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dolerių knygos

BIZNIS SU SOVIETŲ SĄJUNGĄ
Kas kq galų gale apstatys?

Sovietų Sąjungos mašinų
importas per 20 metų pašoko
iki 6 bilijonų dolerių i metus.

1976 metais buvo pasirašy
tas trikampis sandėris tarp

b
y? *
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Norint pajusti tikrą vi
suomenės gyvenimo pulsą,
nepadengtą oficialių pasi
sakymų skraiste, nepaveik
tą spėliojimais bei prielai
domis, tenka ieškoti šalti
nių asmeniškuose kontak
tuose su galimybe laisvai
pasikeisti nuomonėmis. Kai
darbščią ir visokeriopai
veiklią Clevelando koloniją
devintajam kongresui pasi
rinko ateitininkai, pasikal'bėjimų temose dažnokai yra
gvildenamos kaip reikšmin
gas įvykis ne vien ateitinin
kams, bet ir visai mūsų lie
tuviškajai išeivijai. Tad
kreipiausi į vieną iš rengi
mo komiteto komisijos pir
mininkų, norėdama šiek
tiek daugiau patirti apie
busimojo kongreso nuotai
kas, dvasią ir numatytus
darbus.
Inž. Pranas Razgaitis,
banketo komisijos pirmi
ninkas, man artimai pažįs
tamas ir visais atvejais pa
slaugus visuomenininkas,
maloniai sutiko su manimi
pasikalbėti ir pasidalinti1

Sovietų Sąjungos, Japoni
jos ir JAV, kuris numatė
natūralių dujų pavertima
skysčiu Iakutsko srityje ir
eksportą į Japoniją, bet jis
kol kas neįgyvendintas, nes
pagal Stevensono pakeitimą
sovietai negali gauti dides
nio kredito JAV-bėse. Po
Helsinkio Akto pasirašymo
sovietai padidino tokių san
dėrių ieškojimą. Mat, nepai
sant tokių naudingų sandė
rių, komunistiniai kraštai
įsiveža daugiau iš Vakarų
negu jiems parduoda už vi
sus 7 bilijonus dolerių.
(Nukelta į 2 psl.)
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ATEITININKU KONGRESO
BELAUKIANT AURELIJA BALAŠAITIENĖ

paremii

Poatostoginiame susitikime rugpiūčio 20 d. vaišinguose dr. Danieliaus ir Romos Degėsių
namuose, kalbant įvairiais visuomeniniais reikalais ir red. V. Gedgaudui paminėjus, kad Vilties
leidykla apsiėmė išleisti dr. A. Geručio parašytą veikalą apie Vasario 16 akto signatarą ir ilga
metį Lietuvos įgal. ministerį Prancūzijai Petrą Klimą, pokalby dalyvavęs dr. Vladas Bložė, nuoširdus Dirvos rėmėjas, sutiko būti šio istorinio veikalo mecenatu, paskirdamas 1000 dolerių. Jo
parama palengvins veikalą greičiau išleisti, Nuotraukoje iš kairės: dr. D. Degėsys, Dirvos
red. V. Gedgaudas, dr. VI. Bložė ir Tėvynės Garsų red. J. Stempužis.
R. Degėsienės nuotr.

Viena iš priežasčių, pri
VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
vertusių sovietus ieškoti at
lydžio ir Helsinkio Akto pa apie 50 bilijonų dolerių, ku
galba siekti geresnių santy rių tarpe 20 bilijonų Vaka
kių su Vakarais yra jų ūki rų bankms. Tie kraštai su
nis priklausomumas nuo ka Vakarais yra sudarę apie
pitalistinio pasaulio. Mask 2,000 ūkinių bendravimo su
vai skubiai reikalingi nauji tarčių. (šis skaičius yra pa
kreditai. Be jų ji negalėtų imtas iš Jungtinių Tautų
ištęsėti savo dabartinių įsi leidinio: Economic Commispareigojimų. Skaičiuojama, sion for Europe — Analytikad Comencono t. y. Sovie cal report on industrial cotų Sąjunga ir jos satelitai operation among ECE coun— yra Vakarams skolingi
tries).
Kapitalistinės firmos ei
na į sandėrius, nes Sovietų
Sąjungoje tikisi rasti dar
mažai paliestų žaliavų šal
tinių, kurių išnaudojimas
kainuoja pigiau ir nereikia
skaitytis su streikais. So
vietai yra daugiau susido
mėję įmonėmis, kurios il
gainiui pačios išsiperka. Pa
vyzdžiui, italų FIAT pasta
tė jiems automobiliu fabri
ką, kurio 25% produkcijos
eina į užsienius, įskaitant ir
kitus Comecon kraštus. Pa-,
jamos už tuos automobilius
padengia dalį skolos ir nuo
šimčius ir ją. Paties FIAT
eksportui tai nepakenkė,
nes jis už geležinės uždan
gos mažai ką parduodavo.
Kitas . panašus biznis yra
dujos už vamzdžius. Vaka
rai pardavė vamzdžių ir ki
tokių įrengimų už 3,4 bili
jonus dolerių, o sovietai už
Per paskutinius keturis me
tus komunistinių kraštų skolos tai apsimokės dujomis iki
Vakarų bankams padidėjo ke 1990 metų. Viso tokių stam
bių susitarimų yra apie 50.
turis kartus iki 20 bil. dol.
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mintimis bei suteikti rei
kiamos informacijos.
Pokalbis vyko Prano ir
Aleksandros Razgaicių jau
kių namų atmosferoje, ku
riuose su skoninga ir mo
dernia architektūra neat
skiriamai rišasi lietuviška
sis elementas ir jų šeimos
individualybė. Svečių kam
bary stovi išdidi lietuviškos
pakelės amžina palydovė —
aukšta sūnaus Kazio ran
komis pagaminta koplytėlė;
gintaro raidėmis išrašyta
„Lietuva” ant tamsaus
medžio, tai Kaziuko mugėje
įsigytas skautų rankų dar
bo gaminys1; kabo lietuvių
menininkų paveikslai; visur
lietuviškos knygos. Iš lauko
pusės namą puošia reto gro
žio gėlynas — tai Aleksan
dros Razgaitienės darbo
vaisius.
Tikslus ir tvarkingas inž.
Pranas Razgaitis man davė
trumpą, bet turiningą atei
tininkų kongreso istoriją.
Nepriklausomoje Lietuvoje
buvę keturi kongresai. Pir
masis vyko 1920 metais
Kaune. To kongreso metu
buvo išryškintas ateitininku veiklos pobūdis ir pažiū
ros. Antrasis ,ir trečiasis
vyko taip pat Kaune, o ket
virtasis įvykęs 1935 metais
Telšiuose, atsižymėjo savo
šūkiu: „Pasukim Lietuvos
laikrodį 100 metų”, juo pa
kreipiant savo veiklą kultū
rinės pažangos keliu. 1940
metais numatytas kongre
sas Vilniuje dėl bolševikų
invazijos negalėjo įvykti.
Po ilgos pertraukos 1954
metais ateitininkai suva
žiavo į Chicagą, nutardami
kreipti ypatingą dėmesį į
mūsų tautos rezitencinę ko
vą. 1960 metų šeštasis kon(Nukelta į 9 psl.)
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Ateitininkų IX kongreso rengimo komiteto dalis su pirm. kun. G. Kijausku, S.J.

J. Garlos nuotr.
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Biznis su sovietais
jimas pakarti pačius kapi
talistus? čia galima būtų
Mažesniems Comecono na
pastebėti, kad jei Helsinkio
riams tokie dideli sandėriai,
Aktas buvo sovietams rei
žinoma, yra neprieinami.
kalingas ūkiniais sumeti
Jie tačiau dar daugiau pri
mais, tai jis gali būti ir ver
klauso nuo prekybos su Va
tas paskolintų bilijonų. Juk
karais, pvz. Vengrija net
skolinant kapitalą gaunama
visa 50%. Jų bendravimui
ne tik geri nuošimčiai, bet
kelią praskynė Jugoslavija,
ir tam tikra spaudimo prie
kurios santykiams su Sta
mone. Tokia Lenkija 40%
linu pašlijus, Vakarai jai
savo užsienio valiutos, gau
mielai padėjo ūkiškai, šiuo
tos už eksportuojamas ge
metu Jugoslavija turi apie
rybes turi skirti vien tik
170 bendrų Įmonių su Va
nuošimčiams už paskolas
karų firmomis, apie 500
daugiau ar mažiau bend mokėti, seniai pralenkta
norma yra tik 25%. Norėrauja. Jugoslavijos Įstaty
ma gauti naujų kreditų,
mai leidžia, kad užsienie
Lenkija yra priversta tu
čiams priklausytų 49 %rėti liberališkiausią režimą
Įmonių kapitalo. Iš tikro pi
nigų užsieniečiai palyginti už geležinės uždangos! Ka
nedaug investavo Į Jugosla dangi apetitas auga beval
viją, gal apie 300,000,000 gant, pragyvenimo lygiui
dolerių, kitkas yra mašinos, augant, didėja ir laisvės il
kurias Vakaruose pakeitė gesys. Tokiu būdu ūkinis
naujesnės, licenzijos ir va bendravimas lyg šiol nešęs
dovavimas. Šiame dešimt daugiau naudos sovietams,
metyje Jugoslaviją seka ilgainiui gali virsti ir gink
Vengrija, Rumunija ir Len lu kapitalistinių kraštų ran
kija. Būdinga, kad Čekoslo kose. Jei, aišku, jie turės
vakija palyginti daug ma tam noro ir ryžto.
žiau bendrauja su užsienio
firmom. Savaime aišku ko
WANTED
dėl, Maskva neleidžia.
ELECTRIC MOTOR
Aplamai imant, Vakarų
SHOP FOREMAN
firmos savo bizniais su ko
Experienced
minimum of 8 to 10
munistais yra patenkintos, years in AC, DC
mctors and controls.
jų partneriai savo Įsiparei Salary open. Terms negotiabie. Locagojimus iki šiol išpildydavo, tion: CENTRAL PIEDMONT. N. C.
APPLY CALL OR WRITE FOR
žinoma, kitas klausimąs ar
APPO1NTMENT
toks atskirų Įmonių pasipel
PIEDMONT ELECTRIC
nymas yra naudingas vi MOTOR REPA1RING INC.
sam kraštui ar Vakarams
370 W. SALISBURY ST.
ASHEBORO, N. C. 27203
bendrai. Ar nebus tai tik
(919) 625-5210 DAY
Lenino minėtos virvės vi(919) 672-1831 NIGHT

(Atkelta iš 1 psl.)

Iš JŲ PUSĖS ŽIŪRINT — IR SOVIETAI PADARĖ
DIDELIŲ NUOLAIDŲ BELGRADE. — PARAMA
ETIOPIJAI. KOL KAS NEATNEŠĖ JOKIOS NAUDOS
MASKVAI. — SAUDI ARABIJA JAU JUČIA PER
GALĖS KVAPĄ. — PARTIZANINIS KARAS ANGO
LOJE. — NESUTARIMAI TARP ARABŲ IR IZRAE
LIO NESUMAŽĖJO.

Londoniškis THE ECONOMIST aiškina, kad sovie
tai Balgrade padarė dides
nių nuolaidų negu iš pirmo
žvilgsnio atrodo. Laikraštis
išvedžioja:
Septynios savaitės varžy
bų dėl procedūros staiga pa
sibaigė rugpiūčio 4 d. kom
promisu, priimtinu Vaka
rams, 9 neutraliom šalim
(Įskaitant ir šeimininke Ju
goslavija) bei Varšuvos
pakto dalyviams. Didžiau
sių nuolaidų padarė sovie
tai.
Mat, jų svarbiausias tiks
las buvo konferenciją apri
boti. Jie norėjo (ir vis dar
nori) neleisti atidžiau pa
žiūrėti ir konstatuoti, kad
jie nesilaiko savo pačių pa
žadų leisti lengviau susi
siekti abiem Europos dalim,
žinodami tikslią konferenci
jos pabaigos datą, jie galė
tų konferenciją gaišinti iki
galo. Susitarta tačiau taip,
kad visi stengsis konferen
cijos darbus baigti iki gruo
džio 22 dienos. Bet jei ne
bus sutarta, konferencija
vėl pradės posėdžiauti sau
sio viduryje iki vasario vi
durio, bet ir tai dar nebus
galas, nes užbaigimui rei
kia visų 35 dalyvių sutiki
mo. Už tat, teoriškai, kon
ferencija, bent vienam da
lyviui pareikalavus, galės
tęstis toliau.
Rusai taip pat sutiko, kad
viena iš penkių komisijų
(subsidiaryvorking bodies)
turės būti skirta žmonių
teisėm nagrinėti, ko labai
nori Vakarai ir neutralieji.
Tiesa, tos diskusijos nebus
vienos— tai Vakarų nuo
laida rusų jautrumui — bet
Vakarai ir neutralieji galės
paskelbti, kas buvo kalbėta.
Kodėl rusai taip ilgai
priešinosi? Gal jie tikėjosi
išnaudoti pažiūriu skirtu
mus tarp Vakarų ir neutra
liųjų bei pačių vakariečių.
Nėra abejonės, kad spalio
mėn. konferencijai prasidė
jus, jie pradės kaltinti Va
karus laužant žmonių tei
ses kaip atrodo iš sovietų
pusės. Vakarai tuo tik galės
pasidžiaugti, nes jei rusai
seka žmonių teises vakaruo
se, jie negali aiškinti, kad
Vakarai neturi tos pačios
teisės Rytuose.

★

Jei sovietai su kubiečiais
nepadarys stebuklo. Ftijopija gali netekti 70G savo
teritorijos ir 35% savo pa
valdinių. Paskutinėmis ži
niomis, sukilėliai rytinėje
imperijos dalyje, kurie nori
prisijungti prie Somalijos.
— Eritrėjoje, kurie nori ne
priklausomybės, bei Tigre

provincijoje, — faktinai
jau kontroliuoja didžiausią
teritorijos dali, išskyrus ke
lis miestus (žiūr. žemėlapį).

