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NAUJA JAV
LB TARYBA

JAV LB 8-jai tarybai 
rinkti vyr. rinkimų komisi
ja paskelbė galutinius LB 
8-sios tarybos rinkimo da
vinius. Rinkimuose dalyva
vo 7428 lietuviai, kurių ati
duoti balsai atskirose LB 
apygardose išrinko žemiau 
nurodytus skaičius tarybos 
narių ar jų kandidatų, ga
vusių greta j ųpavardės nu
rodytą skaičių. Visose LB 
apygardose buvo atiduota 
450 dėl įvairių priežasčių 
negaliojančių balsavimo la
pelių, ir juose pažymėtiems 
kandidatams atiduoti balsai 
buvo neužskaityti.

Bostono apyg. išrinko 4 
narius: Jančauskas Dona
tas 313, špakevičius Julius 
307, Vasyliūnienė Elena 
246, Čepas Henrikas 222, 
Kruopis Bronius 129 (kan
didatas) .

Connecticut apyg. išrin
ko 5 narius: Vileišis Petras 
425, Dzikas Alfonsas 418, 
Vaitkus Viktoras 412, Za
bulis Steponas 362, Straz
das Zigmas 320, Muraška 
Juozas 199 (kand.).

Floridos apyg. išrinko 2 
narius: Liutermozienė-Liu- 
termoza Danutė - Valerija 
117, Aušrotas Bronius 
101, Karnienė Angelė 90 
(kand.), Lukaševičius Hen
rikas 68 (kand.).

Michigan apyg. išrinko 4 
narius: Rugienius Algis 
337, Selenis Robertas 308, 
Gilvydis Jaunius 307, Kut- 
kus Vytautas 297, Sventic- 
kaitė Irena 280 (kand.), 
Udrys Narimantas 257 
(kand.).

New Jersey apyg. išrinko
5 narius: šomkaitė Rozali
ja 455, Augius Jurgis 387, 
Dabušis Viktoras 358, Ma
sionis Antanas 357, šernas 
Valentinas 342, Didžbalienė 
Danguolė (319 (kand.).Kli- 
maitė Audronė 308 (kand.).

New Yorko apyg. išrinko
6 narius: Alksninis Vytau
tas 291, Liaukutė Snieguolė 
249, Bučmys Kornelijus 
243, Miklas Kęstutis 214, 
Sandanavičius Petras 204 
Alinskas Tadas 190, Jan
kauskienė Irena 176 (kan
didatė), Ašebergaitė Ramo
ną 171 (kand.).

Ohio apyg. išrinko 8 na
rius: Kijauskas Gediminas 
492, Babickienė Aušra 410, 
Kudukis Raimundas 401, 
Bublys Romualdas 352, 
Lenkauskas Edmundas 350, 
širvaitis Algirdas 302, But
kus Antanas 287, Brazaitis 
Henrikas 229, Malskis Jur
gis 221 (kand.), Nasvytis 
Algirdas 218 (kand.).

Nemuno ir Neries santaka prie Kauno.
Pietryčių apyg. išrinko 3 

narius; česonis Rimas 30G, 
Volertas Vytautas 296, Ge
čys Algimantas 266, Maša- 
laitienė Aniliora 142 (kan
didatė), Misliauskas Henri
kas 72 (kand.).

Vakarų apyg. išrinko 3 
narius: Pažėraitė Jūratė 
288, Kojelis Linas 276, Mu
lokas Rimvydas 208, Gri
cius Arvydas 172 (kand.).

Vidurio Vakarų apyg. iš
rinko 20 narių: Razma An
tanas 1785, Pakštaitė Emi
lija 1779, Kojelytė Daina. 
1318, Borevičius Jonas 
1315, Kisielius Petras 1747, 
žumbakis Povilas 1735, šo- 
liūnaitė Rasa 1586, Vazne- 
lis Jonas 1549, Vaitkevičiū
tė Daiva 1545, Bindokienė 
Danutė 1491, Kamantas Vy
tautas 1475, Zailskaitė Al
dona 
1371, 
1350, 
1339, 
1207, Juodelis Bronius 1179, 
šoliūnas Vytautas 1118, Ar
dys Juozas 1107, Germanas 
Vytautas 1084, Juknelytė 
Rasa 1077 (kand.), šaulys 
Dovas 1066 (kand.), Avižie
nis Karolis 1002 (kand.), 
Pol ikaiti s Bronius 979 
(kand.), Rimšelis Viktoras 
908 (kand.), Laukaitis Ka
zys 908 (kand.).

Vyr. Rinkimų komi
sijos pirm. Kazys Jan
kūnas, nariai—Vladas , 
Audėnas ir Julius Veb- 
laitis.

Buvęs viceprezidentas Spi- 
ro Agnew, reklamuodams sa 
vo romaną ‘The Canfield De- 
cision’ TV pasikalbėjimų 
programose, padarė keletą 
pareiškimų, kurie buvo kva
lifikuojami kaip ‘antisemiti
niai’. Konkrečiai, jis teigė, 
kad sionistai turį perdaug 
įtakos JAV užsienio politikai 
Artimuosiuose Rytuose. 
Tokių pareiškimų neišgirsi 
iš ‘aktyvių’ JAV politikų, ta
čiau tai dar nereiškia, kad 
juose nebūtų tiesos.

Štai, pavyzdžiui, buvęs il
gametis senato užsienio rei
kalų komisijos pirmininkas J 
WilUam Fulbright kalbėjosi 
su SKEPTIC (The forum for 
contemporary history) žur
nalo, kuris visą savo 12 Nr. 
paskyrė klausimui: Israel or 
Oil? - redaktorium Henry 
Burnett, jr. Ten jis teigė, 
kad JAV politika, priklau
santi nuo ‘an overzealous ... 
community in this country’, 
netarnauja nei jų, nei paga
liau ir Izraelio interesams. 
Kai prieš kelis mėnesius pre-

1438, Sidrys Algis 
Bruškytė Danutė 
Genčius Rimantas 
Jakaitis Modestas

• Dr. Rūta Čeputytė-Tre- 
maine, dirbanti Ottawos 
universitete psichologijos 
fakultete kaip research as-

sociate, parašė keletą laiš
kų, tarp jų ir JAV Valsty
bės Departamentui (Char- 
les Runyon, Legal Advisor 
■for Humanitarian Affairs) 
prašydama padėti išvykti iš 
Lietuvos poetui Tomui 

‘Venclovai, kuriam kompar
tija neduoda leidimo.

JAV IR IZRAELIS
Teisingos politikos Art. Rytuose ieškant

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

zidentas Fordas pareiškė, no. 
rįs peregzeminuoti Art. Ry
tų politiką, po kelių valandų 
76 senatoriai, American Is- 
rael Public Affairs Commi- 
ttee prašomi, pasirašė laišką 
prezidentui, reikalaudami, 
kad Izraelis gautų visą jos 
vyriausybės prašomą milita- 
rinę ir ekonominę paramą. 
Prezidentas taip pat atsisa
kąs spausti Izraeli prie kokio 
galutino susitarimo, nes bi
jąs, kat tai nebus gudru po
litiniai. ‘Šio krašto žydai', 
aiškino Fulbright, ‘yra labai 
inteligentiški, gajūs ir sėk
mingi - mene, profesijose ir 
biznyje. Jie duoda toną vi
suomenei ir jie, su mažomis 
išimtimis, yra pasišventę Iz
raelio reikalui. Kadangi ne
turime atsveriančios įtakos 
ar informacijos šaltinio, jie 
nulems lokalinėje politikoje, 
iš kur jie turi įtakos į kongre
so narius'.

Į klausimą, ar kongreso 
nusistatymas atstovauja pla 
čios Amerikos visuomenės 
pažiūras, J.W. Fulbright at
sakė, kad iš dalies taip, ta
čiau dauguma amerikiečių ži 
no apie Izraelį tik iš jo pusės 
pranešimų. Visai nedaug 
amerikiečių suprantą aplin
kybes, kurios privedusios 
prie dabartinės situacijos Vi 
dūriniuose Rytuose.

Įdomu, kad per didelė Iz

raelio priklausomybė nuo 
JAy ar atvirkščiai, baido ir 
tarptautinių santykių profe
sorių Robert W. Tucker, ku
ris žydų COMMENTARY 
žurnale prileidžia, kad ‘emo
cijos, kurias šiame krašte su 
kėlė Vietnamo karas, vieną 
gražią dieną gali atrodyti vi
sai išblyškusiom, palyginant 
su jausmais, kuriuos gali su
kelti Izraelis’.

Iš tiesų, kas atsitiks, jei 
arabai vėl paskelbs naftos 
embargo? 1973 metais JAV 
iš jų pirko apie 20% savo su
vartojamos naftos, dabar - 
40%. Ar tada politikai, ku
rie dabar skaitosi su žydų 
nuotaikom, ieškodami masių 
palankumo, nenukreips savo 
pirštą į juos?

Šiuo metu nuotaikos yra 
tokios, kad nei JAV, nei pats 
Izraelis negali nusileisti, ly
giai kaip Lietuva negalėjo už 
mėgsti dplomatinius santy
kius su Lenkijs, nes: ‘Mes be 
Vilniaus nenurimsim*. Kis
singeris savo politiką aiški
na taip, kad per 30 metų ne
pajėgus susitarti, neesą ki
tos išeities, kaip laikytis jo 
‘žingsnis po žingsnio* diplo
matijos, y. susitariant dėl lai 
kinų paliaubų, kurios ilgai
niui gal prives prie nusisto
vėjusios taikos.

J.W. Fulbright, kurio po
litinė karjera yra baigta, rei
kalauja Jungtinių Tautų re- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Tuo tarpu, kai dauguma 
Fordo kabineto narių yra įsi
traukę į priešrinkiminę kom
paniją krašto viduje, kur bir 
želio 8 d. įvyks svarbūs pir
miniai rinkimai Kalifornijoje 
Ohio ir New Jersey, Kissin
geris bandė priskinti laurų 
savo ‘bosui’ užsienyje. Vie
šėdamas pas Švedijos minis- 
terį pirmininką Palme, kuris 
tuo būdu sustiprino savo po
puliarumą prieš ateinančius 
rinkimus Švedijoje, Kissin
geris gavo gerų žinių iš Ku
bos. Fidel Castro rašytame 
Palmei laiške, pasiždėjo pra
dėti atitraukti savo kariuo
menę iŠ Angolos. Po 200 vy
rų per savaitę. Turint gal
voje kad ten yra 15,000 ku
biečių, evakuacija užtruks 
bent l’/r metų. Be to, Cas
tro nieko nesako apie politi
nius ir kitokius ‘patarėjus’, 
kurie gal liks ilgesniam lai
kui. Kol kas tačiau adminis
tracija galės pasigirti, kad 
Kissingerio pareiškimas - 
kad kubiečiai Angoloje JAV 
yra ‘nepriimtini’ -- pasiekė 
rezultatų.

Vėliau, viešėdamas Londo
ne, Kissingeris pareiškė, 
kad tuojau vėl kibsiąs į ‘žings 
nis po žingsnio’ diplomatiją, 
stengdamasis pasiekti pašto*

Izraelis
(Atkelta ta 1 psl.) 

zoliucijos 242 įgyvendinimo, 
pagal kurią Izraelis turėtų 
pasitraukti iš po 1973 metų 
karo okupuotų teritorijų, už 
kurią balsavo ir JAV.

Tuo tarpu prof. Zbigniew 
Brzezinski, kuris yra mini
mas kaip galimas valstybės 
Sekretorius demokratams 
laimėjus ir yra Carterio pa
tarėjas, iš principo pritaria 
Kissingerio politikai: ‘Man 
atrodo, kad bendrai paėmus 
JAV politika yra teisinga ta 
prasme, kad ji siekia teisin
go susitarimo, kuris visų pir
ma ves prie Izraelio egzisten 
cijos pripažinimo, ir kuris 
tuo pačiu būtų teisingas ir 
arabams, bei duotų galimy
bės palestiniečiams išspręsti 
savo likimą. Man patiktų, 
kad JAV suformuluotų prin
cipus, kuriuos laikytų būti
nus teisingam susitarimui. 
Šiuo metu nei arabai, nei iz
raelitai negali viešai pasaky
ti kokio susitarimo jie pagei
dautų dėl to, kad einant de
rėtis užsiprašoma daugiau, 
ir dėl vidaus politinių sume
timų negali sutikti iŠ anksto 
nusileisti. Dėl viso to, JAV 
yra vienintelė jėga, galinti 
pasakyti koks turėtų būti su 
sitarimas, tuo būdu nukreip
damos diskusijas į susitari
mo esmę. Mes galime padė
ti susitarimui (we are an ins 
trument for the solution), 
bet mes galime turėti pasise 
kimo tik tada, jei sprendimo 
sieksime labai energingai’.

Kaip matome, jis tylomis 
apeina patį svarbiausią klau
simą: koks konkrečiai turi 
būti amerikiečių pasiūlymas 
teisingam sprendimui.

vios taikos Art. Rytuose: 
‘The time is approaching 
when new impetus mušt be 
given to movement toward 
an overall peace’. Po 24 va
landų buvo paskelbta, kad Si- vieną krikščionių, vieną dru- 
rija sutiko dar 6 mėnesiams 
pratęsti įgaliojimus Jungti
nių Tautų stebėtojams Gola
no aukštumoje. Kas, tarp 
kitko, visai nestebėtina, nes 
Sirija dabar turi didesnį gal
vosūkį negu jos santykiai su 
Izraeliu, būtent - Libaną.

•
Tie Kissingerio pasiseki

mai, nors ir labai trapaus po
būdžio, gali labai padėti pre
zidentui Fordui aukščiau mi
nėtuose rinkimuose. Kalifor
nija tada išrinks 280 delega
tų į demokratų konvenciją ir 
167 į respublikonų; New Jer 
sey - 108 dem. ir 67 resp.; 
Ohio -- 152 dem. ir 97 resp. 
Jei Fordas juose gerai pasi
rodys, jo šansai gauti nomi
naciją per pirmą balsavimą 
labai pagerės. Jau šiuo me
tu jis turi daugiau delegatų 
negu Reaganas, New Yorko 
delegacijos daugumai pasi
sakius, Rockefelleriui spau
džiant, už Fordą. Jis laimė
jo pereito antradienio pirm, 
rinkimus Oregone, Kentuc- 
kyje ir Tennessee. Reaga
nas ‘nunešė’ Arkansas, Ida- 
ho ir Nevadą - mažesnes vals
tybes.

Demokratų tarpe Carteris 
pralaimėjo Oregone, Idaho 
ir Nevadoje. Pirmose dvejo
se laimėjo šen. Church, 
trečioje - gub. Brown. Dele
gatų skaičiumi Carteris, 
laimėdamas kitose trijose 
valstybėse, toli palenkė sa
vo naujus oponentus. Jis be 
to laimėjo New Yorko bur
mistro Beame pritarimą, ku
ris konvencijoje gali turėti 
daug įtakos. Už jį pasisakė ir 
Illinois gub. D. Walker, 
kuris kontroliuoja dalį nepr. 
Illinois delegatų.

Anksčiau užsiminus Liba
ną ... Kolumnistas Nicholas 
von Hoffman stebisi, kodėl 
žudynės Libane nesusilaukė 
didesnio atgarsio pasaulyje. 
Juk ten iki šiol žuvo daugiau 
žmonių negu visose Izraelio - 
arabų karuose! Ir iš kur 
ginklai - iš sovietų ar ameri
kiečių? Jis spėja, kad atsaky 
mo reikia ieškoti amerikie- 
izraelitų ir sirų sąmoksle. Si 
rija už Golano aukštumą, ku
rią pasilaikytų Izraelis, būtų 

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUUITI8 ir J. MAŽEIKA

čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių garimų, gi delikatesų skyrius stebina savo (vairumu.

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — JSITIKINSITE.

kompensuota dalimi Libano 
su Tripolio uostu. Tokią 
kombinaciją galima būtų pa
siekti tik libaniečiams pa
tiems sunaikinus savo valsty 
bę - vienintelį demokratinės 
santvarkos režimą arabų 
pasaulyje. Likusis Libanas 
būtų suskaldytas į tikybiniai 
nudažytas valstybėles, kaip 

zų ir vieną palestiniečių. Jei 
taip, pastovesnei taikai bus 
paaukoti niekuo nedėti žmo
nės. Paguodai galima tik 
konstatuoti, kad tai ne pir
mas, ir ne paskutinis, atsiti
kimas pasaulio istorijoje.

Tuo tarpu Bali saloje, 
Indonezijoje, susirinko naftą 
produkuojančių kraštų kon
ferencija kainoms, ateinan
tiems 6 mėnesiams, nustaty
ti. Iranas norėtų ją pakelti, 
Indonezija pritaikyti prie 
infliacijos spartos, o Saudi 
Arabija palikti dabartinėje 
aukštumoje. Mat, kainas pa
kėlus gali sumažėti jos parei 
kalavimas, kas reiškia pro
dukcijos sumažinimą. O tai 
nebūtinai gali išeiti produ
kuojančių kraštų naudai.

•

Sustojus prie Saudi Ara
bijos ir naftos kainų... Nega
lima sakyti, kad naftos kai
nos pakėlimas neturėtų ir ge 
ros įtakos JAV. Nuo 1973 
metų naftos kainos pakilo 
penkiariopai, bet kartu net 
3,600% padidėjo JAV ginklų 
pardavimas Art. Rytu naf
tos gamintojams. Tai sukėlė 
įtarimo, kad JAV ginklų pra 
monė naftos kainų pakėlimą 
sutiko su džiaugsmu.

Buvęs JAV ambasadorius 
Saudi Arabijai James At- 
kins gegužės 4 d. liudijo se
nato komitete tarptautinių 
bendrovių veiklai tirti, kad 
jo pastangos įtikinti Iraną ir 
Saudi Arabiją, kad naftos 
kainas nereikia kelti, buvo 
sudraustos ... Valstybės De
partamento, kurio kiti parei
gūnai Iranui pareiškę, kad 
jie supranta, kodėl ‘kainos 
turi kilti’.

Atkins taip pat teigė, kad 
Saudi Arabija turėjusi planą 
papirkti Somalijos, kuri yra 
kitame Raudonosios jūros 
pakraštyje (Afrikos pusėje), 
režimu, kad tas išvarytų ten 
bazes įsitaisiusius sovietus. 
Kai jis apie tai pranešęs 
Valstybės Departamentui, 
jis negavęs jokio atsakymo, 
kas labai nustebino jį patį ir 
Saudi-Arabiją. Dabar jis su
pratęs, kad Valstybės De
partamentas nereagavo į to

kį pasiūlymą ... Pentagono 
spaudžiamas. Jei sovietai 
būtų išvaryti iš Somalijos, 
Pentagonas negalėtų tikėtis 
lėšų iŠ kongreso karinei ba
zei Diego Garcijos saloje, In
dijos vandenyne, pastatyti..

______ (vm)

AUKOS DIRVOS 
ATSTATYMO 
FONDUI

Dirvos atstatymo fondui 
aukojo:
Pr. Ambrazevičius,

Chester Twn., Ohio ... .50.00
J. Liaubienė, Cincinnati .. 50.00 
T. Kuzmanienė, Cleve. .. 10.00 
A. Ginčas, Cleveland .... 10.00
P. Milašius, Cleveland . .25.00 
V. Poderys, Chicago ....25.00
L. Jankūnienė,

Lodi, N. J....................... 20.00
J. Švoba, Detroit............. 20.00
V. Šarka, Detroit...............5.00
J. Gaižutis, Detroit .... 100.00 
E. J. Baubliai, Detroit .. 10.00 
A. S. Bliūdžiai, Detroit .. 10.00
M. Kizis, Detroit............. 10.00
A. Gilvydis, Detroit ....15.00 
A. Bliūdžius, Detroit ....20.00

A. Zaparackas.................10.00
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.

GERIAUSIA DOVANA 
šeimai ir artimiesiem — K. 
Bielinio fondo premijuota 
knyga, PfiDOS MIRTIES 
ZONOJE. Jos autorė Elena 
J u c i ū t ė , septynerius 
metus iškalėjusi Sibiro tun
drose ir vergų darbo sto
vyklose, aprašo savo pergy
venimus.

