasaulio lietu
vius.

KĄ MES GALIME IR 
TURIME DARYTI?

3. Asmeniškai įtei
kiant Rel. Šalpos komite
to nariams.

RELIGINĖS ŠAL
POS KOMITETAS 
Kun. K. Žemaitis, O. 
Žilinskienė, I. Su- 
šinskienė, H. Sta- 
sas, Z. Obelenis, L. 
Keženius, A. Garka

ATSIŲSTA PAMINĖTI

• ATEITIS, 1972 m. Nr.
6. Lietuvių katalikiško jau
nimo žurnalas. Redaguoja 
kun. Jonas Staškevičius, 
941 Dundas St., W., Toron
to 3, Ont., Canada. Admi
nistruoja Juozas Polikaitis, 
7235 So. Sacramento Avė., 
Chicago, III. 60629. Metinė 
prenumerata JAV ir Kana
doje 7 dol.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

PODAROGIFTS, INC.
PRANEŠIMAS

DĖL DOLERIO KURSO PAKEITIMO.
Skelbiame oficialų dolerio kurso nustatymą pagal apskaičiavimą

NAUJOS KAINOS:
$1.35 už rublį.

Nuolaidiniai rubliniai certificatai — $2.60 kiekvienas. PODAROGIFTS, 
INC. — VIENINTELĖ firma Amerikoj e, gaunanti VNESHPOSYLTORGO kvo
tos automobiliams specialiomis dolerio kainomis:

ZHIGULI VAZ 2101 
MOSKVICH 412 IE 
MOSKVICH 408 IE 
ZOPOROZHETS ZAZ 968

$3520.00
$3570.00
$3285.00
$2250.00

Mes esame VIENINTELĖ firma Amerikoje, specialiai VNESHPOSYL
TORGO įgaliota priimti ir išsiųsti dovaninius certificatus giminėms LIETUVO
JE ir USSR.
PODAROGIFTS, INC. — VIENINTELĖ firma Amerikoje, siunčianti dovaninius 

certifikatus per VNESHPOSYLTORGĄ be jokių tar
pininkų, bankų, ir kt.

PODAROGIFTS, INC. — VIENINTELĖ firma Amerikoje priimanti užsaky
mus NUOLAIDINIAMS RUBLINIAMS CERTIFIKA
TAMS ir tiesiog per VNESHPOSYLTORGĄ perduo
da tuos užsakymus aukštos kokybės prekėms, esa
moms specialiose VNESHPOSYLTORGO krautuvėse 
ir sandėliuose daugelyje dideliuose miestuose Lietu
voje ir USSR.

PODAROGIFTS, INC. — gauna iš VNESHPOSYLTORGO pranešimą apie kiek
vieno užsakymo įvykdymą ir painformuoja siuntėją.

PODAROGIFTS, INC. — yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, pateikianti per
siuntimo įrodymus, atitinkančius jos susitarimą su 
VNESHPOSY LTORGU.

Klijentų patogumui, užsakymus galima paduoti bet kuriai prie mūsų pri
sijungusiai firmai:

Cosmos Parcels Express Corp., 488 Madison Avė., New York, N. Y. 10022
Package Express & Travel Agency, 1776 Broadway, New York, N. Y. 10019
Globė Parcel Service, Ine., 723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106

arba tiesioginiai į mūsų vyriausią įstaigą:

PODAROGIFTS, INC.
240 FIFTH AVENUE (tarp 27 28 g-vės), New York, N. Y. 10001

Tel.: f212) 685-4537

WANTED 
TOOL MAKER 
BORING MILL 

OPERATOR 
MILL OPERATOR 

BRIDGEPORT 
OPERATORS 

SHEET METAL 
WORKERS 

ZYGLO 
OPERATORS 

FUSION WELDERS 
TOOL DESIGNER 

FULL BENEFITS. 
SMITH-MORRIS 
CORPORATION 

2615 Wolcott 
Ferndale, Mich.

An Equal Opportunity Employer 
(18-21)

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED

TOOL & DIE MAKERS 
$4.98 to $5.28

Immediate openings on 2nd 
shift. Mušt have completed ap- 
prenticeship or have 5 years 
experience.
Second shift premium. Steady 
work. Good fringe benefits.

