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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

UKRAINIEČIŲ 
KATALIKŲ 
TRAGEDIJA

RIMAS DAIGŪNAS

Tarp gausių pasaulio ir 
asmens laisve besisielojan
čių organizacijų, veikia ir 
"Crusade for a Christian 
Civilization” organizacija, 
patiekianti plačiajai spau
dai pranešimus apie religi
nės laisvės persekiojimus. 
Organizacijos adresas: P. 
O. 1281, New Rochellc, N. 
Y. 10802, U.S.A.

Pranešimą Pro libertate 
(Už laisvę) patiekia Pa
vergtųjų tautų laisvės ko
mitetas (Committee for the 
Freedom of the Captive Na- 
tions), iškeliant tragiška 
ukrainiečių katalikų padėt) 
Sovietų Sąjungos teritori
joje.

Kas nežino, kad paverg
tųjų tautų atkakli ir po
grindinė kova arba bent 
drąsa būti opozicijoje, su
daro didelę gręsmę Sovietų 
valstybės patvarumui. Pa
vergtos tautos — visos, ir 
tos, kurios senai ar nesenai 
turėjo valstybini suverenu
mą savo gyvenamoje terito
rijoje, ar kitos, kurios buvo 
dar gentimis, pribrandinę 
tautinę sąmonę, — visos jos 
yra milžiniškos sovietinės 
viešpatijos ”Achilio kul
nas”, mirtinai pažeidžiama 
vieta.

Todėl ukrainiečių katali
kų kova prieš jų asmens 
teisių pažeidimus yra natū
ralūs, visiškai suprantamas 
dalykas. Tai kova su ateisti
niu režimu, kuris drasko sa
vo aštriais nagais kitaip 
manančius, tikinčius Dievu, 
ne visagaliu valstybiniu ka
pitalizmu, kas iš tiesii yra 
Sovietų režimas ir sovietų 
valstybė.

Dauguma ukrainiečių yra 
pravoslavų tikėjimo. Dalis 
yra unitai. Dalis ir katali
kai. Ypač daug katalikų Va
karinėje Ukrainoje. Milži
niška ukrainiečių tauta pri
skaito 50,000,000. Ji gyve
na žemdirbystės aruodų 
žemėse. Ji sena, išmani, 
laisvę mylinti tauta. Nenuo
stabu, kad Maskvos kuni
gaikščiai ir carai iš vienos 
pusės, o senoji Lenkija iš 
kitos pusės veržėsi paglemž
ti tą milžinišką tautą ir jos 
žemes savo kontrolėn. Nuo
stabu ir tai, kad Ukraina 
kaip valstybė, su visomis 
valstybinėmis funkcijomis, 
nesiformavo laiko bėgyje. 
Ir dabar rusai užsienyje 

(Nukelta į 6 psl.)

Kauno pilies griuvėsiai ir senamiesčio dalis.

ŽINIOS IS LIETUVOS
Ar Sniečkaus įgula reiškia Lietuvos likimą?

Sėsdamas rašyti šias eg
lutes, išgirdau per radiją, 
kad JAV pakraščių sargy
ba sulaikė antrą sovietų 
žvejybos laivą, 503 pėdų il
gumo Antaną Sniečkų. 'An
taną* pranešėjas ištarė ge
rai, bet su 'Sniečkum’ jis 
turėjo nemažai vargo, pa
vardę turėjau pats įspėti.

Sovietų laivų sulaikymas 
gražiai derinasi prie su- 
griežtėjusios JAV laikyse
nos: kalbų apie žmonių tei
ses Sovietijoje, naujų pa
siūlymų branduolinių gink
lų apribojimo byloje, kurie 
neduoda jokių privilegijų 
Maskvai, ir daugiau lėšų 
skyrimo RADIO LIBERTY 
ir RADIO FREE EUROPE. 
Ir nors administracija ofi
cialiai aiškina, kad tarp tų 
atskirų dalykų nėra nieko 
bendro, dauguma tarptauti
nės scenos stebėtojų yra

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
linkę įžiūrėti tam tikrą ry
šį. Sovietų žvejybos laivai 
juk maišėsi JAV naujai pa
skelbtojo ekonominėje zo
noje, siekiančioje 200 my
lių nuo krantų, jau kelios 
savaites, rimtų žygių prieš 
juos griebtasi tik dabar — 
po Vance susitikimo su 
Brežnevu Maskvoje! (JAV 
200 mylių zoną paskelbė š. 
m. kovo 1 d., nors Ameri
kos žvejai jau 15 metų 
skundėsi, kad modernūs so
vietų žvejybos laivai jiems 
iš po nosies išgaudė visas 
žuvis, kurios čia turėjo ge
resnes sąlygas veisimuisi 
negu kitur).

Įdomu, ar yra, ir kiek, 
lietuvių Antano Sniečkaus 
laive? Ar jis tik nevaizduo
ja to likimo, kuris laukia 

visos lietuvių tautos? Var
das lietuviškas, nors kirili- 
nėm raidės išrašytas, bet 
turinis rusiškas. Tai grąži
na prie temos, kuria norė
jau rašyti. Akstino tam da
vė Londono Financial Time 
pasirodęs to laikraščio Mas
kvos korespondento straips
nis, kurio teksto visą verti
mą duodame antrame pus
lapyje, apie lietuvių nacio
nalizmą.

Straipsnis remiamas so
vietų oficialia statistika, 
kuria negalima per daug 
pasitikėti, ir gandais apie 
pogrindžio veiklą. Ką reiš
kia, pavyzdžiui, teigimas, 
kad, lyginant su 1940 me
tais, Lietuvoje pramonės 
gamyba padidėjo 49 kartus, 
tuo tarpu visoje Sovietų Są
jungoje tik 13,6. Tais me
tais į Lietuvą įsiveržę so
vietų kariai savo akimis Įsi-

KOVA VEDA Į KOVA
Šių metų sausio mėnesio 

pradžioje Viktoras Nakas 
perėmė Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos politinio 
koordinatoriaus pareigas iš 
Algio Čepo. Viena iš politi
nio koordinatoriaus parei
gų yra redaguoti ir išspaus
dinti aplinkraštį, kuris pa
sirodytų keturius sykius Į 
metus. Keičiant politinius 
koordinatorius, keičiamas ir 
aplinkraščio pavadinimas iš 
''Gedimino stulpų” į "Ko
vą”. Aplinkraščio pavadini
mas yra paimtas iš trečiojo 
pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso rezoliucijų. Pir
moji to kongreso rezoliuci
ja taip skamba:

"Jaunimo Kongresas pa
brėžia, kad pasaulio lietuvių 
jaunimo pagrindinis užda
vinys yra remti Lietuvos 
gyventojų ir išeivijos lietu
vių pastangas atstatyti ne
priklausomą Lietuvos vals
tybę. To siekdamas, Jauni
mo Kongresas pasisako už 
kovą prieš rusiškąjį impe
rializmą Pabaltijy ir pri
mestą komunistinę santvar
ką Lietuvoje.”

Tikimės, rašo koordinato
rius V. Nakas, kad šis ap
linkraštis atspindės Pasau
lio lietuvių jaunimo sąjun
gos valdybos karingą ir drą
sų nusistatymą politinėje 
arenoje prieš okupantą. Te
gu žodis "Kova” būna ženk
las lietuvių visuomenei, jog 
jaunimas su anksčiau netu
rėtu ar neišsivysčiusiu di
namiškumu stoja į politinio 
fronto priekį.

Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos visais politiniais 
reikalais prašoma kreiptis į 
Viktorą Naką, 1668 Bowers 
Avė., Birmingham, Mich. 
48008, USA. Telef. (313) 
645-5926. Tuo pačiu adresu 
gali kreiptis ir tie, kurie 
norėtų pasiginčyti ar pasi
aiškinti dėl "Kovoje” pasi
rodžiusių informacijų bei 
nuomonių. Jei pageidausite, 
"Kovoje” jų laiškai redak
toriui bus išspausdinti. Re
dakcija laukia informacijos 
bei kovingos polemikos.

Pirmajame numery kovo 
31 d. plačiai komentuoja
mos jaunimo svarstybos su 
Vliku.

tikino, kad ir palyginus že
mas nepriklausomybės lai
kų standartas vis dėlto bu
vo daug aukštesnis už jų. 
Ir jei patikėti statistikos 
daugyba, dabar jis turėtų 
būti proporcingai dar aukš
tesnis, kas tačiau neatitin
ka asmeniškiems paliudiji
mams. Pagal Financial

(Nukelta į 2 psl.)
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NATIONALISM IN LITHUANIA

I The ghost in the machine
/ BY DAVID 5ATTER .

EUROPEAN NEWS

Įtakingas Londono 
The Financial Times 
balandžio 5 d. paskelbė 
savo Maskvos kores
pondento David Satter 
sekantį reportažą:

Kažkas neįprasto atsitiko 
sovietinės Lietuvos sostinė
je Vilniuje vieną vasario 
mėnesio naktį. Pagrindinė
je gatvėje — Lenino pros
pekte galėjai matyti milici
jos būrelius, o tamsesnėse 
šalutinėse gatvėse praeiviai 
buvo net sustabdomi ir jų 
dokumentai tikrinami.

Aiškinama buvo dvejopai. 
Valdžia teigė, kad tiek daug 
milicijos gatvėse buvo są
ryšyje su valstybinės drau-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
(Atkelta iš 1 psl.) 

Times, sovietai Lietuvą 
pramonino smarkiau negu 
likusį savo kraštą. Mūsų 
veiksniai tūrėtų tai paana
lizuoti.

Sovietų bėdas Lietuvoje 
straipsnis aiškina ideologi
niu konfliktu tarp kataliky
bės ir marksizmo. Propor
cingai Lietuvoje yra dau
giau tikinčiųjų (1,5) mili
jono, t. y. netoli pusės visų 
gyventojų) negu likusioje 
Sovietijoje. Reikia tur būt 
sutikti, kad lietuviai dabar 
daugiau brangina savo reli
giją ir dėl to, kad ji skiria 
juos nuo rusų. Iš kitos pu
sės reikia atsiminti, kad ko
munistų partijos yra stip
riausios kaip tik katalikiš
kuose Vakarų Europos 
kraštuose, kaip Prancūzija 
ir ypač Italija, kur krikš
čionių demokratų vyriausy
bės likimas priklauso nuo 
kompartijos tolerancijos! 
Galimas daiktas, kad taip 
straipsnio autoriui aiškino 
patys sovietų pareigūnai, 
kurie priežasčių gyventojų 
nepasitenkinimui visų pir
ma ieško užsienyje, bet ne 
savo sistemoje. Istoriniai 
pagerėjusios ekonominio 
gyvenimo sąlygos visados 
veda prie didesnio laisvės 
troškimo. Išimties nesudaro 
ir tos 101 tautų, kurios dar 
vergauja Sovietų Sąjungo
je.

Leninas nacionalizmą lai
kė kapitalistiniu prietaru, 
daugiau praktiškas Stalinas 
tą 'prietarą’ norėjo išnaudo
ti komunizmo naudai, skelb
damas formulę: tautinė 
forma, bet socialistinio tu
rinio. Nors ir mažiausia 
laisvė formai verčia abejoti 
ir turinio teisingumu! Ne
priklausomoms valstybėms 
augant kaip grybams po lie
taus, nesinori tikėti, kad 
Sniečkaus įgula yra ir bū
simas Lietuvos vaizdas. 

dimo įstaigos apiplėšimu, 
kurio metu buvo nušautas 
vienas milicininkas, tačiau 
lietuvių nacionalistai tvirti
no, kad milicijos visados 
yra daugiau gatvėse, kai 
ateina vasario 16 d., Lietu
vos nepriklausomybės po 
pirmojo pasaulinio karo su
kaktis.

Mr. Kęstutis Jakobynas, 
archyvo tarnautojas, kuris 
17 metų prasidėjo Sibiro 
stovyklose už tautinę veik
lą, tą vakarą buvo suimtas 
prie vieno Vilniaus viešbu
čio durų. Tremtyje jis mo
kėsi svetimų kalbų ir dabar 
prašosi išleidžiamas į Kana
dą. Milicijos paklaustas apie 
nušovimą, jis atkirto: ”Aš 
nedalyvausiu jūsų suruoš
toje komedijoje”...

Kokia būtų tikroji jėgos 
demonstravimo priežastis 
tą naktį, nėra abejonės, kad 
nacionalizmas yra faktas 
Lietuvos gyvenime net da
bar, 37 metams nuo įjungi
mo į Sovietų Sąjungą pra
slinkus. Per tą laiką Lietu
va pasikeitė iš nepriklauso
mo, kiek primityvaus žemės 
ūkio krašto į supramonintą 
sovietinę respubliką, kurios 
gyventojų daugumas jau 
gyvena miestuose.

Įjungimas į Sovietų Są
jungą 1940 metais buvo ly
dimas masinių deportacijų. 
Vėliau Lietuva buvo oku
puota nacių antrojo pasau
linio karo metu, o po to per 
aštuonerius metus tęsėsi 
naujos deportacijos kartu 
su prievartiniu varymu į 
kolūkius ir atkaklia parti
zanine kova prieš sovietinį 
režimą.

Partizanus numalšinus ir 
kraštui susigyvenus su pa
sipriešinimo beprasmišku
mo mintimi, Lietuvoje pra
sidėjo smarkus ūkinis atku
timas, lydimas greito supra- 
moninimo. 1940-69 metų bė
gyje, imant visą periodą 
kaip vienetą, Lietuvos ūkis 
augo greičiau negu kitų so
vietinių respublikų. Sovietų 
statistika rodo, kad Lietu
vos ūkio produkciją per tą 
laiką pašoko 49 kartus nuo 
1940 metų, tuo tarpu visos 
Sovietų Sąjungos tarp 1940 
ir 1972 metų padidėjo 13,6 
kartus.

Sukūrimas modernios 
pramonės bazės, kuri Lietu
vą pavertė pagrindiniu ga
mintoju mašinų įrankių, 
automatinių įrengimų, elek- 
tronių kompiuterių, radijo 
ir televizijos priimtuvų, šal
dytuvų ir žvejybos laivų, 
buvo lydimas urbanizacijos. 

1939 metais tik 22,9% 
Lietuvos piliečių gyveno 
miestuose, 1975 metais ten 
gyveno 57%, jų tarpe apie 
450,000 Vilniuje. Pokarinė 
kolektyvizacija, iššaukusi 
kaimiečių ginkluotą pasi
priešinimą, buvo 96% baig
ta 1952 metų viduryje. Da
bar kaimiečiai yra verčiami 
apleisti savo senas sodybas, 
persikeliant į prefabrikuo- 
tus žemės ūkio miegus, kur 
norima pereiti prie auto- 
matizotos specialių žemės 
ūkio produktų gamybos, 
tuo pačiu sumažinant skai
čių darbininkų, paliuosuo- 
jant juos jų reikalingai 
pramonei, kas labai keičia 
krašto charektęrį.

Dėl viso to lietuvių nacio
nalizmas, kuris yra laiko
mas pačiu atkakliausiu So
vietų Sąjungos tautybių 
tarpe, retai kada pasirodo 
viešai. Tiesa, 1972 metais 
po jauno kataliko susidegi
nimo buvo riaušių Kaune, 
kurios laikomos pačiais di
džiausiais tautiniais nera
mumais Sovietų Sąjungoje 
per paskutinius 20 metų. 
Pasipriešinimas daugiausia 
pasireiškia per pogrindžio 
laikraščius ir tautinius su
sibūrimus, kurie traukia 
jaunimą.

Paviršutiniai, atmosfera 
Vilniuje yra rami. Anks
čiau buvusio nepriklausomo 
krašto likimas atsispindi 
mieste, kuris yra apsup
tas moderniškų apartamen
tų blokais, pastatytais iš 
Sovietų Sąjungoje standar
tizuotos medžiagos, bet vis 
dėlto išlaikė savo širdį se
namiestyje su tamsiais per
ėjimais ir senų katalikų 
bažnyčių šešėliuotais šven
toriais.

Lietuvos pragyvenimo ly
gis yra aukštesnis kaip So
vietų Sąjungos. Jis atsilie
ka tik nuo Latvijos ir Esti
jos, dalinant gamybos verte 
iš gyventojų skaičiaus.

Nacionalistiniai inciden
tai retai kada paminimi 
valdiškoje spaudoje, tačiau 
iš patikimų šaltinių žinoma, 
kad paskutiniais mėnesiais 
Vilniuje: sovietų vėliava 
buvo nuplėšta nuo studentų 
bendrabučio stogo; stu
dentai pašalino Lenino por
tretą iš centrinio pašto; ant 
valstybinių įstaigų sienų 
pasirodė parašai "Laisva 
Lietuva — rusai lauk!”, se
na lietuvių tautinė vėliava 

buvo iškelta virš Vidaus 
Reikalų Ministerijos, kuriai 
priklauso krašto saugumas.

Tokie incidentai nesulai
kys Lietuvos Respublikos 
ūkinės raidos. Per 1976-80 
m. m. penkmetį numatyta 
atominę jėgainę ir atidaryti 
pirmą milžiniškos Mažeikių 
rafinerijos dalį. Bet tokie 
atviri protesto aktai nėra 
tipiški Sovietų Sąjungai ir 
manifestuoja jausmus, ku
riuos materializmo statyto
jai nepajėgė išnaikinti.

Manoma, kad Lietuvoje 
yra daug mažų grupelių, 
kurios susiburia religiniais 
ar tautiniais sumetimais, 
bet kurios neturi jokių le
galių priemonių komunika
cijai tarp savęs. Gruodžio 
21 dieną Kaune ir Jonavoje 
buvo suimti 4 vyrai. Kon
fiskuotos rašomos mašinė
lės ir daugybė tautinių at
sišaukimų. Suimtieji turėję 
ryšių su Nepriklausomos 
Tautos Organizacijų Unija, 
bet nepaisant to, kad jie 
buvo padarę nemažų orga
nizacinių pasiruošimų, jų 
grupė buvo visai nežinoma 
Vilniaus nacionalistams.

Lietuvių nacionalizmą 
ryškiausia manisfetuoja re
guliariai išeiną pogrindžio 
laikraščiai. Jų esama ketu
rių. Seniausias ir garsiau
sias jų tarpe yra Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kroni
ka, pasirodanti nuo 1972 
metų pavasario, nepaisant 
visų pastangų jų sunaikin
ti. Neseniai Vilniuje buvo 
suėmimų dėl tos kronikos. 
Jokių pogrindžio laikraš
čių nėra Latvijoje ir Esti
joje.

Demografiškai ir ekono
miškai Lietuva atsigavo 
nuo antrojo pasaulinio karo 
sunaikinimų ir 1940-41 bei 
1946-1950 m.m. deportaci? 
jų. Tačiau 1975.m. jos gy
ventojų skaičius buvo tik 
nežymiai didesnis už 1939 
m. Iš 3,3 mil. gyventojų 
80% yra lietuvių, nors jie 
sudaro tik 43% Vilniaus 
gyventojų. Lietuviai domi
nuoja Lietuvos kompartijos 
vadovybėje nuo Chruščiovo 
laikų ir partijos vadovybė, 
manoma, nori suderinti tau
tinę kultūrą su socialistiniu 
turiniu.

Bėda, kaip ir kitose tau
tinėse sovietų respublikose, 
yra ir Lietuvoje ta, kad ne 

visos lietuvių tautinės kul
tūros aspektai lengvai telpa 
į socialistinius rėmus. Ko
lektyvizacija ir žemės ūkio 
pakeitimas pramones pade
da sovietų režimui. Mark
sizmui tačiau prieštarauja 
Bažnyčios mokslas, kuris 
turėjo čia savo tvirtovę. 
Kaip tik tas ideologinis Lie
tuvos nacionalizmui duoda 
neįprastos įtampos.

Skaičiuojama1, kad Lie
tuvoje yra apie 1,5 milijo
nai tikinčiųjų, proporcingai 
daugiau negu Sovietų Są
jungoje. Daugelis žmonių 
Lietuvoųje savo tautiniu 
sentimentus parodo atlikda
mi bažnytines apeigas įvai
riomis progomis, kaip pvz. 
per krikštynas ir laidotu
ves. Tačiau vienas tautiniai 
nusiteikęs katalikų kunigas 
Vilniuje sakė, kad Lietuvo
je liko mažai vilties katali
kybei. Trūksta knygų, sa
kė jis, o be to sovietų įsta
tymai draudžia religijos 
mokyti bet kam, išskyrus 
pačius tėvus. Todėl tikyba 
negali būti dėstoma mokyk
lose ar kur kitur ir, griež
tai laikantis įstatymo, net 
giminaičiams. Tuo pačiu 
laiku vaikai yra veikiami 
nuolatinės ateistinės propa
gandos.

PARĖMĖ DIRVĄ 
AUKOMIS

Atnaujindami prenume
ratą, Dirvai paremti pridė
jo stambesnes aukas šie as
menys, linkėdami laikraš
čiui stiprėti.

13 dol. — arch. V. Ūsas.
12 dol. — dr. S. Jankaus

kas, V. Beleckas, E. Unger.
11 dol. — adv. E. Armi

nienė.
10 dol. — dr. J. Jakštas.
9 dol. — K. A. Krulikai.
7 dol. — dr. J. Pavilionis, 

J. Malskis, K. Jakimaitis, 
A. Kiršonis, J. Šiaučiūnas, 
P. Nevulis, E. čigas, dr. R. 
Sakalas, C. Kuzmickas, J. 
Vadopalas, dr. A. Aželis, J. 
Žostautas, G. Lorenz.

6 dol. — A. žemaitis.
5 dol. — J. Pipiras, K. 