šios knygos jau net tris 
laidas išleido L.š.S.T. Simo 
Kudirkos kuopa New Yorke. 
Gaunama visuose knygų 
kioskuose, pas platintojus 
ir tiesiog pas leidėjus, ra
šant adresu: K. Bačauskas, 
84-55 86th Avė., Woodha- 
ven, N. Y.. 11421. Knygos 
kaina — 10 dol. (22-25)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

45 bed private hospital. Northeast 
Cįeorgia.
Chame nurses and rotating relief 
nurses. 3-11 and 11-7 shift charge 
nurse. 3-11 Emergency Ftoom, 
Salary commensurate wit)> experience 
and abilily. Liberal petsonnel policies 
& fringe benefits.

Apply call or wrile 
RIDGECREST MEDICAL CENTER 

P. O. Box 376 
Clayton, Georgia 30525 
or Phone 404-782-4297 

(21-28)
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SOVIETAI STIPRINASI ARABIJOS
PUSIASALYJE
Iki II Pasaulinio karo pa

baigos, kol Didžioji Britanija 
buvo visų jūrų ir vandenynų 
karalienė, ji valdė visose pa
saulio dalyse ne tik gausias 
kolonijas, bet ir įvairius išky 
šulius, pusiasalius ir saleles, 
kuriose buvo įsteigusi uos
tus ir tvirtoves. Vienas iš to 
kių uostų buvo Adenas, esąs 
pačiame Arabijos pusiasalio 
pietiniame gale. Britų pre
kybos ir karo laivai, plaukią 
per Suezo kanalą iš Vidurže
mio jūros per Raudonąją jū
rą į Indijos vandenyną, Aus
traliją ar Tolimuosius Rytus 
(arba atvirkščiai), visada su
stodavo pasipildyti Adeno 
uoste.

Dalykai visai pasikeitė, 
kai po karo iš Britanijos ka
rūnos iškrito pats didžiau
sias jos perlas - IncĮija, su
skilusi į Indiją ir Pakistaną. 
Ir kai ištrupėjo kiti mažesni 
perliukai - Burma, Malajai, 
Ceilonas ir Singapūras (pasi
likus tik Raud. Kinijos pašo
nėje Hong Kongą), tai ir 
Adenas nustojo savo reikš
mės. Likvidavus turėtas ko
lonijas, 1963 m. ir Adenas pa 
siskelbė nepriklausoma vals
tybe, prijungus į rytus nuo 
jo gulėjusi Hadramautą, su
darant iš viso apie 112,075 
kv. mylių plotą.

Sakoma, kad gamta nepa
kenčia tuštumos. Ir taip, į 
buv. britų valdas, pamažu 
pradėjo skverbtis sovietai, 
numatę, kad jie ypač didelės 
naudos gali turėti Arabų pu
siasalyje ir Artimųjų Rytų 
naftos laukuose. Žinia, jie 
ten nesiuntė savo okupaci
nės kariuomenės, bet panau
dojo kitą, daug gudresnę tak 
tiką - propagandą ir ... do
vanas.

Ir taip, maždaug prieš 10 
metų buvusioje britų Adeno 
kolonijoje, o vėliau protekto
rate, įsikūrė nauja valstybė, 
pasivadinusi save ‘Pietų 
Yemeno Liaudies Respubli
ka’, su aiškiu ‘liaudies’ pries
koniu. Ir nuo tos respubli
kos įsikūrimo iki šiol vaka
riečiai mažai ką bežinojo - 
durys buvo aklinai užsklęs
tos ir niekas nieko nežinojo, 
kas ten darosi ir kaip ta nau
joji ‘respublika’ gyvena. Bu
vo tik žinoma, kad į tą ‘res
publiką’, prieinančią įvažia
vimą į Raudonąją jūrą per 
Bab ei Mandebo sąsiaurį, so
vietai yra stipriai įkėlę koją.

Ir ne tik į tą respubliką, 
bet ir į toliau šiaurėje esan
čią kitą ‘respubliką’ - Šiau
rės Yemeną. Šiaurės Yeme- 
nas, nuvertus ten anksčiau 
valdžiusį arabų šeichą - 
imamą, irgi pateko į sovietų 
kontrolę. Paskutiniais ke
liais mėnesiais buvo gauna
ma žinių, kad sovietai gabe
na ginklus ne tik į pietinį, 
bet ir į šiaurinį Yemeną. Tuo 
ginklų gabenimu ypač susi
domėjo Saudi Arabija, paju
tusi, kad tiedu nykštukai esą 
jos pašonėje, jei visiškai pa
tektų sovietų kontrolėn, 
sudarytų jai pačiai didelį ir 
tiesiogini pavojų. Nes iš čia 
sovietams kelias į arabų naf
tos laukus būtų labai lengvai 

pasiekiamas. Užtat ir pati 
Saudi Arabija pradėjo smar
kiu tempu ginkluotis. Praei
tais metais Washingtone lan 
kėši jos krašto apsaugos mi- 
nisteris ir užpirko didelius 
kiekius pačių moderniškiau
sių ginklų. O Saudi Arabija 
ginklus pirkti turi iš ko - ji 
moka už juos savo nafta. Ne 
tik ginklus perka, bet grie
bėsi ir diplomatinės akcijos. 
Šių metų pradžioje jos kraš
to apsaugos ministeris Sul- 
tan Ibn Abdul Aziz lankėsi 
Šiaurės Yemeno sostinėje 
Sanoje ir, kaip pranešama, 
jam pavyko šiaurės yeme- 
niečius perkalbėti, kad jie 
mestų draugystę ir nustotų 
pirkę sovietinius ginklus, o 
pereitų prie amerikinių. Ži
nia, tai labai sunki garantija, 
kad amerikiečiai tikrai sutik 
tų Šiaurės Yemenui parda
vinėti ginklus. Bet, kaip sa
koma, rasta išeitis -Saudi 
Arabija iš savų išteklių ap
ginkluos Šiaurės Yemeną.

Šiomis dienomis amerikie
čių korespondentams pavy
ko pakelti šią naują ‘geleži
nę uždangą’ ir pasižvalgyti, 
kas darosi tame Arabijos pu
siasalio kampe. Jie apraši
nėja, ką matę ir patyrę Šiau
rės Yemene. O vienam jų pa 
vyko dasikasti ir iki Pietų 
Yemeno sienos ir jis savo ži
nias šiomis dienomis atsiun- 
to New Yorko ‘Daily News’ 
politiniam apžvalgininkui 
J. Anderson.

Korespondentai patyrė, 
kad į ‘Pietų Yemeno Liau
dies Respubliką’ sovietai yra 
prigabenę neįtikėtinai didelį 
ginklų arsenalą. Ir kam gi 
tie ginklai mažučiam kraštui 

reikalingi? Niekas jo nesikė
sina pulti, nebent jis pats ką 
pultų. O tas puolimo taiki
nys galėtų būti tik Saudi 
Arabija. Ir taip, į tą mažytę 
šeicho karalystę sovietai yra 
atgabenę nemažiau kaip 20 
pačių moderniausių MIG-21 
lėktuvų, apie 20 jau kiek 
senstelėjusių MIG-17 ir daug 
kitokių kovos lėktuvų. Taip 
pat pietų yemeniečiai gavo 
per 250 pačių moderniausių 
sovietinių tankų, jų tarpe 
T-54 ir T-55. Visai šiai karo 
mašinerijai prižiūrėti ir ye- 
meniečius apmokyti sovietai 
yra atsiuntę apie 4000 įvai
riausių technikų ir ‘patarėjų’ 
Kad parodyti, jog tai nėra 
vien sovietų reikalas, dar 
yra atvežta apie 400 rytinės 
Vokietijos ‘ekspertų’ ir apie 
200 kubiečių. Aiški ‘interna
cionalinė brigada’! ...

Korespondentai taip pat 
gavo žinių, kaip ten gyvena
ma. Viskas taip pat, kaip ir 
kituose sovietiniuose sateli
tuose Rytų Europoje. Maž
daug ketvirtadalis visų gy
ventojų yra pajungti ‘krašto 
apsaugos tarnybai’. Šnipi
nėti turi visi - vaikai tėvus, 
tėvai kaimynus. Slaptoji po
licija seka viską ir net mažai 
kuo įtarti gyventojai tuoj 
sodinami į kalėjimus ar siun
čiami į dykumoje esančias 
pataisos stovyklas. Žmonės 
bėga, kaip galėdami. Iš bu
vusių apie pusantro milijono 
gventojų dabar belikę vos 
800,000. Sienos aklinai už
darytos. Tačiau per dyku
mą daliai gyventojų esą pa
sisekę pabėgti į Šiaurės Ye
meną. ‘Pietų Yemenas tapo 
visišku sovietų satelitu, kur 
įvesta pati žiauriausia tiro
nija visame arabų pasaulyje’ 
- pasidarė išvadas korespon 
deniai. (ab)

1976 metų Dirvos novelės
KONKURSAS

TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 
temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

LAIKAS. Paskutinė- rankraščiui įteikti data: -1976 metų 
birželio 15 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės 
Konkursas, P. O. Box 03206, Cleveland, Ohio 44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašo
mi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant 

, pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su
I autoriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono nume

rių. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažy- 
| mėta: nelaimėjus — neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui bus įteikta 600 dole
rių premija. Konkurso skelbėjas turi teisę premi
juotąją novelę be papildomo atlyginimo spausdinti 
Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Auto
rius gali premijuotąją novelę spausdinti antruoju 
leidimu.

NEPREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų au
toriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui 
atskirai sutartomis sąlygomis.

JURY KOMISIJA paprasta balsų dauguma sprendžia, kas 
premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti. Jeigu 
komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė 
nepremijuotina, premija tais metais neskiriama ir 
perkeliama į ateinančius metus.

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

Dr. Danieliui Degėsiui 60 metu
Vinco Krėvės apdainuoto

je šalyje, gražiojoj Dzūkų 
žemėje, Vėžionių kaime, 
Alytaus apskrityje, moky
tojo Alfonso ir Marijos De
gėsių šeimoje 1916 birželio 
1 gimė sūnus, kuris bu
vo pakrikštytas Danieliaus 
vardu. Išėjęs pradžios mok
slą ir baigęs Alytaus gim
naziją, įstojo į Karo Mokyk
lą ir ją baigė atsargos lei
tenanto laipsniu. Tais pa
čiais metais pradėjo studi
juoti Vytauto Didžiojo Uni
versitete, Medicinos Fakul
tete. Universitete buvo at
sargos karininkų korporaci
jos Ramovės nariu ir kele
rius metus jos pirmininku. 
Studijų metus sutrukdė pir
moji bolševikų okupacija, 
nes dėl studentiškos ir kor
poracinės veiklos metus lai
ko teko sugaišti kalėjime. 
Vokiečių okupacijos metu 
tęsė studijas ir 1943 metais 
baigė Medicinos Fakultetą. 
Dar studentaudamas atos
togų metu dirbo Alytaus li
goninėj chirurginiam sky
riuje pas dr. Stasį Kudirką. 
Atlikęs reikalingą stažą Vy
tauto Didžiojo Universiteto 
klinikose ir karo audrai ar
tėjant, pasitraukė iš Lietu
vos ir išvyko į Vieną, kur 
jam pavyko toliau tobulin
tis savo pasirinktoje specia
lybėje chirurgijoje pas gar
sų austrų profesorių Fin- 
stererį ir savo gabumais įsi
gijo jo palankumą, ir pra
moko modernios skrandžių 
chirurgijos. Prof. Finste- 
reris kaip tik ir buvo tuo 
metu skrandžių chirurgijos 
pasaulinis pionierius. Rytų 

frontui artėjant, traukėsi 
toliau į vakarus ir kurį lai
ką dirbo Augsburgo miesto 
ligoninėj chirurginiam sky
riuj. Karui pasibaigus, per
sikėlė dirbti j DP ligoninę 
tam pačiam Augsburge ir 
joje išbuvo iki imigracijos 
į JAV. Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse apsigyveno 
Clevelande, atliko reikiamą 
stažą ir, vienas pirmųjų iš
laikęs Ohio valstybinius me
dicinos egzaminus, pradėjo 
verstis privačia praktika. 
Tuo pačiu metu dirbo teis
mo medicinos įstaigoje pas 
dr. Gerberį. Tačiau greit 
suvokęs, kad be amerikoniš
ko "popieriuko” dirbti chi
rurginį darbą bus sunku, o 
chirurgo profesija jį viliojo 
iš pat medicinos mokslo 
pradžios, tad šeimos remia
mas metė bendrą praktiką, 
pradėjo specializuotis chi
rurgijoje. Baigęs specialy
bės stažą (chirurginę rezi
denciją), gavo pilnas chi
rurgo teises ir 1956 metais 
pradėjo privačią chirurginę 
praktiką, kurią ir dabar 
sėkmingai tęsia. Jis yra iš
rinktas Amerikos chirurgų 
sąjungos, vadinamos ” Ame
rican College of Surgeons”, 
nariu.

Būdamas Vokietijoje, Al
pių kalnuose susituokė su 
Roma Rudaityte. Išaugino 
du sūnus. Vyresnysis, Dai
nius, gimė Augsburge. Da- 
ibar jau baigęs Western Re- 
serve Universitetą, prakti
kuoja kaip dantų gdytojas 
ir jau sukūręs lietuvišką 
šeimą. Jaunesnysis, Ginta
ras, gimė Clevelande. šiuo 
metu studijuoja mediciną 
Cincinnati medicinos mo
kykloj.

Dr. Danielius Degėsys 
buvo vienas Ohio Lietuvių 
Gydytojų Draugijos steigė
jas, Ohio lietuvių gydyto
jų kultūrinės premijos su
manytojas, kelių Ohio Lie
tuvių Gydytojų Draugijos 
valdybų narys ir ėjo kelis 
kartus pirmininko pareigas. 
Taip pat dalyvavo Pasaulio 
Lietuvių Gydytojų Sąjun
gos valdyboje.

Tačiau didžiausias jo rū
pestis — tai Clevelando lie
tuvių gyvenimo veikla. Jis 
yra tikras Clevelando kolo
nijos patriotas. Rūpinasi ir 
remia visus lietuviškus kul
tūrinius siekimus, yra Čiur
lionio ansamblio mecenatas. 
O svarbiausias jo rūpestis 
— tai Dirva, kurią jis kiek 
išgalėdamas stengiasi išlai
kyti Clevelande, ją visoke
riopai remia, rašo populia- 
rinėmis medicinos temomis 
ir sielojasi jos tobulėjimu. 
Šiuo metu jis yra Dirvos 
įkurdinimo komisijos pir
mininkas.

Clevelando lietuviai linki 
jubiliatui dar ilgų metų, 
geros ir stiprios rankos ir 
dar ilgus metus dirbti savo 
mėgiamoj specialybėj — 
chirurgijoj.

(TiJc.b.)
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APGAVYSTĖ ŠIAURĖJE
Vokiečių admirolas Wolf- 

gang Wegener po I-jo pa
saulinio karo aiškino, kad 
vokiečiai turėjo pralaimėti, 
nes britams pasisekė kaize
rio laivyną apsupti vokiečių 
įlankoje, iš kur negalėjo 
prasiveržti i Atlantą. Todėl 
jis patarė sekančiam kare 
užimti Norvedijos neužša- 
lanČius uostus, iš kur gali
ma būtų trukdyti visą laivų 
trafiką Atlante. Hitleris 
taip ir padarė.

Kai sąjungininkai 1943 
m. birželio 28 d. apsispren
dė invaziją bandyti Nor
mandijoje, jų žvalgybos 
svarbiausias uždavinys bu
vo išlaikyti tą paslaptį nuo 
Hitlerio. Tam reikalui rei
kėjo jį įtikinti, kad invazi
jai ruošiamasi kitur, nes ne 
tik 1943, bet ir 1944 m. Hit
leris dar turėjo pakanka
mai jėgos paskandinti besi
keliančias armijas, jei jis 
žinotų, kur jos kelsis ir ga
lėtų pasiruošti jas sutikti. 
Nuduodant, kad ruošiamasi 
išsikelti kitur, Hitleris bu
vo verčiamas savo jėgas iš
sklaidyti, tuo būdu paleng
vindamas kelią pagrindinei 
invazijai, šia prasme, Nor
vegija atrodė tokia vieta, 
kurios Hitleris nenorėtų jo
kiu būdu apleisti. O jei taip, 
reikia jį įtikinti, kad kaip 
tik čia ruošiamasi išsikelti.

Tam reikalui buvo pradė
tos ”telkti” didelės pajėgos. 
Visų pirma britų 4-toji ar
mija, turinti net 350,000 
vyrų, kuriai talkininkautų 
amerikiečių 15-tas korpas. 
Iš tikro 4-toji armija visai 
neegzistavo, o 15-tas kor
pas buvo priskirtas kitai 
armijai.

4-tos armijos vadu buvo 
paskirtas buvęs karo atta
che Berlyne generolas Sir

Andrew ”Bulgy” Thorne, 
pasižymėjęs britų ekspedi
cinio korpuso Prancūzijoje 
dalyvis, bet daugiausia dar
bo įtikinti tos armijos eg
zistencija vokiečius įdėjo 
pik. MacLeod. Įsteigęs savo 
vyr. būstinę Edinburge, ke
liolikos vyrų ir moterų pa
dedamas, jis pradėjo gyvą 
radijo trafiką. Pvz. "Antro
jo korpo autovežimių kuopa 
reikalauja vadovėlių apie 
motorų veikimą aukštumo
se su žema temperatūra". 
"80-toji diviziją reikalauja 
1,800 raikščių pašliūžom" ir 
pan.

Savaime aišku, kad vokie
čiams tai neliko paslaptimi. 
Kad patikrinus, jie dar at
siklausė savo agentų 
"Mutt" ir "Jeff”, kurie į 
Angliją buvo pasiųsti dar 
1941 metais ir greitai pate
ko į britų kontra-žvalgybos 
tinklą. Jie nebuvo sušaudy
ti, bet priverscti dirbti bri
tams. Jie patiekė papildomų 
detalių apie 4-tą armiją, 
įskaitant, ir jos herbą bei 
spalvas. ”Mutt" dar prane
šė, kad sovietai savo ryši
ninkų prie invazijos į Nor
vegiją armijos paskyrė gen. 
Budenį, kuris iš tikro kitais 
reikalais atvyko į. Londoną. 
Britų spaudoje galima buvo 
rasti pranešimų 4-tos armi
jos futbolo komandų žaidy
nes, personalijose — prane
šimų apie kokio 4-tos armi
jos majoro vedybas su 7-to 
korpo pareigūne ir t.t. Visa 
tokia informacija vertė vo
kiečius tikėti, kad kažkas 
ruošiama.

Tiesa, vokiečių generali
nio štabo didysis mokytojas 
Clausewitz yra įspėjęs: 
"Didelė dalis informacijos, 
gautos karo metu, yra 
prieštaraujanti, dar didės-

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ
185 North Wabash Avenue 
Chicago, Ui. 60601 2nd Floor

didelis pasirinkimas 
PUOŠNIŲ IR PASKUTINES 
MADOS KAILIŲ!