Vis daugiau ir daugiau at
rodo, kad sovietai, pra
dėję remti Etijopiją, pada
rė, jei ne klaidą, tai labai
rizikavo. Jei Etijopijos dik
tatorius pulkininkas Mengistu ir toliau neturės lai
mės karo lauke, jis bus nu
verstas ir jo Įpėdinis var
giai ermsis sovietais, no
rėdamas dar išgelbėti, ką
dar galima išgelbėti. Taip
pat ir Somalija, kurios ka
riuomenę sovietai apginkla
vo ir apmokė, negali būti
patenkinta, sovietams stai
ga pradėjus remti jos mir
tinus priešus, šokę padėti
Etijopijai. sovietai buvo su
stabdę karinės medžiagos
tiekimą Somalijai, bet da
bar vėl siūlosi ją tiekti, ta
čiau Somalija ginklų gali
gauti ir iš Vakarų. Jos pre
zidentas Siad Barre, syki iš
sivadavęs iš sovietų glėbio,
vargiai ai’ norės Į ji grįžti.
Nauja galybė Viduriniuo
se Rytuose yra Saudi Ara
bija, kuri, jau eina gandai,
žada nusipirkti ir marksis
tinio Pietų lemeno palanku
mą už pažadą duoti 300 mi
lijono dolerių ekonominės
paramos ir milijoną tonų
naftos. Saudi sostinės Jeddah ARAB NE1VS džiūgau
ja: ’’Saudi Arabija nenori
kovoti su komunizmu visa
me pasaulyje, bet tiktai yra
suinteresuota laikyti rusiš
ką mešką toliau nuo Raudo
nosios. jūros ir (Persijos)
Įlankos . . . (tos politikos)
pasisekimo kvapas jau jau
čiamas ore.”

★
Kalbant apie sovietus Af
rikoje .. . Dar visai nese
niai skaitėme, kad Angola
yra palaidota sovietų kubie
čių rankomis iškastame
grabe. WASH I N G T O N
POST korespondento Leon
Dash teigimu, Maskvos-Havanos pastatyta vyriausybė
toli gražu dar nekontroliuo
ja viso krašto. Abi kitos
partizanų organizacijos —
UNITĄ ir FLA — nėra pa
dėjusios ginklų ir kautynės,
nuo kurių nukenčia dau

giausiai niekuo nedėti vie
tos kaimų gyventojai, eina
toliau. Daugiausiai pasisiekimo susilaukė Kinijoje ap
mokytas ir Kinijos remia
mas UNITOS vadas Savimbi, kurio Ovimbundu gentis
su 5,3 milijonais narių su
daro trečdali visų Angolijos gyventojų. Jų žemė yra
derlingesnė už dabartinio
Angolos valdovo Neto Kimbudundo genties, kuri yra
ir mažiau skaitlinga (vos
25% visų gyventojų). Nuo
vasario mėn. UNITOS par
tizanai, kurių esą apie
23,000, nužudę apie 1,000
kubiečių. Kuba dėl to turė
jusi pasiųsti daugiau savo
karių, jų skaičius dabar ten
jau siekiąs 19,000.
Angolos vyriausybė, ži
noma, ir toliau skelbia, kad
UNITĄ tėra tik plėšikų
gaujų palaida pynė, netu
rinti didesnės reikšmės. O
kai UNITĄ liepos 21 d. už
ėmė pasienio su Pietų Afri
ka miestą Cuangar, Ango
los vyriausybė paskelbė,
kad tai padarė nė UNITĄ,
bet pati Pietų Afrika, ži
nia, kol kas dar niekas nė
ra suinteresuotas skelbti
teisybės. Greičiausiai visi
gerokai perdeda, bet ir iš to
gali spręsti, kad Angoloje
neramu.

★

Iš Afrikos vėl grįžkime
i Aziją ... Iš Valstybės Se
kretoriaus Vance misijos Į
Artimuosius Rytus nieko
neišėjo. Nei Izraelis, nei
arabai nemato didesnio rei
kalo padaryti rimtų nuolai
dų. Laukiant tolimesnės
Įvykių eigos nūdienė situa
cija yra tokia:

1. PALESTINIEČIŲ AT
STOVAVIMO PROBLEMA
— Egipto, Sirijosir Jorda
nijos vyriausybės reikalau
ja, kad palestiniečiai t. y.
jų vlikas — PLO — būtų
pakviestas į Ženevos konfe
renciją ir būtent kaip at
skiras vienetas.
2. PALESTINIEČIŲ
VALSTYBĖ — nors* prezi
dentas Carteris nustojo kal
bėti
apie
palestiniečių
’homeland’ ir vietoje to var
toja ’entity” t. y. — Anything that exist or may be
supposed to exist terminą,
arabai ir toliau mano, kad
palestiniečiai turi apsi
sprendimo teisę, kuri veda
prie jų nepriklausomos val
stybės vakariniame Jorda-

(33-42)

WANTED JOURNEYMEN

no upės pakraštyje ir Ga
zos juostoje. Toji valstybė
galėtų susijungti su Jorda
nu, tačiau jau tik po Žene
vos konferencijos.
3. SIENOS — arabų vals
tybės sutiktų su nežymiais
pakeitimais 1967 metų sie
nose, bet tik vakariniame
Jordano pakraštyje. Egip
tas ir Sirija reikalauja vi
siško savo okupuotų terito
rijų Sinajaus ir Galano
aukštumos atidavimo, ta
čiau sutiktų su jų demilitarizacija.
4. TAIKA — arabai su
tinka tik su karo stovio nu
traukimu ,kurio neturėtų
tuč tuojau pakeisti visai
normalūs santykiai, tai pri
klausytų nuo tolimesnės
ateities plėtotės.
5. JERUZALĖ yra itin
svarbus punktas arabų siū
lomoje dienotvarkėje. Jeru
zalė, pasak arabus, turėtų
būti palestiniečių valstybės
sostinė, bet jie sutiktų ir su
tam tikru bendru valdymu
ir dualine administracija.
Visos tos arabų sąlygos
yra nepriimtinos Izraeliui.
Visų pirma jis nenori sėsti
prie vieno stalo su PLO, ku
rios Įstatuose vis tebėra rei
kalavimai sunaikinti Izrae
li. Izraelis be to nenori sku
bėti su nuolaidom, nes yra
patenkintas susiklojusia pa
dėtimi.

DIE MAKERS

Experienced in Metai Stamping Dies.
Mušt be able to sėt up work from
blue prints & olose tolerance.
Overtime, benefits and long program.
DAY SHIFT ONLY

D. M. P. MFG. CORP.
2873 HAGGERTY RD.
WALLED LAKE. MICH. ^3088
313-624-0090

(33-39)

DIE MAKERS
MACHINISTS
Day shift only. Good pay and fringe
benefits.

ANCHOR TOOL & DIE
24631 GIBSON DR.
WARREN, MICHIGAN
(30-36)

FORKLIFT MECHANICS
Full-time positions. Mušt be qualified
to completely rebuild vaiious type
forklifts. Top pay for the righ persons.

COMB. FITTER-WELDERS
Ist class people ONLY. Average 50
hours a week & $360 per week. Mušt
have proven ability and bockground.
APPLY

EVANS COOPERAGE
1255 PETERS ROAD
HARVEY, LA
Equal Opportunity Employer
(31-40)

MAINTENANCE
PERSON
For Commercial Laundry
EXPER1ENCED IN ELECTR1CAL
AND PLUMBING
CALL

313-921-4129
MR. ZEMMOL
Equal Opportunity Employer
(30-39)

IST CLASS

MACHINISTS
With heavey grinding experience, on
Cylindrical & Surface grinder. For
closė tolerance work.
Steady work for qualified men -V
fringe benefits.
APPLY IN PERSON

FOERST STAR
PLASTICS
6 Stuart Road
Chelmsford, Mass. 01824
617-256-8781
(31-40)
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SPAUDA - GALYBE IR
ATSAKOMYBE

EMILIJA ČEKIENĖ

Spaudos reikšmė ir galy
bė buvo itin didelė, kada dar
tik ji viena buvo nepakeičia
ma žmonių susižinojimo prie
monė. Mokslui ir civilizaci
jai kylant, spausdintas žodis
susilaukė konkurencijos: te
lefono, radijo ir galiausiai te
levizijos, kurie daug greičiau
už spaudą perteikia iš viso
pasaulio žinias. Gyvas žodis,
be abejo, labiau ir greičiau
klausytoją įtikina, paveikia,
uždega ir tam nereikia susi
kaupimo, nei didesnio dėme
sio ar protavimo, nes po
trumpo laiko vistiek tų gir
dėtų minčių nepakartosi. Žo
dį oro bangomis išgirsti ir už
miršti. Dar tik ne taip senai
buvo išrasta galimybė užrekorduoti, todėl oro bango
mis paskleistų neteisingų ži
nių buvo galima ilgą laiką iš
siginti. Dabar gi galėtum
sau kas patinka ar kas reika
linga užsirekorduoti ateičiai,
kad nepamirštum kas buvo
skelbiama arba, reikalui
esant, galėtum įrodyti, jog
tikrai taip buvo. Tačiau, tam
reikia atitinkamų priemonių
ir pamėgimo. Tokia informa
cija taip pat yra didelė galy
bė, bet mažesnė ligi šiol bu
vo jos atsakomybė. Dabar
jau ir radio bangomis leidžia
mos programos yra rekorduojamos ir studijoje laiko
mos, kad reikalui esant galė
tų patikrinti.
Betgi spausdintas žodis
yra pati seniausia ir nešanti
didžiausią atsakomybę ko
munikacijos priemonė. Bal
tųjų Rūmų spaudos sekreto
riams pasikeičiant, buvęs
Ron Nessen Times žurnale,
1977.1.31, rašė ateinančiam
kolegai Jody Powell 10 pata
rimų, nušviesdamas spaudos
atsakomybę, o ypač galybę,
spaudos bendradarbių cha
rakterį, jų pastangas ištrauk
ti tai, kad daugiau sensacijų
skaitytojams teiktų.
Juo didesnė reikšmė ir at
sakomybė tenka lietuviškai
spaudai, nes jos galia nėra
sumažėjusi nei atsiradus oro
bangomis kalbantiems. Mū
sų spauda yra pagrindinė
priemonė tautinėm idėjom
skleisti, lietuvybei palaikyti
ir Lietuvos laisvinimo bylai
kelti. Ji nėra skiriama tik
prabėgančių momentų nau
jienom sužinoti. Ji skaitoma
ir padedama rytojui, jei šian
dien laiko pritrūko ir vėl
skaitoma. ‘Ką parašysi, to
nei kirviu neiškirsi’, sakoma.

To ir neišsiginsi, todėl spau
da ir neša didžiausią atsako
mybę, nes ji pasiekia plačiau
sius visuomenės sluoksnius.
Be savos spaudos lietuviš
kas gyvenimas išeivijoje
išnyktų, užtat už jos išlaiky
mą ir ateities egzistenciją at
sakomybė tenka ir visiems
skaitytojams.
Mūsų tautinė spauda yra
laisva pilna to žodžio prasme
be jokių valdžios suvaržymų
draudžiama tik užkliudyti
kieno nors asmeninį reikalą.
O spaudos lygio atsakomybė
daugiausia prieklauso nuo re,
daktorių pastangų, leidėjų,
bendradarbių ir skaitytojų.
Tik nuolatinis ryšys tarp jų
visų padaro laikraštį gyvą,
aktualų ir jungia bendram
siekimui.
Lietuvių išeivijos spaudos
aukščiausias tikslas - skelbti
tiesą ir kovoti už Lietuvos
laisvę su mūsų tautos prie
šais, kurių nestinga ir lietu
vių tarpe, nes visais laikais
ir visose tautose atsiranda
parsidavėlių ar iš naivumo
įtikintų, pagaunamų priešo
propagandai, prisidengusių
tolerancija, keliančių savo
nesančius ir nebūtus nuopel
nus, kai po kiek laiko žiūrėk
ir krenta smūgis Lietuvos
laisvinimo akcijai.
Tokias apraiškas jau 1957
metais pastebėjo Laisvosios
Lietuvos redaktorius a.a. A.
Kaulėnas ir išsamiai nurodi
nėdamas rašė: ‘Tai lietuviš
kos tremties politinė jovaly
nė. Atrodo, šiandien jau ne
besvarbu, kas ką padarė ar
veikia, - svarbu kieno burna
didesnė ir kas yra akiplėšiškesnis - to yra ir tiesa! Bet
taip negali būti. Tik tas, kas
kovojo ir garbingai kovojo ir
dabar dar tebekovoja - tas
yra vertas pagarbos tėvynės
sūnus ar dukra, gi kas palū
žo priešo spaudžiamas (ar ap
kasė, ar kabinete!), yra bai
lys, nevertas dėmesio ir pa
garbos.’ (LL 1957.12.10)
Turime daug laikraščių,
žurnalų ir net mėnraštį, ku
ris išeivijos lietuvių gyveni
mą savo skaitytojams patei
kia tik juodomis spalvomis
nudažytą, aprašo organizaci
jų įvykius, kuriuos skaityda
mas nei krislo tiesos neran
di, tačiau pabaltina Lietuvos
okupanto veidą.
Džiugu konstatuoti, jog
VILTIES draugijos leidžia
mas tautinės minties laikraš
tis DIRVA, nesenai atšven-

IŠ PRAEITIES ATEINA LINKUVA
*

Linkuva, tai Gedimino
laikų žinoma vietovė. Lin
kuva, tai senovės žiemga
lių žemdirbių pažangus
kraštas. Linkuva — žiaurės
Lietuvos mokslo ir kultūros
židinys. Linkuva — pirma
sis 1918-19 metais nepri
klausomybės kovų prieš ry
tų okupantą pasipriešinimo
išeities taškas. Linkuva
kaip žydrasis šviesos paukš
tis išnira iš amžių glūdu
mos ir savo skrydžiu Įsijun
gia nuostabiom spalvom Į
n e p r įklausomos Lietuvos
kultūrinį, socialinį, ekono
minį ir politinį gyvenimą.
Linkuva savo vardo turinį
nori parodyti Lietuvos is
torikui, kultūrininkui ir
bendrai rašto mylėtojui.
Prieš dvidešimtį metų
pradėta rengti Linkuvos
gimnazijos monografija jau
yra atiduota spaudai, šioje
knygoje bus kruopščiai
prof. dr. A. šešplaukio at
skleista daug autentiškų ži
nių apie praeities istorinius
įvykius, kurie klostėsi Lin
kuvos mieste ir jo apylinkė
se žiloje senovėje. Apie šį
laikotarpį bus kalbama pra
dedant XIV šimtmečiu ir
baigiant Lietuvos nepri
klausomybės sutemom 1940
metais, žinomas kalbinin
kas Petras Būtėnas patieks
pluoštą žinių apie linkuvių
tarmę. Originalios studijos
rėmuose minėtas autorius
atskleis didžiojo sielų ga
nytojo vyskupo Kazimiero
Paltaroko gimtojo Gailionių
kaimo peizažą. įdomiame
rašinyje, buvęs Linkuvos
gimnazijos auklėtinis, bū
dingai nušvies Linkuvos
gimnazijos mokinių gyve
nimą : laisvalaikiais ir mok
slo i'r šviesos siekimą ir jų
dvasinio pasaulio tobulini
mą.
Realiųjų mokslų atsto
vai : dr. Juozas Kaškelis ir
dipl. agr. Ignas Andrašiūnas savo straipsniuose gvil
dena Linkuvos ir jos apy-