Jankūnas, A. Sperauskas.
Visiems aukojusiems Dir

va nuoširdžiai dėkoja.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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IŠSAUGOKIME LIETUVIŠKĄ ŽODĮ
IR RASTA

C

šis klausimas nebe nuo 
šiandien keliamas ir gal tas 
kai kam nemiela klausyti ir 
skaityti. O jis vis dėlto lie
ka mums tol aktualus, kol 
mūsų tauta bus gyva. Liki
mas lėmė mums atitrukti 
nuo savo tautos kamieno ir 
jau virš ketvertą dešimt
mečio gyvename svečiose 
šalyse, lyg tie senovės Iz
raelio palikuoniai, laukdami 
Lietuvos laisvės saulei už
tekant. žydų tauta ir po 
dviejų tūkstančių laukimo 
meto nežuvo, kai brangino 
savo kalbą, tikėjimo išpaži
nimą, papročius ir visa ki
tą kas juos rišo laikytis prie 
jų bendruomenės sieto. Be 
abejo jie didžiavosi ir dabar 
tokiais rodosi, kad pats Die
vas yra juos pašaukęs būti1 
išrinktąja tauta pasaulyje 
ir tas juos vienija.

O dabar atsigręžkime j 
save ir klauskimės savybė
je susitikę, kaip ilgai išne
šiosime lietuvišką žodi, kai 
akivaizdžiai matome jo silp
nėjimą. Nesunkiai susiran
da ir atsakymas, mat, pri
klausys nuo to, kokio tauti
nio atsparumo ir sąmonin
gumo lietuvybėje išsilaikys 
tėvai beauklėdami savo jau
nąjį atžalyną, veikiant iš 
šalies svetimai įtakai, ku
riam krašte kas begyventų. 
Pirmąją atsakomybę už 
lietuvybės išlaikymą neša 
tėvai, o jau toliau tęsti pa
ima mokykla ir bažnyčia.

Yra pastebėta, kad daug 
kur tėvai iš meilės savo vai
kams (o neretai iš stokoji
mo tautinio sąmoningumo 
bei savigarbos) pataikauda
mi nedraudžia savo namuo
se svetimą kalbą vartoti. 
Tokios galvosenos žmones 
net nenori savo vaikučius 
leisti į šeštadieninę lietuvių 
mokyklą dėl pačio vargo ir 
kitų išsisukinėjimų.

O ar jau visos mūsų lie
tuviškos bažnyčios yra va
dovaujamos patriotiškai nu
siteikusių klebonų ? Džiugių 
išimčių nedaug suskaičiuo
tume. Prie lietuvybės slopi
nimo proceso prisideda ir 
tikėjimo tiesų mokinimas 
(katechizaci'ja) ne lietuvių 
kalba. Tuom yra nusikaltu
sių lietuvių vienuolių, ku
rios į savo mokyklas priim
damos lietuviukus vienodai

JUOZAS RŪBELIS

suplakdina su kitataučių 
jaunimu ir bruka malda
knyges nebe lietuvių kalbą 
leistas. Kaip augmenijos at
žalynas išsivysto iš trapiu 
daigų, taip ir lietuviškasis 
— iš tokių pat. Jei mes su 
savo vaikais jau nebesusi- 
kalbėsime lietuviškai, tai 
kaip galime kalbėti apie lie
tuvybės išsaugojimą.

Nejauku darosi, kai iš ša
lies išgirsti viduriniosios 
kartos (ir dar skaitomų 
šviesuolių) žmogėną kal
bantį su kitu lietuviškai, ir 
vis pribaltinant kokį anglų 
kalboj išsireiškimą, tary
tum savoj kalboj truktų 
tam žodžių. Mano gv ve na
rnoj vietovėj teko sutikti 
viename parengime buvusį 
(aukštesniam šeštadieninės 
mokyklos skyriui vadovau
ti) mokytoją, kurs kažko
kiu reikalu žengęs prie arti
mo mano draugo, su kuriuo 
aš kalbėjausi visą laiką lie
tuviškai, tas minimas mo
kytojas pradėjo barškėti 
angliškai. Kai aš jam dėl 
to daviau pastąbą sakyda
mas — kalbėk lietuviškai, 
tada jis atatupsčiai trauk
damasis ir į mane piktai 
žvelgdamas vis kartojo —- 
kalbėk lietuviškai, kalbėk 
lietuviškai... Tai ir tokių 
savo kalbos ir lietuviško 
žodžio marintojų nestinga
me, o jau ką bekalbėti apie 
jaunesniuosius, o ypač vi
durines mokyklas ar aukš
tuosius mokslus universite
tuose baigusius.

Rašant šias eilutes kartu 
prisimena ir LB skelbiamas 
spaudoje platinimo vajus, 
kurs dar tęsis iki balandžio 
30 dienos. Tai tikrai puikus 
sumanymas ir pagirtinas 
darbas, nes, anot V. Voler- 
to žodžių, margu laiku ir 
sunkiais takais keliauja mū
sų lietuviškasis žodis. Tad, 
dabar kaip tik turime pa
lankią progą įsijungti į 
spaudos platinimo vajų ir 
pratuštinti sandėliuose už
sigulėjusių lietuviškų kny
gų lentynas, o taip pat ir 
pagausinti lietuviškos spau
dos prenumeratorių skaičių. 
Betgi tikrovėje, kaip jau 
praktika parodė, iš to su- 
bruzdėjimo ir praeityje ne
buvo gauti brandūs vaisiai.

Senimas, kiek jis dar pri

mato, ir vidurinioji lietuvių 
karta dar įdomaujasi nau
jais leidiniais ir noriai Įsi
gyja, bet pakalbink mūsų 
jaunius — didžioji jų dau
guma nusisuka į šalį spau
dos pasiūlą išgirdusi ir taip 
nukiūtina savo keliu. Ir kur 
toks pirks lietuvišką kny
gą, kad pas jį tos kalbos žo
dynas skurdus, kaip kadai
se Lietuvoje gyvenusį či
goną.

Ir kaip mes apie tokį jau
nimą besamprotautume, o 
vis dėlto atrandame gražiai 
lietuviškai kalbančius ir 
dirbančius savose idealogi- 
nėse organizacijose bran- 
ginčius lietuvių kultūrą, 
mokslą, papročius, dainas, 
muziką, tautinius šokius ir 
visą kitą — jais džiaugia
mės ir didžiuojamės.

Taip jau yra, kad idealiz
mo gyvenime nėra daug. Jo 
trūkumą matome ir lietuvių 
šeimose ir kitur, tad ne kiek 
nenuostabu, kad jaunimas 
augdamas svetimoj aplin
koj ir mokyklose to gėrio 
mažai gauna. Jaunimas 
mėgsta veikti, bet nepaliki
me jo palaido svetimiems 
vėjams supučiant. Kvieski
me į chorą, tautinių šokių 
ansamblį ir kas iš jų turi 
kokių kitų meniškų talentų 
padrąsinkime juos jais vie
šai pasirodyti visuomenei. 
Svarbiausia, efektyviai pa
remkime jų pastangas ir 
pasidžiaukime jų darbo vai
siais, nes tas taip pat yra 
tvirtas laidas mums vi
siems bendruomeniniai su
artėti.

Šio spaudos vajaus pro
pagavimo proga tinka už
sklandai panaudoti prieš 
daugelio dešimtmečių miru
sio mūsų žymaus dvasiškio 
ir patrioto kanauninko Mi
kalojaus Daukšos žodžius: 
"Visais amžiais žmonės kal
bėjo savo gimtąja kalba ir 
visados rūpinosi ją išlaiky
ti, turtinti, tobulinti ir gra
žinti. Nėra tokios menkos 
tautos, nėra tokio niekingo 
žemės užkampio, kur nebū
tų vartojama savo kalba. 
Pati prigimtis visus to mo
ko ir kiekvienas iš motinos 
krūtinės įgauna polinkį į 
savąją kalbą — ją vartoti, 
išlaikyti ir propaguoti.

Ne žemės derliumu, ne 
drabužių skirtingumu, ne 
šalies gražumu, ne miestų 
ir pilių tvirtumu gyvuoja 
tautos, bet daugiausia išlai
kydamos ir vartodamos sa
vo kalbą, kuri didina ir iš
laiko bendrumą, santaiką ir 
brolišką meilę. Kalba yra 
meilės ryšys, vienybės mo
tina, pilietiškumo tėvas, 
valstybės sargas." Toliau 
jis dar prideda kitą mintį 
šitaip skambančią: "Bet tai 
sakau ne tam, idant norė
čiau peikti kitų kalbų mo
kėjimą, kuris visada ir vi
siems buvo ir tebėra nau
dingas ir garbingas daly
kas; ypač aš smerkiu gim
tosios kalbos apleidimą, ko
ne išsižadėjimą ir bodėji
mąsi ja."

O, kad ta mūsų "šventoji 
ir gyvoji lietuvybė” išeivi-

SAVAITINĖ PDLITI^^
JAV pasiuntė Zairei naują 

siuntą įvairių gėrybių: vieną 
didelį transporto lėktuvą, 
įvairių mašinų ir jų dalių 
13.1 milijono dolerių vertės. 
Nepasiuntė tačiau jokių gink* 
lų, kurie šiuo metu Zairei 
daugiausiai reikalingi. Tam 
būtų reikalingas kongreso 
leidimas, bet nuotaikos ne
sančios palankios, vis prisi
menant Vietnamą. Rimtes
nę pagalbą suteikė Marokas, 
pasiųsdamas 1,500 karių ir 
Prancūzija, įsteigdama jų 
transportui ir aprūpinimui 
oro tiltą tarp Maroko ir Zai- 
res. Pagalbos žadėjo dar ir 
Egiptas su Sudanu. Tokiai 
pagalbai pritarianti ir Wa- 
shingtono administracija.

Padėtis fronte buvusi to
kia. Marokiečiai apsikasė ne
toli bu v. Kat angos provinci
jos sostinės Kolwezi, kurią 
ruošiasi pulti apie 5,000 su
kilėlių, įsiveržusių iš Ango
los. Zaires kariuomenė turi 
apie 80 belgų instruktorių.

♦♦♦
Keistai savo politinę kar

jerą baigė Izraelio ministe
ris pirmininkas I. Rabin. Bū
damas ambasadorium Wa- 
shingtone, jis čia atidarė sąs
kaitas, kuriose, grįždamas 
tėvynėn, paliko $18,700. Iz
raelio gyventojams tačiau 
draudžiama laikyti savo pi
nigus užsienyje ir todėl min. 
pirmininkas juos turėjo atsi
imti, ko jis nepadarė. Kai 
tai paaiškėjo, Rabinas turė
jo pasitraukti. Komplikacijų 
sukėlė tas faktas, kad Rabin 
iki gegužės 17 d. rinkimų tik 
ėjo ministerio pirmininko pa 
reigas ir nebuvo jokio prece
dento. Dėlto Teisingumo 
Ministerija išaiškino, kad jis 
vistiek turi eiti savo parei
gas iki tos datos. Nauju val
dančios Darbo Partijos vadu 
o kartu ir min. pirmininku, 
rinkimus jai laimėjus, bus da
bartinis krašto apsaugos 
min. Shimon Pėrės, kuris lai 
komas mažiau nuolaidžių ara
bų reikalavimams negu Ra
bin.

Šia proga įdomu pastebėti 
kad dabar iš Izraeli daugiau 
žmonių išvažiuoja, negu at
važiuoja, būtent apie 40,000 
žmonių į metus. Emigrantų 
tikslas yra JAV. Važiuoja
ma mišriais jausmais: iš vie
nos pusės griaužia sąžinė, 
kad bėgama nuo tautinių pa
reigų, iš kitos - Amerikos gy 
venimas daug lengvesnis ir 
visi darbai, kuriuos nesunku 
gauti, daug geriau apmoka
mi. Už tat dauguma emi
grantų teigia, kad jie tik lai
kinai išvyksta, nors savo šir
dyje tuo abejoja.

Po ilgo svyravimo Ispani
jos vyriausybė legalizavo Is
panijos komunistų partiją. 
Tuo žygiu pasipiktino visa ei
lė generalisimo Franco bend

roje neimtų šalti nuo paties 
lietuviškojo liežuvio galo — 
ir kol dar nevėlu, visuotinai 
susirūpinkime ją sulaikyti.

radarbių. Atsistatydino ka
ro laivyno ministeris. Jo pa 
vyzdžiu norėjo pasekti ir 
aviacijos ministeris ir kiti 
aukštieji kariai, tačiau min. 
pirmininkas Soares juos nuo 
to atkalbėjęs. ***

Šiame krašte prezidentas 
Carteris šią savaitę žada pa
skelbti savo planą energijos 
problemai išspręsti. Kalba
ma, kad jis pasiūlysiąs 5 cen
tais pakelti federalinius mo
kesčius benzinui ir specialiu 
mokesčiu - tarp $425 ir 
$2,250 - apdėti daugiau ben
zino sunaudojančius automo
bilius. Taip surinktais papil
domais mokesčiais bus iš da
lies padedama geresnei na
mų izoliacijai bei ekonomiš- 
kesnių automobilių gamybai 
bei įsigijimui, bei perėjimui 
iš naftos į anglių kurą. Siūlo
mos priemonės sudarys ne
mažą grėsmę prezidento Car 
terio populiarumui.

PARAMA
DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
V. Venckus,

Maracay, Venezuela .. 2.00 
P. Paprockas,

Forest Hills, N. Y.........2.00
A. Aželis,

University Hts., Ohio .. 7.00 
Lietuvių Žurnalistų S-ga 20.00 
ALT Bostono Skyrius .. 10.00
D. Gatautienė, Cleveland 3.00
J. Žostautas,

Redington Beach, Fla. 7.00
K. Krulikas,

St. Petersburg, Fla........9.00
L. Nagevičius, Cleveland 7.00
J. Malskis, Cleveland .... 7.00
K. Jakimaitis, Worcester 7.00 
A. Kiršonis, Rancho

Palos Verdes...................7.00
J. Pipiras, Worcester .... 5.00 
J. Jurkus, Rochester .... 1.00 
J. Šiaučiūnas, Cleveland 7.00 
S. Jankauskas,

Rocky River................. 12.00
V. Garlauskas, Darien .. 3.00 
A. Žemaitis, Leonia, N. J. 6.00 
P. Nevulis, Eastlake, O. 7.00 
O. Kovas, Omaha............. 2.00
J. Jakštas, Lakewood ... .10.00
K. Jankūnas, Lodi, N. J. 5.00
E. Cigas, Cleveland .... 7.00
R. Sakalas, Richmond, Va. 7.00
A. Sperauskas, Pomona .. 5.00 x
A. Plavičius, Cleveland 10.00 
J. Stankaitis, Chesterland 2.00
S. Kuzmickas, Chicago .. 7.00
B. Tampauskienė,

E. Chicago.................... 2.00
A. Pintsch, W. Milford .. 2.00 
J. Vadopalas, Chicago .. 7.00 
A. Pakalnis, Detroit .... 2.00 
A. Čepulis, Philadelphia 2.00
J. Šidagis, Detroit ......... 2.00
V. Ūsas,

Birmingham, Mich........ 13.00
LKVS Ramovė,
Clevelando Skyrius ....10.00 
J. Pavilionis, Chicago .... 7.00 
E. Unger, Ft. Lauderdale 12.00
M. Mažeika,

St. Joseph, Mi..................2.00
G. Lorentz, Crown Point 7.00 
E. Armanas, Baltimore ..11.00 
J. Račila, So. Euclid, Ohio 2.00 
V. Beleckas, Brooklyn . .12.00 
J. Deksnys, Vineland, N. J. 5.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.
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Lietuva ir... Katalonija
(Barcelonos konferencija 1921.111.10 - IV.24)

buvo tie patys, tik jau vieton 
monarcho ir jo šeimos, stebė
jome jų portretus ir fotogra
fijas.

Pirmadienį po Velykų spe
cialiu traukiniu buvome nu
vežti į Toledo miestą, kuris 
yra buvęs pirmąja Ispanijos 
sostine. Konferencijos pir
mininkas prancūzų ministe
ris Hannotaux, didelis erudi
tas, pavedžiojo mus po Tole
do, parodė katedrą, jos įžy
mybes ir turtus, EI Greco na 
mą kuriame buvome pavai
šinti, Alcazar - paverstą Ka
ro Mokykla bei kambarį ku
riame gyveno karo mokslus 
eidamas karalius Alfonsas 
XII, viduramžių sinagogą ir 
kt.

Kitą dieną Ispanijos Minis
teris pirmininkas, kurio pa
vardės neatsimenu, ir Užsie
nio reikalų ministeris marki
zas dėl la Cierva vaišino mus 
pietumis Madride. Pirmą 
kartą gyvenime teko valgyti 
iš auksinių indų su auksiniais 
peiliais, šaukštais ir šakutė
mis. Vaišės vyko ministerio 
pirmininko rūmų patio-kie 
me, kur iš už palmių lapų, 
nuo balkono, girdėjosi ispa
niška orkestro muzika.

Prieš apleidžiant Madridą 
mes trijų Pabaltijo valstybių 
delegatai vakarieniavom su 
ketvirtosios Pabaltijo vals
tybės - Suomijos Įgaliotu 
ministeriu Madride. Mat, 
Suomija jau tuomet turėjo 
savo pasiuntinybę Ispanijos 
sostinėje. Kaip žinome, tais 
laikais Suomija priklausė Pa 
baltijo valstybių grupei, vė
liau ji įsijungė į Skandinavi
jos valstybių bloką. Pasikei
tėme mintimis bendrai rūpi
mais klausimais. Ta proga, 
kaip juoką, Suomijos minis
teris papasakojo mums su 
kokiais klausimais jam ten
ka susidurti Madride. Į jo 
pasiuntinybę pradėjo lanky
tis vienas po kito suomiai jū
rininkai, prašydami duoti 
jiems pinigų sugrįžimui į uos
tus, kuriuose buvo jų laivai, 
nes jiem einant iš laivo iš jų 
buvę pavogti pinigai. Tie 
lankymaisi ir prašymai pasi
darė jam įtartini ir jis, pasi
kvietęs vieną iš tų jūrininkų 
į savo kabinetą, paprašęs 
pasakyti teisybę visai nesi
varžant, nes pinigai grįži
mui vis tiek jam būsią duoti. 
Jūrininkas jam pasakęs: ‘Po
ne ministeri, Ispanijos dan
gus toks mėlynas, gėlės taip 
kvepia ir Ispanijos moterys 
tokios gražios!’

Ne tik mes Pabaltijo vals
tybių delegatai, bet ir visų 
kitų po Pirmojo pasaulinio 
karo atsikūrusių ar susikū
rusių valstybių atstovai, Bar- 
celonoje susidūrėme su Kato 
lonijos separatizmo reiški
niais. Čia veikė kataloniečių 
patriotinės organizacijos, ku
rių atstovai pakvietė mus į 
kataloniečių tautinės muzi
kos ir šokių vakarą. Ta pro
ga jie tikėjosi iš mūsų supra
timo ir pritarimo jų išsilais
vinimo iš Ispanijos, atseit iš 

1921 m. kovo 10 d. Tautų 
Sąjunga sušaukė Barcelonoj, 
Ispanijoje, susisiekimo ir 
tranzito konferenciją. Nors 
Lietuvos valstybė tuo metu 
nebuvo pripažinta de jure 
ir dar nebuvo priimta į Tau
tų Sąjungą, bet ji buvo pa
kviesta į konferenciją pilna
teisiu nariu. Taip pat buvo 
pakviestos ir dalyvavo Lat
vija bei Estija. Tai buvo pir
moji tarptautinė konferenci
ja, į kurią buvo pakviesta at- 
sistačiusioji Lietuvos valsty
bė. Lietuvai ta konferencija 
buvo svarbi ir kitu požiūriu - 
joje iškilo Nemuno ir jo inta
kų sutarptautinimo klausi
mas, o Lenkijos pretenzijos į 
Nemuno aukštupį ir žemupį 
darė tą klausimą mums labai 
opiu. Lietuvos vyriausybė 
paskyrė mane atstovauti Lie 
tuvos valstybei Barcelonos 
konferencijoje. Glaudžiai 
bendradarbiavau su Latvi
jos delegacijos pirmininku, 
Užsienio reikalų viceministe 
riu Albats ir Estijos Pasiun
tiniu Paryžiuje Karei Pusta. 
Velykoms delegacijų pirmi
ninkai buvome pakviesti į 
Madridą. Didžiojo šeštadie
nio vakare Ispanijos karalius 
Alfonsas XIII priėmė mus sa
vo rūmuose drauge su kara
liene Eugenija, karaliene- 
motina Kristina ir visa kara
liška palyda. Tai iškilmei pa 
sisiūdinau pirmąjį fraką. Pri 
ėmimas padarė man didelį įs
pūdį tiek savo iškilmingumu 
tiek asmeniškais pokalbiais 
su karaliumi ir abiem kara
lienėm. Delegacijų pirminin 
kai buvome išrikiuoti valsty
bių alfabeto tvarka. Su kiek 
vienu iš mūsų karalius ir abi 
karalienės pasisveikino ir 
trumpai pasikalbėjo. Buvo 
aišku, kad prieš mūsų priė
mimą karalius buvo painfor
muotas apie mūsų atstovau
jamas valstybes ir jų proble
mas. Darydamas aliuziją į 
Lietuvos ginčą su Lenkija ka 
ralius pastebėjo, kad ypač 
mažoms valstybėms esą 
svarbu mokėti sugyventi su 
savo kaimynais. Karalienė 
teiravosi, ar Kuršas priklau
so Lietuvai, nes Kurše ji tu
rinti giminių. Atsisveikinda
ma ji sakė jog tikisi, kad Lie
tuvos vyriausybė paskirsian- 
ti mane Lietuvos atstovu 
prie Ispanijos sosto. Tą jos 
pareiškimą įterpiau į savo iš
samų pranešimą užsienio rei 
kalų ministerijai apie Barce
lonos konferencijos eigą ir 
jos atliktus darbus. Kai Už
sienio reikalų ministeris VI. 
Jurgutis jį paskaitė Ministe- 
rių Kabineto posėdyje, kara
lienės užuomina juos visus 
linksmai nuteikė, ir dar ilgai 
ji buvo linksniuojama. Ne
žiūrint to, atstovu Ispanijai 
manęs nepaskyrė. 1969 m. 
vasarą, kaip turistai, mudu 
su žmona Birute lankėvos 
tuose pačiuose Ispanijos ka
ralių rūmuose Madride. Pri
ėmimo salės ir gyvenamieji 
kambariai, anąsyk paties ka
raliaus mums parodyti, tebe

Kastilijos, siekimui, nes mes 
neseniai išsilaisvinę iš pri
klausomybės kitoms valsty
bėms, turėjome būti jautrūs 
jų aspiracijoms. Kadangi 
mes buvome Ispanijos vy
riausybės svečiai, tai pasi
naudojimas jų kvietimu pa
statė mus į keblią padėtį, ku
rios mes nebuvome numatę. 
Laimingu būdu jokių prie
kaištų iš Ispanijos vyriausy
bės nesusilaukėme.