APPLY IN PERSON
9 to 11 & 7 to 4 p. m.

THE S. K. WELLMAN 
CORP.

200 EGBERT 
BEDFORD, OHIO 

An Equal Opportunity Employer 
(18-20)

MACHINIST GOOD OPPORTUNITY 
FOR QUAL1FIED MACHINISTS 
AND MACHINE OPERATORS. 

STEADY WORK FULL OR PART 
TIME CALL

SCHAEVITZ ENGINEERING
Rt. 130 and Union Avė. 

Pennsauken, N. J.
1-609-662-8000 or 215-629-1950 

(18-24)

1. Belstis ir šaukti į 
laisvojo pasaulio sąžinę, 
keliant persekiojimo ir 
priespaudos faktus pa
vergtoj Lietuvoj, ir ieš
kant draugų laisvam pa
sauly kovoje už žmogaus 
religijos ir tautos lais
vę.

2. Organizuoti ir vyk
dyti moralinę ir medžia
ginę paramą pavergtam 
žmogui ir Persekiojamai 
Bažnyčiai.

Prieš porą metų prel. 
Jonas Balkūnas Cleve
lande, Šv. Jurgio par. 
bažnyčioje pamoksle pra
šė suprasti sunkią Baž
nyčios padėtį Lietuvoje, 
melstis už persekioja
muosius, belstis į lais
vą pasaulį negalinčios 
kalbėti Lietuvos Bažny
čios vardu, aukoti ir or
ganizuoti jai pagalbą.

Šiuo gavėnios susikau
pimo metu mes kviečia
me visus Clevelando ir 
apyl. lietuvius giliau per
mąstyti padėtį Lietuvoj 
ir pagal išgales padėti 
«avo auka.

Aukos Religinei šal
pai atleidžiamos nuo mo 
kesčių.

KADA, KUR IR KAIP 
AUKAS ATIDUOTI?

1. Paštu aukas/čekius 
adresuotus Lith. Cath. 
Religious Aid, siųsti: 
Mrs. O. Žilinskas, 1840 
Caronia Dr., Lyndhurst, 
Ohio, 44124, arba Rev. 
K. Žemaitis, 6527 Su
perior Avė., Cleveland, 
Ohio, 44103.

2. Šv. Jurgio par. Reli
ginei Šalpai rinkliavos 
metu kovo 25 d.

mayco 
budget 

stores

Pirkite mieste nuo pirmadienio iki penktadienio
10 vai. ryto iki 7 vai. vak. šeštadieniais iki 5:45. 
Skyriuose iki 9:30 vai. vak.
Mes duodame ir keičiame Eagle Stamps

Visą dieną ant kojų?
Dorette® Kathy yra 
patogūs batai

9.90 • Raudonos odos
• Juodos odos
• Rudos odos

Kathy duoda gumbuotą padą, elastišką viršų ir 
elegantišką kulnuką jūsų mėgiamose spalvose. 
Visa tai, plius patogumas, už šią specialią kainą.

5 5 1/2 6 6 1/2 7 7 1/2 8 8 1/2 9 10
AA X X X X X
B X X X X X X X X X X

Mail and phone orders filled. Call 241-3070 anytime; Lorain 233-6141; Elyria 322-6304. Budget Shoes, All Stores,

4
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

NEMATYTA PARODA
L.D.K. Birutės d-ja Cle

velande š. m. kovo 11 d. šv. 
Jurgio parapijos salėje, tuo
jau po pamaldų 11:45 ati
daro labai įdomią dar Cle
velande nebuvusią Antani
nos Jonynienės iš Detroito 
keramikos darbų parodą: 
įvairių vazų, dėžučių ir kitų 
d e k o r atyvinių puošmenų 
pagamintų lietuvių liaudies 
meno dvasioje, šalia kera
mikos dalyvauja keturios 
jaunos meno pajėgos su sa
vo paveikslais.