Tel. 263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8489 
(buto)

Rasite pas vienintelį 

lietuvį kailininkų 
Chicagoje

GERIAUSIA DOVANĄ 
BET KOKIA PROGA

nė — klaidinga, o pati di
džiausia atrodo nepatiki
ma”. Už tat dar buvo su
stiprinta sąjungininkų šni
pų veikla Norvegijoje, siun
čiant jiems paklausimus, 
kautynių sąlygas šiaurėje. 
Tų informacijų reikalavimų 
tam tikra dalis turėjo pa
tekti į vokiečių rankas. Vis 
dažniau ir dažniau britų ka
ro laivai pasirodydavo Nor
vegijos vandenyse, smar-' 
kiai buvo sustiprinta sabo
tažo veikla, mažos grupės 
karių buvo iškeltos ir vėl 
atitrauktos iš įvairių Nor
vegijos pakraščių vietovių. 
Pagyvėjo ir sovietų veikla 
pačioje šiaurėje.

Pagaliau buvo sustiprin
tas spaudimas į Švediją. Per 
radiją švedai buvo patarti 
kasti priešlėktuvines slėp
tuves ir susidaryti maisto 
atsargas. Švedija oficialiai 
buvo įspėta, jei norinti po 
karo sau garantuoti vietą 
Jungtinėse Tautose, ji tu
rint suvaržyti savo prekybą 
su Vokietija, čia reikia pa
stebėti, kad švedų plienas ir 
jo gaminiai buvo gyvybiniai 
svarbūs vokiečių karo pra
monei.

Švedai taip pat buvo pa
prašyti per savo teritoriją 
praleisti sąjungininkų karo 
transportus, lygiomis teisė
mis su vokiečių, švedai ne
sutiko, bet sulaikė ir vo
kiečių trafiką.

JAV agentai Stockholme: 
Harvardo politinių mokslų 
prof. Dr. Bruce Hopper ir 
Yale anglų kalbos prof. Dr. 
George Brewer, vėliau pa
rašęs scenarijų filmui Dark 
Victory, kurioje šalia Bette 
Davis ir Humphrey Bogard 
vaidino ir dabartinis kandi
datas į prezidentus Ronald 
Reagan, užmezgė kontaktą 
su Dr. Felix Kersten, kuris 
kas mėnesi važiuodavo į 
Vokietiją . . . masažuoti 
Himmlerį! Pastarasis labai 
pasitikėjo Kerstenu, kuris 
visas gautas iš Himmlerio 
informacijas ir paslaptis 
perpasakodavo abiem ame
rikiečiam. Mat/ Kerstenas 
nuoširdžiai manė, kad taip 
galėsiąs padėti vokiečiams 
ir Himmleriui asmeniškai. 
Tas kontaktas atrodė taip 
svarbus, kad jas puoselėti 
buvo paskirtas specialus 
agentas, turtingas New 
Yorko advokatas ir to mies
to burmistro anūkas Abram 
Stevens Hewitt. Jis tarp 
kitko Kerstenui prasitarė, 
kad sąjungininkai prieš iš- 
sikeldami Prancūzijoje, vi
sų pirma puls Norvegiją ir 
Balkanus.

Vokiečių Abwehr Švedi
joje turėjo agentą, irgi ad
vokatą iš profesijos, Kari 
Heinz Kramer. Jo žinios 
apie D. Britaniją buvo la
bai tikslios. Kramer aiški
no, kad jis jas gaudavęs iš 
labai aukšto pareigūno

"Hektor”, kuris buvo įsimy
lėjęs į "Josephine" — lon- 
doniškę su plačiom pažintim 
diduomenėje. Iš tikro, tie 
egzistavo tik Kramerio fan
tazijoje ir padėjo jam gau
ti daug pinigų "ryšiam pa
laikyti". Kramerio infor
macijų šaltinis buvo švedų 
aviacijos attache Londone 
majoras S. E. Cornelius ir 
grafas J. G. Oxenstjernas 
— laivyno attache. Jų la
bai tikslius raportus Kra- 
meriui parodydavo vienas 
išdavikas Švedijos žvalgy
bos centrinėje. 1943 m. pa
baigoje britų agentai apie 
Kramerio veiklą sužinojo iš 
vieno vokiečių agento Lis- 
bonoje. Vietoje pakėlus 
triukšmą, jie pradėjo tiekti 
Comeliui ir Oxenstjernui 
duomenis, kurie kalbėjo 
apie ruošimąsi užpulti Nor
vegiją. žinios išgąsdino ne 
tik vokiečius, bet ir švedus.

Nors Abwehro skyriaus 
"Fremde Heere West” šefas 
pulk, von Roenne nujautė, 
kad jis turi reikalo su ble
fu, jis vis dėlto įtikėjo į 
4-tos armijos egzistenciją, 
kuriai vėliau buvo pavesta 
dalyvauti invazijoje į Pran
cūziją ties Pas de Calais. 
Toji operacija irgi buvo 
skirta įtikinti vokiečius, 
kad čia, o ne Normandijoje, 
kelsis pagrindinės sąjungi
ninkų jėgos. Hitleris tačiau 
buvo šventai įsitikinęs są
jungininkų noru pirmiau
siai keltis į Norvegiją.

Kai SD, pašalinus Cana- 
ris, pradėjo tikrinti visus 
Abwehro pareigūnus užsie
niuose, Krameris buvo at
šauktas j Vokietiją. Nors ir 
tardomas 36 valandas be 
perstojimo, Krameris neiš
sidavė, tačiau nustojo pasi
tikėjimo. Bet tai atsitiko 
jau per vėlai.

Jei Hitleris būtų apgaulę 
permatęs, jis galėtų Pran
cūzijoje turėti 350,000 ka
rių daugiau. Iki 1944 m. 
birželio mėn. jis laukė Nor
vegijos užpuolimo, ten su
telkęs 13 pėstininkų divizi
jų, 90,000 jūrininkų, 60,000 
karo aviacijos vyrų, 6,000 
SS ir 12,000 vyrų pusiau 
karinėse formacijose. Kai 
jie ten sulaukė sąjunginin
kų, karas buvo jau pasibai
gęs. Sąjungininkai išsikėlė 
tik kapituliacijai priimti, 
juos internuoti — ir repa
trijuoti.

Kitame numeryje: Apga
vystės Pietuose.

WANTED EXPERIF.NCED 
MAINTENANCE MEN 

BR1CKLAYER 
with ability to work with concrcle 

ALL AROUND MECHANICS 
for general factory maintenance. 

Muat be able to read blue printa. 
Steady work for oualified men, and 
frin<?e benefits. 6 day week. 7 A. M. 
to 3:30 P.M. Call Mr. KAMMS. 8:30 
A. M. to 2:30 P. M. Mon. thru Fri. 
2 16-961-6 161. (21-27)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED MEDICAL 

TECHNOLOGIST 
Needed for Laboratory of a 100 bed 

hospital on the coast.
Salary commensurate with experience 
and ability. Liberal personnel policiei. 
Apply call or write to: Palhologist 
CARTERET GENERAL HOSPITAL 

Morehead City, N. C. 28557 
919-726-7886 

 (21-27)

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

Už CERTIFIKATU8 MOKAME: 
7%% — 6 metų su $1,000, minimum. 
7*6% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6% % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6*/j% — 1 metu sų $1,000, minimum.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus naują 
taupymo sąskaitą. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal 
pasirinkimą su stovu. Kitos dovanos duodamos sąskaiton Įdė
jus atitinkama sumą.

SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY F.S.L.I.C.

aint 
ttiony

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

Phone (312) 656-6330
Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., FrL, 9-5; SaU 9-1; CtaMd We4L

Juokas Gribauskas, vedėjas

SEWELL PLASTICS, INC.
501 WEST 10TH AVĖ., RESERVE, LA.

HAS OPENINGS
FOR EXPERIENCED

BL0W MOLDING MACHINE OPERATORS
FOR ALL SHIFTS 

DIFFERENTIAL FOR 2N.D & 3RD SHIFTS

o Paid vacation after 1 year 
o Paid Holidays after 60 days 
e Hospitalization, life, accident & aickness insurance 

for you after 90 days.

Apply or call Plant Manager 

(504) 729-4088 (504) 536-1136
An Equal Opportunity Employer
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KŪRYBA IR MOKSLAS
KALBOS 
VARGAI

Trys lietuviškos operos
T. KLYGA (2) ANTANAS NAKAS

A. Landsbergio libretas 
‘Juodas laivas’ išradingas, ta
čiau jo realizavimas mūsų 
scenoje nebuvo vykęs. Mu
zika pagrįsta J. Kačinsko mė 
giama 12 tonine kompozici
jos tonine sistema. Muzika 
chaotiška ir per visą operą 
vienoda. Pagrindinį jūreivio 
vaidmenį atliko Stefan Wi- 
cik. Jūreivis neturi ką reikš
mingesnio iki pabėgimo sce
noje atlikti. Jo blaškymasis 
neįtikinantis, o simbolinė Jū
ra (D. Stankaitytė) nelabai 
ką galėjo jam padėti. Dviejų 
laivų išstūmimas į sceną ne-

Kalbos gajumui bei kiti
mų faktam jautriausi yra 
grožinių raštų kūrėjai, nes 
kalba yra jų kūrybos esmi
nė priemonė.

Neseniai išėjo 9-ji Pra
dalgė, vienintelis mūsų lite
ratūros metraštis, kuris at
spindi laisvos grožinės mū
sų literatūros pulsą, šiuo
kart pažvelkim vien j poezi
jos posmus1: poetai labiau
siai brangina ir išryškina 
žodžio išraiškos vertę. To
dėl jie stovi kalbos grožio 
bei prasmingumo tobulini- sudarė jokio įspūdžio. Žmo

nos ir motinos partijas neblo
gai atliko N. Linkevičiūtė ir 
C. Kogutaitė, bet ir jos nela
bai žinojo ką pusiau simboli
nėse scenose veikti. Balto 
laivo kapitono vaidmenį atli
ko A. Brazis. Pagal paskirtį 
baltas laivas turėjo būti 
nudažytas juodai, nes ten 
prasidėjo visos nelaimės. 0- 
peros pastatyme pasigedo
me daugiau simbolizmo ir 
muzikinių idėjų didesnio po
lėkio, mažiau monotoniško 
vienodumo.

Libretą operai ‘Gintaro Ša 
gal"ūnių" uodegas)".''Aplamai >*' eiliuotoje formoje parašė 
trumpėjimą laikome teigia- A- Ka,7s' Pasaklškal S«P>» 

tas turinys davė progos kom
pozitoriui J. Gaideliui sukom
ponuoti panašaus stiliaus 
muziką, tačiau ar ji buvo to
kia galėjo spręsti patys klau
sytojai. Iš savo pusės galiu 
pridurti, kad atonalinės mu
zikos sąmyšis, vietomis jos 
triukšminga ekspresija per
krauta orkestracija daugely
je vietų nustelbė solistų bal
sus, dilgino klausytojų jaus
mus ir gintaro šalies gyven
tojus.

Geros A. Valeškos dekorą-

mo avangarde.
šiuo tarpu pastebėkime 

tą vieną reikalą — galūnių 
trumpėjimą. 9-tos Pradal
gės dalyviai poetai yra šie: 
Brazdžionis, Bradūnas, Bi- 
laišytė, Andriekus, Sadū- 
nai'tė, Žitkevičius, Bavaro- 
kas, Radžius, Naujokaitis, 
Audronė, Giedrius.

Ir žinote ką? Visi jie Čia 
neišvengia galūnių trumpi
nimo. Vadinas, toji linkmė 
tampa mūsų kalboje visuo
tinė, teisėta (nors mokyklų 
vadovėliai tebelaiko ilgas

mu reiškiniu: trumpiau,, 
sklandžiau, greičiau išsi
reiškiame. Bet gali būti ir 
neigiama išvada, jei trum
pinant žodį nelieka aišku
mo, savitumo, t. y. sąvokos 
susilieja į vieną lytį.

Kurios galūnės ypač at
krito minėtame tekste?

Visų pirma bendratis nu
stoja garso i: gyvent, būt, 
mirt, remt, kelt, vest, lydėt, 
kalbėt, talpint, kentėt, vy- 
niot.

Taip pat gana dažnai — cijos, ypač graži, atskleidus 
naud. ir įnag. linksniai: po pirmą uždangą, pasirodė ant- 
debesim, su maldom, žvaigž- ra šydo uždanga, kurioje ma- 
dėm, seserim, jaunom pė
dom, naktim, manim, smil
gom, viršūnėm, dievam, ra
som ir t.t.

Neretas yra ir vietinin
kas: erdvėj, skambesy, vir
šūnėj, sietuvoj, laukuos, ty
ruos, varguos, bažnyčioj, 
prietemoj.

Trumpėja ir veiksmaž. 3 
asmuo: baigias, veržias, il
sis, tyčiojas, juokias, sklei
džias; taip pat ir pirmas 
asmuo: žiūrim gersim,
esam, ūžkim, i, bijom, 
lieskim, atidarykim, žiūrė
kim.

Dažnokas mot. gim. būta
sis dalyvis: nebuvus (vie
toj nebuvusi), pasijutus, 
prišokus, sustingus ir t.t. 
šis jau kalbai nuostolingas, 
nes dvi lytys suvienodina
mos, kai moter. g. dalyvis 
su padalyviu sutampa.

Dar pastebėta nevieną 
poetų vartojant senovinį 
vietininką: suolan, stiklan, 
praeitin, krantan, ežeran,

akivaizdon. šis vietininkas 
malonus skambesio ir trum
pesnis už prielinksnini (į 
krantą, į praeitį...), viena- 
žodis, todėl kai kas geistų 
iš viso jį kalbon susigrą
žinti.

tesi medis, pražydęs labiau 
tropikalinėmis gėlėmis, ne
gu gintaro šalies įvairaispal- 
viais medžio lapais. Geras 
šios uždangos apšvietimas. 
Fantastiškas reginys. Sko
ningi dalyvių rūbai. Ypač 
gražios Lakštutės (M. Mom- 
kienės) ir Vakarės (R. Mas- 
tienės) apranga, prie kurių 
papuošimo savo meniška 
nuojauta prisidėjo operos 
bendradarbė Monika Krip- 
kauskienė, kuri pasiuvo ap
rangą taip pat ir D. Stankai- 
tytei (Jūros rolėje).

Svarbiausias šios operos 
dalyvis, turintis gražų teno
rą, buvo Stefan Wicik. Ta
lentingas dainininkas ir akto
rius parodė daug ekspresi
jos savo vaidmeny. Lietuvių 
tarsena, su maža išimtim, ge
ra. Dėl savo būdo visų ope
ros dalyvių mėgiamas part
neris. Tik jis turėtų pasisau
goti Algirdo Brazio - Pikulo, 
kuris, neskaitant repeticijų, 
jau 4 kartus jį nužudė ... A. 
Brazis - žiaurus valdovas, sa
vo gražiai skambančiu bari
tonu į kairę ir į dešinę dalino 
savo aktorišką talentą.

J. Vaznelis išdidžiai vaikš
čiodamas po sceną, tai Prana
šo, tai Krokuvos vyskupo po 
vyžoje, su išraiška parodė sa
vo sultingą boso skambesį.

M. Momkienė pamažu 
savo vokaliniais sugebėji
mais užkariauna sceną. Neį
prasta vokalinė partija parei
kalavo iš jos nemaža pastan
gų ją gerai išmokti. R. Mas- 
tienė prityrusiai atliko savo 
vaidmenį net mizanscenose, 
ne tik solo partijose.

Choreografui J. Puodžiū
nui ir jo studijos šokėjoms 
buvo pavestas nelengvas už
davinys pašokti išraiškos šo
kį. Operos klavyro 7 pusla
piuose baletas neturi mažiau
sių davinių, pagal kuriuos ga 
Įima būtų atlikti šokį. Atona 
linių garsų mišinys nė vieno
je vietoje nesuteikia bent ko 
kio baletui atramos taško. 
Puodžiūnas su V. Karosaite 
ir savo šokėjomis mašinaliai 
aliko tam tikrus judesius, ku
riuose neįstengė sugauti nei 
ritmo, nei bent kokios muzi-

kalinės minties. Čia tenka 
pridurti, kad ir Martha Gra- 
ham, garsi šokėja ir pedago
gė dabar gyvenanti New 
Yorke, su savo studijos mo
kiniais nebūtų įstengusi ką 
nors įdomesnio sukurti pa
gal šią muziką.

Režisierius Algimantas Di 
kinis labai daug prisidėjo 
prie spektaklių pasisekimo. 
Būdamas pats talentingas 
aktorius, nusimano ir režisie
riaus veikloje. Vargiai ar ki
tas asmuo būtų sugebėjęs ge 
riau už Dikinį atlikti šį 
uždavinį, turint omeny, kad 
teko dirbti su mėgėjų sąsta
tu.

Adolfas Valeška tęsia Kau 
no valst. teatro lietuviškos 
scenografijos tradicijas, ku
rios surištos su dailininkų V. 
Didžioko, V. Dobužinskio, 
A. Galdiko, L. Truikio, S. U- 
šinskio ir A. Varno vardais.

K. Cijunėlis, R. Račiūnas 
ir Algis Dirda tvarkė tech
niškus apšvietimo reikalus.

Chormeisteriai Alice Ste- 
phens ir A. Gečas labai

kruopščiai paruošė moterų 
ir vyrų chorus.

Pirmuosius du spektak
lius, geg. 8 ir 9 dienomis ir 
paskutinį - geg. 16 d. diriga
vo Vytautas Marijošius, o 
geg. 15 d. - Aloyzas Jurgutis. 
Marijošius, prityręs dirigen
tas, padėjo nemažai pastan
gų nepasimesti atonalinės 
muzikos antplūdyje. Perma- 
žas skaičius repeticijų, or
kestro ir ansamblio darnu
mo stoka, neleido talentin
gam dirigentui ryškiau inter
pretuoti nelengvas orkestra- 
cijos partitūras. Vėlesniuo
se spektakliuose, labiau su- 
sirepetavus visam operos ko 
lektyvui, spektakliai praėjo 
pakilioj nuotaikoj.

Išstudijavęs gerai operų 
partitūras, užtikrintais mos
tais, parodydamas solistams 
chorui ir orkestrui įstojimus 
meniškai interpretuodamas 
kompozitorių sumanymus, 
trečią spektaklį dirigavo Aly 
zas Jurgutis.

Džiugu, kad yra žmonių, 
kurie savo gyvenimo verty
bes paverčia kūrybiniais žy
giais, kurie įprasmina ir nu
šviečia jų žemišką kelią. Sa
vo darbo vaisiais jie pasidali
no ir su mumis.

Dr. A. Butkaus projektas 

geriausiai įvertintas
Mokslinio tyrimo didžiąją 

dalį JAV-se finansuoja Fe
deralinė valdžia per Natio- 
nal Science Found., Natio- 
nal Institutes of Health 
(NIH), ar per specifines or
ganizacijas, kaip tai Amer
ican Heart ar Cancer Assn. 
Yra ir visai privačių organi
zacijų, remiančių mokslinį 
darbą, kaip Ford Founda- 
tion.

POEMS WANTED
The OHIO SOCIETY OF POETS is compiling a 
book of poems. If you have written a poem and 
would likę our selection committee to consider it

A

for publication, send your poem and a self-addres- 
sed stamped envelope to:

OHIO SOCIETY OF POETS
1367 EAST 6TH STREET

SUITE 229 — LINCOLN BLDG.

CLEVELAND, OHIO 44111
(20-23)

Cleveland Clinic savo Ty
rimo įstaigos mokslininkų 
algas apmoka pati ,bet jų 
technikinio personalo algas, 
aparatus ir kitas išlaidas 
turi padengti patys moksli
ninkai. Tam tikslui rašomi 
siūlymai, smulkiai išdėstant 
kas manoma tyrinėti, kodėl 
ir kokia iš to bus nauda.

Po Vietnamo karo sušlu
bavusi JAV ekonominė pa
dėtis labai neigiamai atsi
liepė ir į mokslinio darbo 
finansavimą, šiuo metu fi
nansuojami vos 5-10% visų 
pateiktų pasiūlymų.