Karo metu lietuviams pra
šant popiežius buvo paskel
bęs Lietuvos Dieną ir para
ginęs katalikų bažnyčias or
ganizuoti rinkliavą Lietuvos 
reikalams. Barcelonoje bu
vo susidaręs komitetas ‘Pro 
Lituania’, kurio primininkė 
buvo Katalonijos Mancomu- 
nidad’o (savivaldybės) pirmi 
ninko duktė. Savivaldybės 
pirmininkas pakvietė visų 
delegacijų pirmininkus iškil
mingiems pietums Mancomu- 
nidado rūmuose. Nustebau, 
kai man buvo paskirta pir
moji vieta šeimininko dešinė
je. Pietų metu jis man paaiš 
kino, kad taip padaryta są
moningai, nes jis turįs dide
lių simpatijų Lietuvai . Ka
talonijos ir Lietuvos istori
jos esančios panašios. Di
džioji Lietuvos Kunigaikšti
ja nustojusi savo nepriklau
somybės dinastijos ryšiais 
susijungus su Lenkija, pana
šiu būdu netekusi nepriklau
somybės ir Katalonija, dinas* 
tiškai susijungusi su Kasti
lija. Todėl, sakė jis, ir jo duk
tė vadovavo ‘Pro Lituania’ 
komitetui. Turiu prisipažin
ti, kad man tai buvo nepap
rastai maloni staigmena.

Barcelonos konferencija 
priėmė taisykles tarptauti
nėms susisiekimo ir tranzito 
konferencijoms organizuoti, 
tokių konferencijų reguliami- 
ną, konvenciją ir statutą dėl 
laivybai tinkamo tarptauti
nio intereso vandenų režimo, 
deklaraciją apie teisę į vėlia
vą valstybėms neturinčioms 
jūros kranto, kaip kad saky
sim Šveicarija, rekomenda
ciją dėl tarptautinio geležin 
kelių režimo ir rekomendaci
ją dėl uostų, kuriems taiko
mas tarptautinis režimas.

Konferencijai pasibaigus, 
į Berną sugrįžau pro Pary
žių, kur vakarą praleidau su 
Šveicarijos Politikos depar
tamento pareigūnu Turne- 
riu, su kuriuo turėjau daug 
reikalų Berne - tuo metu jis 
buvo Šveicarijos Pasiuntiny
bės patarėjas Paryžiuje.

Barcelonos konferencija 
ką tik atsistačiusios valsty
bės jaunam diplomatui iš 
Šiaudinės buvo didelis išgy
venimas ir naudinga mokyk
la.

WANTED JOURNEYMEN 
PATTERN MAKERS. MODEL 

MAKERS, MACHINISTS. METALS, 
W00D. PLASTIC.

Mušt be able to sėt up work from 
blue print & close tolerance. Top 

pay, benefits, heavy overtime.
MERCURY PRESENTATIONS 

INC.
2001 KARBACH 

HOUSTON, TEXAS 77092 
713-681-3255

(16-19)

New Yorko Perkūno choras gegužės 7 d. Philadelphijos 
Lietuvių Namuose stato operetę "Auksinės dienos’’ iš S. Rom- 
bergo "Student Prince’’. Veikalą Į lietuvių kalbą vertė J. Au- 
gaitytė ir G. Ugianskienė. Režisuoja Zenonas Jūrys. Choro diri
gentas Viktoras Ralys. Pagrindinius vaidmenis atliks solistai G. 
Ugianskienė ir V. Daugirdas. Nuotraukoje akimirka iš choro 
susirinkimo: Viktoras Ralys, pirm. Antanas Razgaitis ir Rasa 
Razgaitienė,

VAIZDAI UŽ FASADO ST. PERMINĄS

Sovietinėje civilėje teise- 
noje tragiškai garsėja tė
vystės teisių atėmimo by
los. Tai vaikų atėmimas. Tė
vai gyvi, bet valstybė tuos 
vaikus ima savo globon.

Įstatymas paremtas vals
tybės noru atimti vaikus iš 
juos žalojančios aplinkos. 
Ir mums įdomu žinoti, kodėl 
sovietų visuomenėje susida
ro tos "žalojančios aplin
kos’’, nors jau keli dešimt
mečiai žmonės mokomi 
"naujos moralės”, o ”bur- 
žuzinė ar religinė moralė” 
visai nuginkluotos, jos ne
gali veikti sovietinių, "su
žalotų” pavaldinių.

Tačiau, taip jau yra. So
vietinės moralės pseudo- 
mokslas neužaugino nei 
naujų dorybių. Sunkių nu
sikaltimų daug, alkoholiz
mas siaučia, moralinio pa
grindo nėra. Sovietinė pro
paganda sugriovė senus mo
ralės pamatus, o naujų ne
sugebėjo įskiepyti. Juk tie, 
naujieji, trapūs ir žmonių 
neįtikiną. Nauja sovietinė 
moralė, tai ”lojalumas” re
žimui. 0 kada režimas suta
patinamas su partiniais 
bonzais, apie kokias morales 
kalbėti ? ...

Vilniškė "Tiesa” (nr. 50) 
melodramatiškai prašneko 
apie tėvystės teisių atėmi
mo atvejus. "Motina gyva, 
o vaikas našlaitis ...” už
vardina savo rašinį Šalči
ninkų rajono liaudies teis
mo teisėjas Jonas Nekra- 
šius.

Štai sovietinio režimo ir 
tvarkymosi padaras, Šalči
ninkų gyventoja N. Zanie- 
gina. Ji dešimties vaikų mo
tina. Našlė. Jos niekad nė
ra namie. Ji nedirba. Ji al
koholikė. Atitinkami orga
nai užvedė jai vaikų atėmi
mo bylą ir visus jos vaikus 
patalpino internate.

Štai M. Ašakevičienė, 
penkių vaikų motina. Vyras 
paliko šeimą. M. Ašakevi
čienė girtuoklė. Vaikai ap
leisti.

Ir V. Tubelevičienė, sep
tynių vaikų motina. Vyras 
paliko šeimą. Ji girtuoklė.

Juk tai vis ne per porą 
metų susidariusios tragedi
jos. Tai, nelyginant, visuo
meninės votys, kurios neju
čiomis plinta visuomenėje, 
kurios dogmos neteikia 
žmonėm moralės. Kiekvie
noje visuomenėje tokių da
lykų galima rasti. Bet so
vietinė santvarka užsianga
žavo, kad skurdo, vargo ir 
tokio sunkaus amoralumo 
”naujoje” visuomenėje ne
bus. Visus tuos negalavi
mus ilgai vadino "senos, 
prakeiktos santvarkos” pa
likimu. Ir po šešių dešimt
mečių Rusijoje, po trijų de
šimtmečių okupuotoje Lie
tuvoje, matome landynių ir 
jų palydo — palaidumo ir 
alkoholio — klanus.

šie vaizdai už skaidriomis 
spalvomis išdažytų reklami
nių fasadų rodo, kad sovie
tinė santvarka daug laimė
tų respektuodama seną, 
šimtmečių gerbtą ir prakti
kuotą moralę.

Sovietinės tėvystės atė
mimo bylos yra tipingas sa
vigarbą praradusios visuo
menės vaizdas. Lytinis pa
laidumas, alkoholizmas, ko
va dėl skurdaus uždarbio, 
gyvenamojo ploto stoka, 
desperacija, ateities netu
rėjimas, botagas darbe, 
nuolatinis asmens sekimas, 
įkyrėjusi propaganda, ir 
žūstančios sveikatos pro- 
problemos — viskas tai su
daro sąlygas savo landynė
mis pralenkti kapitalistinių 
kraštų negalavimus.

Tad vardan ko sovietinės 
tvarkos įtvirtinimas pagul
dė milijonus aukų ir teroru 
valdė šalį per šešiasdešimtį 
metų?

TRUCK-TRACTORS
Put your tractor under lease to a 
48-State long haul carrier whcr fur- 
nishes permits, tolis & PD. PL & 
Cargo insurance. Ve pay totai mi- 
leage, loaded & ampt.ying and are 
busy year round. Ve need single 
axle & shoft wheel base tandums. 
Call Today. INCORPORATED CAR- 
RIERS, LTD, 214-259-2628. (14-18)
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KŪRYBA IR MOKSLAS

didysis onns ms jisiubuie
Svetinguose Onos ir Jono 

Gradinskų namuose, kovo 
mėn. 23 d. Dainavos ansam-

z KAZYS
§ BRADLJNAS
S

• Juozas Toliušis. TRY
LIKTOJI LAIDA. Pasako
jimų pynė jaunimui. JAV 
LB švietimo Tarybos leidi
nys su LF finansine para
ma. Viršelis ir iliustracijos 
A. Jakšto. 256 psl. Kaina 4 
dol. Gaunama pas leidėjus 
šiuo adresu: A. Kareiva, 
7030 So. Rockwell St., Chi- 
cago, III. 60629.

z

(/) 
z
5 ALKANA
I KELIONĖ<" N <

• Kazys Braziūnas. AL
KANA KELIONĖ. Poezija. 
Aplankas Vytauto O. Vir- 
kau. 120 psl. Kietais virše
liais kaina 6 dol. Išleido 
Ateitis, 17689 Goldwin Dr., 
Southfield, Mich. 48075.

•NAMŲ IR ARTIMIAU
SIOS APLINKOS ŽODY
NĖLIS. Paruošė Rimas Čer
nius. Išleido JAV LB švie
timo Taryba. 76 psl. Kaina 
2.50 dol. Galima užsisakyti 
šiuo adresu: A. Kareiva, Į 
7030 So. Rockwell St., Chi- 
cago, III. 60629. Tai mokyk
lai ir šeimai parankus žo
dynėlis.

vienos 
aistros 
istorija

Migelis Unamimo

• Migelis Unamuno. VIE
NOS AISTROS ISTORIJA. 
Romanas. Vertė Povilas 
Gaučys. Išleido Rūta 1977 
m. Kalbą žiūrėjo Pr. Raz
minas. Viršelis Vytauto 
Virkau. 160 psl.

JURGIS JANUŠAITIS

blio vadovybė susitiko su 
spaudos, radijo ir LTV at
stovais, pasidalinti artėjan
čiais didžiojo užmojo — 
Kūlgrindos pastatymo rū
pesčiais.

Šio muzikinio veikalo lib
reto autorė rašytoja Nijolė 
Jankutė, švelnios sielos mo
teris, labai mėgstanti fan
tastini pasaulj. Ji, kaip pa
ti teigia, dar vaikystėje 
daug skaitė knygų ir dr. Jo
no Basanavičiaus raštuose 
susidomėjo velnių ir sielų 
gyvenimu. Ji visada širdyje 
nešiojo svajonę, kada nors 
parašyti ir kupiną fantazi
jos, tačiau gyvenimiškai 
tikrą veikalą. Ir maždaug 
prieš dešimtį metų, tuome
tinio Dainavos ansamblio 
pirmininko Jono Paštuko 
paskatinta, parašė Kūlgrin
dą, fantastinį, su įdomia in- 
tryga, drauge ir gyvenimiš
kai tikrą veikalą. Jis sceną 
negreitai išvydo. Keletas 
muzikų žadėjo parašyti mu
ziką, tačiau įvairios prie
žastys Kūlgrindą stūmė už
marštin. Tik laimingai lais
vės kraštą pasiekęs Aloyzas 
Jurgutis, okup. Lietuvos 
augintinis, ėmėsi ryžtingai 
dirbti ir parašė šiam veika
lui įdomią, gražią muziką. 
Taigi Kūlgrinda pasirodys 
scenoje gegužės 7 ir 8 d.d. 
Marijos aukšt. mokyklos 
auditorijoje.

Muzikas Aloyzas Jurgu
tis susirinkusiems išdėstė 
Kūlgrindos muziką, ji bū
sianti dvejopa, prologe ir 
epiloge daugiau moderniz
mo atspindžių, gi kituose 
veiksmuose grynai lietuviš
kų meliodijų nuotaikos. 
Maestro gėrėjosi autorės 
Nijolės Jankutės libretu, 
įdomia intryga ir teigė, kad 
šis muzikinis veikalas bū
siąs, žiūrovams ypatingai 
įdomus.

Dainavos ansamblis šiuo 

Kūlgrindos prologas — iš intensyviai vykstančių repeticijų viena akimirka. Priekyje kairėje 
solistė Roma Mastienė. V- Jasinevičiaus nuotr.

metu gerokai atjaunėjęs, 
daug naujų veidų, neblogų 
pajėgų. Choras stiprus. Tai
gi turėsiąs galimybės pla
čiau pasireikšti Kūlgrindo
je. O taip pat dėkingas par
tijos yra solistams, due
tams ir trio.

Kad Kūlgrinda scenoje 
sušvistų prideramai gerai, 
daug sielos įdeda režisierė 
Zita Visockienė, turinti il
gametę praktiką sceninių 
veikalų pastatymuose. Ji 
jau apie 15 metų su mažo
mis pertraukomis dirba ir 
Dainavos ansamblyje, pa
ruošusi ne vieną scenos vei
kalą.

Režisierė pasižymėjo, kad 
iš turimo „molio” norima 
padaryti gerą, vientisą 
spektaklį. Tačiau atsiminti- 
na, kad laikas toks ribotas. 
Juk tenka repetuoti nuo 
darbų atliekamu laiku ir tai 
tik vieną kitą kartą savaitė
je. O Kūlgrindos pastaty
mas reikalaująs išradingu
mo, įdomūs personažai, nes 
gyvenimas vyksta užburto
je saloje, ar tai kaime prie 
ežero, kur personažai — 
laumės, laukiniai, raganos, 
na, ir realūs žmonės gyve
na fantastiniame, o drauge 
ir realistiniame pasaulyje.

Kūlgrindos sėkmingumui 
daug priduos ir tinkamas 
scenovaizdis, kuriuo rūpina
si dail. Korsakaitė-Sutku- 
vienė. Tai dailininkės pir
mas bandymas, tačiau ji 
šioje srityje ne naujokė ir 
dekoracijos būsiančios ne 
plokščios, kiek moderniškos, 
su demensijomis.

Gi Monika Kripkauskienė 
ruošia drabužių eskizus ir 
rūpinasi kostiumais.

Į Kūlgrindos vyksmą 
įjungiamas Jaunučio Puo
džiūno studijos baletas, 
daugiau raganiškos išraiš
kos, fantastinis.

Gros Chicagos Lyrik ope
ros ir simfoninio orkestro 
16 žmonių orkestras.

Lietuvių spaudos, radijo ir LTV atstovai pokalbio apie Kūl
grindos pastatymą metu. Iš kairės: T. Siutas, A. Baronas, libreto 
autorė rašytoja Jankutė, J. Janušaitis, M. Kripkauskienė, mu
zikos autorius komp. Aloyzas Jurgutis ir F. Šlutienė.

V. Jasinevičiaus nuotr.

Pokalbio metu Daina
vos ansamblio rūpestinga
sis pirmininkas Aleksas 
Smilga iškėlė Kūlgrindos 
pastatymo finansinius sun
kumus. Atseisią 20,000 dol. 
Gi kad ir visi bilietai' būtų 
išparduoti, toli gražu ne
padengtų išlaidų. Šiltu ir 
pagarbiu žodžiu prisiminė 
ilgamečius Dainavos an
samblio globėjus, dr. Leoną 
ir Ireną Kriaučeliūnus, ku
rie per daugelį metų savo 
stambiomis aukomis, globo
dami Dainavą, įgalino at
likti didžiuosius užsimoji
mus.

Dainava laukia mecenatų. 
Valdyba išsiuntinėjo apie 
100 laiškų ir prašė paramos. 
Tikimasi, kad daugelis į 
valdybos šauksmą atsilieps 
su auka.

Iki Kūlgrindos spektaklių 
nedaug beliko laiko. Tad 
Dainavos ansamblyje dabar 
pats didysis darbymetis. 
Kada tik stabtelėsi repetici
jose, visada junti ypatingo 
darbo nuotaikas. Režisierė 
iš turimo „molio” tikrai 
nuoširdžiai lipdo persona
žus, žingsnis po žingsnio 
judesys po judesio visus da
lyvius veda į gražias, įdo
mias scenas.

Maestro Aloyzas Jurgu
tis, net švarką numetęs, 

spaudžia solistus, kad jų 
partijos džiugintų žiūrovą 
O štai, va, apie 70 choristų 
choras sudrebina žemę, žo
džiu, dainaviečiai nemiega, 
bet visa širdimi ruošiasi 
Kūlgrindos pastatymui.

Gi už šį didįjį užmojų, už 
padovanojamą muzikinį vei
kalą, tenka padėka libreto 
autorei Nijolei Jankutei, 
muzikui Aloyzui Jurgučiui 
ir darbščia j ai Dainavos an
samblio valdybai: pirminin
kui Aleksui Smilgai, vice
pirmininkams Jonui Paštu- 
kui ir Aleksandrui Atučiui, 
sekretorei Danguolei Ilginv- 
tei, iždininkui V. Radžiui ir 
padėjėjai Petronėlei Seniū- 
nienei, narei Nelei Paulaus
kaitei.

Šia proga prisimintina, 
kad Dainavos ansamblis 
veikia jau 32 metus. Įsikū
rė Vokietijoje, Hanau lietu
vių stovykloje 1945 m. Jo 
krikšto motina buvo š. m. 
sausio mėn. 1 d. tragiškai 
žuvusi E. Gaučienė, visa 
širdimi mylėjusį ansamblį.

Dainava, atsikūrusi Chi
cagoje, yra davusi virš 200' 
koncertų, 11 muzikinių vei
kalų, 5 klasikines oratori
jas, ir 4 lietuviškas kanta
tas. Yra daug kur koncer
tavusi, o Chicagoje didžiuo
se minėjimuose atlikusi 
daug kartų programas.

Kūlgrinda yra Dainavos 
ansamblio naujoji svajonė 
ir tikime, kad ją scenon iš
ves su dideliu pasisekimu. 
Sėkmės!

WANTED AT ONCE |OURNEYMF?J 
AUTOMATIC SCREW MACHINE 

OPERATORS & SĖT UP MEN 
Experienced on Nailonai Acmes. Mušt 
be able to sėt up work from blue 
prints & close tolerance. Days, 50 to 
55 hour week.
Excellenl pay, (ringes and vvorking 
condilions.

Call 313-426-4637
DEXTER AUTOMATIC PRODUCTS 

COMPANY 
3045 Broad St.

Dexter, Mich. 48130
<9-2Q)

WANTED JOURNEYMEN
OR

1ST CLASS SKILLED

MOLDMAKERS
MUŠT BE ABLE TO SĖT UP WORK 
FROM BLUE PRINTS & CLOSE 
TOLERANCE ON PLAST1C INJEC- 

T1ON MOLDS.
EXCELLETNT OPPORTUNiTY FOR 

QUAL1FIED I-IELP.

Shop location 1-94 & Harper 
313-792-5330

(14-16)
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UKRAINIEČIU TRAGEDUA...
(Atkelta iš 1 psl.) 

laiko ukrainiečius pravosla
vus savo tautos žmonėmis 
ir su pašaipa sutinka ukrai
niečių kalbas apie Ukrainos 
”samostijinoste”. Ne kitaip 
lenkai žiūri į ukrainiečius 
katalikus. Nesveika tautai 
priklausyti keliems tikėji
mams ir turėti savybėje 
ryškų antagonizmą vieni ki
tiems ... Taip, vienok, at
sitiko ukrainiečiams. Am
žių Įtaka suskaldė juos ti
kėjimais. Tik demokratinė 
ir nepriklausoma Ukrainos 
Valstybė vėl juos sujungs 
į didelį kūrybingą monolitą.

Dabar, pagal minimą pra-. 
nešimą, ukrainiečiai katali
kai kovoja dviejuose fron
tuose. Vienas frontas — 
ateistinis režimas. Kitas 
frontas — Vatikano nere- 
agavimas į ukrainiečių ka
talikų šauksmus, be atsa
kymo paliekamas ukrainie
čių katalikų SOS vaitoji
mas. Todėl šis pranešimas 
atvirai kalba apie Vatikano 
”Ostpolitik”, tai yra apie 
oficialiai negarsintą Vati
kano santalką su sovietų re
žimu.

Visas tai keistas reiški
nys, gal būt, samprotauja 
biuletenis, paremtas mistiš
ka Fatimos pranašystės ga
limybe. Portugalijoje buvo 
šv. Panelės pasirodymas, 
zaidėjęs visą Rusiją atversti 
į katalikybę. Tuo pagrindu, 
esą, sukurta ir Vatikano 
"Ostpolitik” — savotiškas 
nesipriešinimas blogiui, nes 
gėris įveiks blogį.