Visa Clevelando visuo
menė maloniai kviečiama 
šią parodą aplankyti, kad 
netektų gailėtis jos nema
čius.

Parodos lankymu ir biru- 
tiečių paruošti pietūs bu
feto stiliumi kainuos tik 
$2.50 asmeniui. Valgio pa
tiekalai bus šalti ir karšti, 
įvairūs, skaniai pagaminti 
ir pritaikinti lankytojų sko
niui. Prašome atsivesti 
draugus, pažįstamus, kai
mynus lietuvius ir svetim
taučius.

Valdyba

HAMILTONO TEATRAS 
CLEVELANDE.

Hamiltono lietuvių dra
mos grupė "Aukuras” atve
ža Clevelandan kovo mėn. 
10 d. Jurgio Jankaus 3-jų 
veiksmų dramą "Audronę”.

"Aukuras” su "Audrone” 
jau aplankė Torontą, Lon
doną, Hartfordą, Rocheste- 
rį, Chicagą ir Philadelphi-

"Aukurui” vadovauja ne
nuilstama scenos darbuoto
ja Elena Kudabienė, kuri 
pereitais metais atšventė 
savo 50 metų sukaktį iš ku
rių 23 metai skirti scenai. 
"Audronę” j i ne tik režisuo

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS UŽ PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka 5%
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki 

$20,000.00.

Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus 

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:
798 EAST 185th STREET 

Telephone 481-8552
6712 SUPERIOR AVENUE 

Telephone 431-2497
13515 EUCLID AVENUE

At Superior — (Near Rapid)
Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

936 East I 85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

Della E. Jakubs ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

VILIJA NASVYTYTĖ

KAZIUKO MUGĖS 
BELAUKIANT
Jau pavasaris atėjo, 
Atbildėję atskubėjo, 
Laukėm visos mes kartu, 
Nes žinojom — bus smagu!

Su pavasariu atūžė 
Metinė Kaziuko mugė, 
Dirbam visos mes kartu, 
Nes juk žinom — bus gražu!

„Aguonėlės” daug planuoja, 
Piešia ir gražiai spalvoja, 
O paukštytėms — nuostabu, 
Kad jos turi tiek darbų!

„Širvintos” gausi draugovė 
Savo pastangas aukoja,
Su vadovėm dirbt kartu 
Pasidaro taip smagu ...

Mūs ”Jūratė” nuostabi, 
Jų darbeliai — tobuli! 
”Aušrinė” spaudžiasi pirmyn, 
O mugė slenka vir artyn.

Ruošiasi ir ”žemyna”, 
Tik, mes manom, paslapčia!
Siuvinėja, dažo, kaišo, 
”Menus” jų kavinei paišo.

Kviečiam jus atsilankyti, 
Skaučių darbus pamatyti!
Kaziuko mugė bus linksma. 
Kada? — Kovo 24-ta.

ja, bet ir atlieka tetulės 
"ženinėlės” rolę.

Visi kviečiami kovo 10 
dieną, 7:30 vai. vakare šv. 
Jurgio parapijos salėn pa
matyti "Audronę”.

Hamiltono "Aukurą” Cle
velandan pakvietė vysk. M. 
Valančiaus lituanistinės mo 
kyklos tėvų komitetas.

Bilietus jau dabar galima 
gauti, bei vietas rezervuoti 
pas Zenoną Gobį telefonu 
442-0022.