Dr. Antanas Butkus, Cle
veland Clinic Tyrimų įstai
goje dirbąs atherosclerozes 
ligų srityje, jau treti metai 
iš eilės gauna savystovią 
paramą American Heart 
Assn. Jo projektas: ”Krau- 
jo kūnelių membraniniai 
pasikeitimai sąryšyje su at- 
herosclerozės išsivystymu” 
pernai buvo pripažintas pa
čiu geriausiu NE Ohio, o 
šįmet šis darbas buvo ge
riausiai įvertintas athero- 
clerozės tyrinėtojų grupėje, 
Cleveland Clinic.

Birželio 3-4 d.d. suvažiuo
ja 18 mokslininkų vertinti 
dar vieno dr. A. Butkaus ir 
jo kolegų darbo pasiūlymo, 
šis darbas yra grupinis vi
sų 8 mokslininkų, atheros- 
clerozės srityje Cleveland 
Clinikose. Projektas yra 
penkių metų studijai ir ke
lių milijonų finansinė para
ma prašoma iš federalinės 
valdžios per N.T.H.

Rugpiūčio gale dr. A. 
Butkus išvyksta į Japoniją. 
Tarptautiniame atheroscle- 
rozės darbuotojų kongrese 
Tokyo darys pranešimą apie 
savo darbus, Sąryšyje su 
spontaniškai atsirandančiu 
aukštu kraujo spaudimu, 
gyvybinių riebalinių rūgš
čių trūkumu ir atheroscle- 
rozine liga.____

• Tėvynės Sargas 1975 
m. Nr. 1(34) jau pasiekė 
skaitytojus, šį numerį re
dagavo dr. D. Jasaitis.

žurnale daug įdomių 
straipsnių; A. J. Kasulaičio
— Grėsmė ir ryžtas; prof. 
VI. Juodeikos — Marksiz
mas ir moralė; prof. Al. 
šešplaukio — Anei rašto 
anei druko; prof. J. Jakšto
— Mindaugo karūna istori
joje ir dramoje, vysk. Pr. 
Bučio — Prieš senajam Tė
vynės Sargui gimstant; G. 
Valančiaus, Ph. D. — Gab- 
riel Marcei 1889-1973.

žurnalą galima užsisaky
ti pas administratorių: An
tanas Balčytis, 6819 So. 
Washtenaw, Chicago, II!. 
60629. Kaina 4’ dol.
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BEKELIAUJANT
ANTANAS LAUKAITIS

LIETUVA — LENKIJA

Palikęs Tokyo, po 9 va
landų skridimo, atsidūriau 
Maskvoje. Eidamas per imi
gracijos ir pasų skyrių jau 
maniau, kad papuoliau. Jau
nas uniformuotas valdinin
kas, pamatęs mano pasą iš
margintą įvairiausių vals
tybių ženklais ir antspau
dais, pradėjo j mane ir j pa
są taip įtartinai žiūrėti ir 
mano pavardę tikrinti po 
įvairias knygas, kad tik po 
gerų 10-ties minučių man 
pasakė O. K. Muitinėje ir 
panašiai. Prieš mane ėję 5 
keleiviai ir pasisakę, kad 
važiuoja į Leningradą ir kt., 
nebuvo net patikrinti, ta
čiau, kai aš pasakiau — 
Vilnius, tai buvau pastaty
tas į šalį ir gana nuodug
niai patikrintas, žinoma, 
nieko blogo pas mane nera
dus.

Lėktuve į Vilnių susipa
žinau su linksma ir malonia 
ekskursine kauniečių aka
demikų grupe — septyni 
vyrai ir apie 20 moterų. Iš
sikalbėjus, vyrams pasa
kiau kokie jie laimingi savo 
tarpe turėdami tokių pui
kių merginų, kurios juos ir 
gražiai prižiūrėjo. ”žinai 
ką, vienas aukštas inžinie
rius man pasakė, būtų dar 
geriau ir mes būtume dar 
laimingesni, jei tos tavo va
dinamos gražuolės mums 
atneštų ir nuneštų čemoda- 
mus iš lėktuvo”... Pasiro
do, kaip vėliau sužinojau, 
kad tai yra tipiška dabar
ties Lietuvos vyrams, kurių 
yra daug mažiau negu mer
ginų ir jie yra kaip maži 
karaliukai, žinodami, kad 
merginą, ar dar blogiau 
žmoną susirasti yra tik vie
ni juokai. O moterys Lietu
voje yra tikrai puikios.

Bebūnant Vilniuj teko 
matyti baleto pastatymą 
"Gulbių ežeras”. Naujieji 
teatro rūmai, nors ir netoki 
puošnūs, kaip Sydnėjaus 
operos rūmai, tačiau yra di
dingi ir gražūs, neturį sau 
lygių visoje Sov. Sąjungoje. 
Nors oficialiai Lietuvoje 
buvo pavasaris, tačiau ma
ne ten užklupo žiema ir per 
24 valandas prisnigo apie 2 
inčai sniego kas suteikė ir 
didelę staigmeną. Viešnagės 
metu susitikau sportinin
kus, su kuriais pirmą kar
tą susipažinau Muencheno 
olimpijadoje. Dalis jų ir vėl 
važiuoja į Montrealį, kur 
ir vėl pasimatysiu. Gaila, 
kad jau veteranu tapęs iš
kilusis krepšininkas M. 
Paulauskas nebuvo išrink
tas j rinktinę.

Vllniūs gražus, savieji ir 
draugai artimi ir nuoširdūs, 
priėmė mane labai puikiai, 
tačiau tos kelios dienos pra
bėgo taip greitai ir taip 
įspūdingai. Gėlės ir ašaros 
traukinio stotyje, paskuti
nis budėtojo švilpukas ir aš 

jau lekiu per lygiuosius Lie
tuvos laukus į Varšuvą.

Kelionė traukiniu gana 
linksma, nes su važiavusiais 
lietuviais: vyru ir dviem 
merginomis tuoj susibičiu
liaujame, atsiranda lietu
viška dešra, bonka "Trauk
tinės” ir, kaip visuomet, lie
tuviška daina. Blogiausias 
kelionės momentas — tris 
valandas trukęs patikrini
mas išvažiuojant per sieną 
į Lenkiją. Abi pusės tikri
no, žiūrėjo mano čemodaną, 
turėjome palikti savo vago
ną — nes ten gal galėjo būti 
paslėpta ginklų ir pan. Ta
čiau po patikrinimų, mano 
bendrakeleiviai tik atsidu
so giliai ir pasidarė labai 
linksmi, nes, atrodo, čia 
praeina aukso prekyba, ypa
tingai kai auksas Lenkijoj 
yra daug brangesnis.

Varšuvoj jau manęs lau
kė mano prieteliai lenkai, 
jauna inužinieriaus ir mo
kytojos pora, kurie pas ma
ne Sydnėjuje gyveno ir pas 
kuriuos aš dabar labai vai
šingai Varšuvoj svečiuo
juosi. Pasirodo, draugystė 
pasaulyje niekur nesibaigia.

Varšuva pavasary yra 
ypatingai graži. Daugumas 
parkų, žydinčių gėlių ir me
džių šį, po karo iš griuvė
sių atstatytą miestą daro 
vienu iš gražiausių miestų 
Europoje. Turistui, atvykus 
iš Sovietijos, Varšuva yra 
kaip kitas pasaulio miestas. 
Jeigu jau Vilniuje gyvento
jų, ypatingai moterų, apsi
rengimas yra gana skirtin
gas nuo Maskvos, tai Var
šuvos gyventojai šiuo at
žvilgiu ypatingai skiriasi. 
Krautuvių vitrinos gana di
dingos. žmonės, kur tik pa
žiūrėsi, ką nors valgo ir le
dai yra čia ypatingai popu
liarūs, nors moterys savo 
figūringumu ir grožiu, tur 
būt nuneštų daugelio vals
tybių gražuoles. Po keturių 
metų buvimo Varšuva daug 
kuo nepasikeitė, nors dabar 
išaugo pačiame centre di
džiausi Europoje geležinke-

SERVICE MANAGER 
TRUCK LEASING

(With Diesel Maintenance Experience)

LEAD A LARGE OPERATION 
IN DETROIT FOR

SAUNDERS LEASING SYSTEM

Rewards and future potential are high for your background 
and talent in supervision, diesel mechanic training, and cus- 
tomer contact. Because we have been expanding many of our 
service managers have been promoted to the branch manage- 
ment level.
We invite to consider our career advantage, and exceptional 
compensation including free income protection, free retire- 
ment, medical insurances, and other quality fringes.

For immediate attention send complete resume to 
Mr. Bill Heard

SAUNDERS LEASING SYSTEM, INC.
201 Office Park Drive

Birmingham, Alabama 35223

We Are An Equal Opportunity Employer M/F

■ laiškai Dirvai

APIE "KITOKIĄ 
POLITIKĄ”

Labai nevykęs buvo pono 
V. Meškausko bandymas 
palyginti V. Krėvės 1924 m. 
pasakytą kalbą su "Sonnen- 
feldto doktrina" (žr. Dirvos 
20 nr-y straipsnį ''Išeivijos 
politika"). Krėvė siūlė 1 a - 
v i r u o t i tarp vokiečių ir 
rusų, bet ne "organiškai su
sijungti" su viena ar kita 
puse. Taip mūsų vyriausy
bės ir darė. Deja, 1939-40 
m. dėl žioplumo ir bailumo 
daugiau pasidavė į rytus, 
negu į vakarus, ir pateko į 
sovietų bučių. Krėvė bandė 
praktiškai bendradarbiauti 
su sovietais 1940 m., kai 
buvo vad. "liaudies vyriau
sybės" užsienių reikalų mi- 
nisteris ir premjero pava
duotojas. Tačiau labai greit 
nusivylė ir 1940 m. liepos 1 
d. naktį buvo sugriautos vi
sos jo iliuzijos, kai Kremliu
je pats Molotovas nedvi
prasmiškai Krėvei pasakė, 
kad vienintelis būdas "ben
dradarbiauti” su sovietais 
yra, šiandie sakytume, "or
ganiškas įsijungimas” . So
vietų Sąjungą (žr. Krėvės 
atsiminimus žurnale Aidai, 
1953, nr. 3).

Tokių pasinešusių j ben
dradarbiavimą su sovietais 
buvo ir daugiau: Bizauskas, 
Galvanauskas, Raštikis. Vi
si jie nudegė pirštus. Tik 
tie, kurie besąlygiškai pasi
darė nuolankūs okupanto 
tarnai ir tautos išdavikai, 
buvo sovietams naudingi ir 
naudojosi jų malonėmis.

Bandymų bendradarbiau
ti su sovietais buvo ir kite

lio stoties rūmai, naujas 
švedų statytas milžiniškas 
viešbutis ir dar keli nauji 
pastatai. Lenkai didžiuoja
si savo Varšuva, savo se
nąja kultūra ir sekmadienį 
bažnyčios yra perpildytos 
tikinčiaisiais. Gyvenimas, 
mūsų akimis, yra pigus čia, 
nors visame krašte yra di
džiausias trūkumas — mė
sos. 

se daug didesnėse tautose: 
čekas Benešąs padėjo sovie
tams pasiglemžti Čekoslova
kiją su uranijaus kasyklo
mis, Rooseveltas ir Chur- 
chillis atidavė už nieką so
vietams visą Rytų Europą, 
Nixonas ir I<o. pagaliau ki
ša j sovietų bučių Ameriką 
ir dar likusią laisvą pasau
lio dalį. Pasirodo, kad iš is
torijos niekas nepasimoko. 
Meškausko siūlomos "rea
lios politikos" ieškotojai vi
sados pralaimi. Reikia kant
rybės. Vokiečių kancleris 
Brandtas jos pritrūko — ir 
nieko už tai negavo. Tą eilę 
nekantrių ir pralaimėjusių 
politikų galima tęsti toliau 
iki šios dienos. Tačiau mes 
nesekime juos.

Matydami, kuo visi bend
radarbiavimai su sovietais 
baigiasi, kad nuolaidžiavi
mas sovietams veda į besą
lyginį pasidavimą, mes ste
bimės Meškausko siūlymu, 
kad Pasaulio lietuvių bend
ruomenė ar "paskiri žmo
nės" turėtų ieškoti kokios 
"kitokios politikos". Nebus 
jokios tragedijos, jei ponas 
Meškauskas, kaip "paskiras 
žmogus", įsijungs į kapitu
liuojančių eilę. Tačiau ma
nau, kad nei daugumos Dir
vos skaitytojų, nei mūsų 
tautiškų organizacijų ant 
tos meškerės nepagaus. Tai 
jau seniai išbandytas meto
das : nebe nuo šiandie "kito
kią politiką" bando įpiršti 
Vienybė ir Akiračiai, ir la
bai keista tokį "atradimą" 
skaityti Dirvoje. Tai ne "iš
eivijos politika”, bet sovie
tinė meškerė! Jei šiuo metu 
mes negalime laimėti, tai 
reikia turėti kantrybės ir 
palaukti tinkamo momento. 
Visados yra geriau nieko 
nedaryti, negu kvailai da
ryti. Politikoj laimi tas, kas 
turi stipresnius nervus.

Cbj)

O VIS DĖLTO ...

Visai sutinku, kad "ge
riau nieko nedaryti, negu 
kvailai daryti”! Sunkiau su
tikti, kad Krėvė siūlė LA
VIRUOTI tarp rusų ir vo
kiečių. Iš tikro Krėvė visai 
teisingai samprotavo, kad 
tie abu kraštai, tada išmes
ti ir kultūringų tautų bend
ruomenės, turi bendrų inte
resų. 1922 metų balandžio 
16 d. Vokietija ir Sovietų 
Sąjunga sudarė Rapalio su
tartį, atsisakydamos nuo 
bent kokių pretenzijų ir re
paracijų (kurių tada reika
lavo Vakarų sąjunginin
kai), ir užmezgė diplomati
nius bei prekybinius ryšius. 
Slaptu susitarimu vokiečiai 
gavo teisę Sovietijoje išban
dyti tuos ginklus, kurie 
jiems buvo uždrausti Ver
salio sutartimi.

Tuo laiku ir Lietuva per
gyveno nemažą nusivylimą 
Vakarais t. y., daugiausiai 
prancūzų diriguojama poli
tika. Jos pasėkoje mes ne- 

atgavome Vilniaus, o Klai
pėdos prijungimą prie Lie
tuvos, nors Versalio sutar
timi numatytą, buvo sten
giamasi susieti su glaudes- 
niais santykiais tarp Lietu
vos ir Lenkijos. Tada (1923 
m.) Krėvė tarėsi radęs al
ternatyvą: kodėl mums ne
prisidėti prie skriaudžiamų 
vokiečių ir rusų klubo — 
mus rištų bendri interesai.

Krėvės idėja turi bendro 
su vad. Sonnenfieldto dok
trina, nes abi išeina iš prie
laidos, kad išeities, ir pa
grindo geresniams santy
kiams, reikia ieškoti vieto
je, o ne Paryžiuje, kaip po 
pirmojo pasaulinio karo, ar 
Washingtone — po antrojo.

Tradiciniai rusai bijo sve
timųjų. Net dabar, kai, at
rodo, neturėtų būkštauti 
kokių Vakarų intrigų, jie 
stengiasi papildomai apsi
drausti, versdami lenkus 
įrašyti į valstybės konsti
tuciją, kad jie esą Sovietų 
Sąjungos sąjungininkai. Pri
leidžiama, kad tokią baimę 
atėmus, būtų pagrindo ge
resniam ir laisvesniam su
gyvenimui.

Jei prie tos prielaidos pri
dėsime dar pono (bj) teigi
mus, kad "Rooseveltas ir 
Churchillis atidavė už nie
ką visą Rytų Europą, Nixo- 
nas ir Ko pagaliau kiša į 
sovietų bučių Ameriką ir 
dar likusią laisvą pasaulio 
dalį", turi kilti ir mintis dėl 
išeivijos politikos tikslin
gumo. Ar, pavyzdžiui, 
"bombarduodami" Washing. 
toną, mes kuo padedame. 
pavergtai tėvynei? Ar gal 
tik pateisiname KGB griež
tesnes priemones Lietuvo
je?

Prel. M. Krupavičius vie
noje savo desperacijos va
landų būkštavo, kad galinti 
ateiti valanda, kada ir šia
me krašte mūsų politinė 
veikla turėsianti eiti į po
grindį. Gal jau atėjo? Gal 
netikslinga visko tikėtis tik 
iš Washingtono. Gal "ge
riau nieko nedaryti, negu 
kvailai daryti"?

Visi tie klausimai turi 
ateiti kiekvienam galvojan
čiam žmogui. Ir jei taip, ne
reikia jų baidytis ir spau
doje. Juk jie duoda ir pro
gos patiekti rimtų argu
mentų prieš tokias prielai
das, įrodyti, pavyzdžiui, kad 
Washingtonas vistiek mus 
išvados!

Blogiau, kad vietoje tokių 
argumentų, kiekvienas, drįs~ 
tąs bet kuo suabejoti, tuo
jau kabinamas ant "Mask
vos meškerės”. Tokia neto- 
leracija ne tik padidina he- 
retikų skaičių, bet ir kenkia 
spaudai, nes skatina kiek
vieną grupę steigti savo at
skirą organą, nors nuomo
nės ne tiek daug skiriasi, 
kad tai pateisintų. Dabar 
juk pasitaiko žurnalų, ku
riuos prirašo vienas žmo
gus. (vm)

SkaityKiu ir platinkit 
DIRVĄ
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"Fred? It’s me again. 
I finally figured out how 
we can keep our visit s 

tolO minutes each.”
If you keep your calls to ten minutes 

each, you can talk to your farau/ay friends 
more often. And by dialing direct, without 
operator assistance, after 5 P.M., a 
10-minute call to any statė outside Ohio, 
except Alaska or Hawaii, costs just $2.57 
or less, plūs tax. Prices are even lower after 
11 P.M. and on u/eekends. It takes a long time 
to make a good friend. For $2.57 or less,

take 10 minutes to keep a good friend. 
Visit often, by phone.

Dial-direct rates apply on all interstate calls (excluding 
Alaska) completed from a residence or business phone without 
operator assistance. They also apply on calls placed with an 
operator from a residence or business phone u/here dial-direct 
facilities are not available. For dial-direct rates to Hawaii, check 
your operator. Dial-direct rates do not apply to person-to-person, 
coin, hotel-guest, credit card or collect calls, or to calls charged 
to another number, because an operator mušt assist on such calls.

Take ten minutes to stay intouch.

(§) Ohio Bell

Jeigu jūs galite riboti 
savo telefoninius pasikalbė
jimus 10 minučių, jūs galite 
dažniau kalbėtis su savo toli 
esančiais draugais. Skambi
nant tiesioginiai, be operato
riaus patarnavimo ir po 5 vak 
vakare, 10 minučių pasikal
bėjimas su bet kuria valstija 
už Ohio ribų - išskyrus Alias* 
ką ir Hawajus - kainuoja tik 
$2.57, ar mažiau, plūs taksai.

Kainos yra dar žemesnės 
po 11 PM ir savaitgaliais.

Užtrunka ilgą laiką, kol su- 
sigyvenama, gi užtenka tik 

$2.57, kad paskirtame 10 mi
nučių geros draugystės pa
laikymui.

Lankykitės dažnai, tele
fonu.

LIETUVIAI CLEVELAND 
PUBLIC LIBRARY 

BICENTENNIAL 
CELEBRATION 

RENGINIŲ PROGRAMOJ 

šeštadienį, birželio 5 d. 3 
vai. p. p. didžiojoj Public 
Library auditorijoj (325 
Superior Avė.) bus atlikta 

lietuvių programa kitatau
tei publikai. Trumpas kal
bas pasakys: dr. V. Stan
kus — Lietuviai ir vakarų 
civilizacija. Dr. J. Cadzow 
— Lietuvių įnašas Ameri
kai. Dr. R. Šilbajoris — Lie
tuviai poetai tremtyje. ’

Meninę programos dalį 
atliks Clevelando vyrų ok
tetas ir mergaičių choras 
Nerija, Čiurlionio ansamblio 
ir Grandinėlės tautinių šo
kių grupių alumnai ir kank
lininkė D. Bankaitytė. J. 