Linkuvos gimnazijos mo
nografijos išleidimas, tai
organizuoto kultūrinio dar
linkių ekonominį, pramoni bo idėja, šis darbas paska
nį ir žemės ūkio kultūros tins reikalą ugdyti tautos
ugdymo darbą. Prof. dr. kūrybingumą, pažadins ir
Vincas Maciūnas duoda iš sustiprins mintį, kad dvasi
samią studiją apie dr. Juozą nių vertybių gaminimas yra
Maciūną. Atitinkamo dė mūsų egzistencijos pateisi
mesio ir objektyvaus įver nimas, mūsų ateities laida
tinimo skiriama buvusiems vimas.
gimnazijos direktoriam: Ig
Buvę Linkuvos apylinkių
nui Braždžiūnui, Steponui ūkininkai savo darbu ir lė
Vaitkevičiui ir Benediktui šom pastatė Linkuvos gim
Bučinskui. Įdomius atsimi nazijai tinkamus rūmus.
nimus apie Linkuvą patie Jie save įamžino į kultūros
kia prof. dr. A. šešplaukis,
ir švietimo istoriją kaip re
kalbininkas Petras Būtė
tą pasiaukojimo ir tautinio
nas ir Ignas Andrašiūnas.
idealizmo pavyzdį. Jų pa
Šiuose rašiniuose suminėti
stangų ir darbo vaisiais di
autoriai atliko nelengvą
delė dalis Linkuvos, Žeime
rašto ir kultūros darbą. Jų
lio, Pašvitinio. Pakruojo,
darbui reikėtų duoti pride
Joniškėlio. Vaškų, Klovai
ramą eigą, kad jis pasiekti)
nių, Razalimo, Joniškio, Pa
tuos, kuriems Linkuvos gim
svalio, Saločių, Daujėnų ir
nazija atvėrė plačias duris
Pušaloto valsčių jaunimas
į šviesos ir mokslo aukštu
pasinaudojo ir pasiekė įvai
mas.
riose mokslo srityse atitin
1976 m., darbo savaitga
kamas specialybes, šis ben
lį, rugsėjo mėn. 4 d. Chica
dras Linkuvos apylinkės
goje, įvykęs linkuvių pasi
gyventojų ir mokslo žmonių
tarimas, nusprendė parašy
ryžtas lieka kaip šviesus tos
tai Linkuvos gimnazijos
padangės žibintas.
monografijai duoti atitin
Dėkingumo ir pasiaukoji
kamą eigą, kad ji galėtų pa
mo jausmas visus su Lin
siekti knygas skaitančią
kuvo gimnazija susijusius
lietuvių visuomenę. Be re
nepriklausomo Lietuvos pi
daktoriaus prof. dr. A. šeš
liečius skatina ir įpareigoja
plaukio, pasitarimo daly
pastatyti šviesiam linkuvių
viai išrinko finansų komisi
ir jos apylinkių lietuvių at
ją: dr. O. Vaškevičiūtę, agr.
minimui paminklą — išleis
A. Eivienę-Indriulytę ir
ti Linkuvos gimnazijos mo
agr. Igną Andrašiūną. Fi
nografiją.
nansų komisija kreipėsi į
Todėl brangios link u vės
laisvajame pasaulyje esan
ir linkuviai pagal savo išga
čius linkuvius, prašydama
les prisidėkite prie šio gra
paremti Linkuvo gimnazi
žaus sumanymo, kad jis vir
jos monografijos išleidimą.
stų tikrove ir Linkuva ir
Apie 45 linkuviai į šį pra jos apylinkės būtų įrašyta
šymą nuoširdžiai atsiliepė
į lietuvių tautos mokslo ir
ir tam reikalui jau suauko
kultūros istorijos lapus.
jo apie 2500 dolerių. Tačiau
Ignas Andrašiūnas
spaustuvininkų apskaičiavi
mu reikėtų dar apie 1000 —
OPPORTUNITY FOR
JOURNEYMEN OR
1209 dolerių. Jei jie visi
1ST CLASS SKILLED
prie šio darbo savo auko
AND DIE MAKERS
mis, ar prenumerata prisi TOLL
Mušt haVe job shop esperience & be
able
to
sėt
up work from blue prints
dėtų, tai knygą būtų gali and elose torerance.
ma išleisti gerame poperiu- Excellent salary $8.05 per hour &
fringe benefits.
je ir gana gražiai meniškai
Apply call or ivrite to:
MR. FRANK ELI. IS
apipavidalinta.
MODULAR ENGINEERING &
Finansų komisija malqDEVELOPMENT CO.
3031 NORTH SHORE DRIVE
niai kviečia visus linkuvius,
MOLINE. ILL. 61265
o ypač susijusius su Linku
309-797-2577
(29-35)
vos gimnazija, ją baigusius,
lankiusius joj mokytojavu
WANTED JOURNEYMEN
sius — prisidėti savo auka, HORIZONTAL BORING MILE
OPERATORS
ar prenumerata prie kny Mušt be able te sėt up. work from
prints & elose tolerance. Day
gos išleidimo. Pinigus ar blue
shift. minimum 58 hr. week. Medical
and
life
insurance paid. Qualified only
čekius siųskite šiuo adresu: need. Apply.

tusi 60 m. amžiaus sukaktį,
kaip nuo savo egzistencijos
pradžios, taip iki šiol eina tie*
siu keliu, neleisdama savo
skiltyse prasiskverbti bet ko
kiai sovietinei propagandai,
išlaikė savo aiškų nusistaty
mą ir principus, skelbdama
skaitytojams ryžtingą žodį Ignas Andrašiūnas. 5731 S.
ir skatindama atlikti didžius Washtenaw Avė., Chicago,
darbus.
III. 60629.
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Diplomatijos paraštėje

Vaclovas Sidzikauskas

Tarp vyskupų ir operos
* • I •
žvaigždžių...
Po Pirmojo pasaulinio
karo aukštose Berlyno mo
kyklose, kaip antai univer
sitete, Charlotten b u r g e r
technische Hochschule, kon
servatorijoj ir kitose mo
kėsi gražus lietuvių studen
tų būrys. Daugelis jų vė
liau užėmė aukštas pozici
jas Lietuvoje ar buvo žy
mūs savo sričių specialis
tai. Lietuviai studentai bu
vo dažni Lietuvos pasiunti
nybės svečiai. Man pradė
jus eiti Berlyno pasiunti
nio pareigas studentai pa
kvietė mane su žmona ir
pasiuntinybės tarnautojus i
jų suruoštą koncertą. Mums
dideli įspūdį padarė konser
vatorijos studentė Vincė
Jonuškaitė savo sodriu mez
zo-sopranu. Tai buvo mūsų
pirmoji pažintis su ta dai
nininke. Tuo metu Berlyne
lankėsi Martynas Yčas, bu
vęs tuomet pačioj aukštu
moj savo finansinio pajėgu
mo ir jo kaimynas bei biz
nio dalyvis Frenkelis, žino
mas savininkas Kauno ark
liais traukiamos ”konkės”.
Su jais bepietaujant Edeno
viešbutyje užsiminiau apie
įspūdingą Vincės Jonuškaitės balsą, reiškiau mintį,
kad būtų gera, jei atsiras
tų mecenatas, ar mecenatai,
kurie jai sudarytų sąlygas
išvykti mokytis į Italiją.
Yčui patiko ta mintis ir,
pasitarę su Frenkeliu, jie
du sutiko būti tais mecena
tais. Po poros dienų Vincė
iškeliavo į Milaną ir Romą.

★

1924 m. Lietuvos vyriau
sybė buvo nutarusi dalį
Lietuvos aukso rezervų per
kelti į Šveicarijos valstybi
nį banką (National Bank).
Berne. Užantspauduotuose
maišiukuose auksinių pini
gų pavidalu auksas buvo
pristatytas į Berlyną ir aš
turėjau jį persiųsti i Švei
cariją. Atvežtą turtą su
krovėme į Pasiuntinvbės
seifą ir apsaugai palikau
vieną tarnautojų pasiunti
nybės patalpose praleisti
naktį. Tuo laiku pasiunti
nybė dar neturėjo savo nuo
savo namo. Kitą dieną pave
džiau pasiuntinybės sekre
toriui kpt. J. Urbšiui ir jo
bendradarbiui Itn. J. Kubi
liui nuvežti tą svarbų kro
vinį į Berną. Išsinuomavo
me klasės coupe, ir dviejų
revolveriais apsiginklavu
sių palydovų saugomas auk
sas laimingai pasiekė pa
skyrimo vietą, žinoma, apie
tai buvau įspėjęs Vokietijos
ir Šveicarijos policijas. Tą
svarbią misiją sėkmingai
atlikusiems pasiuntinybės
tarnautojams leidau porą
dienų pabuvoti Šveicarijoj.

★

Kadangi

Berlynas

yra

ant pagrindinio kelio iš
Lietuvos į vakarus, tad daž
nai turėdavome svečių, ne
tik atvažiuojančių Į Berly
ną, bet ir pravažiuojančių
pakeliui i kitus kraštus.
Vieną 1926 m. balandžio
mėn. dieną mane aplankė iš
Romos į Kauną vykstantis
Apaštališkasis vizitatorius
arkivyskupas Jurgis Matulevičius-Matulaitis, kurį pa
žinojau iš Vilniaus ir Fri
burgo laikų. Jis vežė į Kau
ną popiežiaus Pijaus XI bu
lę ”Lituanorum Gente” apie
Lietuvos bažnytinės pro
vincijos įsteigimą ir bules
Justinui Staugaičiui, Juo
zui Skvireckui, Kazimierui
Paltarokui, Juozapui Kuk
tai ir Mečislovui Reiniui
apie jų paskyrimą Kauno
Arkivyskupu metropolitu
resp. Telšių, Panevėžio ir
Kaišiadorių vyskupais bei
Vilkaviškio vyskupo padė
jėju. Pietų metu pasiunti
nybėje išsikalbėjome apie
Vatikaną ir jo politiką. Po
piežius dar tebebuvo Vati
kano "kalinys”, bet jau bu
vo prasidėjusios pertraktacijos tai padėčiai baigti.
Arkiv. Matulaitis dėstė man
savo pažiūrą į galimą Va
tikano ir Kvirinalo (Italijos
karaliaus būstinė), konflik
to išsprendimą. Vatikano
atsipalaidavimui nuo pri
klausomumo Italijos val
džiai ir kad turėti nekliudo
mą ir nekontroliuojamą su
sisiekimą su katalikiškuoju
pasauliu, jo manymu, Vati
kanui buvo reikalingas lais
vas išėjimas Į jūrą per Osti
jos uostą, Vatikano suvere
numui perleidžiant tam tik
ro pločio koridorių iki jū
ros. Italų kardinolų persva
ra Kardinolų kolegijoj turi
baigtis, popiežium galėtų
būti išrinktas ir ne italų
tautybės kardinolas, manė
arkiv. Matplaitis. 1929 m.
vasario 11d. pasirašyta Laterano sutartimi Vatikano
ir Kvirinalo konfliktas bu
vo baigtas, tačiau kiek ki
taip nei buvo siūlęs (spė
jęs) arkiv. Matulaitis.
1926 m. vasarą naujai pa
skirtieji Lietuvos vyskupai
vyko prisistatyti popie
žiui ir gauti jo palaiminimą
naujose ganytojų pareigo
se. Berlyne jiems iškėlėme
iškilmingus pietus pasiun
tinybėje. Grįždamas
iš
Romos Telšių vyskupas
J. Staugaitis papasakojo
mums apie rūpestėlį, kurį
jiems buvo sudaręs Vilka
viškio vyskupas Antanas
Karosas. Pakeliui į Romą
jie sustojo Florencijoj mies
to apžiūrėti, sutarę toliau
vykti sekančiu traukiniu.
Atėję į stotį jie vysk. Ka
roso nerado. Rūpinosi, kad
italų kalbos nemokantis ir

menkos geografinės orien
tacijos Karosas gali pasi
mesti. Jie maloniai nustebo,
kai palūkėję Romos geležin
kelio stotyje išvydo kitu
traukiniu atvykusį vysku
pą "Kuprelę”, kaip jie Ka
rosą savėje vadindavo.