• Anglų kalbos pamokos 
suaugusiems pradedamos 
kovo 12 d. CYO Hali, 17608 
Euclid Avė. Taip pat no
rintiems dėstomas piliety
bės kursas. Pamokos vyks 
pirmadienio vakarais nuo 6 
iki 8:30 v. v. penkias sa
vaites. Dėl informacijų 
skambinti 229-9636.

TRUSSES—
BACK SUPPORTS
ELASTIC STOCKINGS 

EXPERT F1TTER ON DU- 
TY. 9:00 AM TO 5:00PM.

ROTH-WARREN 
PHARMACY 

1619 Euclid Avė.
241-7340

REIKALINGAS
Vidutinio amžiaus vyras 

bendram fabriko darbui 
metalo plokščių dirbtuvėje. 
Geri papildomi priedai. 
Guerin Zimmerman Co., 
8219 Clinton Rd., Cleve
land, Ohio 44144. Kreiptis 
į Art Zimmerman. (16-19)

PROTOTYPE MACHINIST
Excellent opportunity for a high 
school grad with 2 to 3 years work 
experience in a toolroom prototype 
model shop or a machine shop ap- 
prentice. Specializing in precision 
machining with emphasis on sheet 
metai fortning machincs. Successful 
candidate will fabricate prototype. 
Interest in N/C training desirablr.

Contact in confidence

B. T. O’Shea
Bailey Meter Company

29801 Euclid Avė.
Wickliffe, Ohio 44092

Phone: 216-943-5500
BĮaffleĮy

BABCOCK & WILCOX
An Equal Opportunity l.mployrr

M/F <I6I9>
WANTED AT ONCE
IST CLASS SKILLED 
PUNCH PRESS 

SĖT UP MEN and OPERATORS 
Experienced for new horizontai and 
vertiesi automatic feed minster pres- 
ses.

Ist & 2nd shift.
Many fringe benefits Ai excellenl 
vvorking conditions.

KENDALE INDUSTRIES INC. 
8600 EAST PLEASANT VALLEY RD.

1NDEPENDENCE, OHIO
An Equal Opportunity l.mployer 

(16-22)

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

I JURGIO JANKAUS — 3-jų veiksmų drama

„AUDRONĖ“

HAMILTONO LIETUVIŲ TEATRO „AUKURAS” PASTATYMAS.

Šį šeštadienį, kovo mėn. 10 d., 7:30 vai. vakaro,

ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJE.

1
 Vietos* numeruotos. Bilietus prašome rezervuoti pas Zenoną Gobį tel. 442-0022

Praeitą Šeštadienį Čiurlionio ansamblio suruoštas Šiupinys praėjo smagioje nuotaikoje, sutraukęs 
daug svečių ne tik iš Clevelando, bet ir iš kitų miestų. Nuotraukoje čiurlioniečiai Pabrinkis ir broliai 
Motiejūnai skuba su "šiupiniu" aptarnauti svečius. J. Garlos nuotrauka

Inž. Emanuelis Jarašūnas, Rūtos bendrovės prezidentas, iš Los 
Angeles buvo atskridęs į Clevelandą ir Čiurlionio ansamblio su
ruoštame parengime, kaip buvęs čiurlionietis, maloniai praleido 
vakarą. Nuotraukoje iš kairės: inž. E. Jarašūnas, AušraBabickie- 
nė, komp. Alfonsas Mikulskis ir Stasys Pabrinkis.

J. Garlos nuotrauka

Čiurlionio ansamblo surengtame šiupinyje praeitą šeštadienį 
juvo pagerbti Kazimierai ir Kazimieros. Nuotraukoje iš kairės: 
K. Sadauskienė, K. Žiedonis, K. Gobienė, K. Gaižutis, K, Laikfl- 
nienė ir Augustinas Kazimieras Kuolas, svečias iš Toronto. 

J. Garlos nuotrauka

CLEVELANDO PARENGIMU 
KALENDORIUS

KOVO 10 D. Šeštadienį,Vysk. 
M, Valančiaus Lit. M-los Tėvų 
Komiteto kviečiamas Hamiltono 
dramos sambūris "Aukuras" su 
to dramą "Audronę".