Tai teoriniai, idealiniai, 
mistiniai dialektiniai sam
protavimai. Atviro konflik
to nebuvimas esą skatina 
gėrį ryškiau ir giliau užval
dyti protus ateistinėje vals
tybėje. Ta dingstimi tik kai 
kurios enciklikos kalba apie 
bedievystę, apie ateizmo 
gręsmę. Vienok nebūna Va
tikano protestų dėl tikėjimo 
persekiojimo Sovietų Są
jungoje. Niekad nebuvo 
pav. Vatikano laiško ryš
kesniam religiniam kovoto
jui Sovietuose, kokį matė
me neseniai: prezidento 
Carterio laiškas Sacharo
vui.

Mes gi graudžiai atsime
name Lietuvos partizanų 
laišką Popiežiui... Padari
nių nesulaukta. Ir tada vei
kė ”Ostpolitik” ?

Reikalai su ”Ostpolitik” 
susikloja visai tragiškai. 
Taip rašo aptariamas pra
nešimas :

”Rusų pravoslavų bažny
čios galva, Pimen, kardino
lo Willebrands akivaizdoje 
paskelbė ’galą’ Bresto uni
tams ir totalinį Ukrainų 
Katalikų Bažnyčios sugrio
vimą ir jos ’triumfalinį’ su
grįžimą į Rusų pravoslavų 
bažnyčią. Ir oficialus Vati
kano atstovas, kardinolas 
Willebrands, tylėjo, o to
kiu svarbiu momentu argi 
galima tylėti. Kas tyli, tas 
sutinka.”

Pranešimas mini apie Va

tikano tylą dėl Vengrijos ir 
Lietuvos. Ir kad Vatikanas, 
dėl tos miražinės ”Ostpoli- 
tik” nesutiko įsteigti Ukrai
nos katalikų patriarchatą, 
pateisinęs nesteigimą ”gru
biu įsiterpimu į SSSR vi
daus reikalus”.

Ukrainiečiai katalikai gal
voja, kad jų negynimas 
kaip tik paskatina jų per
sekiojimus. Jie, esą, banda, 
kuri neturinti ganytojo. 
Tad ukrainiečiams katali
kams tenka grumtis dvie
juose frontuose. Itin skau
dus nuolatinis bandymas iš
gauti apgynimo žodį iš Va
tikano sferų.

Ši įtempta ir tragiška pa
dėtis priverčia ukrainiečius 
katalikus paliesti nesubor- 
dinacijos problemą. Istorija 
nurodo, kad nesubordinaci- 
ja hierarchine prasme būna 
teisėta, šventas Paulius, 
apaštalai, garsieji teologai, 
šventas Tomas Akvinietis, 
šventas Robertas Bellar- 
mine, kiti. Nesubordinaci- 
jos akstinas glūdi, kad hie
rarchinė vyresnybė negina 
Dievo reikalo ir lieka, pavo
jaus akivaizdoje, pasyvi, 
neveikli, aboji.

Tokios desperatiškos prie
laidos suskamba teksto pa
baigoje. Jų išvados neryš
kios. Perspektyvos dar už 
įvykių ir persekiojimų išsi- 
vystimo šydo. Tačiau ma
tyti, su kokiu apmaudu kal
bama, kad viltys neatsaky
tos, kada šauksmai neatsa
kyti.

Gal būt tai žmonių suge
bėjimas aštriai kentėti šiuo
laikinėje padėtyje ir nege
bėti pažvelgti problemai į 
akis amžių perspektyvoje?..

Kaip ten bebūtų — ka
zuistika, dialektika, misti
ka — o JAV prezidento J. 
Carterio pareiškimai as
mens laisvių adoracijos te
momis ir, dargi; laiškas as
mens laisvių kovų čempio
nui — tai žiburiai subarba- 
rėjimo chaose. Gal būt to
kių žiburių ir laukia apmau
do parblokšti ukrainiečiai 
katalikai? Ar sulauks?

WANTED EXPERIENCED 
MACHINE REPAIRMEN

Mušt be fully qualified to repair ddll 
presses, lothes. mills, gear macninery, 
and malte shafts and bearings as 
needed. Full benefit program & ample 
overtime opportunities.

MELLING TOOL CO.
145 W. MONROE ST.

JACKSON. MICH. 49204

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

Savininkai vienintelio lietuviško motelio Palm Beach, Floridoje, maloniai 
kviečia savo tautiečius atvykti bet kuriuo metų laiku praleisti savo atostogas jų 
gražioje nuosavybėje — OCEAN HOLIDAY RESORT MOTEL — kuri randasi 
tarp Atlanto ir Worth ežero — 3120 So. Ocean Blvd. (A-l-A), Palm Beach, Fla. 
33480. Patogūs, įvairaus dydžio, pilnai šaldomi ir šildomi, kambariai ir butukai 
su virtuvėlėmis ir vonios kambariais, televizija ir telefonu, privatus 400 pėdų 
ilgio pajūris, didelis šildomas baseinas. Kainos žemiausios Palm Beach pajūryje.

Lietuviai motelio vedėjai mielai patarnaus, jei kreipsitės raštu aukščiau 
nurodytu adresu ar skambinsit telefonu (305) 582-7447.

KAZIO KASAKAIČIO NETEKUS
Lietuvių Teisininkų Drau

gijos Chicagos skyriaus 
pirm. Algirdo Budrecko at
sisveikinimas, vietoj kalbos 
prie karsto.

Netikėta Kazio Kasakai- 
čio mirtis daug skaudžiau 
išgyvenama ne tik giminių, 
artimųjų, bet ir jo bendra
minčių ir profesijos kolegų. 
Velionis priklausė Lietuvių 
Teisininkų draugijos Chica
gos skyriui nuo pat jo Įsi
kūrimo dienos.

Asmenį labiau pradeda
me Įvertinti, kuomet jo ne
tenkame. šiuo atveju mano 
pareiškimas nebus trafare
tinis, nes velionis Kazys bu
vo neeilinė asmenybė. Jo as
meny netekome daug pasi
darbavusio ne tik Lietuvo
je, bet ir tremtyje žmogaus.

Velionis buvo baigęs Kau
no Vytauto D. universitete 
teisių fakultetą ir dirbo Vi
daus reikalų ministerijoje 
referentu.

Tremtyje aktyviai reiškė
si Tautinėje Sąjungoje, 
Neo-Lithuania korporacijo
je, Lietuvių studentų tauti
niam sambūryje ir L.T.D. 
Chicagos skyriuje daug 
dirbdamas valdybose. Be or
ganizacinių darbų velionis 
rašė ir Į lietuvišką spaudą.

Savo pavyzdingu gyveni
mu, tolerantiškumu ir mo
kėjimu su visais sugyventi 
buvo gerbiamas ir mėgia

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

mas. Tai buvo didžios inte
ligencijos žmogus, tad su 
visomis geromis ypatybė
mis pasiliks mūsų atminime 
kaipo šviesi asmenybė.

Mirtis užverčia velionio 
gyvenimo paskutinį lapą, 
bet ta pati mirtis atverčia 
naują knygos lapą. Tai am
žino atminimo tautoje kny
gą, kurios nepajėgs užvers
ti. Tokio tautos knygos lapo 
yra užsitarnavęs ir vertas 
velionis kolega Kazys.

Šiandien man yra sunki 
ir liūdna pareiga amžiams 
atsisveikinti ir tarti pasku
tinį sudie mielas kolega Ka
zy. Tu buvai garbus mūsų 
L.T.D. Chicagos skyriaus 
narys. Mes teisininkai len
kiame prie Tavo karsto sa
vo galvas ir reiškiame gilią 

Mažeika 8/Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845SOUTH WESTERN AVĖ. 
CHICAGO, ILL.
Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

užuojautą skausmo prislėg
tiems, broliui, seserims ir 
artimiesiems.

Ilsėkis ramybėje toli nuo 
savo brangios tėvynės Lie
tuvos, kurią Tu taip mylė
jai ir dėl jos laisvės ir ne
priklausomybės nenuilsta
mai nuoširdžiai dirbai, savo 
jėgas aukojai ir kovojai.

L.T.D. Chicagos skyriaus 
pirm. Algirdas Budreckas ii' 
valdyba.

TOOL AND DIE MAKER
We are an established Cleveland 
company looking for an aggressive. 
self motivated person qualified to 
maname the tool and dies dept., exp. 
in all aspects of tool and die making. 
and with some knowledge of machin<.’ 
maintenance and general plant opera- 
tions. Excellent benefits including 
overtime, holidays, vaca tions an 1 
hospitalization. Salary open, based 
on ability and exp. Call for appt. M r. 
D. BARTLETT, 216-7 71-6994.

DIE-CUT PRODUCTS CO.
1801 East 30th Street
Cleveland, Ohio 44114
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Australijos padangėje
— ANTANAS LAUKAITIS

SYDNĖJAUS LIETUVIS PER
AMAZONIŲ KRAŠTĄ

Keliautojas ispanas Vitai 
Alsar, kuris su ant plausto 
pastatyta būda, pavadinta 
Las Balsas, perplaukė Paci- 
fiko vandenyną iš Eąuadoro 
į Australiją, šiuo metu su sa
vo 23 kompanijonais keliau
ja per džiungles ir Andų kal
nus link Amazonės upės, kur 
bus jų pirmoji ilgesnė susto
jimo vieta, nes ten jie pra
dės statytis ispaniško sti
liaus senoviškus, seniau ka
ro žygiams naudojamus, 
laivus ir su jais pasileis per 
galingą Amazonės upę ir vė
liau Atlanto vandenyną, į Is
paniją.

Šioje grupėje vienas iš ar
timiausių Alsaro kompanijo- 
nų, pas kurio tėvus Sydnėju
je vyko paskutiniai pasiruoši 
mai prieš išvykstant iš Aus
tralijos, yra 22-jų metų lietu
vis Paulius Janavičius, Uni- 
versity of N.S.W. baigęs me
chaninę inžineriją. Jis buvo 
gavęs labai gerą darbą, ta
čiau, nors ir prieš savo tėvo - 
taip pat didelio kelionių ir 
gamtos mylėtojo - norą, jis 
atsisakė darbo ir pasirinko 
šią pavojingą ekspediciją. 
Jis sako - ‘Aš to niekad nepa- 
keisčiau į bent ką brangiau
sio pasaulyje, nes tokia eks
pedicija gali papulti tik kar
tą gyvenime. Iki šiol aš bu
vau padaręs tik 500 mylių ke 
lionę dviračiu po Australiją 
ir niekada nebuvau iš jos iš
vykęs.’ Nors iki šiol, kaip jis 
sako, jų grupė, pasiekus Qui- 
to, ėjo tik keliais ir miegoda
vo haciendose.

Pauliaus draugas, nesenai 
gavę masterį tame pačiame 
N.S.W universitete, yra 32 
metų geologistas čilietis Hu- 
co Becerra, kuris buvo vie
nas iš Las Balsas’ plausto 
ekspedicijos dalyvių, prieš 
tai dalyvavęs taip pagarsėju 
šioje KonTiki ekspedicijoje. 
Jo manymu, senovės žmo
nės plaukdavo laivais ilgas 
distancijas per Pacifiką ir tie 
jų laivai buvo patys primity- 
viškiausi. Jis galvoja, kad 
pats pavojingiausias šios vi
sos kelionės tarpas bus kai 
jie pasieks vandenyną ir per 
jį plauks į Ispaniją.

jai ir mėgėjai. Dalyvių am
žius yra neribotas ir rašinio 
forma gali būti novelė, apy
saka ar atsiminimai, veiks
mui vykstant Lietuvoje ar 
išeivijoje. Jis komisijai turi 
būti paduotas iki lapkričio 
mėn. 1 dienos. Premija lai
mėtojui yra $500. Premijos 
įteikimas yra numatomas 
per VI-ją Tautinę Skautų 
Stovyklą, 1978 metų pradžio
je. Šiuo konkursu ASS tiki
si praturtinti lietuviškąjį 
spausdintą žodį Australijoje,

• Šių metų pradžioje bu
vo sudaryta nauja Australi
jos Baltų Taryba. Lietuvių 
Bendruomenės įgaliotiniai 
yra Vytautas Neverauskas 
ir Juozas Lapšys.

• Paskutiniu laiku vyres
niųjų lietuvių tarpe pasitai
ko vis daugiau ir daugiau mi
rimų. Sydnėjuje mirė, ilgiau 
vėžiu sirgęs 62 metų LKV 
Ramovės primininkas Vikto
ras Bižys. Kilimo dzūkas, 
nuo Veisėjų, jis buvo baigęs 
Lietuvoje Žemės Ūkio mo
kyklą ir dirbo Lietūkyje. 
Tarnavo Lietuvos karo avia
cijoje. Australijoje gyveno 
Sydnėjaus priemiestyje ir 
dirbo kaip manadžeris Grand 
viešbutyje Rockdale. Paliko 
žmoną (Labutytę), dukrą Ni
jolę ir sūnus Gediminą ir Al
gimantą. Tautiečių jis buvo 
gausiai palydėtas į kapus.

Širdies liga Sydnėjuje mi
rė Petras Zaremba, 66 metų 
amžiaus. Gimimo nuo Uk
mergės, baigęs Giedraičių vi- 
duriniąją mokyklą, įstoja į 
kariuomenę, kur baigia sani
tarijos mokyklą. Buvo akty-

slaptingas kraštas yra toks 
turtingas auksu, kad jo val
dovas aukso dulkėse maudy
davosi. Savo kelionėje, jo va 
dovaujama ekspedicija daug 
kartų kartų turėjo aštrias ko
vas su Pietų Amerikos gar
siausiomis indėnų grupėmis. 
Jis buvo užpultas aukštų mo 
terų, kurios buvo apsiginla- 
vusios lankais ir strėlėmis ir 
jas jis pavadino mistiškomis 
amazonėmis. Jis taip pat ko
vojo su dar šiandien žinoma 
pačia žiauriausia indėnų Au- 
cas gimine, kuri per paskuti
niuosius 20 metų ietimis nu
dūrė keliolika misionierių. 
Dar ir šiandien, nukeliavus 
pavieniui per toli į jų žemes, 
pasitaiko nemažai dingimų, 
nežinant kas su tais žmonė
mis atsitiko. Jis taip pat už
tiko ir baltų indėnų, kurie bu 
vo keletą inčų aukštesni už 
jo paties ispanus, aiškiai įro
dant, kad Pietų Amerika bu
vo jau anksčiau atrasta beke
liaujančių europiečių, kurie 
susimaišę su vietiniais, išau
gino baltuosius indėnus. Ir 
dabartinės ekspedicijos na
riai, kurioje dalyvauja ir mū
sų P. Janavičius, nesitiki, 
kad jie bus taip žiauriai už
puldinėjami, kaip kad buvo 
jų primtakūnai. Jie nemano, 
kad jiems teks ir tokį alkį, vus šaulys. Australijoje dir- 
tro škulį ir ligas perkentėti, bo valdiškame darbe ir buvo 
kaip kad turėjo Orellana iabai gražiai įsikūręs, su žmo 
1542 metais. Tačiau po jlgos na išaugindami dukrą, kuri 

kaip dantistė dabar dirba 
Anglijoje. Aktyviai reiškėsi 
lietuviškame Australijos gy
venime.

Taip pat Sydnėjuje mirė 
54 metų, buvęs uolus skautų 
vadovas, Algis Druskinis. Ki 
limo mažeikietis, karo metu 
jis buvo gen. Plechavičiaus 
rinktinėje, bet jai susilikvi- 
davus, paimamas kariškiems 
darbams į Vokietiją. Po ka
ro, Linz ir vėliau Ried sto
vyklose, suburia lietuvišką 
jaunimą ir įsteigia skautus. 
Atvykęs į Sydnėjų, sukuria

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE 

SPECIALUS VAJUS
• šio vajaus sąlygomis galima apsidrausti tik Class 

V-2— tai yra viso amžiaus apdrauda, kuriai mokesčiai 
mokami per 20 metų. Apdraudos dydis — $2,000 arba 
$1,000.

• Apsidrausti gali visi nuo 1 iki 70 metų amžiaus.
• Sveikatos patikrinti nereikia.
• šio vajaus metu apsidraudę gauna 45% nuolaidą 

nuo pirmųjų metų mokesčių ir 10% nuolaidą nuo sekan
čių 19-kos metų mokėjimų.

• Po trijų metų garantuojama paliudymų piniginė 
vertė (Cash Surrender Value) ir apmokėta apdrauda 
(Paid-Up Value).

• šia apdrauda turi teisę pasinaudoti SLA nariai, jų 
šeimos, taip pat ir jų prieteliai1 ir lietuvių draugai.

• Norint apsidrausti, reikia kreiptis į savo Kuopos 
Finansų Sekretorių arba organizatorių telefonu ar laišku. 
Jis jum įteiks užpildyti ir pasirašyti suprastintą Non- 
Medical aplikaciją. Taip pat sumokėkite Finansų sekreto
riui pirmųjų metų mėnesinius arba metinius mokesčius.

• Įsirašyti į Susivienijimo Lietuvių Amerikoje yra 
dabar geriausias laikas.

• Mums visiems reikia didesnės gyvybės apdraudos, 
kadangi viskas nuolat brangsta.

• Apdrauda pradės galioti nuo sekančio mėnesio pir
mosios dienos, kai SLA Centras jūsų aplikaciją bus apro
bavęs ir gaus jūsų pirmuosius mėnesius arba metinius 
mokesčius.

• Jeigu Finansų sekretoriaus arba organizatoriaus 
adreso neturite ir jeigu jūsų apylinkėje SLA kuopos nėra, 
prašoma kreiptis į SLA Sekretorę:

Mrs. G. Meiliūnas
Lithuanian Alliance of America
307 West 30th Street 
New York, N. Y. 10001 
Tel. (212) 563-2210

(13-18)

Šios visos ekspedicijos 
tikslas yra praeiti tuo pačiu 
keliu, kai prieš 435 metus 
Ispanijos ekspedicijos atra
do ir vėliau užėmė Amazo
nės upės vietoves. Francis- 
co de Orellana vedė savo vy
rus su plaustais iš Eųuadoro 
per tropinius kraštus iki kal
nynų ir Quito. Jie perėjo 
Andų kalnus, kurie siekia 
14,000 pėdų ir ten atrado 
Amazonės ištaką, praside
dančią didelėse džiunglėse, 
100 mylių į rytus nuo Quito, 
pasiekiant Napo upę, kuri 
yra viena iš pagrindinių 
Amazonės upės vandens tie
kėjų.

Vadovas Orellana, kaip ir 
daugumas jo tautiečių norė
jo ištirti seną ElDorado le
gendą, kuri sakė, kad šis pa-

ir sunkios kelionės per džiun
gles ir vėliau perplaukus 
Braziliją, sunkiausias kelias 
bus per Atlantą, senoviškais 
karo laiveliais, kurių ilgis 
yra tik 35 pėdose

Ši ekspedicija, kurią be Is
panijos vyriausybės remia 
televizijos bendrovės, kiti 
kraštai ir geografijos žurna
las, visur yra sutinkama vie
tinių gyventojų labai entu
ziastingai. Viename kaime
lyje, gyventojams sužinojus, 
kad šios ekspedicijos keliau
ninkų tarpe yra du veterina
rijos gydytojai, jie buvo pa
prašyti padaryti operaciją 
sergančiam arkliui. Kai kiti 
kompanionai ilsėjosi ir valgė 
abu gydytojai sėkmingai pa
darė arkliui operaciją ir jį pa 
gydė.

Šiuo metu ekspedicija stu
miasi per aukštumas link 
Napo upės, kuri įteka į Ama
zonę ir prie jos esančiame 
Coca mieste jie pradės staty
ti senoviškus laivus, su 
kuriais teks plaukti 1000 my
lių į žemyno vidurį, savo pa
lydovais turint gėlo vandens 
ryklius, dolfinus ir dažnai su 
tinkamus kokaino kontraban
dininkus, kurie su savo laive
liais jį veža iš Perų į Kolum
biją.

šeimą ir gyveno ramų gyve
nimą, dažnai padėdamas įvai 
riuose lietuviškuose reika
luose.

Adelaidėje mirė 63 metų 
Palmira Birbilienė, 68 metų 
Bronius Pavilauskas ir 62 
metų Juozas Klimas.

• Brisbane ir Sydnėjuje 
gerai pažįstama buvusi kvali 
fikuota kompiuterių progra
mos specialistė Onutė An
driulytė, paliko savo šį pel
ningą darbą ir išvyko kaip 
misionierė dirbti į Šiaurės > 
Queensland, Broomie vysku 
pijoje, kurioje vyskupas yra 
vokietis. Jo vyskupija api
ma 283,000 kvadratinių my
lių, kur gyvena apie 19,000 
vietinių aboridžinų, iš kurių 
apie 3000 yra katalikai. O. 
Andriulytė bus aboridžinų 
bendrabučio vedėja.

• Į Sydnėjaus ‘Dainos’ 
chorą atgal sugrįžo buvęs jo 
dirigentas Bronius Kiveris, 
kuris, padedant jaunajai di
rigentei Zitai Belkutei jau 
pradėjo darbą su choru. Jau 
yra atrinkta 1978 metų Dai
nos Šventės Sydnėjuje re
pertuaras. Komisiją sudarė: 
B. Kiveris, S. Žukas, Z. Bel- 
kutė, R. Zakarevičius, A. 
Kramilius, P. Nagys ir J. 
Maksvytis.

. MACHINE REPAIRMEN
This Ist shift opening at our BelI- 
fontaine Plant offers good waf’es, 
houi's and working conditions.. Qua- 
iifications include the salisfactorv 
conipletion of an established 4 year 
apprenticeship program or its equi- 
valaient in work experience.

APPLY OR CAL.L COLLECT- 
GOULD INC.

CIRCUIT PROTECTION DIV,
811 N. MA1N ST. 

