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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

TAUTINIU KLAUSIMU
Demonstracijų Lietuvoje ir senų ginčų šviesoje

Pereitos savaitės žinia iš 
Maskvos, kad spalio pra
džioje Vilniuje buvusios 
prieš rusus riaušės futbolo 
rungtynių tarp Vilniaus ir. 
Smolensko rinktinių proga, 
sukelia mišriu jausmų. Iš 
vienos pusės džiugu, kad lie
tuviai pasinaudojo pasitai- 
kusia proga pareikšti savo 
jausmus ir žinia apie tai, 
nors ir gerokai pavėluotai, 
bet vis dėlto apibėgo visą 
pasaulinę spaudą. Iš kitos 
pusės baugu, kad toks spon
taniškas Įvykis nesukeltų 
kokių represijų ar netaiku 
padidintų rusų budrumą. 
Atseit, gal, rasit, geriau lai
kytis rusų patarlės, kad ty
liau toliau nuvažiuosi...-

Būdami maža tauta, mes 
visą laiką susiduriame su 
klausimu kokios taktikos 
laikytis su savo kaimynais. 
Klausimas gyvybinis, nes 
jie vien dėl savo gausumo, 
net jei ir neturėtų jokių už
mačių, mums sudaro nutau
tėjimo pavojų. Į lenkus, pa
vyzdžiui, žiūrėjome kaip į 
mirtinus priešus, atsisaky
dami su jais turėti bet ko
kius santykius iki jie neati
duos Vilniaus. Vaclovas Si
dzikauskas, kuris dalyvavo 
Įvairiose derybose su jais 
teigia, kad tuo savo visos 
tautos, bet ne politikų ir 
diplomatų, griežtu nusista
tymu Vilnius pagaliau ir 
buvo atgautas. Suprask, 
Maskva atiduodama Vilnių 
norėjo užsitarnauti lietuviii 
simpatijų, atitaisyti tarp
tautinę skriaudą...

Iš trečiojo seimo steno
gramų žinome kiek nedaug 
reikėjo, kad būtum apšauk
tas nusileidžiąs lenkams. 
47-tame to seimo posėdyje 
buvo Įteikta tautininkų V. 
Mirono, A. Smetonos ir A. 
Voldemaro ir kai kurių 
krikščionių demokratų pa
sirašyta interpeliacija, ku
rioje tarp kitko teigiama:

”... pašalinimas laikinai 
nuolatinio atstovo prie Tau
tų Sąjungos (dr. D. Zau
niaus) ir pavedimas jo dar
bo Berlyno atstovui (V. Si
dzikauskui visų tegalėjo bū
ti suprasta.tik taip, kad da
bartinė valdžia laikysis Že
nevoje per Tautų Sąjungos 
posėdžius tos politikos, ku
ria reiškė p. Sidzikausko as
muo, tariant politikos nusi
leidimo Lenkijai, ką visi ži
no iš jo veikimo per derybas 
Kopenhagoje, kur jis sutiko 
nusifotografuoti su Lenkų 
delegacija ir pagaliau pieta
vo ir pusryčiavo su Lenkų 
delegacija”.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
Interpeliacija, tarp kitko, 

gavusi už 29 balsus ir prieš 
41 pripažinta neskubota.

Su lenkais, žinoma, šian
dien santykiai nėra taip ak
tualūs, su jais galima pie
tauti ir pusryčiauti. Bet 
kaip su rusais? Diskusijose 
dėl Sleževičiaus vyriausy
bės sudaryto nepuolimo 
pakto su Sovietija, buvęs 
prezidentas A. Stulginskis 
paminėjo, kad Maskva dar 
neišpildė kai kurių 1920 tai
kos sutarties sąlygų, todėl 
ir ”kyla klausimas, ar verta 
su tokia vyriausybe sudary
ti naują sutarti, kuri savo 
duoto žodžio nelaiko .. .” 
Tuo tarpu A. Voldemaras 
sutartj labai gyrė. Pagal 
s t e n o gramą Voldemaras 
kalbėjo:

”. . . turiu pripažinti, kad 
vienas svarbiausių faktorių 
yra rusai. Niekas kitas ne
gali tokios didelės reikšmės 
mūsų likimui turėti... čia 
negalima nieko daugiau rei
kalauti iš dabartinės vy
riausybės, kad ji būtų pa
dariusi daugiau, negu pada
ryta. (Balsas iš dešinės: 
Bet pats būtum gal daugiau 
padaręs). Aš? Taip! (Deši
nėje juokas)... Su sąlyga, 
žinoma. Juk ir Archimedas 
yra pasakęs, kad jis ir že
mę galėtų pajudinti, jeigu 
jam būtų duotas atsparos 
taškas ... Bet ką mes ma
žutė frakcija iš trijų žmo

nių galime padaryti. Gal kai 
gausime valdžią, gal ir dau
giau padarysime, bet prie 
atitinkamų sąlygų.”

Nemažesnių ginčų buvo 
ir kultūrinėje plotmėje. 
Vincas Krėvė-Mickevičius ir 
Balys Sruoga 1938 m. "Sky
nimų” žurnale pakėlė balsą 
prieš šovinizmą. Rašė V. 
Krėvė:

"Gyvendami panašioje 
aplinkoje, panašiai gamtos 
veikiami, Įgavome panašių 
kultūrinių pradų, darėme 
vieni antriems Įtakos, ir vi
si šie veiksniai išvystė tau
tinę dvasią, tautinę nuotai
ką, sudarė pagrindinius mū
sų tautinės kultūros dės
nius. Todėl mums nesupran
tamas yra obalsis iš anksto 
pasmerkti ir atsitverti kinų 
sienomis nuo visų tautų 
kultūrų, su kuriomis gyve
nome tūkstančius metų ir 
dar tūkstančius gyvensime 
šalia kitų ir bendrai vieni 
kitus veikėme ir dar veiksi
me, o imtis kaip tie tautiški 
jaunuoliai dažnai siūlo, sa
vo tautinės kultūros pagrin- 
dan prancūzų, italų arba net 
ispanų kultūrų pagrindus. 
Tai reikštų atsisakyti visai 
nuo to, jei tai būtų galima, 
ką esame iš savo tėvų pa
veldėję.”

NAUJOJI ROMUVA ne
pasirašytu vedamuoju Į tai 
iš dalies taip atsakė:

"Jei čia turima galvoje 
rusus ir vokiečius, tai labai

(Nukelta į 2 psl.)

Inž. Vytautas Čekanauskas, generalinis Lietuvos garbės 
konsulas Los Angeles, Calif. L. Kanto nuotr.

Konsulato reikšmė ir 
konsulo asmenybė 

GENERALINIO LIETUVOS GARBĖS KONSULO LOS 
ANGELES MIESTE PASKYRIMO PROGA

JURGIS GLIAUDĄ
Džiugi naujiena

Mūsų spauda ir radijo 
tarnyba, urbi et orbi pa
skelbė kiekvienam lietuviui 
džiugią naujieną: milžiniš
kame Los Angeles mieste 
vėl veiks Generalinis Lietu
vos garbės konsulatas, ku
ris, dr. Juliui Bielskiui mi
rus nustojo veikęs.