★

Berlyno pasiuntinybėje
sustodavo, ar ją aplankyda
vo, į čia atvažiuojantieji, ar
pro čia pravažiuojantieji,
lietuviai artistai, meninin
kai, literatai. Dažnais jos
svečiais, beveik kas vasa
rą, jos svečiais būdavo,
atostogų į Juan-les-Pins,
Prancūzų Rivieroj, važiuo
jantieji, Vlada Grigaitienė
ir Aleksandras Kutkus.
Plokštelių įgroti atvažiuo
davo Kipras Petrauskas
ir "šlagerių” dainininkas
Dolskis. Vieną vasarą grįž
damas iš Rivieros Aleksan
dras Kutkus pasakojo tokį
nuotykį. Tame pačiame ku
rorte drauge su juo ir Gri
gaitiene vasarojo bankinin
kas Jonas Vailokaitis. Vie
ną vakarą jis nusivežė juos
į Monte Carlo, užsuko ir į
Casino lošimų sales ruletės
palošti. Kutkui netikėtai
gerai pasisekė kiek išlošti.
Sekančią dieną, išlošimo
nuotaikos pagautas, slapta
nuo savo bendrakeleivių jis
autobusu vėl nuvyko Į Mon
te Carlo savo laimės pra
tęsti. Labai nusiminęs grįžo
atgal pralošęs ne tik vaka
rykštį išlošimą, bet ir visus
su savimi turėtus pinigus.
Daugiau į Monte Carlo ne
bevažiavo ...
Dažniausi svečiai pasiun
tinybėje būdavo Vincė Jo
nuškaitė, vėliau Zaunienė,
ir Kipras Petrauskas. 1928
m. savo gastroliavimo su
Feodoru šaliapinu, Berlyno
ir Leipzigo operose, proga
Kipras Petrauskas buvo ap
sistojęs pasiuntinybėje. Ke
letą kartų pietums buvome
pakvietę šaliapiną ir operos
dirigentą Emilį Kuperį. Tuo
laiku Berlyne viešėjo lietu
vių delegacijos prekybos
sutarčiai su Vokietija suda
ryti nariai Jonas Norkaitis
ir Jonas Dobkevičius. Po
pietų pasiuntinybėje šalia
pinas mėgdavo su jais ir
Kipru iki vėlybos nakties
lošti "preferansą”.
Berlyno operoje K. Pet
rauskas su šaliapinu daina
vo ”Borise Godunove" ir
"Fauste”, o Leipzige ”Fauste”. Ta proga ir mudu su
žmona buvome nuvykę Į
Lepzigą. Po operos visi su
simetėme viename Leipzigo
restorane, šaliapinas rinko
vyną, o man buvo pavesta
sudalyti likusį ”Menu”. Va
karienės metu aš paklau
siau šaliapino. kodėl jis yra
toks žiaurus ir nekantrus

1977 m. rugpiūčio 25 d.

su savo kolegomis artistais bus iš anksto sumokėta su
ir su dirigentu Kuperiu. tartoji už spektaklį suma,
Pastarasis man buvo skun trys tūkstančiai dolerių.
dęsis, kad laike generalinės ”Kas žino kiek laiko aš dar
repeticijos Berlyno operoje dainuosiu, o gyventi rei
Šaliapinas jį buvo išvadi kia”, sakydavo jis. Vėliau
nęs ”bezdarnyj kirpič, svo- susitikdavau su juo Londo
loč, čurban” ir pan. Kape ne. Jis labai gražiai atsi
ris sakėsi atsimokėjęs jam liepdavo apie mūsų Kiprą
tais pačiais pinigais. Aš ir Lietuvos operą.
★
pats mačiau ir girdėjau kai
Dažnas svečias mūsų pa
”Fausto” operos metu ša
liapinas varė nuo scenos siuntinybėje būdavo Berly
operoj dalyvavusį Rygos no operos primadona Mafaloperos chorą, kai šie publi da Salvatini; jos namuose
kai plojant taikstėsi pakar mudu su žmona turėjova
toti savo dainą, žodžiais progos susipažinti su dau
”pešli von”, kurie buvo gir geliu tų laikų garsių daini
dėti ir publikoje, ir kaip ninkų ir artistų, jų tarpe ir
šaliapinas, vaidinęs Mefis su garsiuoju Italijos barito
tofelį, iš scenos su raktais nu Mattia Battistini, kuris,
dirigavo taktą dirigentui nežiūrint jo 72 metų, gas
Kuperiui. Dėl incidento su troliuodavo Berlyno operoj.
Kuperiu šaliapinas aiškino Vieną vakarą jiedu su Bat
si, kad Kuperis daugiau da tistini mums padainavo ei
bojas orkestrą ir dažnai pa lę arijų ir duetų iš įvairių
leidžiąs "fortissimo” pučia operų. Mūsų pasiuntinybė
muosius instrumentus ir je ji susipažino su Kipru
būbnus. ”Ką, aš jam ”bara- Petrausku, su kuriuo vis ta
bonus” perrėksiu!’’ sakė rėsi dainuoti Kauno opero
jis man. Būti griežtu ir rei je, ir su dr. Jurgiu šauliu,
kalaujančiu savo kolegų at už kurio vėliau ištekėjo.
žvilgiu jį išmokiusi jo pa Abu palaidoti Lugano-Suvities išeitoji žiauri artisto gliana kapinėse, Šveicarijoj.
Labai artimai buvome su
mokykla. Tai' ką mes vadi
name talentu, sakė jis, tik sigyvenę su Valstybės Se
rumoje yra tik penki nuo kretorium, vėliau ministešimčiai Dievo dovanos, o li riu prie prezidento, dr. Otkusieji — darbo! čia jis to Meisner ir jo žmona Hilman papasakojo savo kaip de. Bendravome ne tik ofi
artisto karjeros pradžios cialiai, bet drauge lankyda
įvykį. Jis buvęs neturtin vome teatrus, svečiuodavogas ir studijuodamas Pet mės vieni pas kitus ir drau
rapilio konservatorijoj va ge praleisdavom vakarus.
saros atostogų metu steng Lietuvos garbės Generalinis
davosi uždarbiauti, dažniau Konsulas Hans Fischer ir jo
sia su ”skrajojančia” tru žmona buvo artimi' Meisnepe vaidindamas gubernijos rių draugai, todėl dažnai ir
miestų sodo teatruose. Mes su jais matydavomės. Arti
panašų teatrą iš rusų bu ma pažintis su Meisneriu, o
vome paveldėję ir Kaune. vėliau Londone ir su Amba
Viename mieste kokioj tai sadorium Neurath’u, padėjo
operetėj jam buvo duota man 1943 m. gruodžio mėn.
kokio tai riterio rolė. Per išsivaduoti iš Himmlerio
repeticijas viskas sekėsi ge nagų ir išeiti gyvam iš
rai, o per generalinę repe Auschwitzo koncentracijos
ticiją jis taip gerai daina stovyklos.
Berlynas davė man ir ma
vęs ir vaidinęs, kad net or
no
žmonai progą susipažin
kestro muzikantai atsistoję
jam plojo. Premjeroje jis ti ir bendrauti su tų laikų
buvęs aprengtas riterio vokiečių intelektualine ir
šarvais, žinoma padarytais kultūrine ”smetonėle”, su
iš kartono. ”Uždangai pa politiniais, ekonominiais ir
kilus dirigentas savo laz finansiniais sluoksniais. Su
dele man parodo įstojimą, minėsiu čia tik žinomus ra
o aš taip susijaudinau, kad šytojus: Thomas Mann ir
negalėjau išduoti balso. Di jo brolį Heinrichą, garsųjį
rigentas sustabdė orkestrą smuikininką Fritz Kreisler
ii’ pradėjo iš naujo. Ir vėl ir jo amerikietę žmoną, jau
tas pats. Po trečio nesėk anksčiau minėtą prof. Al
mingo bandymo dirigentas bertą Einstein, finansinį
ir režisierius rėkia man genijų Hjalmar Schachtą,
”pašol von”, atseit kad aš būsimus kanclerius gen.
nueičiau nuo scenos, o aš ne von Schleicherį, Fritz von
tik dainuot, bet ir iš vietos Pappeną, Adenauėrį ir daug
pajudėt negaliu. Ką gi, nu kitų. Banketuose pas pre
sileido uždanga, dirigentas zidentą Hindenburgą buvau
ir režisierius negailestingai pristatytas Egipto karaliui
nuo manęs nuplėšė riterio Fuadui ir Abesinijos impe
šarvus ir man palikus ”be ratoriui.
nieko” spyrė man keliu į
MACHINIST
užpakalį ir išmetė į anapus
JOURNEYMAN ONLY
scenos augusias dilgėles”.
To sėt up and operate Planer-Mills,
šaliapinas buvo įdomus Milling machines, lathes, and radial
drill presses.
pasakotojas ir malonus da
$6.36 PER HQUR
paid hospitalization & life
lyvis vaišėse, skatindamas Company
insurance, plūs other fringe benefits.
išgėrimą atitinkamomis ru- Clean shop, steady work,
Apply in person between
siškomisc dainuškomis, bet
11 a. m. & 3 p- nu
drauge jis buvo ir prak COPPERLOY CORPORATION
tiškas. Sakysim Berlyne jis 8901 E. PLEASANT VALLEY ROAD
INDEPENDENCE, OHIO 44094
atsisakė eiti į sceną iki jam
(31-33)
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KORP! NEO-LITHUANIA
IŠVYKA

Rugpiūčio 26-28 dienomis
Korp! Neo-Lithuania Chi
cagos padalinio valdyba
ruošia išvyką Į Tabor Kar
mą, Sodus, Mich.
Programoje numatyta:
penktadieni (VIII. 26) —
registracija ir šokiai.
šeštadieni (VIII. 27) —
prieš pietus registracijos
tąsa, 9-15 vai. r. golfo tur
nyras, tenisas, plaukymas
ir kt. pramogos. Po pietų
(2-5 vai.) simpoziumas te
ma — žmogaus teisės ir
Lietuva, kuriame dalyvauja
žurnalistai Vytautas Meš
kauskas, Mečys Valiukėnas
ir studentė, lit. mokyklos
mokytoja Loreta Andri
jauskaitė.
Po vakarienės (8 vai.)
laužas ir pašnekesiai, sek
madienį (VIII. 28 d.) po
pusryčių pamaldos, o 10 vai.
Jono Jurkūno paskaita, An
driaus Regio pranešimas
demonstracijų reikalu ir
bėgamieji reikalai.
Visi korporantai su šei
momis ir draugais iš apy
linkės ir tolimiausių jų vie
tovių, prašome šioje išvyko
je dalyvauti ir iš anksto re
gistruotis šiais telefonais:
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(312) 438-7041 ar (312)
925-0035. Laiškus rašyti
pirm. Z. Mikužio adresu:
7132 So. Rockvvell St., (’hicago, III. 60629, tel. (312)
776-0228.
Valdyba
• Santaros-Šviesos dvide
šimt ketvirtame suvažiavi
mo, įvykstančio rugsėjo
8-11 d. Tabor Farm, Sodus,
Mich., literatūros vakare
pakviesti dalyvauti Živilė
Bilaišytė, Marius Katiliš
kis, Czeslaw Milosz, Austė
Pečiūraitė, Liūne Sutema,
Rasa šilėnaitė ir Tomas
Venclova.
• Kalifornijos lietuviu
dienos programoje, kurią
organizuoja Lietuvių Bend
ruomenės Los Angeles apy
garda ir apylinkės rugsėjo
24 d., pirmą kartą bus at
liktas komp. Bruno Markaičio muzikinis kūrinys
"Pilnatis", įkvėpimą gavęs
poeto Bernardo Brazdžionio
kūryboje.
Premjeroje dalyvauja so
listai Birutė ir Rimtautas
Dabšiai, Janina čekanauskienė, Stasė Pautienienė ir
Antanas Pavasaris, palydi
mi kelių instrumentalistų,

A. t A.

Pulkininkui JUOZUI TUMUI
mirus, žmonai MARIJAI ir mūsų skyriaus

nariams dukrai BIRUTEI BUČIENEI ir žen
tui PETRUI BUČUI gilią užuojautą reiškia

ir kartu liūdi

A.L.T. Sąjungos Chicagos
Skyrius

Latvių skautai rugpiūčio 27 d. susirenka j 3-čią jubiliejinę stovyklą Tannersville Elka
parke, N. Y., švęsti 60 metų sukakti. Nuotraukoje 55 draugovės skautai su vadovais Rygoje Ne
priklausomos Latvijos laikais. Antroje eilėje penktas iš kairės draugininkas Aleksandras Bušmeisteris.

ir taip pat pianistė Raimon
da Apeikytė. Deklamuos
Dalila Mackialienė ir Algis1
žemaitaitis.
Skautai filisteriai tą sa
vaitgalį ruošia dailininkės
Zitos Sodeikienės meno pa
roda.

• Antanas Melnikas, dai
lės istorijos profesorius
Ohio Statė University, San
taros-Šviesos suvažiavime
Tabor Farm, Sodus, Mich.
rugsėjo 8-11 d. skaitys pa
skaitą "Viduramžio ir rene
sanso miniatūros teisiniuo
se rankraščiuose”. Jo neseniais išleista monografija
"The Corpus of the the Miniatures in the Manuscripts
of Decretum Gratiani” jau
yra kai kuriais atžvilgiais
pakeitusi renesanso inter
pretaciją.

FRENCHTOWN, NJ.
A. A.

Pulk. JUOZUI TUMUI
mirus, žmonai MARIJAI, dukterims ir žen

tui PETRUI BUČUI, Korp! Neo-Lithuania

filisteriui, korporantišką užuojautą reiškia

Korp! Neo-Lithuania
Chicagos padalinys

A. A.

Pulk. JUOZUI TUMUI
mirus, žmonai' MARIJAI, dukterims ALDO
NAI ir BIRUTEI su šeimomis, reiškiame

nuoširdžią užuojautą
Marcelė Kazlauskienė,
Albina ir Vladas Petukauskai

MIRĖ ANTANAS DŪDA
Rugpiūčio 7 dieną tarp
negausiai šioj apylinkėj gy
venančių lietuvių greitai
pasklido liūdna žinia — mi
rė visų mylimas ir gerbia
mas ANTANAS DŪDA, iš
gyvenęs 88 metus. Velionis
jau ilgesnį laiką sunkiai sir
go. Paskutines gyvenimo
dienas leido dukters Josephinos priežiūroj.
Antanas Dūda gimė 1889
m. balandžio 16 d. Žemaiti
joj, Telšiuose. Į Ameriką
atvyko 1910 metais pas bro
lį Chicagoj. čia gyvenda
mas kartu su kitais lietu
viais suorganizavo šv. Kazi
miero lietuvišką parapiją.
Po kurio laiko persikėlė gy
venti į Detroitą, nes Ford
dirbtuvėse gavo mašinų da
žytojo darbą. Kelis metus
čia padirbėjęs gavo pasiū
lymą su tokiu pat atlygini
mu keltis į Newark, N. J.,
kur buvo atidaryta naujos
Ford dirbtuvės. Bet velio
nis antanas, negavęs De
troite žadėto atlyginimo po

labai trumpo laiko pasitrau
kė iš darbo ir pradėjo da
žyti privačius namus Newarke ir kitur. Tas naujas
darbas jam sakėsi. Vietos
lietuviai ir Newark lietuvių
parapijos klebonas kun.
Kelmelis daug padėjo dar
bus surasti. Velionio Anta
no priežiūroj dirbo iki 10
darbininkų.
Judrų ir energingą že
maitį paviliojo Delaware
upės spalvinga gamta. 1933
metais velionis Antanas ga
vo dažytojo darbą Paper
Reagel Co. Milford, N. J.
Čia per eilę metų įsigijo ge
rą, darbštaus, rūpestingo
tarnautojo vardą. Prasigy
venęs įsigijo gražius na
mus, sodybą išpuošė, priso
dino gražių medžių, apie
30-40 šeimų bičių rinko me
dų nuo plačiašakių liepų ir
obelių žiedų. Išėjęs į pensi
ją kukliai įrengtame šiltna
myje augino gėles, kuriomis
pavasary apsodindavo savo
ir artimųjų kaimynų sody
bą. Daug lietuvių iš Pennsylvanijos ir New Jersey
lankydavo Dūdos sodybą ir
čia būdavo nuoširdžiai su
tinkami ir išleidžiami. Be
lietuvių Dūdos namus lan
kydavo jo buvę bendradar
biai ir dirbtuvės vadovau
jantieji asmenys, kurie pa
lydėjo velionį ir į amžino
poilsio vietą.
Velionis Antanas. Dūda
per ilgą ir nelengvą gyve

nimo kelią svetimųjų tar
pe išliko grynas lietuvis že
maitis. Tuo jis labai di
džiuodavosi ir gindavo sa
vo kilmės šaknis. Kartą
darbovietėj vienas jo bend
radarbis pavadino jį "polaku”. Velionis Antanas labai
užsigavo ir kirto bendrarbiui stiprų antausį, pasaky
damas: — Nedrįsk mane
daugiau vadinti "paloku”,
— aš esu lietuvis žemaitis.
Darbovietės vadovybė pa
laikė velionies Antano nuo
monę ir įspėjo bendradar
bius vengti panašių inci
dentų.
Iki paskutinių gyvenimo
dienų velionis Antanas se
kė lietuvišką išeivių gyve
nimą ir skaitė lietuvišką
spaudą.
šv. Mišias atnašavo Mil
ford katalikų bažnyčios kle
bonas, asistuojant lietuviui
kun. Pranui Jaraškai iš Philadelphijos. Palaidotas Mt.
Pleasent kapinėse. Po lai
dotuvių dalyviai buvo gra
žiai pavaišinti dukters Josephinos namuose. Nuliūdi
me paliko žmona Uršulė,
duktė Josephina, du anū
kai, vienas proanūkas ir dvi
seserys.
Ilsėkis ramybėj mielas
Antanai laisvos šalies že
mėj.
(Sr)