BELLENFONTAINE, OHIO 43311 
513-593-6010

Equal Opportunity Employer 
(14-16)

LITERATŪRINIS
KONKURSAS

Skautų akademikų Ade
laidės skyrius skelbia pro
zos veikalo konkursą, kuria
me kviečiami dalyvauti visi 
Australijos lietuviai rašyto-

EKSKURSIJOS I LIETUVĄ 1977 M.
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 South Western Avenue
Chicago, lllinois 60643 Tel. (312) 238-9787

VIENOS SAVAITES EKSKURSUOS
$859.00 #1 — GEGUŽĖS MĖN. 2 D.; #1-A — GEGUŽĖS MĖN. 9 D.

(Maskva, Vilnius, Maskva) #11 — RUGSĖJO MĖN. 26 D.; #12 — SPALIO MĖN. 10 D.
#13 — SPALIO MĖN. 17 D.

VISOS KAINOS PAŽYMĖTOS NUO BOSTONO AR NEW YORKO — NUO CHICAGOS
$121.00

DVIEJŲ SAVAIČIŲ EKSKURSIJOS
#3 — BIRŽELIO MĖN 4 d.------- Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas, Helsinki
#4 — BIRŽELIO MĖN. 26 d. — Maskva, Vilnius. Lucernas, Lugano, Ženeva (Šveicarija)
#5 — LIEPOS MĖN. 4 d. — Maskva, Vilnius, Roma
#6 — LIEPOS MĖN 9 d. — Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas, Helsinki
#7 — LIEPOS MĖN. 18 d. — Maskva, Vilnius, Lucernas, Muenchenas, Baden-Baden,

■ (Šveicarija ir Vokietija) Bazelis
#8 — RUGPIŪČIO MĖN. 1 d. — Maskva, Vilnius, Roma
#9 — RUGPIŪČIO MĖN. 15 d. — Maskva, Vilnius,
#10 — RUGSĖJO MĖN 3 d. — Maskva, Vilnius, Roma
#14 — GRUODŽIO MĖN 20 d. — Maskva, Vilnius, “ 
Visos ekskursijos aplankys KAUNĄ ir TRAKUS
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SKRIDIMAS I LONDONĄ — 2 ar 3 savaitės 
cagos. Liepos mėn. 29 d. — išvykimas.
Taip pat parduodame skridimus (charters) iš

Leningradas, Helsinki
i

Ryga
(Prices subject to change)

Chicagos į Varšuvą 
j Frankfurtą 
į Los Angelas 
j Romą

PRIDĖTI DAR

$1,189.00 
$1,278.00 
$1,274.00 
$1,217.00

$1,337.00 
$1,274.00 
$1,171.00 
$1,274.00 
$1,138.00

— $355 iš Chi-

— nuo $439.00
— nuo $349.06 

nuo $149.00
—• nuo $399.00
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Vilnies ir Gimtojo Krašto brolystė
Vilniuje išeinąs propa

gandinis laikraštėlis Gimta
sis Kraštas persispausdino 
iš Chicagos "pažangiųj ų" 
laikraščio Vilnis straipsnį 
apie Amerikoje dirbančiųjų 
gyvenimą, Redakcija dar 
prirašė tokią įžangėlę: "Ka
pitalistinio gyvenimo bū
das ir jo pasekmės: mili
jonai darbo žmonių — skur
de ir nepritekliuose, pri
versti grumtis su nuolatine 
rykšte — nedarbu, infliaci
ja. Tuo tarpu turtai — mi
lijonai ir milijardai — tur
čių rankose, šias ir kitas 
problemas nuolatinėje skil
tyje "Kasdien” aprašo Vil
nies laikraščio redaktorius 
S. J. Jokubka. Jis rašo: 
"Amerikoje milijonai skur
džių, kuriuos reikia šelpti 
socialinio aprūpinimo pašal
pomis bei maisto talanais. 
Bedarbių milijonai, kurių

OPERATORS
Experienced Merrow and single nedle. 

Permanent high paying jobs.
KNITTERS

Experienced. Circular and flat. Per
manent high paying jobs. Full union 
benefits. Plant located in all parts 

or the city.
215-561-2990

(15-17)

WANTED
Owner Operators of Semi-Dump 
Trucks & Trailers To Haul Into 
Kentucky, W. Va., Ohio & Michigan. 
Quick Payment. For further infornia- 
tion„ cal JACK GRAY TRANSPORT

419-241-9119

OWNER OPERATORS
HOME TRANSPORTATION CO.

A national heavy hauler has ini- 
mediate need for 1971 or later 3 Axle 
Diesel Tractors. Good pay. L.oaded or 
empty. Husband and wife team wel- 
come. You are paid afler each load. 
We pay for all permits and baso 
tag. Call (800) 241-577 1 or (800)
282-9018. (9-18)

daugelis vos suveda savo 
šeimos biudžeto galus. Ma- 
žaalgiai 'aliarmuoja dėl 
brangumo ... 1965 m. pa
prastas vienai šeimai gy
venti namas kaštavo 22,900 
dol., o dabar kaštuoja — 
42,600 dol. Kad tokį namą 
galėtų išsimokėti, turi per 
metus uždirbti mažiausiai 
13,000 dol. Tokių žmonių 
Amerikoje tėra tik truputį 
daugiau, kaip trečdalis ... 
Dėl pinigų stokos siauri
namos socialinės progra
mos ... Karo išlaidoms ski
ria po 100 bil. metams. Iz
raeliui ir kitoms šalims duo
ti karinei paramai pinigų 
yra..

Amerikai daug nemalo
numų ir priekaištų tenka 
dėl tariamos rasinės nely
gybės. Jonas Aničas "G. 
K." 1976 m. balandžio mėn. 
1 d. teisingai rašė, kad "Ne
grų judėjimas — tai masinė 
kova už politines ir ekono
mines teises už tikrąją JAV 
piliečių lygybę. Tiesa šis ju
dėjimas labai sudėtingas 
procesas. Jame, deja pasi
taiko nemažai anarchistų, 
avantiūristinių ir net chuli
ganiškų veiksmų, nieko 
bendro neturinčių su tikrai
siais negrų kovos tikslais." 
J. Aničo apibūdinimas tei
singas. Dauguma negrų ne
nori dirbti, bet gerai gy
venti, kedelakais važinėti ir 
gražiai puoštis, šiaip ar taip 
negrai sudaro didžiausi nu
sikaltėlių procentą.

Amerikoje bedarbė yra 
išpūsta. Reikia išsiųsti ne
teisėtus imigrantus, atleisti

IMMEDIATE OPENINGS

• BORING MILL OPERATOR
• JIG BORE OPERATOR
• MILL HAND

JOURNEYMEN STATUS REQUIRED 
MUŠT HA VE EXPERIENCE IN 

MACHINE TOOL BUILDING.

BENDIX MACHINE 
TOOL CORP.

11449 Timken 
Warren, Mich. 
313-539-4200

An Equal Opportunity Employer M/F
(7-16)

pensininkus ir darbininkų 
bus trūkumas.

Amerikoje veikia darbi
ninkų unijos, kurios rūpina
si socialiniais reikalais. So
vietų Sąjungoje profesinės 
sąjungos neturi jokios ga
lios, nes priklauso komunis
tų partijai ir vykdo jos nu
rodymus. Bedarbių yra ir 
Sovietų Sąjungoje, bet jų 
neskelbia.

Ar okupuotoje Lietuvoje 
ir visoje Sovietų Sąjungoje 
gali darbininkai streikuo
ti? Aišku, kad ne. Ameriko
je streikai yra legalus daly- - 
kas ir jie vyksta reguliariai, 
už kuriuos niekas nekiša į 
kalėjimus, kaip daroma 
komunistiniame pasaulyje. 
Paimkime Lenkiją. 1956 m. 
Poznanėje darbininkai nu
traukė darbą ir išėjo į strei
ką reikalaudami maisto, nes 
jo trūksta. 1973 m. vėl pa
sikartojo Poznanės įvykiai. 
Ir ką mes matome. Streiko 
vadovai tapo sugrūsti į ka
lėjimus ir dar iki šiol nepa
leisti. Panašių streikų yra 
Sovietų Sąjungoje, bet jie 
slepiami.

S. Jokubka ir "Gimtasis 
Kraštas" vis rašo apie Ame
rikos bėdas ir t.t. Bet kodėl 
jie neparašo teisingai apie 
okupuotos Lietuvos darbo 
žmonių socialinį gyvenimą.

Tie, kurie buvome okup. 
Lietuvoje, matėme jų gyve
nimą, girdėjome nusiskun
dimus ir nedateklius. Ame
rikoje bedarbis gauna pa
šalpą — okup. Lietuvoje ir 
Sovietų Sąjungoje to nėra. 
S. Jokubka teisingai paste
bi, kad Amerikoje daugiau 
trečdalio gyventojų Į metus 
uždirba 13,000 dol. Pažiūrė
kime, kiek okupuotoje Lie
tuvoje uždirba. Geriausiai 
uždirba statybų darbininkai 
nuo 200-300 rub. į mėn. Me
tinis uždarbis apie 3,600 
rub. Dauguma, įskaitant ir 
įstaigų tarnautojus uždar
biai sukasi apie 120-140 
rūb. į mėnesį. Reikia turėti 
galvoje, kad atskaitoma 
profesinėms sąjungoms ir 
kitiems. Lieka 100-120 rub. 
pragyvenimui. Į dieną išei
na apie 3 rubl. Bet yra mili
jonai, kurie uždirba po 60— 
80 rub. į mėnesį. Tai tu 
žmogau ir pragyvenk mė
nesį su tokia suma. Pasi-

kalbėjus su dirbančiais 
vaizdas liūdnas-. Pav. Kaune 
užklaustas elektrikos inž. 
kiek jis uždirba — atsakė
— 120 rub. Į rankas gauna
— 98 rub. Už kambarį mo
ka 20 rub. į mėnesį. Pragy
venimui lieka — 75 rub. 
Pav. namų sargas M. gau
na — 60 rub. į mėnesį, ga
zolino pardavėja — 60 rub. 
į mėnesį. Pensininkė — Ire
na — 28 rub., Katrė — 29 
rub., Sibiro tremtinys — 
48 rub. ir t.t. Vadinasi mili
jonai žmonių su tokiais už
darbiais. Tbdėl ir vyksta vi
sokios kombinacijos, vagys
tės, sukčiavimai.

Maskvoje teko trumpai 
pasikalbėti su keturiais dar
bininkais. Dirba 6 dienas. 
Jokių viršvalandžių, Jie visi 
nusiskundė sunkią ekono
mine padėtimi, prof. S-gos 
nieko nesirūpina būklei pa
gerinti, trūksta maisto, o 
ypač butų. Labai teiravosi 
apie Amerikos darbininkų 
gyvenimą ir uždarbius. 
Kaip paaiškinau nustebo, 
kad darbininkas gali turėti 
automobilį, namą ir kitus 
patogumus.

Lankiau Vilniuje privačią 
daržovių ir vaisių pardavi
mo vietą. Daržovių ir vaisių 
yra, bet žymiai brangesni

negu valdiškose krautuvėse, 
kuriose mažai būna ir rei
kia stovėti eilėje. Kol tavo 
eilė atėjo daržovių jau nėra. 
Rinkos prekes sudaro priva
čių sklypininkų užauginti 
vaisiai ir daržovės. Jie pa
laiko miestų gyventojų eko
nominį gerbūvį.

Stebėjau ir maisto pro
duktų kainas. Dešros kg. — 
3,50 rub. šviežios kiaulie
nos kg. — 2,80 rub. Valdiš
ka kaina — 2 rub. Jautie
nos kg. — 2,60 rub. Medaus 
kg. — 7 rub. Valdiška kai
na — 2 rub., bet tų prekių 
mažai yra. Kiaušinių 10 št. 
1,20 rub. Prie mėsos krau
tuvių visuomet stovi eilė 
žmonių, laukdami atvežant 
produktų. Darbininkas, už
dirbdamas į mėnesį 60-80 
rub. kiek gali skirti mėsai 
ir kitiems gaminiams nusi
pirkti.

Kolchozų sistema ne tik 
Sovietų Sąjungoje, bet ir 
okupuotoje Lietuvoje su
žlugdė žemės ūkį.

Komunistinėje santvar
koje piliečiai gyvena skur
de ir nedatekliuose. Būtų 
įdomu žinoti, kaip S. Jo
kubka suvestų šeimos biu
džetą uždirbdamas į mėnesį 
60-80 rublių.

J. Jurevičius

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
7%% — 6 metų su $1,000, minimum. 
716% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6%%— 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6 Vi % — 1 metų su $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 FJS.L.I.C.

1447 So. 49th Court • Cicero, Illinois 60650 
Phone (312) 656-6330

Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fri., 9-5; Sat., 9-1; Utaaed

Juozas Gribauskas, vedėjas

BALTIC 
TOURS

1977 KELIONĖS Į LIETUVĄ
VIENOS SAVAITĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ: 1 naktis 
Maskvoj, 6 dienos Ir 5 naktys Vilniuj su dienos ekskur
sija Į Kauną, 1 naktis Maskvoj.

rugsėjo 18-26—$858, spal lo 9-17 — $826
DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS | LIETUVĄ, VOKIETIJĄ IR 
ANGLIJĄ: 1 naktis Maskvoj, 6 dienos Ir 5 naktys Vilniuj su 
dienos ekskursija j Kauną, 4 naktys Miunchene Ir 3 naktys 
Londone.

Birželio 26—liepos 10—$1,253, liepos 17-31 — $1,253

SPĖČIAU DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖ Į LIETUVĄ, VOKIETI
JĄ IR PRANCŪZIJĄ: 1 naktis Maskvoj, 6 dienos Ir 5 naktys 
Vilniuj su dienos ekskursija Į Kauną, 4 naktys Miunchene 
ir 3 naktys Paryžiuj. Birželio 8 — birželio 22 — $1,276

Keinon Įeina kelionė iš Bostono, New Yorko arba Montreallo PAN American World 
Airways ar kitom IATA priemonėm. Dėl informacijų kreiptis:

ALGIRDAS MITKUS 
BALTIC TOURS 
8 WHITE OAK ROAD 
NEWTON, MASS. 02168

TELEF. (617) 969-1190 
arba 

1-800-223-7420 
(prašyti kalbėti su ”Pat”)

Kiekvienai kelionei yra ribotas keleivių skaičius. Patartina rezervuoti sau vietą klek 
galint anksčiau.

rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

/
BURSTEINĄ
185 N. Wabash Avė. 
Chicago, III. 60601 
Antrame aukšte.

Telefone::
krautu\ (312) 263-5826 
namų: (312) 677-8489 ____ J

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS

NORMANĄ
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Vote NOissue 1
FOR A SAFE CLEVELAND

We the undersigned strongly urge 
our friends, neighbors, and fellow 
Clevelanders to Vote NO on Issue 1. 
The continued safety of our city re- 
quires that we continue to attract and 
keep good men and women as police 
and fire fighters.

A Vote NO on Issue 1 will mean 
that they will continue to receive the 
pay on which they rely to support 
themselves and their families.

Every day, Cleveland’s fire fighters 
and police risk their health and lives 
to keep us safe. Now—they’re count- 
ing on us.

WhenWeCall, 
the Fire Fighters 
and Police Respond

We believe the best way to show our 
recognition o f the hazards they.con- 
tinually face on our behalf is to Vote 
NO on Issue 1.

—I Support Our Cleveland Safety Forces. 
When I Need You, I Know You’re There

l 
l
l

(please 
print 
or type)

l 
l
l

Name______________
Address______ _____________ ._______________
Telephone_______ __________________________
Cleveland, Ohio, Zip__ _ _____________________

Mail to: Committee for a Safe Cleveland
3257 W. 13OthSt.
Cleveland, Ohio 44111

AD VISOR Y COMMITTEE
Richard Acton, Business Agent, Electrical Workers #38 • Senator Charies Butts • Councilman Tom Campbeli • James M. Carnev, Attomey and De- 
veloper • John T. Corrigan, County Prosecutor • Fr. John Creagan, Pastor, Blessed Sacrement Church • Warren Gilliam, former Councilman • Gerald 
Gold, Attomey • Ralph Hanna, President, Nenspaper Union • Martin J. Hughes, Intemational Vice President, Communications Workers of America 
• Dennis Kucinich, Clerk of Courts • Sebastian Lupica, Executive Secretary, Cleveland AFL-CIO • Davė McDonald, Retail Clerks Union • Herbert J. 
McTaggart, President, Mailers Union, Local No. 12—1. T.U.9 Rev. Walter Marcis, St. John ’s Lut.heran Church • Sam Miller, Vice Chairman o f the Board, 
Forest City • James L. Oakar, Attomey • Patrick J. O’Malley, retired President, Cleveland Federation of Labor • Mayor Ralph J. Perk • Jackie Presser, 
Ohio DRIVE, Teamsters Union • Mickey Rini, Natl. V. P., Ohio and Michigan, Order of Italian Sons and Daughters o f America • Rev. Dr. Rudolph M. 
Rosenthal. Rabbi Emeritus, Temple on The Heights • Gil Steele, President, Electrical W6rkers #38 • Edgar Sullivan, Assistant Cuyahoga County Prose
cutor • Statė Representative Patrick J. Sweeney • David Thompson, Vice President, Guaranteed Roofing & Sheet Metai • Frank Valentą, United Steel- 
workers of America, District Director-elect • Rev. Dr. Elam G. Wiest, Administrator of the Deaconess-Krafft Retirement Center and Executive Direc- 
tor of the Old Brooklyn Community Development Corporation • Mel Witt, President, Cleveland AFL-CIO.

Endorsed by Cleveland AFL-CIO and OHIO DRIVE, Teamsters Union

Vote NO issue 1
Issued by Committee For a Safe Cleveland • John A. Gannon, Sec. • 3257 W. 130th St. • Cleveland, Ohio 44111 • 216/941-8765
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Bostono lietuviai
J. V. SUDUVAS

ČIURLIONIO ANSAMBLIS 
ATVYKSTA Į NAUJĄJĄ 

ANGLIJĄ

Balandžio 241 d. 3 vai. po 
pietų Providence, R. I. Ve- 
terans Memorial Audito
rium, Brownell St. Čiurlio
nio ansamblis iš Clevelando 
duos lietuvių liaudies dainų, 
muzikos ir tautinių šokių 
koncertų. Rengia Lithua
nian Heritage Bicentennial 
Committee of R. I. Pama
tyti mūsų žymiausių trem
tyje tautinį meno ansamblį 
ir pasiklausyti jo progra
mos Bostono lietuviai, skau
tų veikėjo Česlovo Kiliulio 
iniciatyva, organizuoja ba
landžio 24 d. autobusu eks
kursiją į Providence ir pla
tina bilietus. Autobusas į 
koncertą išvyks nuo Lietu
vių Piliečių Klubo 1 vai. po 
pietų, grįš 7 vai. vakare. 
Kelionė $3.50 asmeniui, bi
lietas į koncertą $5.00 suau
gusiems ir $2.50 jaunimui. 
Abiejus bilietus galima įsi
gyti Lietuvių Enciklopedi
jos ir Keleivio redakcijose, 

1977 EKSKURSUOS Į LIETUVĄ
iš BOSTONO, CHICAGOS, NEW YORKO
VIENOS SAVAITĖS:

BALANDŽIO 6 — užpildyta.
BALANDŽIO 27 — užpildyta.
GEGUŽĖS 2 — Maskva 1, Vilnius 5,

Maskva 1 naktis .....................................$842.00
GEGUŽĖS 7 — Maskva 1, Vilnius 5,

Maskva 1 naktis .................................... ..$842.00
GEGUŽĖS 12 — užpildyta.
RUGSĖJO 21 — Leningradas 1, Vilnius 5,

Maskva 1 naktis....................................... $838.00
DVIEJŲ SAVAIČIŲ:

GEGUŽĖS 18 — Leningradas 1, Vilnius 5, Maskva 1 
naktis; iš Vienos 7 dienoms privačių ekskursiniu 
autobusu su nakvynėmis Muenchene, 
Heidelberge, laivu Reino upe, Koelne 
ir Amsterdame ............  ....$1125.00

’ GEGUŽĖS 25 — Leningradas 1, Ryga 4, Vilnius 5,
Maskva 2, Helsinki 1 naktis..................$1045.00

BIRŽELIO 15 — Leningradas 1, Vilnius 5, Ryga 4, 
Maskva 2, Helsinki 1 naktis.................. $1158.00

SWISSAIR TIESIOGINIU LĖKTUVU IŠ CHICAGOS 
per Bostoną kaina............................... $1316.00

išvyksta: BIRŽELIO 29, LIEPOS 13,
LIEPOS 27 ir RUGPIŪČIO 10

į Maskva 1, Vilnius 5, Ryga 3,
Leningradas 2, Maskva 2 naktys 

prie šių grupių prisijungiant iš
BOSTONO ar NEW YORKO kaina....$1195,00

RUGSĖJO 7 — Leningradas 1, Ryga 4, Vilnius 5,
Maskva 2, Helsinki 1 naktis................... $1158.00

Gruodžio 21 — Leningradas 1, Vilnius 5, Ryga 3,
Maskva 2, Helsinki 1 naktis................... $999,00

Visos grupės aplankys KAUNĄ ir TRAKUS.

Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ KITŲ 
MIESTŲ su papildomu mokesčiu.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

393 West Broadway, P. O. Box 116 
South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764

Savininkė: ALDONA ADOMONIENĖ
Darbo valandos: Kasdien nuo 9-5, penktadieniais nuo 9-7. 

šeštadieniais uždaryta.
PRICES ARE NEW, based on. double occupancy and are suhject to 

changes and /or Government approval.

Šv. Petro lietuvių parapijos 
klebonijoje, Lietuvių Klube 
ir pas H. Čepą, 545 E. 
Broadway, So. Bostone.