Konsulatas vėl veikia ir 
pasibaigė ilgokas laikotar
pis, kurio metu visi skau
džiai pajuto savo konsulo 
nebuvimą. Mūsų veiksniams 
ir diplomatinei tarnybai su
tartinai veikiant, tinkamą 
kandidatą toms aukštoms 
pareigoms pakvietus, Wa- 
shingtonas parodė pagirti
ną dėmesĮ lietuviškam rei
kalui. Valstybės departa
mentas sutiko su lietuvių 
pageidavimu, pripažino lie
tuvių kandidatą Lietuvos 
generalinio garbės konsulo 
postui' ir spalio 4 dieną Lie
tuvos pasiuntinybė Wa- 
shingtone gavo Valstybės 
departamento Protokolo še
fo pranešimą: Valstybės de
partamentas priima inžinie
riaus Vytauto Čekanausko1 
kandidatūrą ir skiria ji Ge
neraliniu Lietuvos garbės 
konsulu Los Angeles mies
te.

Taip buvo išlaikytas Ge
neralinio Lietuvos garbės 

konsulato veiklos tęstinu
mas. Taip laimingai pasi
baigė kiekvienam lietuviui 
skaudus periodas, kurio me
tu miesto ir kitataučių ren
giniuose, kur konsulai at
stovauja savo valstybes, 
niekas Lietuvos neatstova
vo, niekas nėjo tribūnon 
kalbėti Lietuvos vardu, nie
kas ta proga nekėlė mūsų 
Trispalvės. Taip pasibaigė 
liūdnas periodas, kurio me
tu Lietuvos vardas ir jos 
problemos lyg ir nyko už
maršty, kas kėlė Lietuvos 
laisvės priešams piktdžiu- 
gavimą.

Generalinio Lietuvos gar
bės konsulato Los Angeles 
mieste funkcijų tęstinumo 
ženkle matome mūsų gyvy
biniai politinių ir valstybi
nių problemą sprendimą 
mums palankia prasme — 
tai Nepriklausomos Lietu
vos idėjos pripažinimas, tai 
Valstybės departa m e n t o 
pritarimas Lietuvos laisvės 
bylai. Tas Valstybės depar
tamento mostas rodo, kad 
Lietuvos okupacija nepripa
žįstama ir tebelaikoma ne
teisės ir smurto aktu.

Ypatingose mūsų gyveni
mo sąlygose konsuliarinės 
tarnybos sfera susijungia 
su diplomatijos galybėmis.

(Nukelta į 3 psl.)
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BELGRADO KONFERENCIJA VYKSTA TOLIAU, 
NORS Iš PELŲ NEGALIMA TIKĖTIS GRŪDŲ. —- NET 
SU DIPLOMATINIAIS PASAIS VYKSTA Į SOVIETI- 
JĄ TURI SKAITYTIS SU PROVOKACIJOM. — LAI. 
MINGA HELMSO BYLOS PABAIGA, KURIOJE APSI- 
MELAVO PATS ... PREZIDENTAS. — ĮVAIRIOS KO

EGZISTENCIJOS FORMOS.

Nors iš masinės Ameri
kos spaudos gali atrodyti, 
kad Belgrado konferencija 
seniai išsiskirstė, iš tikro 
tačiau ten dar pasitaiko 
griežtokų pasikeitimų pa
žiūrom. Taip, pavyzdžiui, 
vokiečių delegatui Per Fi- 
scher palyginus kliudymą 
klausytis užsienio radijo 
stočių su viduramžių knygų 
deginimu, sovietų delegatas 
Sergej Kondrašev šoko aiš
kinti, kad iš 40 stočių, tran
sliuojančių specialias pro
gramas į Sovietiją, klausyti 
kliudoma tik „Radio Liber- 
ty, stotis. Tai dėl to, kad to
ji stotis pagal savo įstatus 
siekianti pakeisti Sovietų 
Sąjungos politinę sistemą ir 
norinti sunaikinti komunis
tinę ideologiją. Tai esą „psi
chologinis karo vedimas 
prieš sovietų valstybę ir yra 
įsikišimas į jos vidaus rei
kalus — aiškino Kondraše- 
vas dar pridurdamas: — 
Radio Liberty mikrofonai 
yra rankose žmonių, kurie 
yra sovietinių tautų išdavi
kai, kurių rankos yra sutep
tos sovietinių žmonių krau
ju ir kurių veikla yra sveti
mos valstybės apmokama.”

Kondraševas taip pat aiš
kino, kad' Vakarų laikraš
čiai ir knygos į Sovietų Są
jungą neįsileidžiami, jei jie 
ar jos prasižengia sovietų 
įstatymams, žadina rasinę 
neapykantą, kursto karą ar 
yra pornografiniai.

★
Tuo tarpu pačioje Mask

voje, kaip praneša FRANK- 
FURTER RUNDSCHAU, 
vyr. sovietų ideologas Mi
chailas Suslovas žurnale 
’Taikos ir Socializmo Pro
blemos’ pasisakė prieš 'liūd
ną saujalę disidentų’, kurie 
iš tikro yra ’imperializmo 
talkininkai’. Duoti jiems 
laisvas rankas reikštų leisti 
„mūsų sienose raustis po 
valstybės pagrindais.”

★

Visa tai netrukdo Mask
vai kalbėti apie tarptautinę 
taiką ir siūilyti tai, kas tik 
sovietams būtų naudinga, 
taiką ir siūlyti tai, kas tik 
siūlymus rašo Hamburgo 
DIE WELT:

„Belgrado konferencijoje 
sovietai pasiūlė apriboti 
karinių manevrų dalyvių 
skaičių iki 50 ar 60,000. Tas 
pasiūlymas yra įjungtas 
į... ’Planą Sustiprinti Sau
gumą’. Tame plane taip pat 
siūloma atsisakyti nuo ato
minių ginklų panaudojimo 
ir įsipareigoti nepraplėsti 
jau esančias karines sąjun
gas.

Sovietai puikiai žino, kad 
paskutinieji pasiūlymai yra 

Atlanto Sąjungai nepriim
tini. NATO negali atsisaky
ti atominių ginklų, nes Var
šuvos pakto dalyviai turi 
k o n v e n cionalinių ginklų 
persvarą. Taip pat būtų ne
sąmonė leisti Ispanijai ūkiš
kai susijungti su Vakarų 
Europa, bęt nepriimti jos į 
gynimosi sąjungą.

Tokiu būdu, Planas Su
stiprinti Saugumą’ iš tikro 
nori susilpninti tik Atlanto 
Sąjungą ...’’

Traukdamas ta pačią 
giesmę ir Leonidas Brežne
vas, kalbėdamas Maskvoje 
60 metų revoliucijos sukak
ties proga, irgi siūlė atsisa
kyti nuo visų atominių 
sprogimu!, ką tai konkre
čiai reiškia, dar nevisai aiš
ku.