Stempužis paskaitys lietu
viškai poemą apie Vilniaus 
įkūrimą. Jo kalbą palydės 
skaidrės su Lietuvos vaiz
dais.

Po to bus vaišės auditori
jos restorane. Programą ko
ordinuoja R. Babickas, o vi
są įvykį tvarkys M. Len
kauskienė.

Clevelando lietuviškoji vi
suomenė kviečiama kuo 
gausiausiai toje programo
je dalyvauti

Be to, visą birželio mėne

si antrajame aukšte veiks 
lietuvių meno ir tautodailės 
dirbinių paroda. Jos rengė
jai ir tvarkytojai — Tngr. 
Bublienė. Teresė Kalvaitie- 
nė, J. Malskis, dr. V. Stan
kus ir J. Stempužis. (pk)

ROLL THREAD
SĖT UP OPERATORS 

TRIMMER SETUP GPER. 
Blue Cross and Life Inturance paid 
in full by company. Employee profit 
sharing and bonus plan. Excellent 
hourly rate and other fringe benefit*. 
Apply in person: UNITED BOLT & 
SCREW, 10555 Haggerty, Dearborn, 
Mich. 846-3930. (22-24)
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ROCHESTER

NUOTAIKINGOS 
MOKYKLOS 

PABAIGTUVES
Rochesterio lituanistinė 

mokykla baigė šešioliktuo- 
sius mokslo metus. Gegužės 
16 d. parapijos salėn susi
rinko tėvai su savo atžaly
nu ir daug svečių. Mokyklos 
vedėjas V. žmuidzinas pa
sveikino dalyvius ir trum
pai apibudino programos ei
gą. O raštišku pranešimu 
išryškino mokyklos reikš
mę ir jos paskirtį.

šiemet mokyklą baigė: 
Vilija Dėdinaitė, Paulius 
Klimas, Arūnas Lapinas, 
Gailė Tamošiūnaitė, Simas 
žmuidzinas ir Arnoldas 
Olis, T. Pierce.

Šiais mokslo metais mo
kykloje mokė K. Sabalytė 
— pačius mažiausius, Aldo
na Kiršteinienė — antrą ir 
trečią skyrių, J. Krokytė — 
ketvirtą ir penktą bei ang
liškai kalbančių grupę, B. 
Krokys — septintą ir 10 
skyrių, V. žmuidzinas — 
baigiančiųjų klasę (aštuntą 
skyrių). Tikybą dėstė kuni
gas J. Dyburys, kuris neti
kėtai Velykų atostogų metu 
Floridoje mirė.

Mokytojams moksle tal
kino G. Skučienė, Raimun
das Kiršteinas, K. Sabalie- 
nė ir I. žmuidzinienė.

Tėvų komitetą sudarė: G. 
Skučienė, A. Olis ir V. Ta
mošiūnas. Mokykla prave
dė LB spaudos vajų, surin
ko lietuviškų laikraščių 
prenumeratų už 160 dolerių.

Baigiančiosios klasės mo
kiniai dalyvavo rašinių kon
kurse, tema "Lietuvos par
tizanų kovos’’. Rašinių pre
mijoms paaukojo Aleksas
ir Agnė Beresnevičiai 50 
dolerių, dr. V. Lelis 20 dol. 
Įvertinimo komisiją sudarė: 
Ona ir J. Adomaičiai ir R. 
Kiršteinas.

Meninę dalį didžiumoje 
atliko baigiamosios klasės 
mokiniai. Pirmiausia įspū
dingai, pagal A. Alanto 
"Amžinoji ugnis dar neuž
geso”, pagerbė didvyrį Ro-

mą Kalantą prieš ketveris 
metus tragiškai mirusį, o 
taip pat ir kitus Lietuvoje 
žuvusius dėl laisvės.

Po to kunigas Gabrielis 
Baltrušaitis sukalbėjo mal- 

, dą už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės. Tai buvo jaudinan- 

' tis momentas ir gilus susi
kaupimas.

Pirmo skyriaus mažiau
sieji mokiniai scenoje su 
mokytoja K. Sabalyte pa
šoko tautinius šokius ir 
linksmai padainavo.

Vyresnių skyrių mokiniai 
deklamavo patriotinius ei
lėraščius: D. Kiršteinas ir 
R. Tamošiūnas J. Aiščio — 
Peizažas, R. Lapinas, A. 
Olis ir L. Pierce Pr. Vaičai
čio — Yra šalis, Naujokas 
Algirdas Minelgos — Lie
tuva.

Knygų skaitymo tradici
ja tęsiama. Mokyt. A. Kirš- 
teinienės mokomi mokiniai 
daugiausia knygų perskai
tė: G. Draugelis, A. Lėlytė 
ir R. Kiršteinaitė. Mokyto
ja už uolų skaitymą apdo
vanojo juos lietuviškomis 
knygelėmis.

Toliau vyko vaidinimas iš 
Emilijos Plateraitės kovų 
sukilimo metais Lietuvoje 
su rusų pavergėjais dėl lie
tuvių tautos laisvės. Tai is
torinė patriotinė apybraiža 
(santrauka) iš A. Vienuolio 
sukurtos dramos ”1831 me
tai”. Scenai pritaikė ir re
žisavo I. žmuidzinienė. Vai
dino abiturientai: V. Dėdi
naitė, P. Klimas, A. Lapi
nas, G, Tamošiūnaitė ir S. 
žmuidzinas. Jie savo roles 
atliko be priekaištų. Vaidi
nimas visiem® patiko. Pub
lika nuoširdžiai dėkodama 
ilgai plojo.

Po to iškilmingai įteikti 
baigusiems mokyklą pažy-
mėjimai. Mokyt. V. žmui
dzinas tarė atsisveikinimo 
jautrų žodį. LB skyriaus 
pirmininkas A. Burkūnas 
įteikė kiekvienam abitu
rientui diplomą. O tėvu ko
mitetas visus baigusius mo
kyklą apdovanojo po vieną 
vertingą lietuvišką knygą. 
G. Tamošiūnaitė baigusių 
mokyklą vardu padėkojo už

owenjjcggs for ęongress 
jjelps!

HEGGS IS OUALIFIED:
• Professor of Law, Case Westem Reserve University
• Veteran, U. S. Navy; Judge Advocate General’s Corps
• U. S. Congressional Assistant
• Scholar whose broad background in law has helped people 

for years
• Graduate, Case Western Reserve University, 167
• Graduate, Howard University, 1964
• Gradute, Cathedral Latin High School; St. Cecilia School

HEGGS: HE’LL DO MORE FOR YOU THAN STOKES:

• BRING more Federal Funds to Cleveland
• FIGHT crime with effective law legislation
• SAVE our communities from decay
• REPORT regularly to the people
• MAKE the city of Cleveland a BETTER place to live

HIS YEARS OF EXPERIENCE ARE PROOF THAT 0WEN HEGGS WILL DO MORE 
FOR YOU IN CONGRESS

• TRUSTEE, Case Westem Reserve 
University (1971-1974)

• PRESIDENT, Urban League 
(1972-1975)'

• TRUSTEE, Cuyahoga County Hospitals
• TRUSTEE, Greater Cleveland Growth 

Corporation

• VOTED: Ohio Jaycees "Outstanding
Young Man” 1975

• VOTED: Cleveland Jaycees
"Outstanding Young Man” 1974

• VOTED: Cleveland Jaycees
"Outstanding Citizen’s” Award 
for 1973 and 1974

[x] VOTE HEGGS on June 8
DEMOCRAT 21st DISTRICT

ELECT A CONGRESSMAN FOR ALL THE PEOPLE
Paid for by the Hegga for Congreaa Committee, Mary Ann Kovach. Co-Chairperson

malonų pagerbimą, moky
mą ir auklėjimą.

Mokyklos vedėjas prane
šė staigmeną. Kad visi bai
gusieji mokyklą, įsirašė į 
Lietuvių Fondą ir po du do
lerius jau įmokėjo.

Premijų komisijos aktą 
perskaitė J. Adomaitis. Pa
aiškėjo, kad pirmą premiją

Rochesterio lit. mokyklos vedėjas Vytautas Žmuidzinas atsiveikina su mokyklą 
baigusiais auklėtiniais. Iš kairės: A. Lapinas, V. Dėdinaitė, S. Žmuidzinas, G. Tar 
mošiūnaitė, P. Klimas. J. Jankaus nuotr.

laimėjo Vilija Dėdinaitė, 
antrą Simas žmuidzinas.

Mecenatas A. Beresnevi
čius tardamas žodį, pasi
džiaugė, kas simbolinė pa
rama pasiekė tikslą.

Mokykla mokslo metų už
baigimo proga išleido vien
kartinį leidinį "Plunksną” 
Nr. 10. Redagavo mokyt. A. 
Kiršteinienė, viršelį piešė 
Jūratė J. Krokytė. Pieši

niais iliustravo — Raimu- 
kas Tamošiūnas ir Raimu- 
kas Kiršteinas. Ofseto būdu 
spaudė — mokyt. Bronius 
Krokys.

Leidinėlis 32 puslapių, 
patrauklus, kuriame vien 
tik mokinių kūryba — ra
šinėliai vaizdūs, įdomūs, 
malonu juos skaityti.

(mškns)

DAINAVA
20-toji

LIETUVAIČIŲ VASAROS

STOVYKLA
Manchester, Mich.

48138
Nuo liepos 18 — iki rugpiūčio 1 d.

Šioj garsioj stovyklavietėj kas metai vyksta mergaičių stovykla, 
vedama Nekaltai Pradėtosios Marijos Seserų. Šia vasarą ši sto
vykla švenčia 20 metų jubiliejų.

KVIEČIAME
• Išgyventi Dievą bendrame garbinime, gamtoje, 

draugystėje
• Džiaugtis ir giliau pamilti Lietuvą ir tautos turtus: 

šokius * dainas * meną * literatūrą
• Atrasti kūrybingumą savyje ir jį ugdyti
• Atrasti džiaugsmą atsiveriant kitiems ir veikiant kartu
• Smagiai praleisti laiką

Stovyklą praveda Nekaltai Pradėtosios Marijos seserys 
su parinkto personalo pagalba

Gauti platesnių informacijų kreipkitės: DAINAVA
I. C. C.
Putnam, Conn. 06260 
Tel. 203-928-5823
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CHICAGOS LIETUVIU GYVENIMAS
ANTANAS JUODVALKIS

Lietuvių Fondo
(Tęsinys iŠ Nr. 22)
Investavimo komisijos 

pirm. Povilas Kilius apibū
dino bendrą JAV ekonomi
nę padėtį, kuri turi įtakos 
ir į L. Fondo augimą. 1975 
metai Amerikos ekonomikai 
buvo persilaužimo metai. 
Šie metai yra geresni ir kor
poracijos tikisi gauti apie 
40% didesnius pelnus. Ak
cijų rinka, pamažu pradeda 
atsigauti ir akcijų kursas 
kilti. Reikia tikėti, kad su 
gerėjančia akcijų rinka ir
L. Fondo pelnas šiais me
tais bus didesnis. Nežiūrint 
to, Fondo vadovybė ir in
vestavimų komisija sten
giasi iš akcijų rinkos pama
žu trauktis ir pereiti į pa
stovesnį investavimą, abli- 
gacijas —bonus.

Pelno skirstymo komisi
jos pirm. dr. K. Ambrozai- 
tis pranešė, kad buvo gauta 
46 prašymai 180,000 dol. 
sumai. Komisijos darbas 
yra sunkus ir nedėkingas, 
nes didelę dalį prašymų te
ko atmesti dėl lėšų stokos. 
Pirmiausiai remiami švieti
mo, kultūros ir spec. projek
tai. Prof. J. Puzinas prane
šė apie Lietuvos istrijos 
leidimo padėtį. Jis pats jau 
yra parašęs apie proistorę, 
o kiti Lietuvos istorijos to
mai, kuriuos turėjo parašyti 
istorikas Z. Ivinskis, jam 
mirus, yra sukliuvę. Pirmas 
tomas, kuriam rankraštis 
buvo velionio paliktas, pa
vestas tvarkyti kun. dr. A. 
Rubikui, Romoje. Kitiems 
tomams, dalinė medžiaga 
labai žaliame stovyje yra, 
bet reikia įdėti daug darbo 
ją suvesti į knygos formą. 
Ieškomas istorikas, kuris tą 
darbą galėtų atlikti. Anglų 
kalboje Lietuvos istorija, 
trumpesnės apimties, jau 
ruošiama.

Vicepirm. ir reikalų vedė
jas A. Rėklaitis pranešė

V-TOS TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS LĖŠŲ 
TELKIMO KOMITETAS RENGIA 

LOTERIJĄ.

Kviečiami visi lietuviai aktyviai įsijungti 
(ir laimėti) j šią kilnių tikslų loteriją.

Loterijos dovanos:
1. 1976 Buick Century SpeciaI
2. Zenith spalvota TV (dovanota Midland Sav

ings — Frank Zogas, pres.)
3. 1 savaitės atostogos Tabor Farm, Mich. — 2 

asm. (Valdo Adamkaus auka)
4. Dail. Murino tapyba (autoriaus dovana)
5. Stereofoninė radijo sistema (Jono Evans ir 

sūnų auka).
Ir dar 10 kitų vertingų laimėjimų. 
Loterijos bilieto kaina — auka 10 dolerių.

Bilietų reikalais kreptis j loterijos Rengimo 
pirmininką Mr. John Evans, 6845 So. Western, 
Chicago, Illinois 60636, telef. 737-8600.

suvažiavimas
apie medalių stovį. Medalių 
pardavimas po truputi juda 
ir Fondui duoda pelno. Pa
likimų užrašyta 59000 dol. 
sumai, o realizuota ir gauta 
28,000 dol. Testatoriai vis 
dažniau ir dažniau, savo 
testamentuose neužmiršta 
ir Lietuvių Fondo. Paliki
mai pradeda labiau populia
rėti ir daugiau atsiranda 
lietuvių, savo palikimą pa
vedančių L. Fondui.

Kontrolės komisijos aktą 
perskaitė Kazys Grina ir 
prašė pateiktas apyskaitas 
patvirtinti.

Laike pranešimų, atvyko 
Dariaus ir Girėno mokyklos 
3 mokinių delegacija, vado
vaujama mokytojos G. Va- 
liukienės ir įteikė 100 dol. 
auką, padidindami turėtą 
įnašą ir visus suvažiavimo 
dalyvius maloniai nuteikda
mi.

Diskusijos dėl pranešimų 
buvo gana santūrios ir 
trumpos. Buvo pageidauja
ma paremti Lietuvos R. K. 
B. Kronikų leidimą, skirti 
stipendijas Vasario 16 gim
nazijoje besimokantiems 
užjūrio mokiniams, kai kas 
abejojo Vardyno leidimo 
reikalingumu ir t.t. Vado
vybė viską priėmė dėmesin 
ir kiek sąlygos leis stengsis 
patenkinti. Vardynas bus 
spausdinimas tik reikia
mam prenumeratorių skai
čiui susidarius, o Fondo lė
šos nebus naudojamos.

Susirinkimas patiektas 
apyskaitas ir 1976 m. są
matą patvirtino.

Rinkimai
Kiekvienais metais yra 

renkama 1/3 Tarybos na
rių (6) ir kontrolės komisi
ja (3). Nominacijų komisi
jos pirm. dr. F. Kaunas į 
Tarybą pasiūlė ir buvo iš
rinkti šie kandidatai: dr. G. 

Balukas (3023), J. Kučė- 
nas (2122), V. Kutkus 
(2844), dr. A. Razma 
(3119), dr. J. Valaitis 
(2636) — visi buvę Tary
boje ir prof. J. Račkauskas 
(2397), kandidatais liko su
sirinkimo pasiūlytieji — M. 
Jakaitis (1102) ir A. Dun- 
dzila (770). Buvo paduoti 
134 balsavimo lapeliai, iš jų 
2 neužskaityti.

Į kontrolės komisiją buvo 
pasiūlyti 3 kandidatai ir iš
rinkti: P. Sodeika (2859), 
Pr. Turūta (2850) ir A. 
šantaras (2243).

Su mažu pavėlavimu, bu
vo įvykdyta numatyta dar
botvarkė ir paskelbta pietų 
petrauka.

Pranešimai
Pirmininkauja detroitiš- 

kis inž. V. Kutkus. Inž. An
tanas Rudis, didelis lietuvių 
veikėjas, radijo FORUM di
rektorius, pasidžiaugė L. 
Fondo veikla ir kvietė būti 
ir toliau vieningais, nes tik 
vienybėje galima pasiekti 
didesnių laimėjimų.

Apie įvykdytus sėkmin
gus vajus pranešimus pa
darė Clevelando vajaus pir
mininkė Milda Lenkauskie
nė ir Detroito — pirm. Vy
tautas Kutkus.

šio suvažiavimo metu au
kų gauta 1430 dol. Aukojo 
J. Bagdanavičius $400, dr. 
P. žlioba $250, A. ir D. Kuo
lai $200, kiti po mažiau.

Klausimai ir sumanymai
Kun. Kuzinskas kvietė 

remti religinę šalpą ir įsi
gyti Lietuvos R. K. Bažny
čios Kroniką. Trečias tomas 
numatoma pasieks skaityto
jus birželio mėn.

Kalbėtojų su įvairiais pa
tarimais ir pasiūlymais at
sirado daugokai. Iš jų pa
žymėtinas pasiūlymas keis
ti LF įstatus ir išjungti LB. 
pasiūlymas negavo pritarį- 
mo ir paliko tik siūlymu.
Antras platesnis pasisaky
mas buvo dėl pinigų skirs
tymo. Skirstymą turėtų 
vykdyti pats L. Fondas, be 
LB atstovų, nes kultūros ar 
švietimo reikalams skir^s

Gerajam Lietuvos sūnui, gerbia
mam Dr. JUOZUI BARTKUI bei jo 
vaikams su šeimomis liūdesio valan
doje,

A. t A.
EUGENIJAI BARTKUVIENEI 

baigusiai žemišką kelionę, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime

Dr. Antanas ir Zofija 
R u k š o s

Augsburg, Vokietija

A. A.

EUGENIJAI BARTKUVIENEI 
mirus, Jos vyrui Dr. JUOZUI BART

KUI, sūnui EUGENIJUI, marčiai 

•DANGUOLEI, dukrai IRENAI TA

MARAI ir žentui ALGIRDUI BUD- 

RECKAMS, vaikaičiams ir kitiems gi

minėms reiškiame nuoširdžią užuojautą

Bronė ir Antanas 
Kalvaičiai

Mielai

A. A.

EUGENIJAI BARTKUVIENEI
mirus, vyrui Dr. JUOZUI BARTKUI, 

sūnui EUGENIJUI ir dukrai TAMA

RAI su šeimomis reiškiame gilią užuo

jautą ir drauge liūdime

Bronė Paplėnienė 
ir dukros

sumos, nueinančios vadovė
lių leidimui, kuriuose pasi
taiko lietuvių kultūros nie
kinimas. Vadovybė paaiški
no, kad Fondas neturėtų fi
zinės galimybės visas švie
timui ir kultūrai skirtas su
mas pats išdalinti, nes reik
tų surinkti daug duomenų. 
L. Fondas skiria sumas ne 
vadovėlių leidimui, bet jų 
kūrybai — paruošimui.

Dėl Vardyno buvo pagei
daujama išleisti knygos, o 
ne albumo formato.

Pabaigoje buvo priimtos 
4 rezoliucijos, kurios spau
doje bus paskelbtos vėliau.

Suvažiavimas, užsitęsęs 5 
vai., buvo baigtas Lietuvos 
Tiimnu.