Skaitykit ir platinkit
D I R v 4

Mažeika E/Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVĖ.
CHICAGO, ILL.
Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta

Tel. 737-8600
Tel. 737-8601
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me priimti mūsų pagarbos
ir padėkos žodi.

/

laiškai
Dirvai

Valdybos pavesti:
Dr. J. K. Valiūnas.
pirmininkas
Br. Bieliukas,
sekretorius
PATIKSLINIMAS

GERBIAMAS
REDAKTORIAU*

prieš tris, o VLIKo pirmi
ninkas neturi balso persva
ros, kaip yra kitose organi
zacijose ar institucijose.”
A. Sperausko teiginys
apie Vliko valdybos darbą
jos posėdžiuose neatitinka
tiesos, šios kadencijos Vliko
valdyboje per beveik dve
jus metus dar nėra buvę nė
vieno tokio atvejo, kad ku
riuo nors klausimu valdy
bos narių balsai būtų pasi
skirstę trys prieš tris, nes
niekad nebuvo balsuojama.
Valdyboje svarstomi klau
simai buvo ir yra išdisku
tuojami ir, kiekvienu jų,
prieinama prie bendro val
dybos narių sutarimo, visiš
kai nenaudojant balsavimo
procedūros.
Pone Redaktoriau, prašo-

Vliko valdyba prašo Tam
stą, pone Redaktoriau, at
spausdinti Dirvoje šį mūsų
laišką,
1977 Dirvos 26 nr. yra iš
spausdintas „Algio Spe
rausko, Lietuvių Tautinio
Sąjūdžio pirmininko ir at
stovo VLIKo Taryboje pra
nešimas ALT Sąjungos sei
me 1977 m. gegužės 28-29
dienomis Philadelphijoje”.
Jis skaitė: ”čia pateikiu tik
kai kuriuos VLIKo atlieka
mus uždavinius ir ta proga
noriu paminėti kad VLIKo
valdyboje yra tik šeši asme
nys ir tai sudaro daug be
reikalingo laiko gaišinimo,
nes neįmanoma nieko nu
tarti, visada išeina trys

Kadangi VLIKo valdyba
šiuo metu yra sudaryta iš
dviejų įvairiais klausimais
skirtingai galvojančių gru
pių ir kiekvienoje yra po 3
asmenis, tai pirmininkui
neturint persvaros balso,
nelengva daryti svarbes
nius nutarimus.
Aš' savo pranešime, kaip
matėte, nesu minėjęs apie
valdybos balsavimus, bet,
jei diskusijų metu nuomo
nės pasidalina į dvi lygias
dalis, tai aišku, nėra ko nei
balsuoti.
Su pagarba
Algis Sperauskas
VLIKo Tarybos narys
IEŠKO BROLIO

Esu emigravusi prieš me
tus iš’ Lietuvos, Kauno
miesto. Gyvenu Montrealyje.
Ilgai galvojau, kad mano
PROJECT ENGINEER
brolis žuvo karo metu, čia
Excellent Opportunities
netikėtai sutikau žmonių,
With A Rapidly Growing Corporation
kurie tvirtina, kad jis gy
B. S. CHEMICAL ENGINEER
vas,
nes gyveno kartu vie
5 years minimum experience in chemical plant project. Engineering competent in Hydraulic computations, line siting, pump sizing and instrument
noje
stovykloje, tik grei
spyification.
FOR IMMED1ATE ATTENTION PLEASE APPLY:
čiausiai
yra emigravęs, tik
CAL OR SEND RESU.ME
nežino į kokį kraštą.
URANIUM RECOVERY CORPORATION
Nepaprastai man svarbu
STATĖ ROAD 640. P. O. BOX 765
MULBERRY. FLORIDA 33860
jį surasti ir prašau jūsų
(813) 428-1457
man padėti kiek tai yra
An Equal Opportunity Employer M /F
(2b-3 4)
įmanoma: Jurgis Artemje• vas, s. Dimitrijaus, gim.
Lietuvoj, Gardino mieste
1919 m. 1946-48 m. gyveno
PUIKIAUSIUS
Memmingen D. P. Camp,
KAILIUS
Bavaria. Dirbo pas ameria!
kiečius
1947-48 m. Sonthorasite tik pas vienintelį
fen, Constabury School, vir
lietuvį kailininką
tuvėje.
%
Chicagoje
Būsiu labai dėkinga, jei
bet kokias žinias
kas
«j
prisius man adresu: 1680
NORMANĄc.
Emile Nelligan, Apt. 28,
Montreal, Que., H4J 1G5,
BURŠTEINA
U
Canada. Telef. 336-1687.
Fv
Jo sesuo
185 N/Wabash Avė.
Tania Rindinienė
Chicago, III. 60601

s*

V-

Antrame aukšte.
Telefonai:
krautuvės: (312) 263-5826
namu: (312) 677-8489

Cape Cod lietuviai linksminasi
GRAŽIAI PAVYKUSI
GEGUŽINĖ

šitame gražiame Cape
Cod pusiasalyje, prie šiltos
jūros srovės smėlėtų paplū
dimių, gaivinančių pušų,
įsikurusi Lietuvių Bendruo
menės apylinkė, labai gra
žiai veikia. Nors beveik vi
si nariai (išskyrus tik ke
lis)'yra jau pensininkai, bet
visi darbuojasi — žuvauja,
gaudo ungurius ir patys
skaniai išrūki na, renka gry
bus, įvairias uogas ir verda
uogienes bei kitus skanės
tus.

Judri LB valdyba (pir
mininkas E. Bliudnikas,
sekr. B. Jucevienė, ižd. A.
Vieškalnis ir vicepirminin
kas E. Jansonas) ypač p.p.
Bliudnikams vadovaujant,
suruošė pirmą kartą liepos
31 d. labai puikią gegužinę
visų lietuvių gyvenančių
Cape Cod pabendravimui
su tautiečiais, kurie čia
atostogauja.
Susirinko virš 150 vyres
niųjų ir apie 20 jaunimo ir
vaikučių.
Gegužinė įvyko p. Bliudnikų gražios sodybos parke,
kuri rubežiuojasi su p.p. židžiūnų , Mandeikio ir šla
pelių sodybomis.
čia tokiu gražiu sutapi
mu visoje gatvelėje gyvena
ištisai tik lietuviai (išsky
rus 2 namus) ir visi turi pa
sistatę labai gražias vilas.
Buvo paruošta 12 stalų
su kėdėmis ir daugelis dar
buvo įsikūrę gražioje pievu
tėje. Prie specialiai pasta
tyto p. Bliudniko ungu
riams ir kitoms žuvims bei
mėsai rūkyti pečiaus buvo
kepami ”hamburgeriai” —
dešreles, kumpis ir kt. taip
pat buvo galima gauti atsi
gaivinimui visokių gėrimų.
Iš suaukotų fantų buvo pa
daryta loterija, kuri suda
rė daug įdomumo, ypač iš
traukus gražiausią dovaną
— puikų ir skanų tortą (p.

PLANT LAYOUT INGINEER
Degreed or practicai trained engineer with knovvlede of assembly layouts, plant equipment, and production processes to design and specify
facilities for plant layouts, estimate projects and coordinate. Installation of changed or new facilities.
APPLY: SALARY ADM1NISTRATION.

JEFFERSON ASSEMBLY PLANT
12200 E. JEFFERSON
DETROIT, MICHIGAN

(313) 823-8828

__

fe CHRYSLER

IMT

CORPORATION

An Equal Opportunity Employer

MHOUETH PARK CHICAGO

2533 f. 71 St.

♦

GR 6 2345 6

CICERO lllIHOlS

1410 S. 50 *«.,

tu

TO 3-2100-0

(31-37)

PIPEFITTERS
PIPE WELDERS
INSTRUMENT FITTERS
IRONWORKERS
WELDERS
SANDBLASTERS
SPRAY PAINTERS
MILLVVRIGHTS

Deikienės). Laimėjo clevelandiečiai dr. D. ir R. Degė
siai, kurie dabar čia atosto
gauja savo nuosavoje vilo
je. R. Degėsienė tortą su
pjaustė ir išdalino mažie
siems ir didesniesiems lau
kiantiems eilutėje. Dovanas
davė Deikienė (tortas),
Bliudnikai (2 pundeliai švie
žiai išrūkytų ungurių), Mandeikis (Brandv), Mekas ir
Šlapelis (po vyno bonką),
Kontrimas (liet, plokštelė),
židžiūnai (vyno), Gudukienė (medaus ir žolynų arba
tos) .
Vėliau dar buvo inž. Bič
kaus rodomos iš kelionės po
Lietuvą labai įdomios ir ge
rai meniškai paruoštos
skaidrės.
Buvo daug atvejų, kad
susitiko tautiečiai jau ke
liolika metų nesimatę, nes
čia buvo suvažiavę iš įvai
rių Amerikos ir Kanados
vietovių ir keli net neseniai
iš Lietuvos. Toks bendravi
mas ir pasidalinimas bend
rų įspūdžių bei gyvenimo
laiko problemų visiems su
teikė labai malonaus šeimy
ninio draugiškumo nuotai
ką ir temstant visi skirstėsinamo su geriausiais įspū
džiais, reikšdami pageida
vimą, kad tokia gegužinė
liktų tradicinė ir būtų ruo
šiama kiekvienais metais
vasarą apie liepos pabaigą
ar rugpiūčio pradžią.
čia taip pat reiktų iš
reikšti didelę padėką p.p.
Bliudnikams už organizavi
mą ir davimą naudotis savo
sodybos, taip pat p.p. židžiūnams ir Mandeikiui. P.
Bliudnikienei už viso viri
mo ir kepimo procedūros or
ganizavimą ir p.p. Jucenienei, Kuncaitienei ir Biliū
nienei už kepimų bei kavos
paruošimo tvarkymą, A.
Vieškalniui už gėrimų tvar
kymą ir p. A. Jucenui už
gerą pareigų ėjimą kaip
vyr. sherifas tvarkant trafiką ir organizuojant maši
nų parkinimą, J. Jansonienei ir Deikiienei už gerą ir
gausų loterijos bilietų pla
tinimą. Inž. C. Mickūnui už
stalų sugabenimą. Kadangi
daugelis dar buvo atsinešę
savo maisto pyragaičių ir
gėrimų tai lankymas prietelių stalų ir pasisvečiojimas buvo mielai praktikuo
jamas ir visų su džiaugsmu
priimtas.

Taigi, pagarba rengėjams
ir visiems, kurie kuo nors
prisidėjo
(ksp.)
ELECTRIC1AN

For Suckeye Cellulose Corporaiton. Annual plant stutdovvn. September
1 2 th thru 22nd. 10- Hour days, time & half for cvertime. Travel
allovvance. Call collect Monday thru Friday,

904-584-3311

Fully ųualified journeyman to inspect.
repair. install and wire AC and DC
apparatus. devices and circuits of
any voltagc for plant maintenance.
High hourly rate, rotating shifts and
many fringe benefits. Apply in person.

U. S. STEEL CORP.
CENTRAL FURNACES
2650 Broadway
Cleveland, Ohio

E. M. WATKINS & COMPANY
PERRY, FLORIDA
An Equal Opportunity Employer

BBB

(31-33)

An Equal Opportunity Employer
(30-39)

DIRVA

1977 m. rugpjūčio 25 d.

Nr. 33 — 7

It’s so-o-o easy to play

THE NEW SO*
LOTTERY GAME
Small change can win you big money.
Su smulkiais kišenpinigiais jūs galite
pakeisti visą savo gyvenimą! Tik 50 c.
gali jums laimėti didelę sumą....
$1,000 ... $10,000 ... gal net $500,000
ar milijoną! Ir jūs taip pat turėti bonus
su kiekvienu bilietu ... galimybę
laimėti truputi Extra cash ... $7,500,
$12,500 ar $20,000!

It’s fun and easy to play.
Kiekvieną savaitę Ohio Lottery ištrauks 3
skaičių mėlyną numerį, 2 skaičių baltą nu
merį ir 1 skaičiaus auksinį numerį. Suderin
kite šiuos laiminčius numerius su savo bilietu
ir jūs esate laimėtojas.
Daugiau smulkių laimėjimų negu bet
kada anksčiau!
Suderinę laimintį vieną skaičių auksinio nu
merio ir jūs dalyvausite grupėje kvalifikuotų
lošime. Kad galėtumėte dalyvauti šiuose trau
kimuose, įteikite savo bilietą bet kuriam Lot
tery Sales Agent, ar siųskite paštu: 50 c.,
Gold, P. O. Box 6100, Cleveland, Ohio 44176
(nesiųskit nieko kito su bilietu).