★
Brežnevas savo kalboje 

taip pat nurodė, kad šių me
tų javų derlius sieksiąs 119 
milijonų tonų. Tai gera nau
jiena ... Amerikos farme- 
riams, kurie turi per daug 
grūdų. (Sovietams reikia 
apie 225 mil. tonų). Tarp 
kitko Helsinkio Akte taip 
pat numatyta, kad jį pasi
rašiusios šalys keisis ekono
minėm informacijom, ta
čiau sovietai jas ir toliau 
slepia. Kai Amerikoje gali 
lengvai gauti visas infor
macijas apie derlių, Sovie- 
tijoje reikėjo laukti Brež
nevo kalbos1 ir tai nežinai ar 
gali jam patikėti. Tuo rei
kalu dar bus kalbama Bel
grade ...

★
Kad net su diplomato pa

su Sovietijoje gali patirti 
nemalonumų, įrodo atsitiki
mas su J. A. V. delegatu 
UNESCO — JT organizaci
joje kultūros reikalams — 
Constantine Warvariv. Jis 
yra ukrainietis, gimęs Len
kijai priklaususioje Ukrai
nos dalyje. Warvarivas bu
vo JAV misijos šefo pava
duotojas Tiblise vykstančio
je konferencijoje apie auk
lėjimą aplinkos (enviromen- 
tal education) klausimais. 
Ten į. jo kambarį įsiveržė 
KGB valdininkai ir reikala
vo pradėti šnipinėti sovie
tams. Jei jis atsisakytų, so
vietai grasino paskelbti do
kumentus, jų tarpe ir jo tė
vo rašytą laišką, įrodančius, 
kad jis prisidėjęs prie žydų 
žudymo, o taip pat, kad ir jo 
žmona Elena, gim. Kozar, 
buvus Gestapo vertėja 
Dniepropetrovske. JAV pa
siuntė griežtą protesto no
tą. Tuo reikalu jau kalbėjo
si Valstybės Sekretorius 
Vance su sovietų ambasa
dorium Dobryninu.

★
Prezidentas Carteris pa

galiau įsakė JAV pasitrauk
ti iš Tarptautinės Darbo or
ganizacijos (ILO) — auto
nomiško JT dalinio. Toje or
ganizacijoje nuo pat jos įsi- 
steigimo pirmu smuiku 
griežė sovietų ir kitų kraš
tų komunistiniai atstovai. 
Faktinai joje turėtų būti 
atstovaujama kiekvieno na
rio vyriausybė, pramonė ir 
darbininkai. Iš tikro ten vy
rauja vyriausybės,' nes lais
vų darbo unijų nekapitalis
tiniuose kraštuose nerasi. 
Pasitraukimo jau seniai rei
kalavo AFL-CIO preziden
tas George Meany, tuo tar
pu eilė liberalų su šen. 
Humphrey priešakyje ragi
no pasilikti, tikintis pasikei
timų .’..

Tuo tarpu šiame krašte 
buvo rasta laiminga išeitis 
buvusio ČIA direktoriaus, o 
vėliau JAV ambasadoriaus 
Irane, Richardo Helms by
loje. Jis buvo kaltinamas 
tuo, kad dviem atvejais se
nato užsienio reikalų komi
sijos posėdžiuose davęs me
lagingų parodymų. Abiem 
atvejais jis paneigęs, kad 
ČIA bandė nuversti Čilės 
prezidentą Allende ir davu
si pinigų jo politiniams 
priešams. Jei jis būtų tei
siamas viešame teisme, 
Helms besigindamas išduo
tų kitų paslapčių ir aiškin
tų, kad tai padaręs prez. 
Nixono ir Valstybės Sekre
toriaus Kissingerio įsaky
mais. Savaime aišku, kad iš 
to nebūtų jokios naudos 
JAV-bėms. Dėl viso to tei
singumo Departamentas su
sitarė su Helms, kad jis, pa
našiai kaip viceprezidentas 
Agnew, neprieštaraus ma
žesniam kaltinimui, kuris 
už atsisakymą liudyti kon
gresui numato didžiausią 
bausmę .vienus metus kalė
jimo ir 1.000 dolerių pabau
dos. Mažiausia bausmė yra 
30 dienų kalėjime ir 100 
dolerių pabaudos. Buvo su
sitarta, kad Helms gaus 
mažiausią bausmę, kuri dar 
bus pakeista lygtinai. Tokiu 
būdu ir teisingumas bus iš
laikytas ir kaltinamasis ne
nukentės.

Apie tai kalbėdamas su 
spaudos atstovais Vyr. Pro
kuroras Griffin Bell paaiš
kino, kad prezidentas Car
teris liepos 25 dieną leido 
taip susitarti su Helms. Ta
čiau pats prezidentas rug
sėjo 29 d. savo spaudos kon
ferencijoje į klausimą apie 
Helmso likimą štai kaip at
sakė:

„Jis (Bell) su manim ne- 
sitarė dėl Helmso bylos ir 
nieko man apie ją neprane
šė. Aš žinau tik tiek, kiek 
skaičiau spaudoje.”

Melavimas visai tautai 
iki šiol nebuvo baudžiamas.

★
Apie įdomią koegzistenci

ją tarp komunistų ir katali
kų pranešama iš Vengrijos. 
Ten iš bendro 10 mil. gy
ventojų skaičiau 70% yra 
katalikai, kurie Bažnyčios 
patarnavimais naudojasi tik 
iškilmingom progom: krikš-

tynų, vestuvių ir laidotuvių. 
P r a k tikuojančių katalikų 
priskaitoma mažiau už 1,5 
mil. Tikybos nemokinama 
mokyklose, bet leidžiama 
turėti jos pamokas bažny
čiose du kartus į savaitę. 
Yra dar užsilikusios ir 8 
pradžios mokyklos, veda
mos vienuolių. Kaip jau bu
vome čia pranešę, Vengri
jos valdovas iš Maskvos 
malonės Kadar birželio 
mėn. vizitavo popiežių, ta- - 
čiau apie tai nebuvo nieko 
paskelbta pačioje Vengrijo
je. Lygiai taip pat buvo nu
tylėta, kad Kadaro žmona 
dalyvavo iškilmingose pa
maldose popiežiaus Povilo 
VI 80 metų sukakčiai pami
nėti. Atrodo, kad valdžia 
tikisi, jog tolerancija ilgai
niui padės sumažinti Baž
nyčios įtaką, o dvasiškija 
viliasi, kad dabartinė politi
ka prives prie dar didesnės 
laisvės. Jau dabar katalikai 
turi savo savaitraštį su 
70,000 skaitytojų, o be to 
ir neblogai redaguojamą in
telektualinį žurnalą Vigilia 
su 1,500 skaitytojų. Prisi
minimas žiaurios kovos tarp 
kardinolo Mindszenty ir 
bu v. premjero Matyas Ra- 
kosi gerokai išblyško.

Italijos kompartija, ku
rios vadas Berlinguer paly
di savo žmoną sekmadie
niais į bažnyčią, bet pats 
neįeina, neseniai suruošė 
simpoziumą apie jaunimo 
nepasitenkinimą komuniz
mu. Vyr. kompartijos ideo
logas Gerardo Chiaromonte 
aiškino, kad faktinai tai yra 
ne kompartijos, bet kapita
lizmo krizės išvada, nes ne
patenkintieji partijos linija 
ir politika yra kilę iš tų 
650,000 jaunų italų, kurie 
neranda darbo. Marksizmo 
prof. Asor Rosa teigė, kad 
kompartija niekados negali 
tikėtis aplink save suburti 
visas kairiąsias atplaišas, 
jos turinčius teisę į savo 
partiją.