(Nukelta į 10 psl.)

A. A.

EUGENIJAI BARTKUVIENEI

mirus, jos vyrui dr. JUOZUI BART

KUI, sūnui EUGENIJUI su šeima, duk

rai IRENAI BUDRECKIENEI su vy

ru, reiškiame gilią užuojautą

Ona ir Pranas
Michelevičiai
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Chicagoje...
(Atkelta ig 9 psl.)

BRONIUI KVIKLIUI 
ĮTEIKTA PREMIJA

Lietuvių katalikų akademi
jos 1975 metų žurnalistikos 
premija, kurios mecenatas 
yra kun. Juozas Prunskis, 
buvos paskirta žinomam žur
nalistui, ‘Mūsų Lietuvos’ 4 
tomų autoriui, redaktoriui 
Broniui Kvikliui.

Premijos įteikimas įvyko 
š.m. gegužės 23 d. Jaunimo 
Centro patalpose. Kadangi 
ir mecenatas ir laureatas 
abu yra KMA Chicagos židi
nio nariai, tai ta proga, jiems 
buvo suorganizuotas pager
bimas. Pagerbimą atidarė ir 
pravedė Chicagos židinio 
pirm. Vincentas Liulevičius. 
Apie mecenatą kun. Juozą 
Prunskį kalbėjo kun. Vytau
tas Bagdanavičius. Tarp kit
ko pastebėjo, kad kun. J. 
Prunskis praturtėjo ne dėl 
didelių uždarbių, bet dėl su
gebėjimo mokėti taupyti. 
Kun. J. Prunskis visą laiką 
rūpinosi ir tebesirūpina lie
tuviškos kultūros visokerio
pu ugdymu. Tam tikslui prie 
LKA įsteigė premijų fondą, 
atžymėti kiekvienais metais 
iškiliuosius mokslininkus, 
žurnalistus, visuomeninin
kus ir kt. Premijų tikslas ne 
vien paremti atliktus darbus 
bet paskatinti naujiems už
mojams ir kūrybai. Pats me 
cenatas dr. J. Prunskis yra 
žinomas žurnalistas, rašyto
jas ir sielų ganytojas. Kaip 
tik dabar švenčiąs 44 metų 
kunigystės sukaktį. Dėkojo 
už jo dosnumą lietuviškos 
kultūros ugdymui.

Mecenatas dr. kun. Juo
zas Prunskis pasisakė kaip 
jis tapo ‘turtingu* ir tokiu 
‘mielaširdingu’, sugebančiu 
kiekvienais metais skirti 3-4 
tūkstantines premijoms. Pir
miausia žmogus turi būti 
veržlus ir eiti su gyvenimu. 
Antra, reikia būti truputį 
‘kvanktelėjusiam’ ir vietoj 
nuvažiuoti į šiltuosius kraš
tus pasivartyti smėlėtam pa
jūryje, tuos pinigus atidėti į 
šalį ir paskirti premijai. No
ras ugdyti lietuvišką kultūrą 
nugali visus kitus poreikius 
ir susiranda pinigai premi
joms skirti. Džiaugėsi, kad 
ši premija paskirta jo kaimy
nui, su kuriuo prieš 50 metų, 
vienoje klasėje sėdėjo ir 
skautiškoje vekloje dalyva
vo. Su šypsena įteikė laure
atui Broniui Kvikliui tūks
tančio dolerių čekutį.

Dr. Zigmas Smilga papa
sakojo apie laureato B. Kvik 
lio nueitą gyvenimo kelią. Gi 
mė 1913 m. Daugailių valšč. 
Utenos apskrityje. Baigė 
Utenos gimnaziją ir Vytauto 
didžiojo U-te įsigijo ekonomi 
jet ir teisių diplomus. Raši- 
ftdti pradėjo 1927 m. ir nuo 

Įtiko nepadėjo plunksnos. 
Didelis numizmatikos ir lie- 
tuviikų senų spausdinių rin
kėjas. Atsidėjęs dirba lietu
vių skautijai. Pažymėtini jo 
vedamieji ‘Draugo’ dienraš
tyje, kuriuose keliama Lietu 
vos laisvinimo ir kultūros ug
dymo idėjos, o taip pat at
skleidžiami okupantų kėslai

nutautinti ir surusinti lietu
vius.

Žodžiu sveikino: akademi
kų skautų vardu V. Sabaliū- 
naitė, skautininkių draugo
vės - A. Namikienė, skauti
ninkų Ramovės - V. Tallat- 
Kelpša, Žurnalistų S-gos - 
pirm. kun. J. Vaišnys, S.J. ir 
svečias iš Italijos - kun. P. 
Urbaitis.

Sekretorė dr. B. Miniatai- 
tė perskaitė sveikinimus raš 
tu, kurių buvo daugiau po
ros tuzinų.

Laureatas Bronius Kvik
lys padėkojo visiems sveiki
nusiems, mecenatui ir Aka
demijai, už jo atradimą ir 
įvertinimą. Spauda yra ne 
tik informacinis šaltinis, bet 
atlieka auklėjimo bei forma
vimo funkcijas. Skirtoji pre
mija yra stambi pinigų suma 
ir jis esąs nepratęs tokiom 
sumom operuoti, tad čekį 
grąžinąs mecenatui ir prašąs 
iš jo padaryti du lygiaver
čius čekius, kurių vieną ski
riąs Draugui, o kitą - skau
tiškai spaudai, Mūsų Vyčiui 
ir Skautų Aidui, paremti.

Pristatė čia esant pirmąjį 
savo mokytoją Norbertą Ta- 
rulį, kuris jį išmokė skaityti 
ir rašyti.

Kuklų pagerbimą, be dide 
lių fanfarų, baigė židinio pir
mininkas V. Liulevičius ir 
pristatė ankstyvesnį laurea
tą kun. S. Grauslį, kuriam 
premija buvo paskirta už te
ologini veikalą.

Nežiūrint, kad buvo 4 kal
bėtojai, 5 sveikintojai žodžiu 
ir du tuzinai sveikinimų raš
tu, pagerbimas atliktas per 
vieną valandą. Rengėjai per 
daug susikuklino ir paėmė 
per mažas patalpas, nes 
daug žmonių negalėjo patek
ti į vidų ir turėjo tenkintis 
koridoriumi.

PENKTOJI 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

ŠVENTĖ

Tautinių šokių šventei 
rengti komitetas, pirminin
kaujamas B. Juodelio, š.m. 
19 d. sušaukė spaudos atsto
vus ir painformavo apie lėšų 
telkimo būdus.

Lėšoms telkti yra sudary
tas specialus komitetas, į 
kurį įeina - dr. D. Giedrai
tis - pirm, ir nariai: V. Lapie
nė, N. Vengrienė, J. Evans, 
dr. G. Balukas, dr. J. Kau
nas, dr. A. Razma. Nesant 
pirm. dr. D. Giedraičio, apie 
lėšų telkimą pranešė V. La
pienė. Šokių šventės sąma
ta numatyta netoli $100,000, 
kurių 3/4 yra skiriami šokė
jų kelionės išlaidoms padeng
ti. Likęs ketvirtis skiriamas 
visoms kitoms išlaidoms ap
mokėti, jų tarpe tiktai pora 
tūkstančių informacijos rei
kalams (tai labai maža suma, 
kai norima, kad bent tris mė 
nesiūs apie šventę būtų rašo 
ma). Šokėjams bus apmoka
ma pusė kelionės išlaidų, o 
antrą pusę turi susiorgani
zuoti vietoje. Lėšoms telkti 
buvo suruoštas banketas, ku 
ris davė gražaus pelno, bet 
tai toli gražu nepakanka są
matos įvykdymui.

Komiteto nario J. Evans 
pasiūlymu, numatomas auko 
tojams dovanų paskirsty-

JA VBicentennial komitetas Washingtone, D.C., suteikė nario diplomą ir vėliavą 
Penktajai Lietuvių Tautinių Šokių šventei, kuri įvyks rugsėjo 5 d. Chicagoje. Nuot
raukoje iškairės: V. Venskutė, pirm. B. Juodelis, R. Zubrickaitė ir R. Stankutė (Chū 
cagos tautinių šokių šokėjos). V. Noreikos nuotr.

mas. Didžiųjų laimikių tar
pe yra automobilis, spalvota 
telvizija, stereofoninė radi
jo sistema ir kt. Kiekvienas 
asmuo, paaukojęs $10, daly
vauji. dovanų paskirstyme. 
Tokiu būdu, tikimasi visų 
talka surinkti $50,000. Šo
kių grupės, savo aplinkoje 
gautas aukas, dalinsi pusiau 
su centru. Prie visų geros 
valios ir įdėtų pastangų, gali 
ma sulaukti pilno pasiseki
mo.

Gerą pradžią padarė dr. J. 
Kaunas, paaukodamas tūks
tantį dolerių už 100 bilietų, 
kiti po mažiau. Jei taip ir to
liau eis, tai pasisekimas bus 
tikras.

Reikia pažymėti, kad šioje 
konferencijoje dalyvavo di
džiosios mūsų spaudos re
daktoriai ar jų atstovai, radi 
jo ir LTV vadovai. Visi pa
žadėjo vieningą paramą šven
tės komitetui.

POEZIJOS DIENOS 
CHICAGOJE

Šį pavasarį poezijos die
nas surengė Jaunimo Cent
ro vadovybė gegužės 21 ir 22 
dienomis.

Penktadienio (V.21) vaka
ras buvo skirtas Aisčio kury 
bai. Kun. A. Kezys atidarė 
vakarą ir kalbėti pakvietė 
poetą K. Bradūną. K. Bradū- 
nas išryškino žmogaus ryšį 
su kūryba ir plačiau stabtelė 
jo ties Jono Aisčio poezija. 
Dėka kun. A. Kezio ir A. Ais- 
tienės yra susuktas filmas iš 
Jono Aisčio gyvenimo ir šį 
vakarą parodytas. A. Aistie 
nė papasakojo kai kurių eilė
raščių kūrybos istoriją ir dė
kojo kun. A. Keziui už filmo 
susukimą.

šeštadieni poezijos dienos 
buvo tęsiamos toliau. 5 vai. 
p.p. folkloriste Elena Bradū- 
naitė, Indianos universiteto 
Bloomingtone, doktorantė, 
skaitė paskaitą - ‘Pirmapra
dė poezija - liaudies daina’, 
pagrodama iš juostelės, pati 
padainuodama ir parodyda
ma ju grožį.

Kun. A. Kezys pademons

travo filmą iš Pensilvanijos 
lietuvių gyvenimo. Filme pa

rodė senutėles ateives lietu
ves ir čia gimusius, dekla
muojančius tėvynės ilgesio 
dainas. Filmas paliko gilų įs
pūdį savo kasyklų vaizdais ir 
šiurpiais pergyvenimais.

Iš kavinės pakilus į antrą 
aukštą buvo atidarytas lietu 
vių tautodailės archyvas. 
Atidaromąjį žodį tarė kun. 
A. Kezys, o paaiškinimus - 
šio archyvo vedėja Elena 
Bradūnaitė. Archyve bus su 
telkta lietuvių tautodailė, 
rasta šiame krašte. Jau da
bar yra daug tautinių audi
nių, gintaro ir medžio droži
nių. Šio archyvo mecenatai 
tuo tarpu yra J. Vasiukevi- 
čius, dr. P. Sutkus ir Povi

Jaunieji deklamatoriai: Sauliukas Modestas ir Aud
ronė Mockaitytė. A. Plaušinaičio nuotr.

las Vitkus (testamentu pali
kęs $500).

Po trumpos pertraukos, 
pasistiprinus ir atsikvėpus, 
poezijos dienos, tikriau poe
zijos vakaras, buvo tęsiamos 
su savo poetais. Savo kūry
bą paskaitė poetai: G. Tu- 
lauskaitė, Liūne Sutema, 
Austė Pečiūraitė ir svečias 
iš Kanados Henrikas Nagys.

Poezijos dienos praėjo ge
rai ir reikia skaityti pasise
kusiomis. Susidomėjimas 
buvo gyvas ir lankytojų ne
trūko. Ateityje, šeštadienio 
popietę reikėtų tvarkyti taip 
kad norintiems visą progra
mą pamatyti, nereikėtų sėdė 
ti nuo 5 vai. iki 11 v.v. šešių 
valandų yra perdaug, nors ir 
su pusvalandžio pertrauka.



1976 m. birželio 3 d. DIRVA Nr. 23—11

MAŽIAU TAKSU
Kaip tatai pakaitalui!
Balsuokite UŽ Issue 9

Issue 9, the CountyHealth 
and Welfare Levy, yra viena 
iš svarbiausių issues Birže
lio 8 balsavime.

Už kiekvienų dolerį kuris 
bus surinktas, Cuyahoga 
County gauna lOdolerių į 
matching funds iš valstijos 
ar federalinės valdžios.

Ir kiekvienas doleris 
gautas yra paliekamas mū
sų bendruomenėje, paruo

šiant būtinybės prieglobs
tį benamiams, maitinimų 
vyresniems, pašalinę glo
bų vaikams, apmokymų 
bedarbiams ir sveikatos 
patarnavimą kiekvienam.

Jūsų balsas už Issue 9 
yra būtinas. Kainuos mums 
mažiau, tačiau aprūpins mū 
sų bendruomenę žymiai dau
giau. Prašom balsuoti, kad 
išlaikytumėm mūsų apskritį 
stiprų.

Ir štai mažiau padaro daugiau
3.9 mils totai present tax

2.9 mils service* levy 1.0 mils 
construction levy

3.4 mils totai Issue 9

2.9 mils service* renewal .5 mils new 
services

Mes laimime: 5 mils daugiau patarnavimu, 5 mils mažiau taksų

BALSUOKIT ’UŽ’ ISSUE 9
County Action Committee, William D. Ginn, Chairman — 2970 Carlton Road, Shaker Heights, Ohio 44122

Beverly Shores

MINĖS JAV 200 METŲ 
NEPRIKLAUSOMYBES 

ŠVENTĘ

Prie Michigano ežero pri
siglaudusi nedidelė lietuvių 
kolonija dažnai pasireiškia 
su gražiais kultūriniais bei 
visuomeniniais užsimoji
mais. Po įspūdingai sureng
to Vasario 16 d. minėjimo, 
Lietuvių Klubas sekančia
me susirinkime nutarė iš

kilmingai paminėti JAV 
200 metų nepriklausomybės 
šventę ir išrinko komitetą, 
kuris tą patį vakarą aptarė 
darbo planus.

Už savaitės užvirė dar
bas. Pirmininku buvo iš
rinktas inž. Leonas Nekus, 
sumanus ir energingas vei
kėjas. Vicepirmininkių vie
tos teko Danguolei Bartku- 
vienei energingai kultūrinių 
užmojų organizatorei, kuri 
visados turi daug gerų su
manymų ir Meilutei Rulie- 
nei, aktyviai ir darbščiai 

klubo veikėjai. Nariais bu
vo išrinkti Stasys Rudys, 
bendruomenės darbuotojas, 
inž. Jaunutis Dagys, kuris 
yra Beverly Shores mieste
lio tarybos veiklus pareigū
nas ir Vyt. Kasniūnas. Pa
sitarimuose taip pat daly
vauja Lietuvių Klubo sekre
torė Rūta Arbienė, kuri ėjo 
ir pirmininkės pareigas. Ji 
tvarko minėjimo ūkinius 
reikalus. Paskutiniuose po
sėdžiuose dalyvauja ir nau
jasis Lietuvių Klubo pirmi
ninkas Radys.

šis lietuvių rengiamas 
JAV 200 metų nepriklauso
mybės minėjimas įvyks bir
želio 6 d., Beverly Shores 
mokyklos patalpose. 10 vai. 
vietos bažnyčioje bus pa
maldos, kurių metu klebo
nas pamoksle prisimins apie 
lietuvių kultūrin bei visuo
meninį įnašą į JAV gyveni
mą. 1 vai. p. p. mokyklos 
salėje bus atidaryta lietu
vių dailininkų paroda, kurią 
tvarko dail. Povilas Kaupas. 
Parodoje bus išstatyta 15 
dailininkų 30 kūrinių. Tuo 

pat keliu bus atidaryta ir 
tautodailės paroda, kurią 
tvarko dr. Marija Gaižutie- 
nė, Čiurlionio galerijos di
rektorė. Stasys Rudys tvar
ko anglų kalboje išleistų 
knygų lentyną.

Minėjimo programa pra
sidės 2 vai. p. p., kurią ati
darys pirmininkas inž. Leo
nas Nekus, o ją praves 
Danguolė Bartkuvienė. Pa
grindinis kalbėtojas bus dr. 
Valantiejus. Meninėje pro
gramoje dalyvaus mūsų žy- 

(Nukelta į 12 psl.)
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Brangiai mūsų bičiulei

A. A.

EUGENIJAI BARTKUVIENEI 
mirus, jos vyrui Dr. JUOZUI BART

KUI, dukrai IRENAI TAMARAI BUD- 

RECKIENEI su vyru, sūnui inž. EU

GENIJUI su šeima reiškiame širdin

giausią užuojautą ir drauge liūdime

Židoniai ir Vėbrai

IŠRINKU

X HYMAN FRIEDMAN

A.A.

EUGENIJAI BARTKUVIENEI

mirus, giliame liūdesy likusius jos vyrą 

dr. JUOZĄ, dukterį TAMARĄ IRĘ. 

NĄ ir sūnų inž. EUGENIJŲ su šeimo

mis nuoširdžiai užjaučia

Kazimiera ir Aleksas
Laikūnai

JUDGE
Court of Common Pleas
Term Commancing January 8, 1977

REMIAMAS:
Greater Cleveland Bar Association
Cuyahoga County Bar Association 
Cosmopolitan Democratic League of 
Cuyahoga County
Cleveland AFL-CIO Federation of Labor
Polish American Congress
Polish American Ine.

Hy Friedmano išsamus žinojimas teismų, įgalina jį viršyti visus re
kordus, sprendžiant preliminarinius atvejus teismo istorijoje. Jis tu
ri išsilavinime pagrindą ir praktišką patirtį ir yra pristatytas kaip iš
kilus teismų advokatas.

Į X I HYMAN FRIEDMAN

Joanne Lswis, Chmn., 2115 Elaudon Dr. Cleveland Hts., Ohio.

A. t A.

EUGENIJAI BARTKUVIENEI 

mirus, skausmo prislėgtiems: gerbia

mam Dr. JUOZUI BARTKUI, dukrai 

TAMARAI su vyru ir sūnui EUGENI

JUI su šeima, reiškiu mano nuošir

džiausią užuojautą

Romanas Vadopalas

Šviesos atminties

A. A.

EUGENIJAI BARTKUVIENEI
mirus, velionės vyrą dr. JUOZĄ BART

KŲ, sūnų EUGENIJŲ, dukrą IRENĄ

TAMARĄ BUDRECKIENĘ su šeimo

mis, o taipgi ir artimuosius nuoširdžiai

UŽjąučiame ir skausmu dalinamės,

Algirdas ir Herta
Joniai

Beverly Shores
(Atkelta Iš 11 psl.)

mieji solistai Stasys Baras 
ir Jonas Vaznelis, akompa
nuos A. Vasaitis. Muzikas 
Balys Pakštas gros liaudies 
vamzdeliais, dainuos solistė 
Vanda Stankienė. Emilijos 
Pakštaitės vadovaujamos 
kanklininkės paskambins 
keletą liaudies dainelių. Po 
to dainuos Faustos Strolios 
vedamas jaunimo choras 
”Audra” ir tautinius šokius 
šoks Vandos Stankienės it 
Mažeikienės vadovaujamas 
"žilvytis”.

Apie šj lietuvių rengiamą 
minėjimą plačiai rašo Mi- 
chigano miesto ir apylinkių 
laikraščia?. (vk)

Chicago

andre duval
šios dienos grožio Balionas 

$u vakar dienos kainomis
Viskas vėliausios 

mados pas 
Andre Duval...