FOR EXAMPLE, if the vvinning numbers are BLUE-123, VVHITE-45
and GOLD-6, match as follows and win PRIZE shown:

BLUE

WHITE

GOLD

PRIZE

XXX

XX

6

WINS Entry in Weekly
TV or Millionaire Finalist
Seleclion Dranings

XXX

45
XX

X
X

45
XX
45

6
6
X

45

6

123
XXX
123
123
123

WINS $5
WINS$10
WINS$10
VVINSS100

.

VVINS $1.000
VVINS $10,000

Tickets matching one or more of the vvinning numbers or combinations gualify for the highest cash prize only.

Laimėtojai išrinkti Weekly TV traukimfe ar
Millionaire traukime bus painformuoti re
gistruotu laišku.
Weekly Finalists išrinkti kaip dalyviai TV
programoje laimės mažiausiai $5,000 ir gali
laimėti iki $500,000! Millionaire traukime bus
laikomas kiekvieną kartą, kai bus atrinkta
100 finalistų.
Kaip laimėti Extra Cash bonus.
Kiekvieną savaitę bus traukiamas 6 skaičių
laimintis numeris. Suderinkite tą numerį ant
Extra Cash dalies savo biliete ir jus laimėsite
šalia to esančią sumą... $7,500, $12,500 ar
$20,000!
Prasideda antradienį, rugpiūčio 23.

Kaip gauti savo laimėjimus.
$5 ir $10 laimėtojai gali atsiimti pi
išrinkti TV ir Millionaire traukime;
nigus iš Lottery Sales Agent. Laimėto
8,989 laimėtojai po $5; 1,888 laimėtojai
jai $100 ir daugiau turi kreiptis į Re
po $10; 99 laimėtojai po $100; 9 laimė
gionai Offices pažymėtą kitoje bilieto
tojai po $1,000 ir 1 laimėtojas $10,000.
pusėje.
Ir Extra Cash bonus 1 laimėtojas gru
Kiekviename milijone parduotų savai
pėje $7,500. $12,500 ir $20,000.
tinių 50 c. bilietų yra 98.899 laimėtojai

Neužmirškit lošti Luck Buck II. Jūs turite 24 galimybes laimėti su kiekvienu bilietu už dolerį.
By law, all net proceeds of the Ohio Lottery are contributed to the Statė of Ohio’s General Fund

and distributed for the benefit of all Ohioans in such areas as education, public vvelfare, mental health and other needs.

AO =205 r

KAS NAUJA DOVANINIŲ
SIUNTINIŲ Į LIETUVĄ
IR SSSR REIKALU?

Pasikalbėjime su Maurice
Rifkinu, plačiai žinomos
GLOBĖ PARCEL SERV
ICE, Ine. firmos prezidentu,
patirta štai kas:
Kai firma PODAROGIFTS, Ine., kurios p. Rifkinas irgi yra prezidentas,
sustabdė savo veikimą, ir

kai dėl to sustojo pirkimas
tokių dovanų, kaip automo
biliai, televizijos imtuvai ir
kiti SSSR gaminti apyvo
kos reikmenys, laikinai bu
vo sumažėjęs ir siuntimas
dovanų giminėms į Lietuvą
muitą iš anksto apmokėtais
siuntiniais. Tai buvo dėlto,
kad daugelis manė, jog
PODAROGIFTS, Ine. veiki
mas sustabdytas tik laiki

nai. Tačiau, kai dovanų
siuntėjai buvo įtikinti, kad
PODAROGIFTS, Ine. likvi
duotas galutinai, dovanų
giminėms siuntėjai vėl grįž
ta prie paprastojo siuntimo
būdo iš anksto muitą apmo
kėtais siuntiniais.
GLOBĖ PARCEL SERV
ICE, Ine. šioje srityje yra
pionierė, aptarnaujanti sa
vo klijentūrą jau 45 metai

ir turinti skyrių bei atstovų
daugelyje JAV miestų. Jos
personalas ir vadovai turi
reikiamo prityrimo tinka
mai patarti ir patarnauti
tūkstančiams savo klijentų,
ir jie yra tam darbui pasi
šventę.
P. Rifkinas dar pranešė,
kad yra pagerinta siuntinių
pristatymo tvarka, ir kad
klijentai jau praneša esą

tais pagerinimais patenki-n-'
ti.
(mp)

• Los Angeles dailiųjų
menų klubas savo susirin
kime liepos 31 d. Juozo ir
Danos Mitkų namuose pa
gerbė atsilankiusi poetą
Antaną Gustaitį, sulaukusį
70 m. amžiaus ir buvo iš
rinkta nauja klubo pirmi
ninkė Dailia Mackialienė.

Nr. 33 — 8
VYR. SKAUČIŲ.
GINTARIU. SK. VYČIŲ
IR JURU BUDŽIŲ
DĖMESIUI
Sąskrydžio, kuris Įvyks
Darbo dienos savaitgalyje,
rugsėjo 2-5- d.d. "Dainavo
je”, pairuošimo'darbai eina
pilnu tempu. Detroito vyr.
skautės ir sk. vyčiai su di
deliu entuziazmu ruošiasi
gražiai sutikti visus atva
žiuojančius bei planuoja
Įdomią programą. Suvažia
vimo vardas — ”Minčių
Juosta”, suvažiavimo tema
— "Nauji laikai, naujos
mintis”. Prelegentų tarpe
bus v. s. L. Milukienė, v. s.
I. Kerelienė ir s. S. Miknaitis. V. s. kun. A. Saulaitis
rūpinsis dalyvių dvasiniu
gerbūviu, o taip pat praves
Įdomių žaidimų bei pašne
kesių iš savo kelionių ir
darbų su Pietų Amerikos
lietuviais. G. Grigaitienė ir
vyr. sk. Asta Banionytė
praves Įdomias diskusijas
apie lietuvių vedybas su
lietuviais ir svetimtaučiais.
Kun. K. Pugevičius, Lietu
vių Katalikų Religinės šal
pos reikalų vedėjas, duos
labai aktualų pašnekesį apie
Lietuvos jaunimo kovas dėl
žmogaus teisių.

For Numerical Control Machine Tools. Opportunity for N/C Serviceman
who is tired of travel and wants to settle down to a responsible
position with an opportunity for grovvth and advancement. Shouid have
experience in eleetronie and control repair and maintenance of N/C
machines. Excellent pay, fringes and working condition.

ERICKSON TOOL CO.

FOREMAN
We are a growing vrell-knovrn automotive supplier in need cf slrona
leadership, results-orienled practical
supervisor, machining/stampine required. Advancement potential is excellent. Outstanding fringe benefit
program. Send detailed sunimarv to:

Išvyksta: 1977 — lapkričio mėnesį,
1978 — vasario, kovo ir balandžio
mėnesiais.

An Equal Opportunity Employer M/F

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu
kreipkitės į:

J ŪSU VAI KAS GALI
GAUTI ROLE
TV PROGRAMŲ SERIJOJE
laimėjęs Amerikos vaikų
foto kontesta

TRANS-ATLANTIC TRAVEL
SERVICE
393 West Broadway, P. O. Box 116
South Boston, Mass. 02127
Telefonas: (617) 268-8764
Savininkė: ALDONA ADOMONIENĖ

Asmenybė ir charakteris atsispindės fotografijoje,
gali padaryti jūsų vaiką laimėtoju visame krašte.
Vaikai žemiau 14 metų gali dalyvauti. Nufoto
grafuokite savo vaiką mūsų foto studijoje už spe
cialią kontesto kainą. Pasirinkite jums labiausiai
priimtiną pozą iš mūsų pavyzdžių pilno seto.
Ekstra nuotrauką mes pasiųsime i kontestą be
papildomo atlyginimo. Taisyklės gaunamos stu
dijoje. įsijunkite dabar.

Prie šių grupių galima jungtis iš kįtų miestų, su
papildomu mokesčiu, New Yorke.
PRICES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT
TO CHANGES AND/OR GOVERMENMENT APPROVAL.

Galvojate pirkti nekilnojamą turtą apsigyvenimui ar
investavimui FLORIDOJE?

Specialus kontestas!
7 portretai:
1 8x10
6 dovaninio dydžio
reg. $50, dabar 19.95

Atstovaujantis didžiausią ir seniausią nekilnojamo
turto Įstaigą visoje Floridoje, mielai jums patarnaus.

7/že

$10,000

I

Co.
REALTORS

3640 N. Federal H-way, Pompano Beach, Fla. 33064
Įstaigos telefonas: 1-305-782-4422
Vakarais ir nedarbo metu: 1-305-946-4389

TV appearance
of top winner
•In 20th Century-Fox
new one-hour TV series
•At faping of "DINAH!"

Daugiau kaip
250 dovanu už

(JONAS) PASKŲS

JOHN

May Company Portrait
Studio. Downtown,
Heights, Great
Northem, Parmatown.

Surface Grinder Hands
I. D. Grinder Hands
O. D. Grinder Hands
Engine Lathe Hands

DETROIT. MICH.
(33-37)

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:
rugsėjo 18 — $838.00 (viena savaitė)
rugsėjo 7 — $1158.00 (dvi savaitės)
gruodžio 21 — $999.00 (dvi savaitės)

Kaina nuo $640.00.

34300 SOLON ROAD, SOLON, OHIO 44139
216-248-1000

or

IMERMAN INDUSTRIES

1977-78 EKSKURSIJOS I
LIETUVA

NAUJOS SKRAIDOS (CHARTERS) I VILNIŲ SU
PAN AMERICAN LĖKTUVAIS Iš NEW YORKO

Contact D. L. Beaver

1ST CLASS SKILLED

Mušt be able to sėt up work from
biue prints & close tolerance. Mušt
have UAW Journeymen cards or pa
pers of experience. Over 50 hot(rs
per week. Apply in person to Person
nel or RICHARD SCHU'EGLER. Toolroom Superintendent.

-

N/C SERVICEMAN
ELECTRONICS & MECHANICAL
REPAIRMAN

WANTED JOURNEYMEN

12165 MACK

1977 m. rugpiūčio 25 d.
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TAUPYKITE DABAR

S 5000
worth of
shopping sprees
1st prize ■ S2500 spree
2nd prize ■ S1000 spree
3rd prizes - S500 eoch

All expense paia
trips to parents
and winners
•To Tennessee for filming
•To Hoiiywood to meet
stars iri produetion.

3 celebrlty
judges

Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet
kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.
UŽ CERTIFIKATUS MOKAME:

7%% — 6 metų su $1,000, minimum.
7*/2% — 4 metų su $1,000, minimum.
6% — 30 mėn. su $1,000, minimum.
61/2% — 1 metų su $1,000, minimum.

250 back paeks

PERSONNEL DEPARTMENT

AMERICAN CHAIN & CABLE
COMPANY. INC.
1022 E. Michigan St.
Mox 608
Adrian, Michigan 49221
An Equal Opportunitv Emplcyer
Malė 1 Female
(33-35)

FOREMAN
SECOND SHIFT
Steel plate fabrication.
Call TOM BEISH1R

CISTOM FOOD TANKS
8000 HALL STREET
ST. LOUIS. MO. 63147

314-385-6800

(33-31)

may co

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

MAINTENANCE MILLWRIGHT
MAINTENANCE ELECTRICIAN
Mušt be able

to prove at least

5

years

experience

Oualified arour.d tooimaker for per
manent job vith service shop for
multiplant manufactv.rer. Toolins and
development work, plūs mechanical
assembly. First shift.
Downtown location-good hourly rate,
plūs excellent frince benefits.
Call D. Novak 2 lb-86 I-7 100. Fxt. 384.

ESB INC.

An Equal Opportunity Employer M 'F
(33-35)

WANTED AT ONCE

Ist class skilled
SET-UP MEN

or persent

journevman's card. Good hourly rate plūs many fringe benefits.

in or call Monday through Friday 10 a. m. to 4 p. m.

a

Come

aini
jntluoiiy
parings

216-651-1155

CRUCIBLE STEEL CASTING
ALMIRA AVĖ. and WEST 84 ST.
•CLEVELAND, OHIO 44102

TOOLMAKER

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

1447 So. 49th Court • Cicero, lllinois 60650
Phone (312) 656-6330
Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., FrL, 9-5; Sat., 9-1;

An Equal Opportunity Employer

Juotas Gribauskas, vedėjas

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

AND

MACHINE OPERATORS
For produetion machine shop.
Shouid be familiar with milling and
multiple spindle drilbng machines.
Escellent opportunity with a groving
company. Escellent pay and benefits.

APPLY AT:

DEARBORN MACHINE
PRODUCTS
19400 W. g MILE.
SOUTHFIELD. MICH. 43075
(29-33)

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.

1977 m. rugpiūčio 25 d.
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ATEITININKU KONGRESO BELAUKIANT...
(Atkelta iš 1 psl.)
gresas Chicagoje buvo pra
vestas šūkiu ’Tštikimybė
Kristui — ištikimybė Lie
tuvai”. Dar du kongresai,
įvykę 1965 ir 1970 metais
Chicagoje ir Toronte, toliau
tęsė veiklos tradicijas. Pir
mą kartą 66 metų ateitininkijos istorijoje kongresas
vyks Clevelande. Džiugu pa
stebėti, kad Clevelando ko
lonija, priėmusi dar šį pa
vasarį skautijos vadų su
važiavimą, lietuvių gydy
tojų konferenciją ir eilę ki
tų, turi pakankamai pasi
ryžimo ir darbo jėgų nepa
būgti tokio didelio mąsto
kongreso. Rengimo komite
tui vadovauja kun. Gedimi
nas Kijauskas, S. J. talki
ninkaujamas Nijolės BaL
čiūnienės, kuri neša sunkią
komiteto sekretorės naštą.
Paskiriems darbams vyk
dyti sudaryta 11 komisijų.
Tikimasi labai didelio daly
vių skaičiaus, todėl ir ban
ketui parinkta salė talpins
virš 600 asmenų. Savaime
suprantama, kad užsimoji
mas didelis, reikalaujantis
plataus bendradarbių tinklo
ir gero organizuotumo.
Kongresas, kurį šaukia
Chicagoje esanti Ateitinin
kų Federacijos Valdyba,
prasidės ketvirtadienį, rug
sėjo 1 dieną su kongreso
k o n f e r enciniu posėdžiu,
darbotvarkėje numačius ei
lę reikšmingų uždavinių,
kaip federacijos statuto pa
keitimus bei papildymus,
finansų klausimus ir t.t.
Toji diena bus praleista
naujosios parapijos patal
pose. Penktadienį jau lau
kiama didelio atstovų ir
svečių antplūdžio, ir darbai1
perkeliami' į ištaigingą
miesto centre esantį naują
viešbutį — Bond Hotel, ku
riame bus taip pat laiko
mos visos pamaldos, šių
metų kongreso šūkis yra
"Liudykime Kristų ir sa
vąją tautą!’’