Tuo tarpu Ispanijoje 
premjeras Adolfo Suarez 
pasirašė naują paktą su 
opozicija, įskaitant ir ko
munistus, bet be kraštuti
nių dešiniųjų. Tas paktas 
eina toliau negu tylus susi
tarimas tarp Italijos krik
demų ir komunistų. Pagal 
ispanų paktą, valdžia sutarė 
su opozicija per du metus 
taikingai gydyti krašto eko
nomiją. Dabartinę infliaci
ją, kuri siekia apie 30% į 
metus, norima sumažinti iki 
15% kitų metų, pabaigoje. 
Algos per tą patį laikotarpį 
negali būti padidintos dau
giau negu 22%. Valstybės 
TV ir radijo stotys bus di
desnėje seimo kontrolėje 
negu iki šiol.

Tautiniu klausimu..
(Atkelta iš 1 psl.) 

klystama. Rusijos ir Lietu
vos gamtinės aplinkumos 
labai skirtingos ir jos visiš
kai skirtingai yra veikusios 
savo gyventojus. Rusija be
galiniai plati ir didelė: joje

rasime didžiulių stepių ir 
tundrų, kur visur aplinkui 
tęsiasi neriboti horizontai. 
Ir toji pati bekontūrinė pla
tuma dvelkia ir ruso sielo
je ... O Lietuva jau keli 
šimtmečiai kaip turi apsiri
boti nedideliu plotu ir jos 
gamta turi aiškesnius ir 
griežtesnius kontūros, negu 
Rusija ... Toliau rusai, pri
ėmę provoslaviją, pateko 
rytietiškos Bizantijos įta
kon. O lietuviai draug su 
katalikybe paveldėjo ir Va
karų civilizaciją. O religija, 
gal būt, bus daugiausiai vei
kusi lietuvio sielą ir ta reli
gija buvo vakarietiška ir lo
tyniška — ir šio vieno fakto 
pakaktų įrodyti, kokia pra
raja skiria Lietuvį nuo Ru
so .. .”

Jei su tuo sutikti, kaip 
paaiškinti faktą, kad su tos 
pačios religijos lenkais, kaip 
matėme pradžioje, nebuvo 
galima be priekaištų pie- 
taut ar pusryčiaūt? Nepai
sant viso religinio skirtumo 
ar bendrumo, kai reikėjo 
priešintis lenkams, ieško
jom rusų ir vokiečių simpa
tijų. Kai vokietininkai pa
kėlė galvas Klaipėdoje, ne 
tik niekas neprikaištavo dėl 
’pietavimo’, bet N. ROMU
VA paskelbė eilė kompozi
toriaus Vlado Jokubėno re
portažų, kaip atlenkinamas, 
koridorius, skiriąs Rytprū
sius nuo likusios Vokieti
jos ...

Kaip ten būtų, tautinis 
klausimas priklauso prie 
sunkiausiai išsprendžiamų. 
Kad tai tiesa, kalba ir fak
tas, kad žinia apie priešru- 
siškas riaušes Vilniuje į 
Maskvą buvo atvežta, ir iš 
ten pasklido po visą pasaulį, 
tik rusų disidentų dėka.

MACHINE 
OPERATORS

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE

SET-UP AND OPERATORS

40-Hour Week 
Plūs Overtime

Severai immediate opportunities 
for individuals with experience 
on Acme - Gridley multiple 
spindle machines. We offer a 
40-hour week plūs overtime, a 
full company-paid benefits pro- 
gram and a centrai Geauga 
County location. Salary is open.

FOR IMMEDIATE ATTENT1ON 
PLEASE CALL:
H AL REINTJES 
(216) 247-3339

H. C. REINTJES ASSOCIATES
530 E. Washington St.

Chagrin Falls, Ohio 44022
An Equal Opportunity Employer M/F

(43-44)

WANTED
EXPERIENCED MACHINE 

SHOPP OPERATORS 
TURJRET LATHE, RADIAL DRILL 

PRESS ROTARY GRINDER.
Mušt be able to read blueprints. Ist 
and 2nd shift available. Good wages 
and fringes.

Call 216-234-4725
between 12 and S p. m. for interviev.

An Equal Opportunity Employer
(43-44?
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PASIGENDAM TAURIŲ VEIDŲ
Laiko tėkmėje gimsta ir 

miršta didieji tautų poetai, 
rašytojai ir kiti kūrėjai. 
Gimsta ir miršta nespėję iš
garsėti tylieji savo tautų am
basadoriai. Vieni iš jų būna 
visuomenės pamiršti tuoj po 
mirties, nors jų kūryba ir at
likti tautai darbai tuo laiku 
buvo ir labai mėgiami. Kitų 
kūrėjų talentus tauta, ilgai 
jais nesidomėjusi, pripažįsta 
tik po daugelio metų jiems 
mirus.

Lietuvių tauta visais, net 
pačiais sunkiausiais okupaci
jų laikais taurių asmenybių 
nestigo. Vieni iš jų savo kū
rybos dvasia gaivino tautą 
atgimimui, kėlė iš apsnūdi
mo ir nevilties, formavo sve
timųjų valdomo lietuvio cha
rakterį, kviesdami tautie
čius mūsų dainiaus Maironio 
žodžiais tariant, kantriai vis
ką iškęsti smūtkeliu pavir
tus, nebijoti vargo kieto, nes 
be jo galingi pūva.

Tokių lietuvių, kaip žino
me, buvo senaisiais laikais 
tėvynėje, jų yra ir dabar so
vietų okupacijoj, buvo nuo 
pat lietuvių emigracijos pra
džios Amerikoje ir kituose 
kraštuose. Tokių yra ir da
bar, kurie žadina patriotiz
mą, savo gyvu pavyzdžiu ir 
darbais rodydami ir kitus 
kviesdami apsiginkluoti kie
ta ištverme, kantrybe ir ne
paliaujama kova siekti Lietu 
vai laisvės iki galutinos tau
tos pergalės.

Amerikos lietuvių koloni
ja nėra žuvusi: už jūrių ma
rių kartais jautriau sutvaksi 
širdis, kai Lietuva ko liūdi ar 
kuo džiaugiasi. Suvirpino ją 
revoliucija - tuojau atsiliepė 
Amerikos lietuviai; užėjo 
kultūros srovė - jie tuojau šo
ko mums talkon savo suma
nymais ir savo pašalpomis. 
Nerasime nė vieno rimtes
nio darbo, kur nebūtų žy
mios amerikiečių lietuvių tai 
kos, - rašė anais laikais An
tanas Smetona.

Čia pravartu pažymėti ne
senai Vytauto Abraičio pri
minta JAV lietuvių didelį 
įnašą savo tėvynei, kurių 
aukų didele dalimi buvo pa
statyti neolituanų ir ateiti
ninkų rūmai (Dirva, 1977.10. 
6). Išeivijos lietuviai savo 
aukomis talkino statyti rū
mus po I-jo pasaulinio karo 
Lietuvai keliantis nepriklau
somam gyvenimui ir statė 
bažnyčias, kultūros cent
rus bei mokyklas čia išeivi
joje nepamiršdami ir savęs.