Patrauklus naujas de
koravimas, patys naujau
si įrengimai ir geriausiai 
už viską, mūsų einančios 
su diena talentingos pa
tarnautojos, kiekviena iš 
jų eksperte technikoje ir 
stiliuje.

Taip viskas seka šios dienos reikalavimus, 
išskirus kainas . . .

Shampoo & HAIRCUTTING $3.45
Styleset $3.45 from only

not $7.50 not $7.50
Blower Cut and Style $6.95
BL0WER CUT & STYUNG, only $8.45

• Dail. A. Petrikonis iš
vyksta su šeima iš Chicagos 
į Floridą. Birželio 26 d. 7:30 
vai. vak. Lietuvių Taut. 
Namuose Petrikonių bičiu
liai rengia jiems išleistuvių 
vakarą.

A. Petrikonis turėjo Chi
cagoje, 3215 W. 63 Street, 
Marąuette Meno galeriją, 
tel. 436-2112. Dėl išvykimo 
ši galerija likviduojama. Su 
didelėmis nuolaidomis iš
parduodami paveikslai ir 
rėmai.

• Pavasarinė L. Dailinin
kų Sąjungos paroda atida
roma š. m. birželio 5 d. 6 
vai. vak. Čiurlionio Galeri
jos Ine. parodų salėje, 4038 
Archer Avė., senose Mid- 
land Savings banko patalpo
se. Parodoje dalyvauja: 
prof. Adomas Varnas, Se
suo Mercedes, Jadvyga 
Paukštienė, Irena Šimkienė, 
Veronika švabienė, Barbo
ra Morkūnienė, Mikas Ši
leikis, Vladas Vaitiekūnas, 
Jonas Tričys ir Mikalojus 
Ivanauskas.

not $15

L’Oreal Perm 
$12.50

Frosting $17.50
not $30 eup

or
not $17.50 cap

Sale of Beauty $7.87
Special — the famous 
Vita Perm, complete 
with cut.

UftJPcrm’cut120
The great nevv wave 
that’s pre-programed 
for beautiful results 
everu time. $25 at 
most salons.

Permanent Eyelashes, indjvidually applied, $15
The marvelous No Sėt Perms, from only $10 
by Hibner, Helene Curtis

No rollers, no pincurls, ever again!
Jeigu jūs dar nebandėte mūsų saliono, jūs pra-. 

randate puikų grožio pažinimą. Nieko nėra ką jūs 
galėtume prarasti — ir jeigu jūs neesate patenkinta 
mūsų stiliumi, sąskaita nebus pristatyta.

Penktadienį ir šeštadieni 50 c. daugiau
EAST

• 406 Euclid Avė., 2d F. 781-3161
• Southgate, 5808 Warrensville, 

663-6346
• Opposite Eastgate, 448-3435
• Severance Center,

382-2600, 382-2569
• Shoregate, 944-6700,
• Mentor, 255-9115, next to Zayrc’s 

Lake Shore Blvd.
• Painesviile 357-6129

The New Market

WE8T
• Opposite Southland, 

845-3400
• Opposite Westgate. 

333-6646
• North Olmsted,
’ 777-8686
• Parmatown, 

884-6300
• Midway Mali. 

Elyria 324-5742 
Lorain 232-8020
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‘Pats svarbiausias lietuvy
bei išlaikyti pagrindas yra 
geras lietuvių kalbos žinoji
mas’, pareiškė Andrius Pa- 
lūnas, Vys. Motiejaus Valan
čiaus Lituanistinės Mokyk
los Clevelande abiturientas. 
‘Mokykla supažindino mane 
su mano tėvų kraštu, moky
dama Lietuvos geografijos; 
gi istorijos mokymasis at-

Andrius Palūnas 
skleidė garbingą mūsų tau
tos praeiti ir jos kovas už 
laisvę’, tęsia jis toliau. Šį pa
vasarį taip pat baigiąs aukš
tesniąją amerikinę mokyklą, 
rudenį planuoja studijuoti 
techniką Clevelando Valsty
biniame Universitete. Veik
lus lietuviško jaunimo gyve
nime, vasaros stovyklų me
tu Dainavoje Andrius eina 
vandens sargo pareigas ir 
šiaip įvairiais būdais daly
vauja lietuviškose organiza
cijose. Jis yra tvirtai pasiry
žęs ir toliau ‘stengtis galimai 
daugiau prisidėti prie kovos 
už Lietuvos laisve*.

Linas Johansonas, Šv. 
Kazimiero Lituanistinės Mo
kyklos abiturientas, savo 
mokslo metu lituanistinėje 
mokykloje pasižymėjo vaidy
biniais gabumais ir mėgo da
lyvauti vaidinimuose. Jis 
dalyvauja skautų ir ateitinin
kų organizacijose ir yra jaut
rus lietuviškiems mūsų vi
suomenės reikalams. Pasi
taikius progai, jis energingai 
prisidėjo prie talkos ALTAi, 
surinkdamas didelį skaičių 
peticijų ir parašų. Jo kolegė 
Vilija Kijauskaitė, skaitlin
gos ir labai lietuviškai veik
lios šeimos atstovė, yra 
‘Grandinėlės* šokėja, Daina 
Čepulytė, taip pat šį pavasa-

Daina Čepulytė 

rį baigusi S v. Kazimiero 
mokyklą, viena iš nedauge
lio moksleivių tvirtina, norė
jusi lankyti mokyklą tam, 
kad ‘išlaikytų lietuvybę ir 
praplėstų savo išsilavinimą’. 
Išsinešusi geroką žiupsnį li
tuanistinių žinių, ji yra pasi
ryžusi išlaikyti lietuvių kal
bą, priklausyti lietuviškoms 
organizacijoms ir dalyvauti 
lietuviškoje veikloje. Daina 
mėgsta vasaros stovyklas ir 
bendravimą su savosios kil
mės jaunimu.

Andrius Alšėnas

Andrius Alšėnas, linksmo 
būdo, intelektualinių polin
kių jaunuolis, baigdamas 
Vysk. Valančiaus Lituanisti
nę Mokyklą, pripažįsta joje 
įsigijęs žinių, kurių nebūtų 
galėjęs gauti namie, nežiū
rint lietuviškos šeimos ap
linkos ir tradicijų. Jo didelė 
ir slapta svajonė yra studi
juoti mediciną. Andrius šo
ka ‘Grandinėlėje’ ir priklau
so ateitininkų organizacijai. 
Savo ateities planuose jis nu 
mato įstoti į Pedagoginį Li
tuanistikos Instituto Neaki
vaizdinį skyrių. Nėra abejo
nės, kad Andrius su laiku ga* 
lėtų pasiruošti lituanistinės 
mokyklos mokytojo darbui.

Aurelija Balašaitienė

Vysk. Valančiaus Lituanistinės Mokyklos abiturientai. Sėdi: A. Palūnas, A. Raz- 
gaitis, T. palubinskas ir A. Alšėnas. Prie Vėliavos: J. Alšėnas, L. Nasvytis ir K. 
kuprevičiūtė. A. Karkliaus nuotr.

Tai rodo tiek jo mokslo pažy
miai, tiek jo sugebėjimas 
laisvai ir sklandžiai rašyti ir 
žodžiu išsireikšti savo tėvu 
gimtąja kalba. Andrius Al
šėnas dalyvauja spaudoje, 
taip pat ir amerikiečių spau
doje garsina Lietuvos vardą.

Užvertus dar vieną moks
lo metų darbo knygos lapą 
išeivijos mokyklose, nežiū
rint mažėjančio moksleivių 
skaičiaus, reikia gėrėtis at- 
siekimais ir nusistatymu tų, 
kurie vistik tą dvylikos me
tų šeštadienio darbų naštą 
didvyriškai išnešė ant savo 
jaunų pečių. Negalima nesu
tikti su tuo, kad lietuvių kal
bos vartojimo reikalavimai, 
reikalo verčiami, ne retu at
veju yra mažinami. Tačiau 
gal dėl to ir nereikėtų per
daug pergyventi, galvojant 
apie tikrąją lietuvybės esmę 
visuose juose yra giliai įsigy
venusi lietuvybės tęstinumo 
dvasia, nors ne retai kable
lių, nosinių ir taškų vartoji
mas yra toli nuo tobulybės. 
Ne kartą šis klausimas buvo 
diskutuojamas susirinkusių 
lituanistų mokytojų tarpe 
tiek privačiai, tiek studijų sa 
vaičių metų. Klausimas, kas 
svarbiau -- ar tikroji lietuviš
koji dvasia, ar kablelis - bu
vo svarstoma iš visų pusių.

Teisingo atsakymo į šį 
klausimą bent šiuo metu nė
ra. Kompromisų nauda gy
venimo realybės sprendi
muose tegali būti įvertinta 
iš perspektyvos. Pastang s 
reikia dėti, kad mokyklose 
teikiamos žinios būtų prista
tomos būtiniausių reikalavi
mų lygyje, tačiau galutinis 
darbo rezultatas turėtų būti 
vertinamas iš gilesnio, dva
sinio aspekto: kiek tvirta lie
tuvybės sėkla pradėjo augti 
lituanistinių mokyklų auklė
tinių širdyse. Ne rašybos tai' 
syklingumas, ne precizišku
mas gramatikoje bus lemian* 
tys faktoriai laisvės kovoje. 
Ją nulems tikrasis noras ir 
pasiryžimas bei gilus savo 
tautinės pareigos atpažini
mo jausmas.

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4

IŠKILMINGA VYSK. M. 
VALANČIAUS LIT.

MOKYKLOS MOKSLO 
METŲ UŽBAIGA

Sekmadienį, gegužės 23 
Vyskupo Motiejaus Valan
čiaus Lituanistinė Mokykla 
iškilmingai atšventė savo 
26-ųjų darbo metų pabaig
tuves gausiame svečių ir 
mokyklos bičiulių būryje. 
Iškilmingas pamaldas, ku
rių metu mokykla dalyvavo 
su savo vėliava, atnašavo 
šv. Jurgio parapijos klebo
nas kun. Balys Ivanauskas, 
ta proga pasakydamas pa
triotiniais motyvais pa
mokslą, kuris derinosi su 
dienos pakilia nuotaika ir 
mokyklos abiturientų per
skaitytomis maldomis. Po 
pamaldų beveik visi maldi
ninkai sugūžėjo į parapijos 
salę, kurioje mokyklos Tė
vų Komitetas buvo paruo
šęs kavutę.

Mokyklos direktorė Aure
lija Balašaitienė, atidarė 
mokslo metų baigimo iškil
mingą aktą trumpu sveiki
nimo žodžiu, pakviesdama į 
prezidiumą sekančius asme
nis: kleboną kun. B. Iva
nauską, Clevelando LB 
Apylinkės švietimo sky
riaus pirmininką ir nuolati
nį mokyklos mecenatą Bro
nių Gražulį, LB Ohio Apy
gardos pirmininką p. Vir
balį, Tėvynės Garsų Radijo 
Valandėlės vedėją Juozą 
Stempužį, Tėvų Komiteto 
pirmininką Viktorą Palūną, 
mokytojų tarybos sekreto
rę Oną Žilinskienę, abitu- 

1 rientų tėvų atstovą Praną 
Razgaitį ir mokyklos abi
turientus, Andrių Alšėną, 
Andrių Palūną, Tomą Palu
binską ir Andrių Razgaitį. 
šventės kaltininkus tėvų 
komiteto ponios papuošė gė
lėmis. Iškilių svečių publi
koje pasirodymas buvo at
žymėtas gausiais plojimais 
— Gražinos ir Raimundo 
Kudukių, Onos ir Alfonso 
Mikulskįų ir Antano Tamu- 
lionio.

Įnešus vėliavą ir sugiedo
jus Tautos Himną, mokyto
jų tarybos sekretorė Ona 
Žilinskienė perskaitė proto

kolo ištrauką, išvardindama 
abiturientus, perkėlimus ir 
kitus mokyklos davinius. A. 
Balašaitienė abiturientams 
įteikė atestatus. Abiturien
tų vardu trumpą, bet reikš
mingą atsisveikinimo kalbą 
pasakė Andrius Palūnas, 
Pabaigoje įteikdamas sim
bolinį mokyklos tęstinumo 
raktą būsimam abiturientui 
Linui Nasvyčiui, gaudamas 
iš jo tvirtą pažadą sekti bai
gusiųjų pėdomis. Klasės 
auklėtojas ir pedagogas — 
veteranas Stasys Barzdu
kas jautriu žodžiu pasveiki
no abiturientus, linkėdamas 
jiems visą gyvenimą nau
dotis mokykloje įsigytomis 
žiniomis ir jas toliau gilinti. 
LB Clevelando Apylinkės 
atstovas Bronius Gražulis 
savo kalboje pareiškė padė
ką tiems, kurie mokyklos 
darbą dirba, su geriausiais 
linkėjimais ateičiai. P. Gra
žulis taip pat geruosius mo
kinius ir abiturientus apdo
vanojo LB Apylinkės parū
pintomis dovanomis — 
knygomis, o vėliau apdalino 
mokinius savo asmeniškai 
paskirta pinigine dovana už 
lietuviškų knygų skaitymą. 
Abiturientų tėvų vardu kal
bėjo Pranas Razgaitis, pa
brėždamas lituanistinių mo
kyklų darbo reikšmę ir 
svarbą. Tėvų Komiteto pir
mininkas Viktoras Palūnas 
pareiškė savo padėką vi
siems, dovanomis atžymė
damas dvi mokyklos dar
buotojas: Mariją Iešman- 
tienę ir V. Nagevičienę už 
jų pasišventimą mokyklos 
reikalams. Abiturientai įtei
kė dovanas savo mokyto
jams: S. Barzdukui, J. Bud
rienei ir A. Balašaitienei.

Dr. Danguolė Tamuliony- 
tė, savo specialioje klasėje 
suaugusiems jau — prieš 
keletą dienų atšventusi iš
kilmingas užbaigtuves, su 
dalimi savo mokinių prisi
dėjo prie akto įprasminimo, 
mokyklos ir savo vardu 
kiekvienai savo mokinių 
įteikdama po simbolišką rū
tų šakelę, perrištą trispal
viu kaspinėliu.

(Nukelta į 14 psl.)
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CUYAHOGA APSKRITIES 
LIETUVIŲ DEMOKRATŲ KLUBO 

REMIAMI KANDIDATAI
UNITED STATĖS SENATOR

Howard M. Metzenbaum
CONGslESSMAN 2Oth DISTRICT

Raymond A. Stachewicz
CONGKESSMAN 22th DISTRICT

Charles A. Vanik
COUNTY COMMISSIONER

Anthony A. Garafoli
COUNTY COMMISSIONER

Robert E. Sweeney
COUNTY PROSECUTOR

John T. Corrigan
CLERK OF COURTS

Gerald E. Fuerst
COUNTY RECORDER

Mark McElroy
COUNTY ENGINEER

Albert S. Porter
COUNTY CORONER

Samuel R. Gerber 
Gerald McFaul 
Francis Gaul

STATĖ REPRESENTATIVE

Virginia Aveni 
Dennis E. Eckart

OHIO STATĖ SUPREME COURT
Ralph S. Locher

COURT OF APPEALS

August Pryatel 
Hugh Corrigan

COMMON PLEAS COURT

David T. Matia 
Bernard Friedman 
Herman A. Marolt 
Donald P. Mull 
John J. Camey 
Ronald J, Suster

Liet. Deni. Klubo apmokėtai politinis skalbimas.
18009 Lake Shore Blvd.. Cleveland, O. 44119, Jonas Nasvytis.

TO CONGRESS 20th DISTRICT
Tai nėr aką jūs galite man padėti mano kandidatavime į kongresą... 

bet ką aš galiu padaryti, kad vyriau
sybė būtų daugiau atsakominga jums

DEMOCRAT 
NORBERT G. 
DENNERLL, Jr.

VYRAS, KURIAM RŪPI... 
Žmonės ir kuris nepriims kampanijos 
aukų iš biznierių, korporacijų ir suin-

JIS TURI DRĄSOS KOVOTI: tere8UOt'*

UŽ APSAUGĄ IR ORUMĄ VYRESNIŲJŲ:
Jie yra žmonėskurle sukūrė š} kraštą. Jie turi 
teisę turėti apsaugotą pensijų fondą. Jie turi 
teisę gauti Sočiai Security kurią jie užsidirbo, 
be priklausomumo nuo papildomų pajamų, tei
sę ifteiti j pensiją turi būti jų pasirinkimas. 
Daugeliui darbas duoda tikslą gyventi.

UŽ DIRBANČIO ASMENS TEISES: 
Kiekvienas turėtų turėti pilnas derybų teises 
savo darbovietės apimtyje.

IŠPLĖTIMUI GALIMYBĖS MAŽŲ BIZNIŲ 
AUGIMUI
Mus turime išlaikyti mažus prekybininkus - 
nugarkauli šio krašto biznyje.

UŽ GALIMYBE VISIEMS ASMENIMS TURĖTI 
DARBĄ, JET JIE TO NORI:
Turi būti praplėstas darbo programos . Lake 
Erie uosto aplinka turi gal i myblų padidinti 
darbo pasiūlą.

UŽ TEISE IŠLAIKYTI APYLINKĖS MOKYKLAS 
KVALITETO LYGYJE.

UŽ SUMAŽINIMĄ POLITINIO ĮSITERPIMO Į 
LOKALINIO LYGIO VYRIAUSYBĘ.

SUSTABDYTI TAKSŲ PAKĖLIMUS, PADARANT 
TAKSUS LYGIUS VISIEMS INDIVIDAMS.

PAREMTI BILL OF RIGHT8 SU SPECIALIU DĖME
SIU.

PAREMTI BILL OF RIGHTS SU SPECIALIU 
DĖMESIU SECOND AMENDMENT.

UŽ VISUOTINĄ 3VEIKATO8 PROGRAMĄ, 
ĮSKAITANT MEDICINĄ IR DANTŲ GYDYMĄ 
VISIEMS ASMENIMS.

UŽ TEISE INDIVIDUI JAUSTIS SAUGIAI SAVO 
NAMUOSE, SAVO DARBOVIETĖJE, UŽ GALI
MYBE LAISVAI VAIKŠČIOTI GATVĖSE, ŽINANT 
KAD JO VAIKAI YRA SAUGŪS IR PRIŽIŪRIMI 
MOKYKLOSE.

ĮGYVENDINTI FEDERALINĮ, STATĖ IR LOKA
LINĮ ORO APSAUGOS KONTROLĖS ĮSTATYMĄ.

X Į NORBERT G. DENNERL, Jr.
Energingai stipriai kandidatuoja nuo durų iki durų asmeniškai, kad 
susitikti su žmonėmis, diskutuoti problemas, paremti idėjas.

DENNERLL FOR CONGRESS COMMITTEE CITIZENS FOR DENNERLL COMMITTEE
10134 Lorain Avė. — Cleveland, Ohio 4172 Rocky River Drive — Cleveland, Ohio

631:2233 Kathy & Kpren Dennerll, Co-Chairmen 671-1282 J- C. Gamble, Chairman

VYSK. VALANČIAUS...
(Atkelta iš 13 psl.)

Po pertraukos buvo trum
pa pradžios mokyklos pa
ruošta programa, kuriai vy
kusiai vadovavo aštuntos 
klasės mokinė Kristina 
Kuprevičiūtė, jau patyrusi 
ir pripratusi prie viešumos 
pranešėja tiek savo dailia 
lietuvių kalba, tiek savo pa
trauklia asmenybe, jnešda- 
ma jaunatviškos nuotaikos. 