KOVO U D. DLK Birutės ri
jos Clevelando skyriaus paren
gimas.

KOVO 18 D.,sekmadienį,3:00 
v. p.p., CuyahogaCommunityCol 
lege, 2900 Community College 
Avė., Grandinėlės koncertas.

KOVO 24 D. Kaziuko Mugė 
Naujos parapijos salėje.

BALANDŽIO 1 D. Šv.. Kazi
miero lituanistinei mokyklai pa
remti madų paroda.

BALANDŽIO 8 D. Clevelando 
šauliai rodys filmą apie kraujo 
spaudimą ir širdies ligas šv. Jur 
gio parapijos salėje.

BALANDŽIO 14 D. Vieno žmo
gaus teatras Nauj. parap. salėje.

BALANDŽIO 29 D. Vysk. M. 
Valančiaus lituanistinės mokyk
los tradicinis balius.

GEGUŽES 5-6 D. Clevelando 
ateitininkų šeimos šventė.

GEGUŽES 12 D. Clevelande 
vyrų okteto 100-to dainų mara
tonas.

GEGUŽES 13 D. Naujos Pa
rapijos salėje Lietuvių šimtme
čiui atžymėti paminklo šventini
mo iškilmės.

GEGUŽES 20 D. Motinos Die 
tos minėjimas. Ruošia Cleve
lando šaulių Moterų Sekcija.

BIRŽELIO 23-24 D. Naujųjų 
Lietuvių Namų Clevelande oficia
lus atidarymas.

RUGSĖJO 15 D. Pirmasis ru
dens balius su įdomia menine 
programa. Rengia Dirva Naujuo
se Lietuvių Namuose.

• Gyvybės, sveikatos ir 
pensijų draudimo, o taip 
pat akcijų — investavimo 
(mutual ftmds) reikalais 
kreipkitės į V. Giedraitį, tel. 
941-6835.

• Apdraudos reikalais'ge- 
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenį tel. 531-2211.

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas Čipkus Realty, 316Q1 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

VANTF.D IST CLASS 
SKILLED 

ALL AROUND MACHINE HANDS 
and 

WELDING & BRAZI NG HANDS 
Steady work, overtime & fringe 

benefits.
WALCO F.NTERPRISE INC. 

13159 Stephens 
WARREN. MICH. 

313-754-5810
(18-24)

WANTED JOURNEYMEN or 
IST CLASS 

DIEMAKERS 
Experienced niolding dies, line & 

stamping. Also 
MACHINE HANDS 

F.xce11ent vvorking conditions, all ben
efits. overtime, Blue Cross, life & 
health insurance, paid holidays, va- 
cntons, retirement.

CLOVER TOOL & 
MANUFACTURING 

130 N. GROESBECK 
MT. CLEMENS. MICH.

(18-21)



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

HOT SPRINGS
VASARIO 16-TOJĮ

Lietuvos Nepriklausomy
bės 55-sios metinės Hot 
Springs, Ark., kurorte buvo 
atšvęstos vasario 17 d. Mi
nėjimas pradėtas pamaldo
mis šv. Jono bažnyčioj. Mi
šias atlaikė, patriotinį pa
mokslą pasakė ir vėliau sa
lėj invokaciją paskaitė mū
sų gal būsimas klebonas 
(žinoma, tai mūsų gilus 
pageidavimas) kun. Petras 
Patlaba.

Po pamaldų sekė antroji 
dalis, minėjimas parapijos 
salėj, čia advokatas Silves
tras Balčiūnas įspūdingoj 
kalboj pabrėžė, kad minė
jimai, demonstracijos, pro
testai dėl krašto okupacijos 
ir pan. palaiko Lietuvos 
bylą gyvą. Tik ragino ne
nustoti vilties, nesiskaldyti, 
bet vieningai tęsti mūsų 
šventą kovą.