Susipažįstu su simpoziu
mų ir paskaitų temomis.
Mano manymu, jų ryškiau
sios, liečiančios visus ir už
ateitininkų organizac i j o s
veiklos ribų, yra sekančios:
"Katalikiškoji rezistencija
ir tautos likimas (dr. Vy
tautas Vardys), "Mes povątikaninio ’aggiornamento’
laikotarpy" (dr. Vptautas
Vygantas), "Atsinaujinti:
gyvosios dvasios sąjūdžio
Lietuvoje pėdomis" (kun.
Stasys Yla), šalia tų* eilė
grynai religinės filosofijos
temų ir žvilgsnis į ateities
įsipareigojimus bei galimy
bes. Nepamiršta ir kultūri
nė bei pramoginė dalis:
Landsbergio dramos "šven
tasis narvas” premjera,
jaunimo vakaras, banketas,
parodos, kuriose tikimasi
gausaus visų lietuvių da
lyvavimo.
Iš gautos informacijos
matosi, kad beveik keturių

dienų kongresas bus dar
bingas ir reikšmingas ne
vien savo įvykio faktu, bot
turės didelės reikšmės ben
drame mūsų visuomenės
gyvenime. Todėl nenoromis
man pačiai kyla eilė min
čių, kuriomis norėčiau pasi
dalinti su Dirvos skaityto
jais.
Priimdami Clevelande to
kio mąsto. Įvykį, mes visi
turime savo slaptų vilčių ir
lūkesčių, sielojamės mūsų
gyvenimo problemomis ir
gyvai diskutuojame paverg
tos Lietuvos padėtį. Re
miantis oficialiais šaltiniais
sužinau, kad toks ateitinin
kų kongresas turi didelę ga
lią: jis turi teisę keisti kon-

Kun. G. Kijauskas, S. J.,
Ateitininkų IX kongreso ren
gimo komiteto pirmininkas.

stituciją, nustatyti gaires
veiklai ir pasisakyti laiko ir
sąlygų statomais klausi
mais. Jei dvasinis atsinau
jinimas ir kultūrinės veik
los barai gali būti klasifi
kuojami, kaip eiliniai ideo
loginiai organizacijos rei
kalai, tai dar lieka ištisa ei
lė esminių klausimų, dėl ku
rių šį kartą reikėtų tikėtis
iš ateitininkų ryškaus pasi
sakymo. Tautininkai yra
aiškiai pasisakę prieš ofi
cialų bendradarbiavimą su
okupuota Lietuva ir ypatin
gai prieš jaunimo siuntimą
į komjaunuolių stovyklas
bei lituanistikos "kursus"
pavergtoj Lietuvoj, kad ne
būtų žalojama laisvėje gy
venančio lietuviško jaunimo

dvasia. Ateitininkų kongre
se dalyvaus įvairių nuomo
nių asmenys, turį ir balsą,
ir nusistatymą. Viltis yra,
kad įvairūs klausimai bus
sprendžiami
moderacijos
keliu ir kad "skilimai” ir
pavienės organizacijos vi
duje, ir už jos, bus išlygin
ti bendro lietuviško reikalo
vardan, išplaukiant iš lo
giško ir ramaus žvilgsnio į
tikrą padėtį ir būtiną rei
kalą ieškoti vienybės.
Didelės parapijos šeimi
ninkas, aktyvus mūsų vi
suomenės gyvenimo daly
vis, kun. G. Kijauskas, anot
jo paties pasakymo, nega
lėjęs atsisakyti nuo kongre
so rengimo naštos, kai į jį
kreipėsi ateitininkų vado
vybė.
Kun. Gediminas Kijaus
kas, maloniai sutiko su ma
nimi pasikalbėti kongreso
darbų temomis. "Tai clevelandiečių gyvenime yra di
delis įvykis, kuris liečia vi
sus, ir ne ateitininkus. Tu
rėtume būti svetingi ir gau
siai dalyvauti programoje,
čia randame nepaprastą
įvairumą tiek paskaitose,
kurias skaitys žinomi ir ge
ri kalbėtojai, tiek parodo
je, dramos premjeroje, ku
rią režisuoja Darius La
pinskas. Miesto centre Bond
viešbutyje bus laikomos pa
maldos, į kurias, reikia ti
kėtis, turėtų suplaukti įspū
dingas skaičius maldinin
kų", su entuziazmu kalba
darbštaus kongreso komite
to pirmininkas. Į mano už
klausimą, kodėl turint Cle
velande net dvi parapijas,
pamaldos bus laikomos
miesto centre, viešbutyje.
Jis labai praktiškai atsakė:
"Pamaldos buvo numaty
tos Šv. Jono katedroje, da
lyvaujant ir mūsų diocezi
jos vyskupui. Deja, kated
ra dėl remonto bus uždary
ta, todėl reikėjo ieškoti kito
sprendimo. Norėta padaryti
lyg ir savotišką demons
traciją už savo parapijų ri
bų. Kongrese dalyvaus trys
lietuviai vyskupai: vysk.
Deksnys, vysk. Salatka ir
vysk. Brizgys. Čiurlionio
ansamblis su kanklėmis at
liks A. Mikulskio naujas
lietuviškas mišias. Visa tai

Ateitininkų kongreso metu 1970 m. pas prel. M. Krupavičių:
Pr. Razgaitis, prel. M. Krupavičius ir dr. D. Jasaitis.

bus Įspūdinga ir turi pasi
tarnauti bendram lietuviš
kam reikalui svetimtaučių
tarpe. Iš patirties kalbant,
mūsų parapijos būtų to
kiam reikalui per mažos. Be
to, numačius eilę progra
mos punktų, į kuriuos sve
čiams teks keliauti iš vieno
miesto galo į kitą, kaip pav.
į susipažinimo vakarą, ban
ketą, dramos premjerą,
bandyta skaitytis su laiku,
kad jis būtų galimai prak
tiškiau išnaudotas", aiškino
kun. Kijauskas.
Dėl kongreso šūkio, kuris
man skamba neįprastai ir
sunkiai suprantamai, kun.
Kijauskas dacė savo inter
pretaciją aiškindamas, kad
žodis "liudyti" yra iš tikro
bibliškas savo prasme. "Pa
gal Kristaus žodžius, ku
riais Jis kreipėsi į apašta
lus, ragindamas juos Jį liu
dyti visuose pasaulio kraš
tuose. šis kongresas, savo
pasirinktomis temomis tą
mintį vystydamas, ragina
ateitininkus būti gyvais
krikščionimis ir gyvais lie
tuviais, tą liudyjant savo
darbais, savo rūpesčiu pa
vergta Lietuva, spinduliuo
jant savo dvasinį atsinau
jinimą į aplinką, rūpinantis
krikščioniškais, tautiniais
ir kultūriniais reikalais".
Pokalbį baigėme su viltimi,
kad šis kongresas praeis di
deliu pasisekimu visokerio
pais atžvilgiais.

Tokio mąsto aktyvių lie
tuvių suvažiavimas į Clevelandą neliks vien tik "pasi
svečiavimu”, todėl ir aš ne
galiu neišreikšti savo nuo
monės ir dar dėl kai kurių
programos1 punktų. Ypatin
gą mano dėmesį atkreipė
dr. Vardžio paskaita tema
"Katalikiškoji rezistencija
ir tautos likimas”. Kodėl
pabrėžiama ”katalikiškoji"
rezistencija? Argi bet ko
kia lietuviška rezistencija
neturėtų būti vieninga, ne
klasifikuojant mūsų ir taip
išblaškytos tautos į katali
kus ir ne katalikus? Negi
ką nors galima išskirti iš
bendro tautos likimo, ne
žiūrint įsitikinimų?
Aišku, mano pastabos tė
ra balsas šaukiančio tyruo
Razgaičiai su šeimos likučiu Andrium ir dukra, ką tik ta se ... Tačiau iš esmės nusi
pusia Juzaitiene. Rimas Juzaitis — naujai išrinktos Ateitininkų stačiusi ieškoti vienybės
Tarybos narys. Andrius yra Kongreso Banketo Komisijos narys mūsų visuomenėje tiek vi
ir Moksleivių Ateitininkų Centro Valdybos narys.
daus sugyvenime, tiek ben

dro fronto sudaryme prieš
bendrą priešą, aš negaliu iš
kęsti nepasisakius. Neabe
joju, kad panašiai galvo
jančių yra ir daugiau.
”Divide et impera” pasa
kė Cezaris, ir tą posakį ga
lime pritaikyti šiai dienai.
Neleiskime, kad mus kas
nors dalintų, nes tada ir
mes prarasime viltį sėkmin
gai kovai dėl Lietuvos lais
vės. Aš sveikinu kongreso
iniciatorius ir rengėjus, lin
kėdama jiems geriausios
sėkmės jų darbe su viltimi-,
kad to kongreso darbų pa
sėkoje pajusime tikrąjį "at
sinaujinimą" ne tik žo
džiuose, bet ir darbuose, ku
riuos visi dirbame bendrai,
tik skirtingais metodais,
mūsų brangios tėvynės la
bui.

• Dr. John F. Cadzovv,
Kent Statė universiteto
profesorius ir etninės kul
tūros programos direkto
rius, praneša, kad skiriama
lietuviui studentui speciali
stipendija 3,200 dol. ir duo
dama asistento vieta rinkti
lietuvių kalba knygas, ra
šinius ir juos kataloguoti.
Tas darbas tiktų darančiam
magistro ar daktaro laips
nius. Reikia mokėti lietuvių
kalbą žodžiu ir raštu.
Kreiptis į dr. J. F. Cadzovv.
Kent Statė University. 119
Bowman Hali, Kent, Ohio
44242.

• Patria prekybos na
muose 794 E. 185 St. Cleve
lande, galima įsigyti nau
jų maisto produktų bei dovaninių reikmenų. Turime
naujų knygų, plokštelių, lie
tuviškų sveikinimo kortelių
ir eilę kitų prekių. Prašome
atsilankyti.
IMERMAN INDUSTRIES
12165

MACK

DETROIT. MICH.
NEEDS

SURFACE grinder hands
I.D. GRINDER HANDS
O. D. GRINDER HANDS
LATHE HANDS
Mušt have UAW Journeymen cards
or papers of experience. Over 50 hrs.
per week. Applv in person to Personnel or R1CHARD SCHV’EGLER. Toolroom Superintendent.
(3 2 • 3 8 >

FOREMAN
Experienced for Steel Pickling Operation. Excellent salary. benefits and
pension to the right person. Apply

STEEL PICKLING &
PROCESSING CORP.
3633 PARKINSON
DETROIT. MICH.

(32-18)
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DEŠIMTASIS METINIS NORTHEASTERN OHIO

(r)ktiibrrfet
Jūsų Labor Day
savaitgalis

šeimos
malonumui
Geras maistas
Gera muzika
Gera programa
GEMUETLICHKEIT

58 orkestrai. Virš 1000 aktorių. Besitęsianti programa nuo
vidurdienio iki 11 vaL nakties.

BEREA FAIRGROUNDS

FEL, SAT^ SUK M0N., SEPT. 2 Aru SEPT. 5

Per Darbo dienos savaitgali Clevelande Lakefront Burke aerodrome Įvyks tradicinė National Air Show, kurioj bus žadą užimančių pasirodymų.

• Tradicinė Oktoberfest
šventė šiais metais Berea
Fairgrounds Įvyks rugsėjo
2-5 dienomis.
Visa mugės aikštė bus
paversta ”gemuetlichkeit”
ir apsilankę turės dideli ma

lonumą pasirinkime muzi
koje, šokiuose, valgiuose ir
kitose linksmybėse. Daly
vauja 30 tautybių šokėjai
ir bus 3,000 statinių specia
liai
pagaminto
šventei
alaus.

Visas šventės pelnas ski
riamas labdarai — protiniai
neišsivysčiusių vaikų glo
bai.

Admisslon: $3.00 — Golden Agora $1.50
Childron Fra# — Parklng Free

•

Menu įskaitoma: knockvursk bratvurst, strudel, schnitzel ir vokiška bulvių salota. Pieno baras vaikams.
sponsored by

Skaitykit ir platinkit
DIRVA
4

NATIONVVIDE
INSURANCE
Nationwide is on your siete

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ
NUOŠIMTĮ

/ in asKKlatlon wtth

HOFBRAU HAUS / WJW Rodio

• APDRAUDOS reikalais
geriausius
patarnavimus
gausite kreipdamiesi Į Z.
Obelenj, tel. 531-2211.

UŽ SANTAUPŲ PAŽYMĖJIMUS

HOUSE FOR SALE

House for you, 25,000 or
less will accept best offer
taken. Nottingham area.
50x130 feet lot. Garage,
full basement, available for
showing plūs occupancy.
461-1383, 9-10 a. m. 9-10
p. m.

C-

/2z O

įnešus 81.000
1 - mėnesių

inešus 81,000
30 mėnesių

Įnešus 81.000
18 mėnesiams

Įnešus 81,000
72 mėnesiams

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

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ
Už Įnašus mokame

WANTED JOURNEYMAN
OR

IST CLASS SKILLED

GRINDER
1D-OD
Full Time Days, mušt be experienced
and able to do set-ups. on all types
of job shop work. Older man acceptable. Apply in person,

• Lietusių grožio salionas

SILVER SHEAR — Hairr
Fashjon, 687 East 185 St.,
Cleveland, Ohio 44119. tel.:
486-4240.

EUCLID
PRECISION GRINDING
4896 East 345th Street
Willoughby, Ohio 44094
(31-37)

Forge Shop
New shop in Claremore, Oklahoma
REQUIRES:

HAMMER OPERATORS

Įdedi kiek nori, išimi kada nori.

Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvieną dieną ir išmokamas
du kartus metuose.
SANTAUPŲ SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI S40,000.
MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS
PASKOLAS NAMU PIRKIMUI.

• Perkant ar parduodant
namus, prašome kreiptis

Board experience preferred
For Ist and 2nd Shift.
Steady work, and fringe benefits.
Apply call or write to: General Mgr.

pas čipkus Realty, 31715
Vine St., Willowick, Ohio
44094. Tel. 943-0910.

1400 INDUSTRIAL BLVD.
CLAREMORE, OKLAHOMA 74017
918-341-4663

KYLE FORGE CO.
(27-40)

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.
ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

__ ....... ~

MAIN OFFICE

FSL1C

6712 Superior Avė.
431-2497

B

GUĄRANTEED

r1/.‘-J

798 East 185th Street
181-8552
13515 Euclid Avė.
681-8100
32800 Center Ridge Road
779-5915

14406 Cedar Avė.
381-4280

MARTINS ir GUNARS KAULINS

Lakewood, Ohio

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

936 East 185th St.
Cleveland, Ohio
Tel. 5-31-7770

M«wiwrisFo'ME"oi,Y

puanlian memorialą —--------------------------------------------------- _

g^Euclid MEMORIALS^M
455 East 200th Street • Euclid, Ohio • Phone:481-5700

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.

1977 m. rugpiūčio 25 d.

DIRVA

N r. 33 — 11

City of Cleveland
CLEVELANDE IR
APYLINKĖSE

Ralph J. Perk

MOKINIŲ IR TĖVŲ
DĖMESIUI

Mayor

Clevelando šv. Kazimiero
lituanistinėje
mokykloje,
kuri naudojasi Dievo Moti
nos Nuolatinės1 Pagalbos pa
rapijos patalpomis, šįmet
vėl veiks vaikų darželis, 12
skyrių ir specialioji klasė
silpnai kalbantiems lietu
viškai. Bus dėstoma lietu
vių kalba ir literatūra, Lie
tuvos istorija ir geografija,
visuomenės mokslas, tiky
ba, tautiniai šokiai, dainavi
mas ir liaudies instrumentų
muzika. Vaikai taip pat bus
ruošiami lietuviškai išpa
žinčiai ir pirmajai šv. ko
munijai.
šeštadienį, rugpiūčio 27
d., 9 vai. ryto įvyks moki
nių vasaros darbų patikri
nimas, pataisų egzaminai ir
naujų mokinių f įskaitant
vaikų darželio auklėtinius)
registracija.
Mokslas visiems moki
niams prasidės šeštadienį,
rūgėjo 10 d. Tą rytą visi
mokiniai prašomi su savo
tėveliais rinktis parapijos
salėje 8:45 vai. Ten visi pa
siruoš eisenai į bažnyčią. Po
pamaldų ir bendro susirin
kimo mokiniams prasidės
pamokos, o tėvams — pasi
tarimas su tėvų komitetu.”
Dėl smulkesnės informa
cijos prašom kreiptis į mo
kyklos direktorę V. Augu
lytę (tel. (481-0653).

• Lietuviško kryžiaus sta
tymo Visų Sielų kapinėse
reikalu šaukiamas, organi
zacijų atstovų ir visuome
nės susirinkimas šį sekma
dienį, rugpiūčio 28 d. 11:30
vai. DMNP parapijos mažo
je salėje.
Kryžiaus statyba rūpina
si Clevelando lietuvių vi
suomeninis klubas, kuriam
pirmininkauja inž. R. Kudukis.
• Pabaltiečių žygio už
žmogaus teises Clevelando
komitetas kviečia visus clevelandiečius auka remti ar
asmeniškai dalyvauti žygy
je į Washingtoną rugsėjo
24 d. Auką siųsti, ar auto
buse vietą rezervuoti pra
šoma šiuo adresu: Baltic
Human Rights Rally, 30816
Royalview Dr., Willoughby,
Ohio 44094. Tel. 944-4713.

• Cleveland Fire Fighters
Assn. rugpiūčio 25-28 d.
kviečia visus prisidėti prie
rinkliavos dėl ”Fill the boot
for mucular dystrophy”.
Trumpos iškilmės įvyks
rugpiūčio 24 d. 11:30 Hanna Fountains Mali. Daly
vaus meras Ralph J. Perk.
Gros Woody Herman or
kestras.

With the passage of enabling legislation by Cleveland
City Council on Monclay, July 25, 1977, we are pleased
to announce the implęmentation of our:

PARAPOLICE PROGRAM
Funded under the Comprehensive Employment and Training Act of 1973 (CETA). Recruitment for this program is
open to individuals who are:

1. RESIDENTS OF CITY OF CLEVELAND, AND;
2. EIGHTEEN YEARS OF AGE OR OLDER, AND;
3. AT LEAST HIGH SCHOOL GRADUATES, AND;

4. UNEMPLOYED FOR AT LEAST FIFTEEN WEEKS, AND;

5. FROM LOW INCOME FAMILIES.
For an interview and eligibility certification for
the positions of:

Cadet Parapolice Officer or
Traffic Controller
interested individuals are encouraged to apply at the
nearest office of the Ohio Bureau of Employment Services:

3135 EUCLID AVENUE, 0R

4415 LEE ROAD

RALPH J. PERK, Mayor

DIRVA
MIRĖ A. MALAKAUSKAS
Rugpiūčio 15 d. po ilgos
ir sunkios ligos pasimirė il
gametis Waterburio gyven
tojas Antanas Malakaus
kas. Velionis buvo gimęs
Chicagoje, bet dar jaunys
tėje su tėvais grįžęs Lietu
von, kur lankė mokyklas ir
gimnaziją. Baigęs Karo mo
kyklą, tarnavo 9 pėst. DLK
Vytenio pulke Marijampo
lėje, eidamas pulko adju
tanto pareigas. Turėjo kapi
tono laipsnį. Gyvendamas
Waterburyje buvo aktyvus
Ramovės ir Lietuvių Bend
ruomenės narys ir visur
prisidėdavo prie lietuviškos
veiklos, kol jo nepakirto
sunki liga. Buvo palaidotas
Waterburio Lietuvių kapi
nėse iš šv. Juozapo bažny
čios dalyvaujant beveik vi
sai Waterburio lietuvių ko
lonijai rugpiūčio 18 d. Ilsė
kis ramybėje, Tu pilnai to
užsitarnavai!
ėab)

SKAUDI TRAGEDIJA
LIETUVIŲ ŠEIMOJE
1947 metais Genė ir
Petras Valūnai, su
savo dviem mažais sūne
liais — Algiu ir Petru, at
vyko ir apsigyveno Torrington, Conn.
Jų gyvenimas Sovietų
okupuotoj Lietuvoj, bėgi
mas ir vėl gyvenimas kariaujančioj Vokietijoje, bu
vo surištas su daugeliu jų
šeimai pavojingų įvykių.
Jie, nors ir nepaprastai sun

kiom sąlygom, juos nugalė
jo ir visi sveiki atvyko ir
apsigyveno šiame krašte.
Tame mieste nedaug atei
vių apsigyveno, daugumas
lietuvių buvo senos kartos.
Valūnai aktyviai įsijun
gė į esamas lietuviškas or
ganizacijas ir klubus tuo
pagyvindami jų veiklą. Jie
taip pat įsijungė ir į Waterburio lietuvišką veiklą ir
yra žinomi kaip dosnūs tau
tiečiai lietuviškiems reika
lams.
Bet štai prieš 14 metų jų
21 metų sūnus Algis, tar
naudamas kariuomenėj, be
važiuodamas automobiliu su
kitais dviem draugais, su
sidūrė su kita mašina. Au
tomobiliui neveikiant Algis
su draugu, taip pat karei
viu. išlipo iš mašinos ir ban
dė stabdyti pravažiuojan
čias mašinas ieškodami pa
galbos. Viena iš pravažiuo
jančių mašinų jų nepaste
bėjo ir abu mirtinai suva
žinėjo.
Liko antras sūnus —
jaunas Petras. Jis baigęs
mokslus pradėjo dirbti Met
ropolitan draudimo įstaigo
je, kurioje pasiekė aukš
tos pozicijos. Įsigijo daug
pagarbos kaip geras virši
ninkas ir draugas bendra
darbių tarpe. Noriai vi
siems padėdavo, neužmirš
damas savo tėvų. Jis buvo
jiems labai artimas ir pa
slaugus.
Rugpiūčio 7 d. po trum
pos ir nelauktos ligos jau
nasis Petras pasimirė, pa

A. t A.

GENOVAITĖ MIEŽELIENĖ.
Gyveno 2220 W. Belmont Avė., Phoenix’e, Arizonoj.
Mirė po sunkios ligos 1977 m. rugpiūčio 6 dieną 6 vai.
vakaro, sulaukus 68 metų amžiaus. Amerikoj išgyveno
27 metus. Priklausė Birutiečių Draugijai ir Lietuvių
Bendruomenei. Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Vla
das. jo sūnūs Raimundas ir Juozas su šeimomis, brolis
Romanas ir Britą Vilkai su šeima. Rūta ir Nina Narakas ir kiti giminės JAV, Argentinoj. Šveicarijoj ii'
Lietuvoj. Po gedulingų pamaldų už velionės sielą Little
Sisters of the Poor koplyčioj rugpiūčio 10 dieną velionė
buvo nulydėta į St. Francis R. Katalikų kapines, kur
ir buvo palaidota.

Nuliūdę:

liko žmoną ir du vaikus. 14
metų dukrą Janę ir 16 metų
sūnų — Petrą.
Tokiais atvejais didžiau
sią tragediją pergyvena tė
vai. Labai sunkiom sąlygom
išsaugotus ir išaugintus ne
gailestinga mirtis žiaurai
juos išplėšė iš gyvųjų tarpo.
Pasilikę gyvieji esame
pripratę, kad vaikai laidoja
tėvus, pergyvenimas liūd
nas, bet normalus. Kiekvie
nas žino, kad žmogus gimęs
turės kada nors mirti.
Mums visiems sunku sutik
ti ir labai giliai pergyve
name, kuomet tėvams rei
kia laidoti vaikus. Dabar
tiniame gyvenime tas skau
dus reiškinys gana dažnai
pasitaiko. Toks gyvenimo
pasikeitimas yra labai žiau
rus ir sunkiai pergyveni
mas palieka tėvams neuž
gyjamas dvasines žaizdas ir
didelę tuštumą, kurią yra
nebeįmanoma užpildyti.
Visi AVaterburio, Torringtono ir apylinkių lietu
viai yra giliai sujaudinti ir
nuliūdę jauno Petro Valū
no mirtimi, o tėvams reiš
kia gilią, užuojautą. M. G.
• Mykolas ir Elena Gureckai, gyv. Waterbury,
Ct., vietoj gėlių prie miru
sio a.a. Petro Valūno, Jr.
karsto, atsiuntė Dirvai pa
remti auką 20 dol.
Ačiū už auką.

• Dr. Jonas Valantiejus,
gyv. New Buffalo, Mi., pa
garsėjęs savo labdaros dar
bais, Andreivs universitete
apdovanotas garbės dakta
ro laipsniu. Dr. Jonas ir
Elžbieta Valantiejai yra
įsūniję 8 vaikus ir jų na
muose yra gyvenę daugiau
kaip 50 vaikų.

A. A.

PETRUI L. VALŪNUI JR.
rugpiūčio 7 d. taip netikėtai mirus, jo tė

vams mūsų mieliems prieteliams GENEI ir
PETRUI VALŪNUI, marčiai, anūkams ir ar

timiesiems, reiškiam gilią užuojautą ir kartu
liūdim
Mykolas, Elena, Gintaras, Indris
G u r e c k a i

Mielam krikštasūniui
A. A.

LAIMUČIUI PETRUI VALŪNUI
staiga mirus, jo tėveliams GENOVAITEI ir
PETRUI VALŪNAMS, jų marčiai ir anū

kams reiškiame gilią užuojautą ir kartu liū
dime

Vincentas ir Aleksandra
Gruzdžiai

A. A.

ats. kpt. ANTANUI MALAKAUSKUI
mirus, jo žmoną IZABELĘ, dukteris DANU
TĘ ir ALVYDĄ su šeimomis, seseris JULĘ

ir GENĘ nuoširdžiai užjaučiame ir kartu

liūdime

Lietuvių Moterų Klubų
Federacijos
Waterburio Klubas

OPPORTUNITY FOR
PROFESS1ONAL HELP
for progressive 56 bed acute care
J.C.A.H. accredited hospitals needs

Chief Medical Technologist

A. A.

seeking a dynamic individual to head
laboratory. Salarv comm«isurate
with experience ability.
Also

Registered Nurses —
General Duty
3-11 & 11-7 Shift. C. ood starting
salary plūs shift differential. Excellent fringe benefits. Applv call or
write to: ADM1N1STRATOR

ANTANUI ŠVEDUI
mirus Lietuvoje, jo broliui STASIUI ŠVE

Franklin Parish Hospital
P. O. BOX 392
WINNSBORO. LA. 71295
318-435-9411

DUI ir giminėms Lietuvoje reiškiame nuo

(28-45)

širdžią užuojautą
MACHINIST

VYRAS. BROLIS. BROLIENĖ.
SESERS VAIKAI. POSŪNIAI
IR KITI GIMINĖS

Mūsų skyriaus nariui gen. VLADUI
MIEŽELIUI, Jo žmonai

(JOURNEYMAN)

UNITED STATĖS STEEL
CENTRAL FURNACES
2650 Broachvay
Cleveland, Ohio
An Equal Apportunity Employer
(30-39)

A. t A.

GENOVAITEI MIEŽELIENEI
mirus, gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

A.L.T. Sąjungos Chicagos
Skyrius

Kiršoniai

Lavout, setup and operate machine
tools. perform miscellanecus work as
required for plant maintenance work
or conslruction. High hourly rate, rotation shift and many fringe benefits.

A. A.

JUOZUI AŠMANTUI
Lietuvoje mirus, dukrai IEVUTEI ir visai

PIPEF1TTER
JOURNEYMAN
Fully qualified journeyman. high
hourly rate, many fringe benefits.
Apply in person.

UNITED STATĖS
STEEL CORP.
CENTRAL FURNACES
2650 Broadway
Cleveland, Ohio
An Equal Opportunity Employer
(30-39)

KASNIŪNŲ korporantiškai šeimai nuošir
džią užuojautą reiškia

Korp! Neo-Lithuania
Chicagos padalinys