ALT SUSIRINKIMAS
Kovo 27 d. Altą sudaran

čių organizacijų atstovai, 
susirinkę Lietuvių klubo pa
talpose, išklausė skyriaus 
pirm. Al. Čapliko pranešimą 
apie praėjusį Vasario 16- 
tosios minėjimą ir Ed. Cibo 
— kasininko raportą apie 
aukų telkimą Lietuvos lais
vės reikalams. Iki šiol su
rinkta $3973.00, išlaidų tu
rėta $500.00. Kadangi au
kos dar plaukia, tai galutinė 
apyskaita nebaigta. Naujos 
1977-tų metų skyriaus val
dybos rinkimai atidėti se
kančiam susirinkimui.

DU VAIDINIMAI
Balandžio 30 d. Bostono 

ateitininkų kviečiamas at
vyksta Hamiltono teatras 
„Aukuras” ir gegužės 1 d. 
Lapinskų lėlių teatras iš 
Chicagos. Kviečia skautės 

židinietės. Abudu vaidini
mai vyks Lietuvių Piliečių 
Klubo salėje.

NAUJA RAMOVĖNŲ 
VALDYBA

Kovo 19 d. metiniame 
L.K.V.S. „Ramovė” susirin
kime išrinkta 1977 metų 
valdyba: Jonas Vizbaras — 
pirm., Kazys Šimėnas — 
vicepirm., Jurgis Jašinskas
— sekr., Vladas Bajerčius
— ižd., Kajetonas Šidlaus
kas — vėliavos globėjas. 
Revizijos komisija: Juozas 
Vaičjurgis, Kazys Merkis ir 
Silvestras Kontautas.

KANADOS VAKARU 
JAUNIMO STOVYKLA

Kanados jaunimo sąjun
ga kartu su Kalgario (Al
berta) apylinkės bendruo
mene ruošia jaunimo sto
vyklą Kanados vakaruose 
liepos mėn. 1-9 dienomis. 
Šis laikotarpis, apima Ka
nados ilgą savaitgalį Domi- 
nion Day ir pasibaigia 
prieš Kalgario „stampede” 
(kuris prasideda liepos 9 
d.).

Graži vieta parinkta kal
nuose. Lietuviai išnuomavo 
stovyklavietę „Yamnuska 
Centre” iš Kalgario YMCA.

ši stovykla yra lietuvių 
jaunimui 16-30 m. amžiaus. 
Kviečiami ne tik Kanados 
vakarų ir rytų jaunimas bet 
ir JAV jaunimas, ypatingai 
tie, kurie gyvena Amerikos 
vakaruose ir šiaurėje.

Šiuo metu, stovyklos kai
na dar konkrečiai nenusta
tyta. Albertos provincijos 
valdžia yra davus pašalpos 
ir Kanados Lietuvių Bend
ruomenė yra pašadėjus fi
nansiškos pagalbos, žinome, 
kad stovyklos mokestis as
meniui bus nedaugiau kaip 
$90.00.

Numatyta įvairi progra
ma. Bus sporto užsiėmimai, 
iškylos į „Rockies” kalnus, 
tautodailė, tautiniai šokiai, 
dainavimas, vakarinės pro
gramos, įvairios paskaitos, 
laužai ir moderniški šokiai, 
šiuo metu, KLJS ieško tal
kininkų dėl šių programų 
pravedimo.

Dalyvių skaičius ribotas. 
Galima talpinti tik 125, žmo
nių. šis skaičius yra nusta
tytas pačių savininkų. Ra
giname jaunimą, žadanti 
vykti į šią stovyklą, užsire
gistruoti kuo greičiau, tuo
jau gavus preliminarinius 
registracijos blankus (iš 
jaunimo tarybos narių).

KLJS bandys suorgani
zuoti ekskursiją jaunimui iš 
rytų Kanados. Bus nuolaida 
važiavimui, jeigu gana di
delė grupė susidarys.

Informacijų galima gauti 
pas šios stovyklos organi
zatorius : Antaną Vyšniaus
ką, 1027 North Mount Dr. 
N. W., Suite 6, Calgary, Al
berta, T2L OB6 arba Vaka
rų Stovykla, KLJS, 1231 
Sandford, nr. 108, London, 
Ont. N5V 2J8.

KLJS Valdyba

GRANDINĖLĖ ŠOKA 
MONTREALYJE

Balandžio 22 d. Grandi
nėlė su visu savo 1977 metų 
lietuviškų šokių kraičiu iš
važiuoja į Montrealį. Cleve
lando šokėjų koncertinė iš
vyka įvyksta dėka D. StaŠ- 
kevičienės ir Katalikių Mo
terų Draugijos, švenčian
čios 25-kių metų veiklos su
kaktį. Sukakties iškilmės 
prasideda šeštadienį Gran
dinėlės šokių, muzikos kon
certu, vaišėmis, jaunimo ir 
vyresnių šokiais visiems 
Montrealio lietuviams ir jų 
svečiams.

Grandinėlė išvažiuoja pil
nu šokėjų, muzikantų sąs
tatu. Po koncerto, sekma
dienį specialiu autobusu šo
kėjai susipažins su Montre- 
aliu ir, po 12 valandų kelio
nės grįš į CĮevelandą, kur 
jų visų lauks tėvai, mokyk
los suolas, kiti reikalai, o 
grupės mokytojus, jų pa- 
gelbininkus — kasdieniniai 
duonos darbai.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

BORING MILL 
OPERATORS

Lucas, 44172 
With Readout
DAYS, OVERTIME 

ASSOC1AT1ON SHOP 
FULL FRINGE BENEFITS 
MUŠT BE JOURNEYMAN

DEARBORN TOOL & 
MACHINE CORP.

10200 Ford Rd. 
Wyoming Area 
Dearborn, Mich. 

Phone 313-582-3636
Equal Opportunity Employer 

(14-17)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED 

MEDICAL TECHNOLOGIST 
A.S.C.P. or M.T.

To work in a snrall friendly 35-bed 
fully accredited JCAH and licensed. 
Salary commensurate with experience 
& ability. Differential for call time. 
Liberal pcrsonnel policies and fringe 
benefits. We are located near Toledo 
Bend Lake, featuring some of Louisi- 
iana's best recreation fishing and 
hunting. Send resume to:

ADM1NISTRATOR
MANY HOSPITAL

P. A. BOX 821
MANY. LOUISIANA 71449

(13-16)

TOOL AND DIE MAKER
We are an established Cleveland 
company looking for an aggressive, 
self motivated person qualifiėd to 
manage the tool and dies dept., exp. 
in all aspects of tool and die making, 
and with some knowledge of machine 
maintenance and g^neral plant opera- 
tions. Excellent benefits includimr 
overtime, holidays, vacations and 
hospitalization. Salary open, based 
on ability and exp. Call for appl. Mr. 
D. BARTLETT, 216-771-6994.

DIE-CUT PRODUCTS CO. 
1801 East 30th Street 
(Cleveland, Ohio 44114 

(12-18)

WANTED EXPER1ENCED
. HĄM BONERS

Salary 7.311 per hour. Plenty of over
time. Steady work, union shop & 
benef Call Mr. HENRY BRAUN 

HENRY KAST INC.
7936 COOPER AVĖ.

GLENDALE, N. Y. 11227 
212-894-5650

(13-19)

DESIGNERS
We are looking for experienced de- 
s Igne r s or detailers mechanical, elec- 
trical, hydraulic and pneumatic. Top 
wages and benefits including cost of 
living and pension plan. Send resuine

WILSON MACHINE
DIV. OF W1LSON ENG1NEER1NG 
1010 N. Niagara, P. O. Box 2049 

Saginavv, Mich. 48605 
(517) 799-4241, Ext. 44

An Equal Opportunity Employer M/F 
(12-18)

TEMPLATE 
MAKER

Mušt have 5 years experience įrakiną 
developments. cones e.nd transitions 
as well as two dimentional patterns.

Pay rate is $6.61 per hr. Mušt be 
willing to work some overtime.

Our fringe benefits include the best 
plan Blue Cross has to offer plūs a 
company paid stock ovvnership plan 
which is unique in the indurtry.

CONTACT VAR GULAIAN

216-361-4400
REPUBLIC

STRUCTURAL 
STEEL CO.

(14-16)

INDUSTRIAL MILLWRIGHT 
Positions available at sheet metai 
stamping manufacturing. Mušt have 
a valid journeymėns card. Good 
wages, benefits and steady employ- 
ment offered.

APPLY IN PERSON AT: 
BINGHAM STAMPING 

5511 TELEGRAPH RD., 
TOLEDO. OHIO 43612 

Tuesdays & Thursdays from 
9 am to 11 am and 2 pm. to 4 pm 

An Equal Opportunity Employer M/F 
(13-18)

TOOL ROOM MACHINISTS
We are looking for qualified journey- 
man tool room machinists. Good 
wages, benefits and steady employ- 
ment offered.

APPLY IN PERSON AT:
BINGHAM STAMPING

5511 TELEGRAPH RD., 
TOLEDO, OHIO 43612 

Tuesdays & Thursdays from 
9 am to 11 am and 2 pm. to 4 pm

An Equal Opportunity Employer M / F 
(13-18*

WANTED JOURNEYMF.N 
or IST CLASS SK1LLED 

BRIDGEPORT OPERATORS 
Full or part-time work uvnilable. Top 
noteh exp. only need apply. Good 
Cay. Blue-cross. Paid vacations fle 

olidays. 56 hours per week. 
MACHINE TOOL SERVICE 

15715 STURGEON 
ROSEVILL, MICH.

313-778-0730
(14-16)

FOREMAN
Automatic Screw Machine 

Department
An individual with supervisory ability 
to supervice Automatic Screw Ma
chine Department. Mušt have good 
background in all phases of autonia- 
tic screw machine work. Excellent 
wages and fringe benefits.

APPLY AT
SHAKESPEAR PRODUCTS 

DIVISION
241 E. KALAMAZOO AVENUE
KALAMAZOO. MICHIGAN 49007
An Equal Opportunitv Emplover

(10-16)

OWNER OPERATORS
WANTED

with late model tractors to pull 45 ft. 
trailers, for special commodity car- 
riers. Year round work, long term 
lease, weekly pay and excellent com
pany benefits.

800-558-3900
(12-18)

0WNER OPERATOR &
BROKERS

Pull co. van; permanent lease; fv’l 
union benefits; all permit and taxes 
paid; tandem cabover sleeper equip- 
ment required and mušt meet legal 
length with 45* trailers: need im- 
mediately. Call B & L Motor Freight 
1-614-349-7715. (12-21)
................ . ■■■..... . .....—ii . ........ .....— ■■, h

IMMEDIATE OPENINGS FOR 
JOURNEYMEN

TUBE MILL OPERATOR
Immediate requirement on second 
shift for experienced tube mill opera- 
tor. Mušt be able to sėt up and 
operate Yoder M-2 mill or eęuivalent. 
Severai years of experience required 
a3 operator.

ALSO
TOOL AND DIE MAKERS

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints and elose toierance. Good 
wagės, working condition,’ and ben
efits. Qualified applicants write to:

HUFFMAN 
MANUFACTURING CO.

p. O. BOX 318 
CELINA, OHIO 45822

An Equal Opportunity Employer 
(12-2!)

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP 

For 126 Bed General Hospital 
RN SUPERVISOR 

11 P. M. — 7 A. M. SHIFT 
Salary commensurate with experience 

& ability.
ALSO 

REGISTERED NURSES 
FOR ALL SERVICES AND SHIFTS. 

ESPEC1ALLY 
FOR 3-11 & 11-7 SHIFT. 

REGISTERED NURSES FOR 
I.C.U. & C.C.U. 3-11 SHIFT.

Good sstarting salary, liberal person- 
nei policies and fringe benefits. Living 

quarters available.
APPLY CALL OR WR)TE TO 

PERSONNEL DIRECTOR 
BECKLEY HOSPITAL INC. 

1007 S. OAKWOOD AVĖ. 
BECKLEY, W. VA. 25807 

304-252-6437
(11-20)
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AUKOS TAUTOS FONDUI
Clevelando lie tuvių au

kos nuo 1976 m. vasario 
mėn. 20 d. iki 1977 m. ba
landžio mėn. 5 dienos.

$100.00 — prof. P. Jucai- 
tis.

$50.00 — Vida Augulytė, 
dr. H. Brazaitis, J. Budrie
nė, A. Garka, I. Muliolis 
(žmonos a. a. Anelės mir
ties proga).

$35.00 — A. B. Gražulis. 
$30.00 — V. S., kun. A. 

Goldikovskis, dr. St. Jan
kauskas, A. Karklius, J. ir 
N. Mockus, dr. Stungys.

$25.00 — dr. J. Balčiūnas, 
B. ir dr. E. Juodėnas, A. ir 
dr. V. Maurutis, A. Nasvy- 
tis, P. O. Skardis, dr. J. 
Skrinska.

$34.00 — P. Mikoliūnas.
$20.00 — E. S. Alšėnai, 

J. Balbatas, M. Blynas, B. 
V. Čyvai, dr. V. Gruzdys, 
M. Iešmantienė, A. J. Kasu- 
laitis, J. Krištolaitis, dr. A. 
Martus, dr. G. ir S. Matas, 
J. Naujokaitis, Juozas ir Ja
dzė Naujokaičiai, K. J. 
Sniečkai, V. Valys, K. Vai- 
čeliūnienė, J. Virbalis.

$15.00 — J. M. Apanavi- 
čiai, V. Civinskas, K. Gai
žutis, S. H. Idzeliai, Ed. 
Kersnauskas, S. S. Laniaus- 
kai, M. O. Naumanai, J. 
Skavičius, M. Smelstorius, 
dr. J. Stankaitis, O. P. Ži
linskas.

$14.00 — B. Maželis.
$10.00 — J. Augustinavi- 

čius, P. Banionis, M. Bar- 
niškaitė, V. Bilūnas, Cipkus 
Realty, J. Darnusis, V. De
gutis, Z. Dučmanas, A. Gar- 
gasas, I. Gatautis, S. G., Z. 
Gobis, P. Jocius, I. Jonaitie
nė, A. Karsokas, V. Kasa- 
kaitis, S. L. Keženiai, O. V. 
Kavaliūnai, P. Kudukis, E. 
B. Malcanai, J. Malskis, G. 
A. Masilioniai, E. ir dr. E. 
Mekys, dr. Miliauskas, A. 
Pautienis, Z. Peckus, A. 
Puškoriūtė, V. Rociūnas, A. 
Rukšėnas, B. Snarskis, A. 
Sušinskas, J. D. Staniškis, 
A. Styra, V. šamatauskas, 
A. V. šenbergas, P. Zig
mantas.

$5.00 — V. Bačiulis, V. 
Bartuška, V. Benokraitis, S. 
Čipkienė, F. E. Eidimtai, K. 
Gaižutis, E. įlenda, prof. J. 
Jakštas, F. Juras, Lily Ke- 
zys, J. Lepeška, J. Lipinis, 
S. Lukas, S. Melsbakas, F. 
Navickas, dr. K. Pautienis, 
J. Petkevičienė, V. Plečkai
tis, V. Stimburienė, A. Ta- 
mulionis, P. Tamulionis, V. 
Taraška, J. Vėlikis, E. Vyš
niauskienė, J. žygas, O. K. 
žygai.

$4.00 — A. Kalvaitis.
$3.00 — J. Dumbrys, V. 

Juodis, V. M. Matulioniai, 
J. Pikturna.

2.00 — A. Balas, V. Ge- 
cevičius, S. Orentas, K. šir- 
vinskas-Širvinis.

$1.00 — K. A. Atkošaitis.
Aukos gautos per b u v. 

įgaliotinį Pr. Karalių:
$15.00 — G. Juškėnas, 

Pr. Karalius, V. šenbergas 
$5.00 — V. Civinskas, S, 
Matas.

$3.00 — Z. Dučmanas.

$20.00 — A. B. Maželiai.
$15.00 — J. Budrienė.

$2.00 — V. Bacevičius.
Jaunesnioji karta jungia

si Į Tautos Fondo rėmėjų 
eiles. Aukos gautos per Ro
mą Bridžių:

$25.00 — R. Bridžius.
$20.00 — inž. I. R. Bub

liai, D. G. Iešmantai, V. Ma
tas, J. G. Neumanai, A. Ne- 
vulis, Algis Rukšėnas, R. 
dr. E. šilgaliai, adv. A. šir
vaitis, R. Zylė.

$10.00 — VI. Gelažius.
1976 m. vasario mėn. 16 

dienos proga aukos gautos 
per ALTą ir tik balandžio 
mėn. 12 dieną įteiktos Tau
tos Fondo įgaliotiniui po to, 

kai metinė T. F. padėka bu
vo paskelbta "Dirvoje” nr. 
3, kovo mėn. 25 d.

$25.00 — O. P. Skardžiai, 
V. M. Valiai.

$20.00 — A. J. Augusti- 
navičiai.

$15.00 — E. B. Malcanai, 
J. K. Sniečkai.

$10.00 — M. L. Baliai, J. 
Barniškis, dr. S. Jankaus
kas, A. Mikoliūnas, L. Na
gevičius.

$5.00 — J. Kakliauskas, 
V. Kasakaitis, J. Naujakai- 
tis, J. A. Šiaučiūnai, E. Vyš
niauskienė.

$3.50 — V. Bačiulis.
1977 m. vasario 16 dienos 

proga gautos aukos per Cle
velando Skautininkų Ramo
vės pavaduotoją v. s. V. Ba
cevičių t

$20.00 — V. šenbergas, 
$15.00 — G. Juškėnas, $8.00 
— P. Karalius, $5.00 — S. 
Matas, $5.00 — V. Švarcas, 
$4.00 — V. Bacevičius, 
$2.50 — Z. Dučmanas ir 
$1.00 — K. G. K.

A. L. Tarybos Clevelando 
Skyriaus Valdyba:

$50.00 — A. Alkaitis, S. 
N. Kersnauskai.

$25.00 — S. Astrauskas 
ir A. J. Augustinavičiai.

20.00 — Z. Gobis, V. 
Stankauskas.

$15.00 — S. Alšėnas, S. 
Lukas, J. Sniečkus, E. A. 
Steponavičius.

$14.00 — A. Mikoliūnas.
$12.00 Z. Obelenis.

$10.00 — J. čyvas, V. Ged
gaudas, O. Geležiūnienė, S. 
Jurgaitis, A. Kasulaitis, P. 
Kliorys, dr. V. Maurutis, F. 
Modestavičienė, M. Rudai- 
tienė, A. Vedegys, J. ža- 
garskas, kun. K. žemaitis 
ir XX.

$5.00 — M. Barniškaitė, 
S. Barzdukas, B. S. Gar- 
liauskas, O. Jarašiūnienė, I. 
Jonaitienė, Lietuviai Jėzui
tai Clevelande, V. Nagius, 
J. Šiaučiūnas, J. Tallat- 
Kelpša, J. Taoras.

$3.50 — V. Bačiulis.
1977 m. vasario 16 dienos 

proga gautos aukos per T. 
F. įgaliotinį H. Idzelį:

$42.72 — Clevelando šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos Mokiniai per direk
torę Vidą Augulytę.

$30.00 — V. Augulytė, O. 
P. Skardžiai.

$25.00 — Clevelando Skau- 
tininkių Draugovė.

$10.00 — S. Lazdinis, B. 
J. Malcanienė.

$5.00 — E. Vyšniauskie
nė.

Tautos Fondas nuošir
džiai dėkoja visiems auko
tojams ir talkininkams: mo
kyklos direktorei V. Augu
lytei, R. Bridžiui, a. a. I. 
Gataučiui, M. Smelstoriui 
ir Antanui Styrai.

Tautos Fondo įgaliotinis 
Clevelande Henrikas Idzclis, 
18224 La Šalie Rd., Cleve
land, Ohio 44119, telefonas 
481-5183.

REV. BOURDEAUX 
KALBĖS CLEVELANDE

Religijos ir Komunizmo 
Studijų Centro direktorius 
(būstinė Londone), žinomas 
publicistas, leidėjas, lankę
sis už geležinės uždangos, 
knygos LAND OF CROS- 
SES (apie Lietuvą) auto
rius Rev. Michael Bourde- 
aux šiuo metu lankosi JAV. 
čia jis bando aplankyti ir 
didesnes lietuvių kolonijas. 
Šis anglikonų kunigas tarp
tautiniu mastu kovoja už 
pavergto žmogaus teises, 
religijos ir tautinę laisvę. 
Turi ryšius su pogrindžiu, 
ypač jis sielojasi mūsų tau
tos likimu.

š. m. balandžio 25 d. (pir
madieni) Rev. Bourdeaux, 
lydimas Religinės šalpos 
reikalų vedėjo kun. Puge- 
vičiaus, lankys Clevelando 
lietuvių koloniją: 7:30 vai. 
Dievo Motinos1 Nuolatinės 
Pagalbos parapijos svetai
nėje (kafeterija) padarys 
pranešimą apie padėtį Lie
tuvoje.

Šio pranešimo rengėjas 
Rel. šalpa kviečia visus Cle
velando ir apylinkės lietu
vius pranešime gausiai da
lyvauti, ypač laukiame jau
nosios kartos, čia turėsime 
retos progos ne tik išgirsti 
apie padėtį Lietuvoje, bet 
ir savo gausiu atsilankymu 
parodysim šiam kitataučiui 
padėką už jo darbus, o taip 
pat ir mūsų sielojimąsi pa
vergtos tėvynės padėtimi.

Religinės šalpos 
Komitetas

KENT STATĖ 
UNIVERSITETO 

TAUTYBIŲ FESTIVALIS
Jau antri metai Kent 

Statė universitetas ruošia 
tautybių festivalį, kuris tu
ri didelį pasisekimą.

Šiais metais festivalis 
įvyks balandžio 23 ir 24 d.d. 
Trumbull Campus, prie Ma- 
honing Avė., N. W. War- 
ren (North of the Route 5 
By-pass).

Tarp keliasdešimt tauty
bių, dalyvauja ir lietuviai. 
Bus įvairūs tautybių val
giai, meno dirbiniai, muzika 
ir šokiai.