Hot Springs mieste šiuo 

Adv. S. Balčiūnas

metu gyvena dvi Sibiro 
kankinės: Stefanija Rūkie- 
nė ir Ona Gudonienė. Lai
ke minėjimo jos iškilmin
gai buvo pagerbtos.

Minėjimą paįvairino du 
jaunuoliai A. Zdanius ir J. 
Ciosmak, atlikdami smuiku 
ir pianinu keletą lietuviškų 
motyvų ir ilgesnę Mozarto

Ilgametei Lietuvos Dramos Teatro ak

torei, brangiajai mamytei, uošvei ir senelei 

ANTANINAI 

VAINIŪNAITEI-KUBERTAVIČIENEI

Lietuvoje mirus, dukrai DALIAI, anūkams 

DAINAI, RIMUI, AIDAI, žentui dr. JONUI 

MAURUKAMS ir visiems giminėms nuošir

džią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime

Kubiliūnų šeima 
Kirtland, Ohio

A. A.
ANTANINAI 

VAINIŪNAITEI-KUBERTAVIČIENEI

Lietuvoje mirus, jos dukrai DALIAI MAU- 
RUKIENEI, Vilties draugijos šimtininkei, 
žentui dr. JONUI MAURUKUI, Vilties 
draugijos kontrolės, komisijos nariui bei 
šimtininkui, ir jų visai šeimai nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Vilties Draugijos Valdyba 
ir

Dirva

Brangiai motinai ANASTAZIJAI 

GAIŽUTIENEI mirus Vilniuje,

JONĄ GAIŽUTĮ, 

mūsų skyriaus ilgametį pirmininką ir 

nuolatinį valdybos narį ir jo šeimą nuo

širdžiai užjaučiame

ALT S-gos Detroito
Skyrius

kompoziciją.
Po minėjimo darbščiosios 

mūsų ponios svečius pavai
šino kava ir gausiais už
kandžiais. (sv)

LONG BEACH
PAMINĖJO SUKAKTI
Lietuvos nepriklausomy

bės atstatymo 55-jų metų 
sukaktį paminėjo Long 
Beach lietuviai, vasario 
mėn. 17 d., 6 vai. vak. Ma
chinist slėje, Long Beach, 
Calif. Liet. Klubo pirm. Br. 
Morkis minėjimą atidarė. 
Atsistojimu buvo pagerbta 
žuvusieji už Lietuvos lais
vę. Solistė J. čekanauskienė 
sugiedojo JAV himną. In
vokaciją sukalbėjo kunigas 
Palubinskas. Minėjimo pa
grindinę kalbą pasakė inž. 
Vytautas Čekanauskas A. 
L. T. Los Angeles skyriaus 
pirmininkas. Meninę pro
gramą pravedė VI. Gilys, o 
ją gražiai atliko solistė J. 
Čekanauskienė ir vyrų 
kvartetas: R. Dabšys, E. 
Jarašiūnas ir Br. Seliukas, 
jiems piano akomponavo 
kompozit. Br. Budriūnas. 
Mergaitės: Vida Basiulytė 
ir Rūta Seliukaitė padekla
mavo eilėraščių.

Minėjimas baigtas Lietu
vos himnu. Po minėjimo 
buvo vakarienė ir šokiai, 
grojant orkestrui.

Lietuvos vadavimo rei
kalams surinktos aukos 
perduotos ALT Los Ange
les skyriaus pirm. inž. Vy
tautui Čekanauskui, (dm)

JOURNEYMAN or IST CLASS 
DIE MODEL MAKERS 

PLASTIC DUPL1CATORS 
FIXTURE BUILDERS 
(PLASTIC & STEEL) 

MOLD MAKERS 
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close Tolerance, also 

TRUCK DRIVER 
Overtime & long program. 

BEECH PATTERN * TOOL 
1943 t Mt. Ellliot, Detroit, Mich. 