Į Lietuvą veržiantis rau
donajam terorui ir laisvajam

Antanas Olis

pasauly atsiradus naujai emi
grantų bangai, Amerikos lie
tuviai vėl ištiesė pagalbos 
ranką, užversdami siunti
niais ir atvykimo į šį kraštą 
kvietimais, garantuodami įsi
kūrimo paramą. Ir taip dau
guma naujųjų ateivių, anų 
dėka, įsikūrėme čia Ameri
koje ir mūsų senieji broliai 
lietuviai galėjo didžiuotis, 
mes pasekėme jų pavyzdžiu. 
Iš pirmųjų mažiausių uždar
bių siuntėme paramą liku
siems draugams, aukojome 
per BALFą nelaimių ištik
tiems lietuviams ir, okupan
tams atvėrus geležinę uždan
gą, pasipylė mūsų siuntiniai 
ištremtiems broliams į Sibi
ro taigas ir likusiems tėvynė
je-

Baigiasi trečias dešimtme
tis, kurio laikotarpy mes vis 
daugiau pasigendam išeivijo
je tauriųjų lietuvių veidų: 
kūrėjų, politikų, gilių patrio
tų veikėjų, kurie-subrandino 
tautą jos atgimimui, iškovo
jo jai laisvę, kurie vėliau da
lyvavo Lietuvos valstybės 
atkūrimo ir stiprinimo dar
buose, bet amžinam poilsiui 
juos priglaudė ne sava, bet 
svetimoji žemė.

Laikas vienus apdovanoja 
gilia senatve, o kitus pačiam 
gyvenimo pavasary išplėšia 
iŠ gyvųjų tarpo nežiūrint, 
kaip jie reikalingi lietuvių 
išeivijai ir tautai, nes jie au-

(Atkelta iš 1 psl.) 
Generalinis Lietuvos gar
bės konsulatas prie Pacifiko 
kranto tampa čia ir Lietu
vos bastionu, ir konsulas 
tampa Lietuvos laisvės gy
nėju — juk konsulato veiki
mas liudija Lietuvą vis gy
vą, nors ir supančiota ji 
okupacijos varguose. Lietu
vos konsulatas dabar atsto
vauja ne tik valstybinių for
malybių detales, bet istori
nę valstybės laisvės bylą. 
Taip tenka suvokti tą džiu
gų įvykį, konsulato funkci
jų atgaivinimą ir naujo 
konsulo skyrimą, nepapras
tose tarpvalstybinių santy
kių raizgyno sąlygose.

Mūsų dinamiško gyveni
mo sūkury mums būtų tik 
tuščia pramoga turėti deko
raciją. Mums reikalingas 
konsulo pareigose energin
gas visuomeninkas, kuris 
nuodugniai pažįsta lietuvių 
visuomenės ir Lietuvos lais
vės bylos problematiką, ku
ris ilgai dirbęs toj srity, ku
ris iš visuomenės išėjęs tą 
visuomenę atstovauja ir 
turtina.

Mūsų kolonijai reikalin
gas kondensuotumo išlai
kymas, saugojimas nuo su
byrėjimo, nuo nubyrėjimų, 
nuo žalingos laikmečio ero
zijos, nuo neišvengiamo 
nuovargio. 'Reikalingas cen
tras sąjūdyje ir patikimas 
arbitras spontaniškai ky
lančiose padėtyse.

Mūsų konsulas nėra ko
mercinių sandėrių tvarky

kojosi ir aukojo, jie suspėjo 
palikti gilų pėdsaką ir pavyz
dį gyviesiems. Bet, ar mes 
juos prisimenam gerai žino
dami ir kartais Lietuvos him
no žodžius giedodami, jog ‘iš 
praeities tavo sūnūs te stip
rybę semia’? O juk tokių 
stiprios dvasios tautos sūnų 
ne vien iškilmingai, bet ir ty
liai per gyvenimą ėjusių ir 
kukliai išėjusių išeivijos eilė
se vien tik tų trijų dešimčių 
laikotartpy galime daug pri
skaičiuoti, kurie, nežiūrint 
kur kokiose sąlygose patys 
gyveno, nepamiršo savo ir 
savo tėvų kilmės, bet visais 
galimais būdais dėjo pastan
gas už tautinį išsilaikymą 
išeivijoje, kad jų ir tėvų že
mė atgautų laisvę, kurie ati
davė viską Lietuvai. Mūsų 
istorikų pareiga jų visų var
dus ir nuopelnus iškelti ir pa
likti ateities kartoms ne laik
raštinėj formoj, bet istorijos 
tomuose.

Ta proga tenka priminti, 
kad ateinančių metų pavasa
rį sueina dvidešimt metų 
nuo vieno pačių iškiliųjų 
Amerikos lietuvių veikėjų 
adv. Antano Olio mirties, ku
ris čia gimęs, tėvų žemės ne
matęs, bet puikiai lietuviš
kai kalbėjęs ir rašęs, atlikęs 
-Lietuvos naudai tiek, kiek re
tas kitas. Tai geras pavyz
dys, kad būti patriotu lietu
viu svetimam krašte gyve
nant nereikalingi Kapsuko 
kursai nei pionierių stovyk- 
kl°S* Emilija Čekienė

tojas, bet Laisvos Lietuvos 
simbolis, savo krašto vals
tybingumo autoritetas . ..

Inžinierius Vytautas 
Čekanauskas

Kas lietuvių losangeliečių 
visuomenėje nepažįsta nau
jo konsulo? Inžinierius Vy
tautas Čekanauskas yra ne
pailstamas visuomeninkas, 
daugelio organizacijų pir
maująs darbuotojas: ALT 
pirmininkas, 1973 metų Lie
tuvių Bendruomenės seimo 
narys, Respublikonų Herit- 
age grupės" veikėjas, ALT 
S-gos vadovybės narys, Pa- 
baltiečių komiteto veikė
jas . .. Konsulu paskirtas 
jis turės apleisti politinio 
pobūdžio organizacijas, ir 
juo labiau, jis globos lietu
vių akciją. Nuoširdi jo to
lerancija kitų nuomonėms 
daro jį savą visiems ir no
rimą visur-.

Jis buvęs karys. Korėjos 
karo lauke jis buvo sužeis
tas. Jis buvo apdovanotas 
Purple Heart medaliu už at- 
sižymėjimą kautynių lauke 
ir Korėjos prezidento padė
kos lakštu1.

Vytautas Čekanauskas 
yra tikras mūsų laikinosios 
sostinės šviežio ir gaivaus 
patriotizmo auklėtinis. Gi
męs Kaune 1929 metais, 
Vytautas lankė Kauno 
„Aušros” berniukų gimna
ziją. Anksti netekęs moti
nos, jis jaunuoliu būdamas 
patyrė okupacijos siautimą, 
laisvės netekimo skausmą. 
Penkiolikametis būdamas, 
greta savo tėvo Jono Čeka
nausko, aviacijos mechani
ko, jis atkilo tremtim Paty
rė išvietinto žmogaus var
gą Ravėnsburge.