Praėjusiais metais aplan
kė virš 2000 asmenų.

Dr. John Cadzow, Critical 
Language and Ethnic Her- 
itage programos koordina
torius, kviečia visus lietu
vius atsilankyti į festivalį.

One in a senes of columns 
ansvvering questions you ask 
about your electric service.

K. Aš žinau pramonės 
bendroves šioje apy
linkėje, kurių nuosa
vybės mokesčiai neša 
naudą mūsų apylin
kėms. O kaip su 
llluminating 
Company?

y^ Mes sumokėjome $30,439,702 nuosavybės 
mokesčių 1976 m.,, daugiau, iš tikrųjų, 
negu kuris kitas mokesčių mokėtojas 
Cuyahoga, Lake, Lorain, Ashtabula ir 
Geauga apskrityse. Mokyklos gavo 
didžiausią dalį iš CEI nuosavybės 
mokesčių — virš $20 milijonų 
praėjusiais metais.

K. Aš daug skaičiau apie saulės 
energiją. Ar mes kada galėsime 
tuo pasinaudoti?
Saulės energijos panaudojimas jūsų

* namų apšildymui yra galimas šiandien .. . 
Kiekvienam, kuris gali leisti šį papildomą 
metodą namų apšildymui, kaina būtų 
tarp $3,000 ir $15,000, žiūrint kurią 
sistemą jūs pasirinksite. Bet saulės 
energija gaminti elektrą yra kitas 
klausimas. Vyriausybė ir pramonė dar 
nėra pasiekusi lygio panaudoti tai 
platesniu mastu. Geriausiu pramatymu 
tai gali užtrukti mažiausiai 20 metų.

Ar galiu susitvarkyti, kad mokestis 
* už elektrą būtų vienodas kiekvieną 

mėnesį?
Taip. Mūsų biudžeto planas siūlo šį 

* patogumą klijentams, kurie nori savo 
elektros išlaidas išlyginti mėnesiniais 
mokėjimais. Galimybė tuo pasinaudoti 
yra paaiškinta jūsų sąskaitoje vieną kartą 
metuose liepos ar sausio mėn. bazuoj antis 
kada jus sunaudojate daugiau elektros 
žiemą ar vasarą. Dėl platesnių 
informacijų rašykit ar skambinkite į CEI 
Consumer Services Department.

Jeigu aš išeinu iš kambario keliom 
* minutėm, ar apsimoka užgęsinti 

šviesą?
y^ Taip. Nors apytikriai kainuoja 5 centai

* 100 wattų lemputės 10 valandų degimas, 
kiekvienas sutaupytas centas yra dalis 
uždirbamo cento!

Jeigu jūs turite klausimu ar norėtumėte 
daugiau gauti informacijų kuriuo nors iš 
šių klausimu, mes norėtume jus išgirsti, 
tik parašykit: Talking It Over, Box 5000, 
Cleveland, Ohio 44101. Kadangi mes 
norime, kad jūs žinotumėte.

The 
llluminating 
Company
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PAVASARIO BALIUS
CHICAGOS LIETUVIŲ TAUTINIUOSE NAMUOSE.

KAS MĖGSTA ĮDOMIĄ PROGRAMĄ, LINKSMĄ NUOTAIKĄ, GERĄ ŠOKIŲ 
MUZIKĄ, PRAŠOME ATSILANKYTI Į MŪSŲ TRADICINĮ

PAVASARIO BALIU,
š. m. balandžio mėn. 23 dieną, 7 vai. 30 min. vakaro 

LIETUVIŲ TAUTINIUOSE NAMUOSE, 6422 S. KEDZIE AV. 
Ruošia — LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS CHICAGOS SKYRIUS.

’}

n
ii

Programoje : Dainuos Operos 
tinga loterija, gros 6 asmenų pono 

vaišinami karšta

solistė DANA STANKAITYTĖ, bus tur- 
BIKNEVIČIAUS orkestras ir svečiai bus
vakariene ir kavute.

Lietuvių Tautinės Sąjungos Chicagos 
skyriaus nariui

A. t A.
KAZIMIERIUI KASAKAIČIUI

staiga mirus, jo seserims MARIJAI KASA
KAITYTEI, ONAI NAKIENEI su vyru AN
TANU, broliui JURGIUI! ir visiems gimi
nėms gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

ALT S-gos Chicagos 
Skyriaus Valdyba

telefonu: G. Maldėnienė — 434-8274, O.
Daškevičienė — 778-7864 ir A. Švažas — 964-1061.

Stalus prašome užsisakyti iš anksto

ATEITININKU KONGRESAS CLEVELANDE

A. t A.
Korp! Neo-Lithuania filisteriui
KAZIMIERUI KASAKAIČIUI 

mirus, didelio liūdesio valandoje broliui JUR
GIUI, seserims MARIJAI KASAKAITYTEI, 
ONAI NAKIENEI ir jos vyrui ANTANUI, 
pusbroliui BRONIUI KASAKAIČIUI ir jo 
žmonai BIRUTEI reiškiame gilią ir nuošir
džią užuojautą

Korp! Neo-Lithuania 
Vyriausioji Valdyba

BALFo Direktoriui ir Centro Valdybos 
Vicepirmininkui

A. A.
KAZIMIERIUI KASAKAIČIUI 

netikėtai mus amžinai palikus, seseris MA
RYTĘ KASAKAITYTĘ, ONĄ NAKIENĘ su 
vyru ANTANU, brolį JURGĮ ir visus arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū
dime

BALFo Centro Valdyba 
ir Direktoriai—

Ateitininkų kongreso pa
ruošiamieji darbai planin
gai varomi pirmyn.

Devintą kartą Ateitinin- 
kijos šeima susirinks į sa
vo kongresą. Laukiama at
stovų iš viso laisvojo pasau
lio. Pavergtos Tėvynės idė
jos broliai ir seserys, deja, 
tiktai mintimis ir malda ga
lės jungtis su kongrese da
lyvaujančiais.

Nepriklausomoje Lietuvo
je yra buvę keturi kongre
sai: pirmieji trys Kaune ir 
ketvirtasis Telšiuose, šiau
rės Amerikos kontinente 
surengti keturi Ateininkų 
kongresai, iš kurių trys 
Chicagoje (1954 m., 1960 
m. ir 1970 m.) ir vienas To
ronte, Kanadoje 1965 m. 
Taigi, 1977 metų kongresas 
yra devintasis ateitininkų 66 
metų istorijoje. Jis šaukia
mas Darbo dienos savaitga
ly, rugsėjo 1-4 dienomis 
Clevelande. šiame kongrese 
bus paminėta ir Palangos 
reorganizacinės konferenci
jos 50 metų sukaktis, kada 
ateitininkai persiorganizavo 
į moksleivių, studentų ir 
sendraugių sąjungas.

Šiam kongresui parink
tas šūkis „Liudykime Kris
tų ir savąją tautą” pabrėžia 
ne tik istorinį, bet ir dabar
ties dienų ateitininkų prin
cipinius įsipareigojimus — 
Visa atnaujinti Kristuje, 
tarnaujant Dievui ir Tėvy
nei.

Kongresas yra vyriausias 
ateitininkų reikalų spren

Mielam bičiuliui
A. A.

DipL teis. KAZIUI KASAKAIČIUI 
mirus, jo seserims MARYTEI KASAKAITYTEI 
ir ONAI NAKIENEI su vyru ANTANU, broliui1 
JURGIUI ir kitiems artimiesiems nuoširdžią užuo
jautą reiškia

Elena ir Kazimieras 
Pociai

SOFIJAI
MATULIENEI-MATULEVIČIENEI

mirus Chicagoje, jos vyrui STASIUI ir sū
nums ALGIUI ir VINCUI reiškiame užuo
jautą ir kartu liūdime

V. J. Bedulskiai 
O. J. Stankevičiai 
J. J. Sankauskai 
A. Veselga
J. Galbuogis

dėjas: jis gali priimti ar 
keisti konstituciją, nustaty
ti gaires ateities veiklai, 
spręsti esminius sąjungų 
klausimus ir pasisakyti lai
ko ir sąlygų padiktuotais 
reikalais.

Sprendžiamuoju balsu 
kongrese gali dalyvauti 
rinkti Kongreso atstovai iš 
visų skyrių, draugovių ar 
kuopų. Jie turi būti išrink
ti iki š. m. birželio 1 d. ir 
iki birželio 15 d. atstovų pa
vardės praneštos Ateitinin
kų Federacijos valdybos ge
neraliniam sekretoriui Vac
lovui Kleizai, 10000 So. Bell 
Avė., Chicago, III. 60643, 
tel. (312) 881-8778.

Ateitininkų Federacijos 
nutarimu kiekvienas ateiti
ninkų vienetas (skyrius, 
draugovė ar kuopa) renka 
vieną atstovą nuo 10 narių 
arba likučio (pav., 53 na
riai — 6 atstovai). Jei vie
nete mažiau kaip 10 narių, 
renkamas vienas atstovas.

Kongrese kviečiami daly
vauti visi ateitininkai, ku
rie čia turės patariamąjį 
balsą.

Kituose Kongreso rengi
niuose: pamaldose, paskai
tose, simpoziumuose, spe
cialioje dramos premjero
je (dramaturgas Algirdas 
Landsbergis, siužetas iš 
Lietuvos Katalikų Bažny
čios kronikų, režisierius — 
Jonas Jurašas), parodose, 
bankete kviečiami ir laukia
mi visi lietuviai.

Kongresas pradedamas 
1977 m. rugsėjo mėn. 1 d. 
naujame ištaikingame Bond 
Court viešbuty, 777 St. 
Clair Avė., Clevelando mies
to centre. Visi kongreso 
darbai, šv. Mišios penkta
dienį ir šeštadienį, dailės ir 
taikomosios tautodailės pa
roda vyks viešbučio patal
pose. (vr)

CLEVELANDO 
PARENGIMŲ 

KALENDORIUS

• BALANDŽIO 23-24 D.D. 
Birutietės rengia reto įdomumo 
skulptūros parodą.

• BALANDŽIO 24 D. visuo
tinis Lietuvių Bendruomenės 
Clevelando Apylinkės susirin
kimas.

• BALANDŽIO 30 — GE
GUŽĖS 1 D. Ateitininkų šei
mos šventė Dievo Motinos Ne
paliaujamos Pagalbos parapi-. 
joje.

• GEGUŽĖS 1 D. Šv. Ka
zimiero lit. mokyklos mokinių 
pirmoji komunija.

• GEGUŽĖS 8 D. Šv. Kazi
miero lit. mokyklos Motinos 
dienos minėjimas.

• GEGUŽĖS 7-8 D. Toronto 
Prisikėlimo parapijos choro 
viešnagė šv. Jurgio parapijoje.

• GEGUŽĖS 14-15 D. Skau
čių Seserijos sąskrydis.

• GEGUŽĖS 14 D., šeštadie
nį, Lithuania Civic Club ruošia 
”Antras Kaimas” spektaklį.

• GEGUŽĖS 22 D. Šv. Ka
zimiero liet, mokyklos mokslo 
metų užbaigimas.

• GEGUŽĖS 22 D. Pedago
ginių Lituanistikos Kursų ren
giamas O. V. Milašiaus minė
jimas.

• GEGUŽĖS 27, 28 IR 29 D. 
Pasaulio Lietuvių Gyuytoių 
Sąjungos suvažiavimas.

• BIRŽELIO 5 D. Pedagogi
nių Lituanistikos Kursų moks
lo metų pabaiga.

WANTED EXPERIENCED

DIE MAKERS
TOP WAGES, good benefits, ęx- 
perience in short run stamping.

APPLY IN PERSON

INTERLAKE 
STAMPING CORP.

4732 EAST 355 ST.
WILLOUGHBY, OHIO 44094

(13-17)
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Ikaro pėdomis
Nuo seniausių istorijos lai

kų žmogus troško pakilti 
paukščio sparnais nuo žemės 
neatgrąsintas legendarinės 
Ikaro tragedijos. Todėl sa
vaime suprantama, kad jau
na, iš karo griuvėsių atsista- 
čiusi valstybė negalėjo ne
svajoti apie savąją aviaciją, 
būdama apsupta sparnuotų 
kaimynų. ‘...Į aviacios mo
kyklą savanoriais stojo gim
nazistai, savo akimis lėktuvo 
nematę’, pasakoja plk.lt. Val
demaras Šenbergas, mūsų 
jaunos karo aviacijos kūri
mosi ir jos nepriklausomy
bės metų vystymosi dalyvis 
ir liudininkas. Dairausi Val
demaro ir Apolonijos Šen
bergų jaukiame name ir ne
jučiomis pasijuntu įtraukta į 
margaspalvę savo pasakoto
jo gyvenimo istoriją, kurią 
liudija reti ir įdomūs jo tėvų 
ir senelių gyvenimo odisėjų 
suvenyrai. Salionėlio siena 
padengta ilgu kilimu, kurio 
tamsiai rusvame dugne, ant 
įmantriai išrangytų dantytų 
pakopų rikiuojasi rytietiškų 
maldininkų siluetai ir egzo
tiški ornamentai. Sužinau, 
kad tas kilimas Šenbergų šei 
moję randasi virš 90 metų ir 
yra ne kas kita, kaip kurdų 
nomadų kunigaikščio palapi
nės siena. Tik iš arti prisi
žiūrėjusi pamatau, kad tai 
nėra audinys, austas staklė
mis. Tai dažyti vilnoniai siū
lai, sistematingai vynioti ant 
ilgų, vienodo plonumo paga
liukų, apačioje ir viršuje su
raišioti ir savotišku mozai
kos būdu sujungti į harmo
ningą, gobeleną primenančią 
visumą. Sienoje kabo masy
vus, beveik natūralaus dy
džio bronzinis erelis, plačiai 
išskėstais sparnais. Tai V. 
Šenbergo tėvo kelionės suve 
nyrąs iš rusų-japonų karo. 
Matau retas, senoviškas 
japonų rankų darbo vazeles, 
įmantrius drožinėtus nuot
raukų rėmus, iš kurių į šios 
dienos šviesą žvelgia Valde
maro Šenbergo tėvų daug 

ANBO IV lėktuvų grandies skridimo aplink Europą (1934. VI. 25 — VII. 19) daly
viai! mechanikas Rinkevičius, kpt. J. Liorentas, pik. lt. A. Gustaitis, j. lt. R. Marcinkus, kpt. J. 
Namikas ir lt. J. Mikėnas.

rapilį, kur buvo likusi jo žmo
na. Deja, iš ten Šenbergo tė 
vai nebegrįžo. Valdemaras, 
palikęs Rygą, apsigyveno 
Kaune, savo tėvo bute.

Tuo metu Lietuvos vyriau
sybė ieškojo savanorių į ka
riuomenę ir buvo besifor
muojanti aviacijos mokykla. 
1919 m. vasario 19 d. Valde
maras Šenbergas įstojo sava
noriu į Lietuvos kariuomenę 
ir buvo priimtas į karo avia
cijos mokyklą. Per trumpą 
laiką, išbuvęs mokinių-pilotų 
grupėje, karo mokykloje išė
jęs rikiuotės kursą, 1920 me
tais jau buvo pakeltas į inži
nerijos leitenanto laipsnį.

Vyriausybė buvo nupirku
si 9 vokiškus lėktuvus ir pa- 
samdžiusi 8 vokiečių lakū
nus, kurie turėjo duoti ins
trukcijas. Deja, jaunuolių 
tarpe buvo mažai mokančių 
vokiškai, todėl daugiakalbiui 
Valdemarui teko dar ir ver- 

mačiusios, daug patyrusios, 
pilnos išminties ir audringų 
išgyvenimų akys. Nomado 
palapinės siena Šenbergų na 
me daugiau ar mažiau sim
bolizuoja jų šeimos gentkar- 
čių likimą.

V. Šenbergo tėvas, medi
cinos daktaras ir taip pat 
daktaro sūnus, buvo Kauno 
tvirtovės vyriausio gydytojo 
pavaduotoju ir daug prisidė
jo prie Kauno miesto kanali
zacijos įvedimo. Jis taip pat
buvo vienas iš Kauno Raudo- tėjauti, besimokant apie tak- 
nojo Kryžiaus ligoninės kū- tiką, motorus ir ginklus. Ka- 
rėjų. V. Šenbergo motina, dangi lėktuvai buvo reikalin- 
šveicarų kilmės, 1880 metais gi kariuomenės fronto veiks- 
kada moterys dar gyveno už- mams remti, tai mokymui 
darą gyvenimą savo namų buvo palikti tik trys lėktuvai 
sienų apsaugoje, iš Šveicari- o būsimų pilotų skaičius sie
jos viena iškeliavo į Kaukazą kė 30. Kai į 1919 metų pabai- 
nemokėdama rusų kalbos, at- gą vokiečiai iš Lietuvos trau 
siliepusi į Kaukazo general
gubernatoriaus skelbimą, ku
riuo buvo paieškoma sveti
mų kalbų mokytoja jo vai
kams. Kaukaze dr. Šenber
gas tuo metu atlikinėjo karo 
tarnybą... Deja, tiek drąsio
ji Valdemaro motina, tiek jo 
tėvas, neturėjo laimės pasi
džiaugti nepriklausomos Lie- Iš vokiečių palikto grobio su- 
tuvos gyvenimu, karo epide- siformavo mūsų aviacijos 
mijoms pakirtus jų sveikatą, dirbtuvės.

truktoriai turėjo dvejopas 
pareigas - instruktuoti ir į 
frontą skristi, o mokomosios 
grupės statė savo lėktuvus. 

Patys sunkiausieji buvo

kėsi, jie padeginėjo aerodro
mus. Aviacijos mokyklos 
jaunieji mokiniai buvo ko
mandiruojami į apnaikintus 
aerodromus rinkti lėktuvų 
dalis, jas montuoti, derinti, 
ir pagaliau pastatyti moko
muosius lėktuvus. Jiems pa
dėjo 6 vokiečiai mechanikai.

Tėvas atsivežė jaunąjį Val
demarą į Kauną, vos tik Lie
tuvai atgavus nepriklauso
mybę. Išsiuntęs sūnų studi
juoti į Rygą, jis grįžo į Pet

Mokyklos ins-

Pik. lt. V. Šenbergas, gen. inž. A. Gustaitis ir mjr. V. Jab
lonskis 1938 m. Kaune.

Valdemaras Šenbergas

1919-1921 metai. Įvykus 
konfliktui su vokiečiais dėl 
Lietuvoje nusileidusio turkų 
Enver Pašos, kuris buvo in
ternuotas ir į Vokietiją pabė 
go su mokomuoju lėktuvu, 
vokiečiai buvo atleisti ir jų 
vieton pasamdyti anglai. 
Prasidėjo nauji sunkumai, 
nes anglai naudojo skirtingo 
tipo lėktuvus ir skridimo me 
tu vieną lėktuvą sudaužė. 
Anglai buvo neilgai. Paga
liau 1920 metais rusų aviaci
jos generolas Krancevičius 
perėmė mūsų aviacijos vado
vavimą.

Mokyklai išleidus pirmąją 
pilotų laidą, buvo sudaryta 
pirmoji eskadrilė, kurios va
du buvo paskirtas lt. Jurgis 
Dobkevičius. 1920m. kovo 
mėnesį V. Šenbergas buvo 
paskirtas į pirmąją eskadrilę 
ir netrukus gavo paskyrimą 
vykti į Vokietiją supirkinėti 
reikalingas lėktuvams dalis. 
Per vienerius metus atlikęs 
147 skridimus, išėjo aukšto 
pilotažo mokyklą (kilpos, 
suktukai ir t.t.). Už fronte 
skridimus 1923 metais buvo 
apdovanotas Vyties Kryžiu
mi. Tapęs kvalifikuotu pilo
tu ir lėktuvų inžinerijos žino
vu, mokantis eilę svetimų 
kalbų, V. Šenbergas buvo ko 
mandiruojamas specialioms 
misijoms, užperkant lėktu
vus Čekoslovakijoje ir Itali
joje. Per 20 metų aviacijos 
karinės tarnybos, Valdema
ras Šenbergas matė mūsų 
aviacijos augimą. Jo ranko
se buvo eskadrinė aerodro
mų komendantūra ir jo pa
stangomis buvo išrūpinta že
mės lyginimo ir kasimo apa
ratūra iš JAV, kuri buvo nau 
dojama aerodromų tobulini
mui. Buvo įsigyti Fiat sunk
vežimiai personalui vežioti, 
o pats V. Šenbergas mėgo 
po aerodromus važinėti su 
Harley-Davidson motociklu.

Pulk. lt. V. Šenbergas - 
nuo antrosios eskadrilės 
vado, iki aerodromo komen
danto pareigų, nuo aktyvaus 
dalyvavimo kautynėse fron

te iki Š-I sportinio lėktuvo 
konstrukcijos - gražiausius 
savo gyvenimo metus atida
vė Lietuvos karo aviacijos 
tarnybai. Jo prisiminimuose 
ryškūs veidai nuostabia mo
zaika margina mūsų aviaci
jos istorijos lapus.

Pirmosios eskadrilės va
das Jurgis Dobkevičius, avia 
cijos inžinierius, baigęs Pa
ryžiaus aukštąją aviacijos 
mokyklą, Lietuvoje sukons- 
truktavo lėktuvus Dobi I, II 
ir Dobi III. Išbuvęs ore virš 
600 valandų, 1926 metais 
skrisdamas su Dobi III, žuvo 
avarijoje. Įdomu buvo tai, 
kad šis lėktuvas buvo su
konstruotas ir pagamintas 
Lietuvos aviacijos dirbtuvė
se. Ankstyva to inžinieriaus 
-aviatoriaus mirtis neleido 
realizuoti jo tolimesnių užsi
mojimų. Garsusis aviaci
jos inžinierius gen. Antanas 
Gustaitis, sukonstruktavęs 
AMBO VIII lengvą bombo
nešį, taip pat susilaukė tra
giško likimo, bolševikų sulai
kytas prie Vokietijos sienos. 
1934 metais AMBO trijų lėk
tuvų grandis aplankė be kliu 
čių didžiąsias Europos sosti
nes, padariusi 10,000 kilo
metrų maršrutą.