(18-20)

Mūsų įmonės tarnautojui

JONUI GAIŽUČIUI

ir jo šeimai, dėl mylimos motinos

ANASTAZIJOS GAIŽUT1ENES 

mirties Lietuvoje, gilią užuojautą 

reiškiame

Michigan Wi8consin
Pipe Line Company

Detroit, Mich.

A. A.

ANASTAZIJAI GAIŽUTIENEI

Vilniuje mirus, jos sūnui inžinieriui 

JONUI GAIŽUČIUI ir jo šeimai gilią 

užuojautą reiškiame

A. ir S. Grigaičiai
A. ir E. Musteikiai
V. ir V. šarkos
J. ir J. Švobos
S. ir S. šimoliūnai
V. Tamošiūnas

KOMP. GIEDRĖS GUDAUSKIENĖS 
KŪRINIU KONCERTAS

Kovo 18 d. sekmadie
nį, 3 vai. po pietų, San
ta Monikos Lietuvių Bend
ruomenės skyrius ir LB 
Vakarų apylinkė ruošia 
įdomią muzikinę popie
tę. Tai platus kompozi
torės Giedrės Gudauskie
nės kūrinių pristatymas. 
Kompozitorė aktyvi lie
tuvių bendruomenės na
rė. Jos kūriniais seniai 
grožisi mūsų koncertų 
ir įvairių parengimų pub
lika. Dabar bus pristaty
ta koncertinės apimties 
programa, sudaryta išim
tinai iš G. Gudauskienės 
kūrybos. Apie 2o paskirų 
kūrinių sudaro muziki
nės popietės programą. 
Tarp jų daug naujų, dar 
negirdėtų dalykų.

Giedrė Gudauskienė 
daug savo kūrinių skiria 
vokalistams. Veikalų 
tekstui ji ima žinomų po
etų eiles. Kompozitorė 
mėgsta B. Brazdžionį, 
Pr. Lembertą, P. Babic
ką, F. Kiršą, V. Keva- 
laitienę, A. Žąsytį ir kt. 
Tai vis puiki medžiaga 
dainininkui ir dainos mė
gėjui.

Dalyvauja solistai: 
sopranai Liucija Zaikię- 
nė ir Birutė Dabšienė, 
tenoras Antanas Pavasa 
ris, bosas - baritonas 
Rimtautas Dabšys.

Variacijas lietuvių 
liaudies dainų temomis 
paskambins pianistė Rai
monda Apeikytė. Ji taip 
pat akompanuos solis
tams.

Los Angeles Jaunimo 
ansamblis, vadovauja
mas Onos Razutienės 
taip pat dalyvaus progra
moje. R. Pakalniškytė 
(piano), D. Araitė (gi
tara) ir D. Dudauskai- 
tė (ksilofonas) — ansamb
lio solistės.

Programai vadovaus 
akt. A. Žemaitaitis. Įva
do žodį tars rašytoja Alė 
Rūta Arbienė.

Parengimas įvyks 
S^nta Monikos Women*s 
klubo salėje, Santa Mo
nikoje, Ketvirtos gatvės
ir Wilshire bulvaro kam
pas. J. GI.

BOSTON

Norbertas Lingertaitis

Nauja meno 
pajėga

Tai Norbertas Linger
taitis, gimęs 1943 m. Lie
tuvoje, Marijampolės 
mieste. Ten Norbertas 
baigė pradinį mokslą ir 
lankė Jablonskio vardo 
vidurinę mokyklą. Iš pat 
jaunystės Norbertas tu
rėjo gražų balsą ir mė
go dainą.