Kolumbo minėjimo dieną 
1949 metais Vytautas pa
statė pėdą ant Amerikos 
žemės. Jis atvyksta Chica- 
gon, Korėjos karui siau
čiant, buvo mobilizuotas. 
Grįžęs iš karo stoja į lllinois 
universitetą Urbanoje, bai
gė elektronikos mokslus ir 
gavo elektronikos inžinie
riaus diplomą.

1957 metais jis atvyko į 
Los Angeles, užkariauja so
lidžią profesinę padėtį. Los 
Angeles jis vedė visuomenei 
žinomą ir mylimą daininin- 
kę-solistę Janiną Budriūnai- 
tę. Dabar savo šeimos dar
želyje Čekanauskai augina 
tris lietuviškas rožes, duk
ras Daivą, Rūtą ir Vidą. 
Mergaitės lanko lituanistinę 
mokyklą.

Tvirtos viltys
Okupacijos sunkmetyje 

negalima turėti Lietuvos at
stovo, kurį skirtų teisėta 
N e p r įklausomos Lietuvos 
X^yriausybė, o vis dėlto at
kakli mūsų iniciatyva mūsų 
neišduoda. Galingia u s i o s 
pasaulyje valstybės pritari
mu išlaikome Nepriklauso
mos Lietuvos valstybės at
stovavimo tęstinumą. Gau
name Generalinį Lietuvos 

garbės konsulą Los Angeles 
didmiestyje. Tai didžiai su
tvirtina mūsų viltis ateities 
kovoms dėl Lietuvos lais
vės. Tai, taipogi, privalo 
būti atstovavimo būdui at
rasti precedentas visame 
laisvame pasaulyje.

Konsulo paskyrimas yra 
įrodymas, kad Los Angeles 
lietuvių kolonija yra gaji, 
veikli, su jos pageidavimais 
skaitosi valstybės galingie
ji. Regime didžios politinės 
reikšmės momentą — Lie
tuvos suverenumo atmintis 
neišdraskyta okupacijos pa
gairėje ir mūsų šalies galin
gųjų dėmesio atrofijoje. Tai 
didžiulis politinis laimėji
mas. O juk neretai suabejo
jame ar pritaria mums lais
vas pasaulis žūtbūtinėje ko
voje dėl Tėvynės laisvės, 
nes nekantrybė yra abejo
nių motina ...

Los Angeles leituviai, 
kaip visi lietuviai patriotai, 
patenkinti Valstybės depar
tamento aktu, dėkingi už 
tai. Ir vėl Generalinio Lie
tuvos garbės konsulato ant
spaudas, prieš kurį laiką lyg 
ir beviltiškai nusiųstas gu
lėti į New Yorko Generali
nio Lietuvos konsulato ar
chyvą, grįžta į Los Ange
les. Savotiškas tai laisvos 
Lietuvos simbolis — tas 
antspaudas vėl atgyja, lyg 
gyvybės nepraradęs daigas, 
leidžiąs savo vešlius ūgius.

Sveikiname
Paskyrius inžinierių Vy

tautą Čekanauską Generali
niu Lietuvos garbės konsu
lu, milžiniško miesto infor
maciniuose leidiniuose su- 
švytės Lietuvos vardas, 
margame tautinio ir valsty
binio atstovavimo forume 
kalbės Lietuvos konsulas, 
kils tomis progomis Tri
spalvė.

Sveikiname Generalinį 
Lietuvos garbės konsulą in
žinierių Vytautą Čekanaus
ką, ryžtingai paėmusi šias 
sunkias ir garbingas parei
gas, sveikiname ponią Jani
ną ir tris Čekanauskų duk
reles.

Tegyvuoja, tetvirtėja Lie
tuvos konsulatas prie Pa- 
cifiko.

PARAMA 
DIRVAI

7.00

Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
S. G. Liubartas,

Phoenix, Ariz.
M. Baliutavičius,

Valencia, Venezuela ..10.00
V. Kulbokas, Cicero, III. 7.00 
Ateities kongresui rengti 

komitetas Clevelande 20.00
Korp. Giedra Clevelande 5.00
V. Miklius, Chicago .... 7.00 
Dr. M. Vygantas,

Winnetka, III. .
Dr. A. Kelertas,

Brookfield, III................ 25.00
M. Petraitis, Homossa, Fla. 3.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

7.00
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Lietuvos delegacija Pavergtųjų tautų seime Štrasburge. Iš dešinės sėdi P. Karvelis, V. Si
dzikauskas ir lenkų delegatai.

Diplomatijos paraštėje (291 Vaclovas Sidzikauskas

Lenkų pažiūrų evoliucija
Įdomu retrospektyviniai 

pasekti lenkų politinės min
ties evoliuciją Lietuvos at
žvilgiu pokario laikais.

1939 m. žiemą ir 1940 m. 
pavasarį į Kauną iš Vil
niaus atvažinėjo ten paliku
sieji lenkų veikėjai: senato
rius Krzyzowskį, prof. Jun- 
dzilas ir buvęs Vilniaus 
Universiteto rektorius Vi- 
told Stanievičius. Be pasi
kalbėjimų su vyriausybės 
atstovais, daugiausia admi
nistraciniais klausimais, jie 
ieškojo kontakto su lietuvių 
visuomene. Pasikalbėjimuo
se su jais teko dalyvauti ir 
man pas Joną Vileišį. Be jo 
ir manęs dalyvaudavo Ste
ponas Kairys, Leonas Bist
ras, Augustinas Janulaitis 
ir kt. Nežiūrint draugiškos 
atmosferos, kurioje tie pa
sikalbėjimai vykdavo, susi
prasti mums nepavykdavo. 
Vilniškiams lenkams rūpėjo 
praktiški klausimai, kaip 
lietuvių administracijos po
litikos sušvelninimas lenkų 
atžvilgiu Vilniuje, kai kurių 
griežtumų pašalinimas, me
džiaginis gyventojų aprūpi
nimas ir panašūs kasdieni
nio gyvenimo klausimai, o 
mes kėlėme reikalingumą 
susiprasti principiniais poli
tiniais ir valstybiniais klau
simais, nes tik tokio susi
pratimo fone galima būtų ir 
praktiškuosius klausimus 
išspręsti. Ypatingo užsispy
rimo rodė prof. Stanievi
čius. Jis buvo nuomonės, 
kad anų laikų sąlygose, kai 
aplinkui siautė karas, kai 
Lietuvos teritorijoj buvo 
svetimos valstybės įgulos ir 
be to netikra Sovietų Sąjun
gos ir Vokietijos laikysena 
Lietuvos atžvilgiu, neesą 
prasmės kalbėti apie pripa
žinimą Lietuvos suverenu
mo Vilniuje.