Nepriklausomybės žydėji
mo laiku mūsų avicija turėjo 
šešias eskadriles su maž
daug 100 lėktuvų.

Valdemaras Šenbergas, 
šalia savo karinės tarnybos, 
nuo pat ankstyviausių savo 
jaunystės dienų aktyvus 
skautas, vienas iš pagrindi
nių lietuviškosios skautybės 
kūrėjų, pirmasis Vyriausias 
Skautininkas (1919-1925), 
yra vedęs Apoloniją Blynai- 
tę, kuri savo skautiška veik
la yra žinoma kiekviename 
mūsų lietuviškų kolonijų 
kampelyje, kur tik gyvas 
‘Budėk’ šūkis.

Ir taip, sekdamas Ikarą ir 
eidamas Lietuvos nepriklau
somybės kovų keliais, Valde 
maras Šenbergas, gyvenimo 
rudens auksiniame pavėsyje 

(Nukelta į 14 psl.)
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LK Moterų 36 kuopa Clevelande Verbų sekmadieni Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos’ 
bažnyčioje turėjo tradicines šv. Mišias, kuriose dalyvavo visos narės. Nuotraukoje kuopos narės 
su vėliava iš bažnyčios eina prie laisvės paminklo. Prieky eina tautiniuose rūbuose: Idzelienė, K. 
Titienė, Ežerskienė, N. Moris, M. Titienė, S. Sankalaitė ir O. Jokūbaitienė.

V. Bacevičiaus nuotr.

Po iškilmingų pamaldų LKM 36 kuopos narės turėjo bendrus 
pusryčius. Kuopai pirmininkauja S. Stasienė. Valdyboje yra 
vicepirm. O. Mikelionienė, sekr. M. Titienė, ižd. G. Žemaitienė, 
ryšininkė S. Miliauskienė. Vėliavos globėjos K. Titienė ir D. 
Bartkuvienė. Rev. komisijoje J. Ignatavičienė ir G. Mackevičienė. 
Kuopos dvasios vadas kun. G. Gijauskas, S. J.

V. Bacevičiaus nuotr.

PERSEKIOJAMAI 
BAŽNYČIAI AUKOS

Persekiojamai bažnyčiai 
Lietuvoje paremti per Cle
velando Religinės šalpos 
Komitetą aukas atsiuntė šie 
asmenys:

50 dol. — O. Rimbutienė.
35 dol. — M. Iešmantie- 

nė, VI. Šniolis.
30 dol. — dr. J. Mačiulis.
25 dol. — dr. V. Bložė, 

dr. E. ir B. Juodėnai, dr. G. 
Matienė, A. širvaitis.

20 dol. — R. Eidukaitis, 
VI. Gelažius.

15 dol. -— I. ir J. Kijaus- 
kai, J. Krištolaitis.

12 dol. — S. ir H. Idzeliai, 
S. Sviderskienė.

10 dol. — V. Apanius, J. 
ir G. Čyvai, dr. V. ir V. 
Gruzdžiai, F. ir J. Jasine- 
vičiai, A. ir D. Kasulaičiai, 
dr. R. ir N. Kašubai, A. ir 

A. Kavaliūnai, K. Kazlaus
kienė, J. Klimaitienė P. ir J. 
Klioriai, P. ir K. Stungiai, 
P. Zigmantas.

8 dol. — J. Sumakaris.
6 dol. V. ir M. Mariūnai, 

St. Melsbakas.
5 dol. — A. ir J. Aleksai, 

U. ir K. Gaižučiai, VI. Kau
nas, E. Martinėnienė, D. Mi- 
koliūnienė, L. Nagevičius;

1/ O/ Įnešus $1,000 
/^/O 12 mėnesių

Įnešus $1,000
48 mėnesiams

Įnešus $1,000
30 mėnesių

Įnešus $1,000
72 mėnesiams

Pagal federalinės valdžios Įsaką už santaupas, išimtas iš pažymė
jimo sąskaitos prieš nurodytą laiką, nemokamas nuošimtis už 90 dienų, 
o už likusį periodą ant išimtos sumos išmokamos tik reguliarus san
taupų knygutės nuošimtis (5*4 90-

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Už įnašus mokame

B. ir E. Nainiai, A. Neima
nienė, M. Rudaitienė, A. Su- 
makaris, A. Vedegys.

4 dol. V. Juodis.
3 dol. N. Grigonis, K. Kal- 

vaiitenė.
2 dol. F. Juras, J. Kaunas,

M. Kazlauskienė, A. Vai
čiūnas, C. Yarish, J. žygas.

1 dol. — A. Kazlas, A. 
Stankus, U. Verbylaite, J. 
žiaunis.

Nevardinių aukų 35 dol. 
87 centai.

Is viso nuo vajaus pra
džios gauta aukų 1866 dol. 
87 et.

Už atsiųstas aukas dėko
jame ir prašome visų siųsti 
savo auką p. O. Žilinskienei, 
1840 Caronia Drive, Lynd- 
hurst, Ohio 44124.

Religinės šalpos 
Komitetas

TOOL AND DIĖ 
JOUliNEYMEN 

Positions available at sheet metai 
stamping manufacturing. Mušt have 
a valid journeymans card. Good 
wages, benefits and steady employ- 
ment.

APPLY JN PERSON AT: 
BINGHAM STAMPING 

5511 TELEGRAPH RD., 
TOLEDO. OHIO 43612 

Tuesdays & Thursdays from 
9 am to 11 am and 2 pin. to 4 pm 
An Equal Opportunity Emplover 

(13-IR)

OWNER OPERATORS
AND

FLEET OPERATORS
With tandem-sleepers and good 
drivers needed at Manistee, Mich. 
Operation covers Ohio, Indiana, and 
Illinois, and rettirn to Michigan. Call 
collect: GILLILAND TRANSFER CO..
FREMONT. MICH. 616-924-0110.

(12-21)

Mokame aukščiausią 
nuošimtį 

už santaupų pažymėjimus

CLEVELANDE....
(Atkelta iš 13 psl.) 

negyvena praeities laurų 
žydėjime. Jis pasitenkina 
šia diena, spinduliuodamas į 
savo aplinką giedriu gyveni
mo džiaugsmu, o jaunesniuo
sius įkvėpdamas žvelgti į 
ateitį skautišku ir patrioti
nių idealų šviesoje.

ATITAISYMAS

Pereitos savaitės straips
nyje Giesmė, Parapija ir 
Ateitis’, įvyko nemaloni klai
da. Chorui vaišes surengė 
ne ponia Veronika Nagevi- 
čienė, bet ponia Lionginą 
Nagevičienė. Straipsnio au
torė už klaidą atsiprašo.

A.B.

• Lietuvių grožio salionas 
SILVER SHEAR — Hair 
Fashion, 687 East 185 St., 
Clevelaiid, Ohio 44119. tel.: 
486-4240.

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

{dedi kiek nori, išimi kada nori.
Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvieną dieną ir išmokamas 

du kartus metuose.
SANTAUPŲ SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI $40,000.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

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

MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS PASKOLAS 
NAMŲ PIRKIMUI

Zuperio/ Aviną/
"and loan association *
ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East 185th Street

481-8552

6712 Superior Avenue 
431-2497

13515 Euclid Avenue
681-8100

32800 Center Ridge Road 
779-5915

14406 Cedar Avenue 
381-4280
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Šį šeštadienį ir sekmadienį
CLEVELANDE IR D.L.K. BIRUTĖS DR-JOS CLEVELANDO SKYRIAUS

APYLINKĖSE kviečiamas dailininkas skulptorius

• Gražinos ir Raimundo 
Kudukių sūnaus Raimundo 
jr. krikštynos įvyko balan
džio 19 d. New Yorke šv. 
Patriko katedroje. Krikšto 
tėvu buvo buv. JAV vice
prezidentas Nelson Rocke- 
felleris ir krikšto motina
Aldona Zorskienė. Krikšto 
apeigas atliko Clevelando

DAGYS
rodys savo kūrybą Clevelande

D.M.N.P. parapijos salėje - 18022 Neff Rd.
1977 m. balandžio m. 23 d. nuo 7 — 9 vai. v.

24 d. nuo 11—4 vai. p.p.

šv. Jurgio parapijos klebo
nas kun. B. Ivanauskas. 1

Visuomenė maloniai kviečiama atsilankyti į paroda

Rengėjos

A. A.

PRANUI STEMPUŽIUI

staiga mirus, jo šeimai ir broliui JUOZUI

STEMPUŽIUI nuoširdžią užuojautą reiškia

Ohio Dirvos Atstatymo
Talkos Komitetas

A. A.

PRANUI STEMPUŽIUI

staiga mirus, jo šeimai ir broliui JUOZUI

STEMPUŽIUI reiškiame gilią užuojautą

Lili ir Vladas 
Bložės

Buvusiam dainos draugui

PRANUI STEMPUŽIUI 

mirus, jo žmonai ELENAI, sūnui ŠARŪNUI 

bei visiems artimiesiems gilią užuojautą 

reiškia

Giedraičių šeima
ir

čapkevičių šeima

Mūsų choro rėmėjui ir dideliam dainos 
mylėtojui

jAl* .Al.

PRANUI STEMPUŽIUI 
staiga mirus, jo žmonai ELENAI, sūnui ŠA
RŪNUI, marčiai RAMUNEI, broliui JUOZUI, 
JULIUI, ALEKSANDRAI ir BRONIUI KA
ZĖNAMS ir visiems artimiesiems reiškiame 
giliausią užuojautą

MIRĖ PRANAS 
STEMPUŽIS

Balandžio 14 d. Clevelan
de staiga mirė Pranas 
Stempužis, sulaukęs 55 m. 
amž. Velionis buvo gimęs 
Kaišiadorių mieste. Lietu
voje baigęs Vilniuje amatų 
institutą. Į Clevelandą at
vyko 1949 m. su Čiurlionio 
ansambliu.

Su velioniu atsisveikinti 
penktadienį vakare į Jakubs 
koplyčią susirinko apie 200 
asmenų. Po gedulingų pa
maldų šv. Jurgio bažnyčioje 
šeštadienį, balandžio 16 d., 
buvo palaidotas Visų Sielų 
kapinėse.

Giliame liūdesy liko žmo
na Elena, sūnus Šarūnas su 
žmona Ramune, brolis Juo
zas ir Lietuvoje sesuo Al
dona.

Dirva reiškia šeimai ir. 
artimiesiems užuojautą.

PASKAITA APIE 
GENOCIDĄ

Dipl. miškininkas Zigmas 
Dautartas Geauga apskri
ties respublikonų partijos 
centro ir egzekutyvinio ko
miteto narys, balandžio 25 
d. 8 vai. vakare, Burton, 
Ohio valstybinėje bibliote
koje (Burton Public Labra- 
ry), respublikonų partijos 
susirinkime skaitys paskai
tą apie Lietuvos okupaciją 
ir sovietų įvykdytą ir vyk
domą genocidą bei lietuvių 
tautos rezistenciją.

Paskaita bus iliustruoja
ma skaidrėmis iš genocido, 
Sibiro tremtinių kančių ir 
Lietuvos partizanų kovų.

Skaidres demonstruos fo
tografas Terry Hudak, pa
skaitos turinio apimtyje.

Tokių paskaitų ciklas yra 
organizuojamas Geauga ap
skrities vidurinių mokyklų 
mokiniams ir universiteto 
studentams bei visuomenei.

Paskaitų tikslas supažin
dinti Amerikos visuomenę, 
ypač respublikonų partijos 
narius su Lietuvai sovietų 

Ramovėnų Vyrų Choras

Monumeirfa

padaryta skriauda ir siekti, 
kad ateities respublikonų 
partijos rinkiminėje plat
formoje būtų įtrauktas ir 
Lietuvos išlaisvinimo klau
simas.

Paskaitų organizavimui 
vadovauja Z. Dautartas, 
kuris yra Geauga apskrities 
respublikonų partijos kal
bėtojų biuro pirmininkas.

Kas iš lietuvių norėtų da
lyvauti tame susirinkime ir 
paskaitoje, skambinkite: Z. 
Dautartui 729-1205, Ches- 
terland. Ohio.

• Pennsylvanijos anglia
kasių Lietuva knygos sutik
tuvės įvyks Clevelande ba
landžio 21 d. 8 vai. vak. Die
vo Motinos Nuolatinės Pa
galbos parapijos viršutinėje 
salėje. Su knyga supažin
dins Ingrida Bublienė, o at
vykęs vienas iš knygos au
torių kun. A. Kezys, S. J., 
skaidrėmis iliustruos. Lie
tuvių visuomenė maloniai 
kviečiama į LB apyl. valdy
bos rengiamą vakaronę at
silankyti.

• Filmui Clevelando lie
tuviai ruošti komiteto posė
dis įvyks šį ketvirtadienį 
balandžio 21 d. 7 vai. vak. 
Lietuvių Namų apatinėje 
salėje.

• Meras Ralph Perk kvie
čia Clevelando miesto gy
ventojus, balandžio 26 bal
suojant pasisakyti NE už 
’Tssue Nr. 1”, nes tai už
tikrins mieste didesnį sau
gumą ir progresą.

• ALT ir VLIKo vadovų 
uždara konferencija įvyks
ta šį šeštadienį, balandžio 
23 d. Clevelande.

• BALFo Clevelando 145 
skyriaus, metinis narių su
sirinkimas, įvykęs š. m. ba
landžio 3 d. buvo gausus da
lyvių skaičiumi. Išklausyta 
pirmininko V. Steponavi
čiaus, iždininko ir kitų val
dybos narių pranešimai, iš 

kurių paaiškėjo, kad šalpos 
darbo veikla, buvo gyva, ir 
Balfo rudens aukų vajuje 
surinkta 5,035 dol. Prane
šimą pateikė Balfo gen. se
kretorė Ona Jokūbaitienė.

Revizijos komisijos aktą 
perskaitė pirm. E. Stepas, 
užgirdamas tvarkingą, tiks
lią ir gražią finansinių kny
gų vedimą. Po visų prane
šimų ir diskusijų, buvo iš
rinkta Balfo skyriaus val
dyba ir revizijos komisija 
1977 metams, kuri pesiskir- 
stė pareigomis sekančiai: 
pirm. V. Steponavičius, vi
cepirmininkai K. Gaižutis ir 
V. Jokūbaitis, sekr. A. Puš- 
koriūtė, ižd. O. Jokūbaitie
nė ir nariai A. Karsokas ir 
A. Styra.

Revizijos komisija: St. 
Astrauskas, VI. čyvas ir 
Ed. Stepas.

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

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

• Taisau TV, radijo, ste
reo ir įvairius kitus elektri
nius namų ruošos įrankius. 
Darbas atliekamas sąžinin
gai ir greitai. Skambinti 
Ignui Berzinskui telefonu: 
531-2568.

HELP WANTED 
MACHINIST

Need all oround machinist, minlmum 
of 5 years experience. Mušt be able 
to sėt up and operate. Days hourly 
rate and an excellent (ringe beneiits. 
Full or part time.

M CM
1432 EAST 47TH STREET 
CLEVELAND. OHIO 44103 

PHONE: 216-881-1280 

TURRET LATHE 
Sėt up and operate, niust be able to 
work on close tolerances, minimus 5 
years experience. Days hourly rate, 
excellent fringe benefits. Full or part 
time.

MCM
1432 EAST 47TH STREET 
CLEVELAND. OHIO 44103 

PHONE: 216-881-1280

J M*klOW ■

455 East 200th Street • Euclid, Ohio • Phone:481-5700



DIRVA AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS

PENKIOLIKTOJO

SEIMO DARBOTVARKĖ

Mūsų mieliems

Dr. LEONUI ir IRENAI

KRI AUČELION AMS

ir dukroms, brangiam sūnui ir broliui

EUGENIJUI mirus, gilią užuojautą

reiškia ir kartu liūdi

Dr. Juozas Bartkus, 
Ona Pulkaunikiene, 

Danguolė ir Eugenijus 
B a r t k a i

Mūsų mieliems

Dr. LEONUI ir IRENAI

KRIAUČELIŪN AMS

ir dukroms, brangiam sūnui ir broliui

EUGENIJUI mirus, gilią užuojautą

reiškia ir kartu liūdi

Jurkūnai

Neapsakomo skausmo valandoje mieliems

KRIAUČELIŪNAMS
IRENAI, dr. LEONUI, VIDAI ir JOLI

TAI — dėl sūnaus ir brolio GENIUKO mir-

ties, giliausią užuojautą reiškia ir kartu di

džiai liūdi

Barbora ir Teodoras 
Blinstrubai

Vilties Draugijos šimtininkams

DR. LEONUI ir IRENAI

KRIAUČELIŪNAMS,

mirus, jų sūnui EUBENIJUI, reiškia nuo

širdžią užuojautą

Vilties Draugijos Valdyba 
ir

Dirva

Šeštadienis, gegužės 28 d.
10:00-11:00 REGISTRACIJA ;

Seimo atidarymas ir garbės prezidiumo sudarymas;
Iškilmingas posėdis:

Seimui rengti komiteto pirmininko Vytauto Matonio žodis; 
Himnai;
Invokacija;
ALT S-gos pirmininkės žodis — Emilija C e k i e n ė ;
Mirusių Sąjungos narių pagerbimas;
Sveikinimai;

7. Paskaita — Tautinės idėjos kelias — inž. Pijus J. Nasvytis.
12:30-3:30 DARBO POSĖDIS:

1.
2.
3.
4.
5.

2:30-3:30 PERTRAUKA.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Seimo prezidiumo sudarymas;
Darbotvarkės priėmimas;
Seimo komisijų sudarymas;
Sąjungos valdybos ir revizijos komisijos pranešimai; 
Diskusijos dėl pranešimų.

3:30-5:30 DARBO POSĖDIS:
1. Lietuvių Tautinio Sąjūdžio pranešimas — inž. Algis Sperauskas; 

__  2. Pranešimas ALTos reikalais — Teodoras Blinstrubas;
3. Diskusijos dėl pranešimų.
8:00 BANKETAS.

Sekmadienis, gegužės 29 d.
10:00-12:00 DARBO POSĖDIS:

Skyrių atstovų pranešimai;
ALT S-gos Rytų Apygardos pirmininko pranešimas; 
Skyrių veiklos apžvalga;
Diskusijos dėl pranešimų.

1.
2.
3.
4.

12:00-2:00 DARBO POSĖDIS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mandatų komisijos pranešimas;
Nominacijų komisijos pranešimas;
Rinkimai: Sąjungos pirmininko ir valdybos narių;
Kontrolės komisijos ir Tarybos narių rinkimai;
Nutarimų komisijos pranešimas;
Kiti klausimai ir sumanymai; 
Seimo uždarymas.

Amerikos Lietuvių Spaudos ir Radijo Draugijos „Viltis” narių susi
rinkimas Įvyksta po ALTS Seimo toje pačioje salėje, 1977 m. gegužės 29 d.

• Regina Žymantaitė, 
Dirvos bendradarbė, yra pa
kviesta gegužės 17-18 d. da
lyvauti Washingtone Vals
tybės Departamento rengia
moje užsienio politikos kon
ferencijoje.

• Reorganizuotos LB va
dovybė dr. V. Plioplys, Ta
rybos prezidiumo pirminin
kas ir dr. V. Dargis, cv pir
mininkas, š. m. balandžio 5 
d. pranešime visuomenei 
rašo:

Mūsą mieliems bičiuliams

DR. LEONUI ir IRENAI

KRIAUČELIŪNAMS,

mirus jų sūnui EUGENIJUI, reiškiame nuo-

širdžią užuojautą

Lili ir Vladas 
Bložės

Mielajam kolegai ir didžiajam visuomeninkui

DR. LEONUI KRIAUČELIŪNUI

ir PONIAI dėl jų mylimo sūnaus EUGENI

JAUS, taip anksti baigusiam žemišką kelio-

nę, po nepaprastai sunkios ir ilgos ligos, reiš

kiu gilią užuojautą ir kartu pergyvenu jų 

skausmu

„Okupanto agentų ir jų 
suklaidintų ar prievartinių 
bendradarbių tikslai bei 
priemonės buvo išaiškinti. 
Šio krašto išeivija buvo Įti
kinamai Įspėta1 dėl okupan
to užmačių sunaikinti išei
vijos kovą už tautos laisvę. 
Bendradarbiautojai pateko 
į akligatvį. Nebesurasdami 
pateisinimo savo veiks
mams jie griebėsi melo ir 
šmeižtų: Sibiro tremtiniai 
jiems tapo komunistais, 
antikomunistiniai demons
trantai — „naciais”; de
monstracijų nuotraukoje Į 
plakatą, kuriame nebuvo 
jokių svastikų, „garsiųjų 
fotografų” pagalba „Įsodi
no” svastiką ir tokią „page
rintą” nuotrauką, kartu su 
„užpultojo kunigo” melu, 
paleido į lietuvišką spaudą. 
Tai buvo žemiausio lygio 
reagavimas Į chicagiečių 
prašymą neįsileisti bolševi
kinių filmų į Jaunimo Cent
rą.

Ne gana to, okupanto me
todais susižavėję ir savo 
kritikus sunaikinti siekda
mi nesenai jie išleido ano
niminį šmeižtų leidinį”.

Vet. dr. Stasys Jankauskas

Apie tai pranešdami vi
suomenei1, dr. V. Plioplys ir 
dr. V. Dargis kviečia visus 
geros valios lietuvius pa
tiems išsiaiškinti tiesą ir 
nepatikėti priešo agentų bei’ 
neatsakingų asmenų sklei
džiamais melais.
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