Tėvams šiaip taip pa
vykus įrodyti savo vokiš
ką kilmę, Lingertaičių 
šeima po didelių pastan
gų gavo leidimą palikti 
rusų valdomą Lietuvą ir 
repatrijuoti į Vakarų Vo
kietiją. Iš ten 1959 m. Nor
bertas su tėvais, broliu 
ir sesute atvyko į JAV ir 
pastoviai apsigyveno Bos •> 
tone — Dorchestery. Čia 
jaunasis Norbertas už
baigė vidurinį mokslą ir 
pradėjo privačiai imti 
muzikos ir dainavimo pa
mokas pas žinomą italų 
muziką Lippari.

Vėliau Norbertas savo 
dainavimo studijas gilino 
pas buvusią Metropolitan 
Operos solistę Noriną 
Greco, Bostone. Taip pra
diniai pasiruošęs, Nor
bertas Lingertaitis įsto
jo į muzikos konservato
riją Bostone, kur moko
si dainavimo.

Norbertas dainuoja pir
mu tenoru komp. J. Gai
delio vedamame Bosto
no vyrų Sekstete ir daž
nai talkina Brocktono lie-

tuvių mišriam chorui, at
likdamas solo partijas.

Turėdamas pradinę ita
lišką dainavimo mokyk
lą, Norbertas kviečia
mas dainuoti vietinės ita
lų kolonijos muzikos fes
tivaliuose. Praėjusią va
sarą, Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso me
tu Chicagoje, Norbertas 
su Bostono jaunimo dra 
mos sambūriu drąmoje 
"Barbora Radvilaitė" vai
dino Radvilos Rudojo vaid 
menį.

Norberto balsas dra
matiniai lyrinis tenoras. 
Džiugu, kad mūsų jauni
mas šalia mokslo lavina 
savo įgimtus talentus ir 
ruošiasi gyvenimui. Lin
kėdami Norbertui geriau
sios sėkmės, tikimės, 
kad netolimoje ateityje 
jis savo daina praturtins 
Bostono lietuvių kultūri
nius parengimus.

J.V. Sūduvas
PIRMASIS "JAUNŲJŲ 

PABALTIEČIŲ INSTRU
MENTALISTŲ IR DAI

NININKŲ KONKURSAS"
Naujosios Anglijos Pa- 

balčių Draugija rengia pir
mą "Jaunųjų Pabaltiečių 
Instrumentalistų ir Daili
ninkų Konkursą” ir kviečia 
jaunus estus, latvius ir lie
tuvius muzikantus ii' daini
ninkus tarp 17-25 metų am
žiaus dalyvauti.

Konkursas įvyks š. m. 
gegužės 5 d. Lietuvių Pilie
čių Draugijos salėje, South 
Bostone, Massachusetts.

Kiekvienas konkurso da
lyvis turi būti paruošęs 20 
minučių ilgumo programą, 
kurioje bent vienas kūrinys 
turi būti tautiškas.

Daugiau informacijų ga
lima gauti pas Violetą Bal
čiūnienę, 116 Spring Street, 
Apt. B-3, West Roxbury, 
Massachusetts 02132, Tel. 
(617) 323-0774.

Teiraujantis prašom pa
žymėti ar pianistas, daini
ninkas ar kt.

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

TOOL & DIE 
MAKERS 

FOR 2nd & 3rd SHIFT

Experience in large stamping 
and draw operation and be able 
to sėt up work from blue prints 
and close tolerance.

ALSO 

JOURNEYMAN 
ELECTRICIAN 

FOR 2nd SHIFT
Mušt have experienced in ma- 
chinery repair.

APPLY OR CALL
ANDERSON BOLLING 

CO.
212 Prospect St. 
Goshen, Indiana 

219-533-3191 
(18-241

TOOL DESIGNERS
MACHINE DESIGNERS

Mušt have 3 years minimum experi- 
cnce desired. lnteresling work, top 
pay and benefits, to work for a 
grovving company.'

Send resume to Mr. McCred.

GREAT LAKĘS DESIGN INC.
P. O. BOX 637

GRAND HAVEN, MICH. 49417 
616-847-4710

(16-22)

1

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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