Karui pasibaigus, VLIKui 
ir jo organams veikiant Vo
kietijoje, mudu su Steponu 
Kairiu aplankėva Jundzilą, 
tuo laiku gyvenantį savo gi
minaičių kunigaikščių Ho- 

henlohe pilyje netoli Rot- 
tenburg ob der Tauber, ir 
turėjome su juo labai ma
lonų ir įdomų pasikalbėji
mą. Mudviems buvo aišku, 
kad laikas ir politinės ap
linkybės keičia pažiūras ir 
nuotaikas, nors turiu pri
pažinti, kad ir anuose mūsų 
p a s i k a Ibėjimuose Kaune 
Jundzilas, kuris save laikė 
lenkų kultūros lietuviu, iš 
visų trijų buvo sukalba- 
miausias.

Paskutiniame, t. y. Anta
no Merkio ministerių kabi
nete, švietimo ministerių 
buvo Kazimieras Jokantas. 
Tuo laiku aš gyvenau jo na
muose. Daug valandų esava 
praleidę drauge, ieškodami 
painios ir sudėtingos švie
timo problemos Vilniuje ir 
Vilniaus krašte išsprendi
mo, kitaip tariant, raciona
laus perėjimo iš lenkiškos 
švietimo sistemos į valsty
binę lietuvišką. Vėliau dr. 
Jokantas su žmona buvo iš
vežti į Sibirą, iš kurio jie, 
regis, negrįžo.

Paleidžiant mane iš 
Auschwitzo koncentracijos 
stovvklos turėjau pasirašy
ti įsipareigojimą, neužsiim
ti politika, gyventi Berlyne, 
kiekvieną darbo dieną mel- 
duotis policijoj ir be 
Reichssicherheitsamto suti
kimo iš Berlyno neišvažiuo
ti. Nebodamas tų visų su
varžymų aš greitai įsijun
giau į lietuvių pogrindžio 

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

veiklą, buvau VLIKo Dele- 
gatūros užsienyje Berlyne, 
vėliau Wuerzburge, pirmi
ninkas, o atgaivinus VLIKą 
buvau išrinktas jo Politinės 
Komisijos pirmininku. 1945 
m. spalio mėn. po mano ap
silankymo pas gen. Rav- 
mond Schmittleiną, Baden 
Badene, VLIKą perkėlėme į 
Tuebingeną — Reutlinge- 
ną — Pfullingeną.

Iš Tuebingeno dažnai lan
kydavausi Londone, kur bu
vo įsikūrusi Lenkijos egzili- 
nė vyriausybė ir veikė len
kų politinių partijų sudary
tas organas Rada Politycz- 
na, mūsiškio VLIKo atatik- 
muo. Jo iniciatyva užmez
giau santykius su lenkais. 
Po eilės pasitarimų, 1947 
metais priėjome šio turinio 
sutarimą: vieni antrus pri
pažįstame politinėmis mū
sų valstybių atstovybėmis 
ir pasikeičiame diplomati
niais atstovais; deriname 
pastangas atstatyti abiejų 
valstybių nepriklausomybę 
ir laisvę; jei po išsilaisvini
mo kiltų ginčai tarp abiejų 
valstybių, įsipareigojame iš 
jų sprendimo išjungti jėgą, 
o panaudoti tik taikias prie
mones. šį susitarimą sukliu
dė Lietuvos diplomatai.

1947 m. rugpiūčio 5 d. 
VLIKo iniciatyva Paryžiuje 
buvo sušauktas VLIKo ir 
Diplomatų atstovų konfe
rencija. Joje iškilo ir Lietu
vos-Lenkijos santykių pro

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUŠAIT1S ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
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blema. Kaip Vykdomosios 
Tarybos pirmininkas aš pa
dariau pranešimą tuo klau
simu. Konferencijoj dalyva
vę diplomatai, ypač Stasys 
Lozoraitis ir dr. Jurgis šau
lys griežtai pasipriešino 
VLIKo užmojui pasirašyti 
susitarimą su lenkų Rada 
Polityczna, ir tai ne dėl 
klausimo esmės, o dėl kom
petencijos. Jie teigė, kad 
VLIKas neleistinai brauna
si į valstybinių organų 
kompetenciją, pats būda
mas tik visuomeninio pobū
džio politine organizacija. 
Jie grasino net viešai už
protestuoti ne tik saviems, 
bet ir svetimiesiems prieš 
tokį VLIKo žygį. Norėdami 
to išvengti, klausimą palai
dojome. Reikšminga, kad 
lenkai nereiškė jokių pre
tenzijų į Vilnių, nors tuo 
metu Vilnius buvo, kad ir 
Tarybų, bet Lietuvos sosti
nė.

Paryžiaus konferencijos 
metu, Stepono Kairio pa
prašytas, dalyvavau jo pasi
kalbėjime su lenkų social
demokratų (PPS) lyderiu 
Zaremba. Kol ėjo kalba apie 
pastangų derinimą išsilais
vinti iš sovietinės priespau
dos, mūsų pažiūros visiškai 
sutapo, bet kai priėjome 
prie Vilniaus klausimo, Za
remba pareiškė: ”to, to 
nie!” Lenkija, sakė jis, su
tiktų su Vilniaus priklausy
mu ta sąlyga, jei ji būtų 
didelė, apimtų Didžiosios1 

1977-1978 METU EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
BUREAU

9727 South Western Avenue 
Chicago, lllinois 60643 

Telephone: (312) 238-9787
NAUJI SKRIDIMAI (CHARTERS) Į VILNIŲ SU 
PAN AMERICAN LĖKTUVAIS Iš NEW YORKO:
Išvykimo datos: 1978 m. vasario mėn. — 
$669.00; kovo mėn. $691.00 ir $746.00; balandžio 

mėn. $746.00.
Kalėdinė kelionė 1977 m. GRUODŽIO mėn. 20 d. — 

2 savaičių (Maskva, Vilnius, Ryga) $1138.00.
1 savaitė Havajuose — 3 salos, 1978 m. sausio 14 d. 

— $564.00.
Prie visų aukščiau minėtų grupių galima jungtis iš 
CHICAGOS ir visų kitų Amerikos ir Kanados miestų 

su papildomu mokesčiu.
' PR1CES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUB.JECT 

TO CHANGES AND/OR GOVERNMENT APPROVAL.

Taip pat parduodame skridimus iš Chicagos į Los 
Angeles ir San Diego — kelionė į vieną galą $99.00.

Lietuvos Kunigaikštijos že
mių daugumą, gi etnografi
nėj Lietuvoj Vilnius būtų 
tik ateities neturintis pa
kraščio miestas.

Kai po keletos metų 
Štrasburge, kur vyko Euro
pos Tarybos sesija, tas pats 
Zaremba pasikvietė mane, 
pietų, jis tarp kitko man 
pareiškė: ”Kai dėl Vilniaus, 
tai aš ir mano vienminčiai 
skaitomės su faktu, kad jis 
paliks Lietuvos sostine, tik 
mes pageidautume, kad išsi
laisvinę iš Sovietų okupaci
jos Jūs suteiktumėte Vil
niuje gyvenantiems len
kams kultūrinę autonomi
ją.” Aš jį užtikrinau, kad 
nėra jokio pavojaus, kad 
mes skriaustume save len
kais laikančius Lietuvos pi
liečius Vilniuje ir jo krašte.