Pasibaigus programai, 
svečiai buvo toliau vaišina
mi. Džiugu, kad j mokyklos 
uždarymo iškilmes buvo su
silaukta tokios gausios pub

likos. Tai didelis paskatini
mas tiek vyresniesiems, 
kurie neša mokyklos darbo 
naštą. Tiek jaunimui, ku
riam bet koks paskatinimas 
yra labai reikalingas ir 
svarbus. (a)

BOSTON
PATIKSLINIMAS APIE 

BOSTONO
BICENTENNIAL 

MINĖJIMĄ
š. m. gegužės 13 d. DIR

VOS laidoje J. C. Sūdu- 
vas pateikė korespondenciją 
apie JAV 200 metų sukak
ties minėjimą Massachu-

setts gubematūroje, Bosto
ne. Sūduvo aprašyme yra 
keletas netikslumų ir spra
ngų. Užtat, Bostono Lietu- 
Bicentennial Komiteto pa
vedimu, noriu padaryti tam 
tikrus papildus.

Amerikos Revoliucijos 
200 m. sukakties proga, 
{vyko Massachusetts lietu
vių savaitė 1976 m. balan
džio 26-30 d.d. Massachu
setts lietuvių renginiams 
koordinavo Bostono Lietu
vių Bicentennial Komitetas. 
Į lietuvių rengimo komitetą 
įėjo Ant. Andriulionis, kun. 
Ant. Baltrašūnas, A. Bud
reckis, A. Chaplikas, M. 
Drunga, Ant. Matjoška, A. 
Mitkus, Br. Paliulis, L. švel
nia, Ir. Veitienė, Juozas 
White ir F. Zaleskas. Vy
riausiu koordinatorium bu
vo Lionginas švelnis, jam 
talkininkavo Mykolas Drun
ga.

Lietuvos trispalvė plėvė- 
savo prie gubernatūros tik
tai vieną dieną, penktadie
ni. Priežastis: visą savaitę 
linojo ir buvo lietinga. Vė
liavą parūpino Bostono šau
liai. Juliaus Gaidelio choras 
neišpildė programos. Tre
čiadienį pasirodė su tauti
niais šokiais ir dainomis se
selės David vadovaujama 
B rock tono šv. Kazimiero

parapijos mokyklos grupė. 
Onos Ivaškienės tautinių 
šokių sambūris iš viso ne
pasirodė, nes šokėjams bu
vo mokslo egzaminų laik
metis. Algirdas Budreckis 
nekalbėjo. Jo vietoje kalbė
jo kun. V. Valkavičius. Taip 
pat dar kalbėjo L. švelnis. 
Penktadienį gubernatoriui 
Michael Dukakiui buvo 
įteikta Inos Nenortienės 
pagaminta emaliuota vari
nė (ne medžio) lėkštė su 
gubernatoriaus pavarde ir 
lietuviškais papuošalais. 
Gubernatoriaus Dukakio 
prakalba buvo lygiai ta pa
ti, kurią jis drožė Ukrainie
čių Bicentennial minėjimo 
metu, balandžio 19 d.

šalia prel. Pr. Juro, eks
ponatus parūpino Ant. Ma
žiulis, J. Sonda, J. Kapo
čius, P. Bliumas, č. Mickū- 
nas, J. Rasys, J. Overka, O. 
Andriulionienė ir O. Giru- 
lienė. Vaišes parūpino 3 mo
terų organizacijos: antra
dienį S. Cibienės vadovau
jamos ateitininkės sendrau
gės, trečiadienį A. Moriarty 
vadovaujamas Moterų Klu
bų Federacijos skyrius ir 
penktadienį Skaučių židi
nys.

Be kun. J. Prunskio Li- 
thuania buvo išplatintos 
prof. J. Ereto The Forgot- 
ten Balta brošiūrėlės.

Algirdas Budreckis

AUKOKITE TAUTOS FONDUI
Prašome iškirpti ir pasiųsti su Jūsų auka.

Lietuvai ir pavergtai lietuvių tautai gelbėti aukoju $.................

Vardas ir pavardė .............................................................................

Pilnas adresas.....................................................................................

Aukas prašau siųsti:
Lithuanian National Foundation, Ine. 
64-14 56th Road
Maspeth, N. Y. 11378



1976 m. birželio 3 d. DIRVA Nr. 23 — 15
**

**
**

**
**

**
*

r ★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

OHIO NEEDS A MAN OF ACTION, COURAGE, EXPERIENCE AND INTEGRITY

FOR U.S. SENATOR
in the June 8th Democratic Primary

VOTE for

JAMES V. STANTON
STANTON FOR SENATE COMMITTEE, MERCEDES COTNER CHMN., 3301 W. lOOth ST., CLEVELAND, OHIO 44111.
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• Tragiškojo Birželio įvy
kių minėjimas Clevelande 
įvyks birželio 13 d. 12 vai. 
DMNP parapijos salėje. Pa
grindinį žodį tars inž. A. 
Zaparackas iš Detroito. Me
ninę programą atliks Ra- 
movėnų choras, vadovauja
mas muz. J. Kazėno.

Visi maloniai kviečiami 
atsilankyti.

• Lithuanian of Cleve
land and Ohio informacinę 
anglų kalba knygą, kurią 
leidžia Dirvos atstatymo 
Talkos Komitetas, redaguo
ja dr. Antanas Butkus, Kęs
tutis Gaidžiūnas ir Juozas 
Stempužis.

• SLA 14 kuopos susirin
kimas įvyks birželio 7 d. 7 
vai. vak. Lietuvių Namuose.

MULIOLIS 
DONALD P. MULL

Remiamas Cosmopolitan 
democratic league Donald P. 
Mull kandidatuoja į teisėjus 
Cuyahoga County Court of 
Common Pleas sausio 10, 
1977 m. terminui, ateinan
čiuose birželio 8 d. pirminiuo- 
se rinkimuose. Jį remia lie
tuvių demokratų klubas, o 
taip pat ir Ward 32 demokra
tų klubas.

Mull buvęs Šv. Jurgio 
parapijos mokyklos mokinys. 

Mylimam Tėveliui
VINCUI DEGUČIUI

mirus, jo dukrai STASEI LANIAUSKIENEI ir 
jos šeimai bei visiems artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą

Mikalojus ir Ona 
N a u m a n a i

baigęs John Carroll Univer
sitetą, Ohio Statė Universi
tetą ir Wake Forest Law 
School su Juris Doctor laips
niu.

Jis jau 24 metai kaip prak
tikuoja teisę Superior Avė. 
nekilnojamo turto ir apdrau- 
dos įstaigoje, paveldėtoje iš 
savo tėvo ir yra clevelandie- 
čiams gerai pažįstamas.

Jis yra atstovavęs savo kli 
jentus įvairiuose Clevelando 
teismuose.

Jis priklauso advokatų 
draugijai ir lietuvių demo
kratų klubui.

Išrinkite Donald P. Mull į 
teisėjus.

SVARBUS 
SUSIRINKIMAS

Birželio 6 d. po 10 vai. 
pamaldų VDMNP parapijos 
mažojoje salėje įvyks LRK 
Moterų S-gos 36 kuopos su
sirinkimas. Narės prašomos 
dalyvauti. Bus fotografuoja
masi dėl leidinio ‘Ohio Lie
tuviai’.

•
JAMES V. STANTON 

Į U.S. SENATĄ

James V. Stanton, tris ter 
minus išbuvęs U.S. House of 
Representatives, per pasku
tinius rinkimus gavęs 87% 
balsų, kas yra geriausias įro
dymas, kad jis gerai gina 
žmonių reikalus.

Jis dabar yra iškilus demo 
kratų kandidatas į U.S. Se
natą.

Ohio gyventojai yra reika
lingi jauno ir inteligentiško 
senatoriaus.

J.V. Stenton yra tinkamas 
šiai vietai. Didieji laikraš
čiai, kaip The Plain Dealer, 
remia jo kandidatūrą.

Esate kviečiami ir Jūs 
prisidėti, balsuojant birželio 
6 d. už James V. Stanton.

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Realty, 31715 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

AUKOS DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
M. J. Misčikai,

Miami, Fla....................... 7.00
E. Jarašūnas,

Santa Monica ................5.00
O. Čiuprinskienė, Cleve. 7.00
K. Dabrila, Chicago, III. 7.00 
A. Pesys,

Dearbom Hts., Mi.........7.00
T. Žiūraitis,

Washington, D. C...........  7.00
M. Meiliūnas,

Weston, Ont...................... 7.00
A. Petrauskas,

Dearbom, Mi................... 7.00
V. Mieželis, Phoenix, Ar. 7.00 
M. Jakulis, New York .. 7.00 
M. Gureckas, Waterbury 5.00
S. Čepas, Stayner, Ont. .. 1.00
P. Šulas, Chicago ............2.00
J. Kumpikas,

HolUs Hills, N. Y............ 2.00
J. Zauka, Rockford, III. 2.00
V. Janukaitienė, Detroit 7.00
J. Vaičaitis, Akron..........7.00
P. Šimoliūnas, Chicago .. 5.00
P. Seniūnas, Chicago .... 3.00
V. Dudėnas, Milwaukee 7.00
J. Neverauskas, Munster 7.00
E. Jasiūnas, Chicago .... 5.00
A. Kašuba, Deltona, Fla. 2.00 
LB Santa Monicos ApyL 20.00
J. Saladžius, Rochester .. 2.00
S. Shepetys, Boise.........  1.00
T. Bogušas, Boston......... 7.00
A. Jančys, Rochester .... 2.00 
Br. Užemis, Hot Springs 2.00 
J. Drasutis, Pittsburgh .. 2.00 
V. Aukštuolis,

Munster, Ind....................7.00
A. Petrauskis,

Rocky River, Ohio .;.. 7.00 
J. Stašaitis, Dorchester ..17.00 
V. Barauskas, Glendale .. 5.00
R. A. Kovas, Omaha .... 7.00
S. Reliuga, Detroit .... 7.00
V. Abraitis, Fords, N. J. 7.00 
J. Povilaitienė, Omaha .. 2.00 
S. Šmaižys, Cicero..........2.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

• LB kultūrinės vakaronė 
bus birželio 10 d. 7 vai. 30 
min. vak. Dievo Motinos N. 
P. parapijos maž. salėje. 
Bus St. Barzduko paskaita 
"Visuomeninė tolerancija” 
ir diskusijos.

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

BALSUOKIT UŽ...

Bettie J. 
BAKER

Democrat for

COUNTY COMMISSIOMER
L. Riisb and R. Cahan, Co-Chmn.

į 19807 W.'cjfield Rd. 44122

THE AMERICAN NATIONALITIES MOVEMENT OF OHIO 

cordially invites you to attend

RALPH J. PERK DAY
SATURDAY, JUNE 5,1976 — 2 P.M. to MIDNIGHT

GERMAN CENTRAL FARM
7863 YORK ROAD • PARMA, OHIO

DANCING • ETHNIC ENTERTAINMENT • FOOD • REFRESHMENTS

DONATION: $2.00 Children 14 & under — Free

SPECIAL ATTRACTIONS:
ANNELISF. ILSCHENKO — MISS WORLD, U.S.A.

Continuous entertainment from 2 o’clock till mid- 
night. Dance to Joe Wendel’s Orchestra and the Slogai* 
Orchestra Featuring Ed. Kenik on Vocals. Enjoy the 
Danube Schwabian Brass Band. In person, Paul Wilcox 
and the Polka Varieties TV Stage Show.

• "Vieningas darbas — 
kliuviniai ir perspektyvos”, 
šia tema rengiamas disku
sinis pokalbis, š. m. birželio 
mėn. 6 d. 4 vai. po pietų, 
Dievos Motinos Nuolatinės 
Pagalbos mažoje salėje 
(antrame aukšte). Diskusi
jų įvadines mintis pareikš: 
dr. H. Brazaitis, inž. R. Ku- 
dukis ir dr. A. Butkus, A. 
Kasulaitis. Bus diskutuoja
mi mūsų veiksnių darbo pa
dalos klausimai.

Lietuviškoji visuomenė 
kviečiama atsilankyti į susi
rinkimą ir aktyviai daly
vauti diskusijose, pareikšti 
savo nuomonę rūpimu rei
kalu. Rengia: Lietuvių Ben
druomenės Ohio Apygardos 
Valdyba.

• Romo Strimaičio lietu
viškas orkestras "Muzika” 
groja visiems parengi
mams. Suinteresuotieji pra
šom kreiptis i R. Strimaitį 
tel. <21 fi) 442-2487.

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

LATVIAN ROOFING
Telefonas (216) 521-2182

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

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

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

936 East I85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

Della E. Jakube ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotoje i. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnąvimą.

Išrinki!

Ilovim
P.Mujul

DEMOCRAT 
FOR

JLDGE
CUYAHOGA COUNTY COURT 

OF COMMON PLEAS
TERM BEGINNING JANUARY 10, 1977

Mull for Judga CommittM
Mario Tarnjini Richard Jablonskį



DIRVA
KLAIDOS ATITAISYMAS

Praeitame Dirvos nume
ryje, perspausdinant iš žur
nalo Aidai (nr. 4) straipsnį 
"KYBARTŲ AKTAI”, įsi
vėlė labai nemaloni korek
tūros klaida, neteisingai at
spausdinant autoriaus var
dą.

Straipsnio "Kybartu ak
tai" autorius yra Lietuvos 
diplomatas ir žurnalistas 
Dr. ALBERTAS GERUTIS, 
reziduojąs Šveicarijoje.

Autoriaus ir skaitytoju 
dėl klaidos atsiprašome.

• ALT S-gos Detroito 
skyriaus ruoštame Dirvos 
60 m. minėjime surinkta 
Dirvos atstatymui aukų 200 
dol., kuriuos atsiuntė ižd. J. 
Leščinskas. Aukojo; J. Gai
žutis 100 dol. A. Bliūdžius 
ir J. Švoba po 20 dol., A. Gil- 
vydis 15 dol., E. ir J. Baub
liai, A. ir S. Bliūdžiai, M.

Kizis ir A. Zaparackas po 
10 dol. ir V. Šarka 5 dol.

Visiems aukojusiems ačiū.

• Aleksandra Vaisiūnie- 
nė, gyv. Venezueloje, užsi
prenumeravusi Dirvą, dar 
surado tris naujus prenu
meratorius : Angelą de Mar- 
tinez, Elena Gutauskienė ir

-Juozas Menkevičius.
Naujuosius prenumerato

rius sveikiname įsijungus 
į Dirvos skaitytojų šeimą.

• Tautinių šokių šventės 
banketas ruošiamas po 
šventės programos rugsėjo 
5 d. 7 vai. vakare puošniose 
McCormick rūmų salėse. 
Stalai po 10 asmenų. Banke
to bilietai po $15.00 sve
čiams ir po $10.00 šokėjams 
gaunami dabar pas A. Ma
žeikienę "Parama" krautu
vėje, 2534 W. 69th St., Chi
cago, III. 60629. čekius

Vilties Draugijos vicepirmininkui

inž. EDMUNDUI CIBUI,

jo broliui arch. ALBERTUI CIBUI mi

rus Lietuvoje, reiškiame nuoširdžią 

užuojautą

Vilties Draugijos Valdyba

ir
Dirva

ALT S-gos ir Kultūrinių Subatva- 

karių pirmininkui Bostone

inž. EDMUNDUI CIBUI, 
jo šeimai ir artimiesiems, mylimam 

broliui architektui ALBERTUI CIBUI 

Vilniuje mirus, reiškiame gilią užuo

jautą

ALT S-gos Skyrius Bostone 
T. S,gos Kultūrinių 

Subatvakarių Komisiją

Mielam Korp! Neo-Lithuania mecenatui

PRANUI NARVYDUI

mirus, reiškiu užuojautą giminėms, o taip pat ir

Korporacijai Neo-Lithuania

Petras Paprockas

rašyti: Lithuanian Folk 
Dance Festivals Inc. vardu, 
šokėjai bilietus užsako per 
savo grupės vadovybę.

• Hanau gimnazijos 1949 
m. laidos abiturientų, ar to
je klasėje buvusių mokinių, 
suvažiavimas ruošiamas 
rugsėjo 5 d. Chicagoje — 
Tautinių šokių šventės pro
ga. Apie savo dalyvavimą 
pranešti Stasei Darnijonai- 
tienei 687 Prospect Street, 
Elmhurst, III. 60126, telef. 
312-279-4225. Visi kviečia
mi ir laukiami su šeimomis.

• Juozas Stašaitis, gyv. 
Dorchester, Mass., atnau
jindamas prenumeratą, Dir
vai paremti pridėjo auką 
17 dol. Ačiū.

• Liucija Jankūnienė, Lo- . 
di, N. J., per ALT S-gos ižd. 
P. Mačiulaitį atsiuntė Dir
vos atstatymui paremti 20 
dol. Ačiū.

• LB Santa Monicos apy
linkės valdyba Dirvai pa
remti atsiuntė auką 20 dol. 
Ačiū.

• Pr. Ambrazevičius, 
Chester Twp, Ohio, Dirvos 
atstatymui atsiuntė auką 
50 dol. Ačiū.

• BATUNt dešimtmetis 
bus iškilmingai paminėtas 
jo metinės konferencijos 
proga, šeštadienį, birželio 5, 
Carnegie Intemational Cen
ter salėje, priešais Jungti
nės Tautas, 345 East 46t'h 
Street, New Yorke. Konfe
rencijos darbo posėdžiai 
prasidės 1 vai. p. p., o pats 
minėjimas -— 5 vai. vak. Po 
minėjimo bus vaišės. Visi 
šios konferencijos posėdžiai 
ir pats minėjimas yra vie
ši. Visuomenės dalyvavimas 
šioje konferencijoje malo
niai laukiamas.

• Rytis Balčiūnas, Onos 
Audronės ir Broniaus Bal
čiūnų sūnus, iš Newark, N. 
J. š. m. gegužės 15 baigė 
Cum Laude Seton Hali uni
versitetą, bakalauro laips
niu, gaudamas 3 Chemikų 
Awards — atžymėjimus ir 
Sigma Xi narystę Mokslinių 
Tyrimų draugijoje, šiaur. 
Amerikos.

Tolimesnes studijas Ry
tis Balčiūnas, nuo rudens, 
tęs Michigan Statė Univer
sitete, kurį pasirinko iš 7, 
jį priėmusių universitetų su 
daugiau 5,000 stipendijo
mis. Vasaros metu darbuo
jasi pranešėju per Seton 
Hali radijo valandėlę ang
liškai, pavaduodamas prof. 
dr. Jokūbą Stuką, skaityda
mas Mišiose vietinėje liet, 
bažnyčioje pasigėrėtinai 
gražia lietuvių kalba, dirb
damas vasaros tarnyboje 
Merck chemijos įmonėje, 
užbaigdamas prieš vasarą 
Akademinio jaunimo žinias 
per Lietuvos Atsiminimų 
radiją, lietuviškai.

Universiteto išleistuvėms 
buvo atvykęs Ryčio brolis 
dr. Algimantas Balčiūnas iš 
Kalifornijos, pasveikino ir 
šventėje dalyvavo prel. J. 
šernas, kun. prof. J. Bar- 
kus ir daugelis jų šeimos 
draugų ir artimųjų.

Mūsų mielam sponsoriui muzikui

ZENONUI NOMEIKAI

mirus, žmonai JANINAI NOMEIKIE- 

NEI ir dukrai KRISTINAI reiškiame 

nuoširdžią užuojautą

Kateryna Vilimienė 
ir sūnus Viktoras

Brangiai mamytei

ELENAI KVEČIENEI

mirus, sūnų SIMĄ su žmona JADVYe 

GA ir kitus artimuosius nuoširdžiau

siai užjaučiame ir kartu liūdime

M. ir H. Pasker
E. ir H. Balceriai

A. A.

EUGENIJAI BARTKUVIENEI
mirus, jos vyrui dr. JUOZUI BART

KUI, sūnui EUGENIJUI su šeima, duk

rai TAMARAI BUDRECKIENEI bei 

kitiems artimiesiems reiškiame nuošir

džią užuojautą

Barbora ir Teodoras 
Ęlinstr ubai
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