Panašias nuotaikas reiš
kia ir tie egzilai lenkai, su 
kuriais man tenka bendra
darbiauti Pavergtųjų Tautų 
Seime ir tarptautinėse kon
ferencijose. Nesivaržydami 
jie ir viešai iš kalbėtojų tri
būnų dažnai pabrėžia Vilnių 
esant Lietuvos sostine. To
kią lenkų politinės minties 
evoliuciją, kiek tai liečia 
Vilnių ir santykius su Lie
tuva, be abejo, skatina ir 
tas faktas, kad machiavelis- 
tinė Stalino politika lenkų 
teritorinę ekspanciją nu
kreipė į vakarus, į Vokieti
jai priklausomas žemes.

(Bus daugiau)
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VYTAUTAS DIDYSIS OBJEKTYVIOJE 
ŠVIESOJE

Santrauka Lietuvos gen. 
konsulo A. Simučio kalbos 
pasakytos spalio 1 d. Tau
tos Šventės minėjime Eli
zabeth, N.J.

A. Simutis, Lietuvos genera
linis konsulas, minėjime skai
tęs paskaitą.

Kriavo pilyje sudarytu aktu. 
Kaip jį suprasti? Jame yra 
vien tik D.L. Kunigaikščio 
Jogailos įsipareigojimai:

1. Apsikrikštyti lotyniš
komis apeigomis su visais ku 
nigaikščiais, bajorais ir visa 
tauta;

2. Lietuva turi grąžinti vi
sus belaisvius, kurie per 
ankstyvesniuosius užpuoli
mus buvo iš Lenkijos išvežti-

3. Sumokėti 200,000 flori-? 
nų Habsburgams, kuriuos 
lenkai buvo įsipareigoję su
mokėti, jei iširtų Wilhelmo 
ir Jadvygos vedybos;

4. Visa D.L. Kunigaikšti
ja turi būti amžinai ‘prišlie
ta’ prie Lenkijos:

5. Atgauti savo lėšomis vi
sas žemes, kurias lenkai pas
taruoju metu buvo praradę.

Šių dienų akimis Kriavo 
aktas skamba daugiau kaip 
diktatas nukariautajai šaliai, 
o ne kaip dviejų suvereninių 
valstybių susitarimas. Tad 
nieko stebėtino, jei istorikė 
Deveikė-Navakienė teigia, 
kad tekstas esąs sufalsifikuo
tas.

Pirmiausia neišlaiko logi
kos antrasis paragrafas - lie
tuviai įsipareigoja grąžinti 
lenkus belaisvius. Na, o 
kaip su lietuviais belaisviais, 
kurių neabejotinai lenkai tu
rėjo? Dviem šalims kariau
jant abi pusės paima belais
vių. Susitaikant - abi šalys 
susitaria ir įsipareigoja vie
na kitos belaisvius grąžinti. 
Diktate visai kas kita - grą
žinsi kariaujant paimtus be- 
lasvius, o dėl belaisvių ku
riuos aš turiu, tai čia mano 
reikalas.

Arba štai to akto tretysis 
paragrafas - jaunikis įsiparei 
goja sumokėti 200,000 flori
nų Habsburgams. Jei tai bū
tų tikras abiejų pusių susita
rimas, tai jaunikio atsaky
mas būtų paprastas - patys 
Jadvygą užstatėte Habsbur
gams, patys ją ir išsipirkite, 
tai jau jūsų, o ne mano reika
las.

Na, bet pats bjauriausias 
yra ketvirtas punktas, kuris 
lotyniškai skamba: ‘terras

Minėdami Vytauto Didžio
jo karūnacijos sukaktį mes 
turime nusikelti beveik šešis 
šimtus metų į Lietuvos pra
eitį ir susipažinti su tų laikų 
sąlygomis, kad galėtumėm 
išryškinti kliūtis, kurias Vy
tautas turėjo nugalėti, kad 
iškiltų į vieną didžiausių as
menybių mūsų tautos politi
nėj istorijoj.

Suprantama, šioje trum
poje apžvalgėlėje tenka ten
kintis tik keliais fragmen
tais, kurie padės išryškinti 
tų laikų politines aplinkybes. 
Pilnai objektyviam vaizdui 
susidaryti didele kliūtimi 
yra ta aplinkybė, kad apie tų 
laikų įvykius rašė ne lietu
viai, bet mūsų kaimynai vo
kiečiai, rusai ir lenkai, kurie 
savo interesų vedami daug 
ką nudažė savomis spalvo
mis. Daugiausia medžiagos 
apie tų laikų įvykius yra su
rinkęs Krokuvos kanaunin? 
kas Jonas Dlugošas, gyve
nęs nuo 1415 iki 1480 metų. 
Bet jis kartu yra ir šališkiau- 
sias. Jis buvo įtakingo poli
tiko ir vyskupo Zbignevo 
Olesnickio sekretorius ir ar
timas bendradarbis. Tačiau 
jis nemėgo Jogailos ir visos 
jo dinastijos, nors žavėjosi 
Vytauto asmeniu ir jo gabu
mais, kurie turėjo tarnauti 
Lenkijai, o ne Lietuvai.

To pasėkoje ir šiandien te
bėra visa eilė klausimų, ku
rie laukia mūsų istorikų, kad 
įvykius nušviestų objekty
viai ir išvaduotų juos nuo kai
mynų jiems primestų šališ
kų interpretacijų. Mūsų nag 
rinėjamas laikotarpis prasi
deda 1395 m. rugpjūčio 14 d.

RASA ŠILĖNAITĖ

MANO BURNA

Balti žirgai jūroje 
kaustyti sidabru.
Balti akmenys urve 
blizgantys pilku metalu 
tarp baltų kanopų.
Slibiniuks raudonas laukia 
klaidžiojančio žioplio.

POEZIJĄ >

verčiu iš nekalbamos kalbos 
kaip vedanti svečius pro bombarduotą žemę 
ant žodžių springstu, remiuosi ant tvoros 
tarp savęs ir seniai nesavos laimės.

Vytauto Didžiojo metais (1930) eisena Laisvės alėja Kaune.

suas Litvaniae et Russiae co 
ronae regni Poloniae perpe- 
tuo applicare’ - savas Lietu
vos ir Rusijos žemes amžinai 
prie Lenkijos karūnos pri
šlieti.

Lyg tai to būtų negana, Jo 
gaila pasižada lenkams savo 
lėšomis atgauti visas žemes, 
kurias lenkai buvo pastaruo
ju metu praradę. Šis punk
tas irgi neišlaiko logikos - 
juk jei Lietuva bus prijung
ta prie Lenkijos ir Jogaila 
bus jos karalius, tai jos var
du jis ir veiks, vadinas, ir 
prarastas žemes turės lenk- 
kams atgauti jų pačių pastan 
gomis ir Lenkijos vardu.

Įdomu, kad iki 19-jo am
žiaus Kriavo akto niekas ne
minėdavo, net pats Dlugo
šas savo kronikoje niekur jo 
necitavo. Kiti 19-jo amžiaus 
istorikai (F. Koneczny ir A. 
Lewicki) aiškina, kad tuo ak
tu Lietuva nustojusi egzis
tuoti kaip savaranki valsty
bė.

Tuo tarpu ukrainiečių isto 
rikas Hruševskis savo veika
le ‘Ukrainos-Rusijos Istorija’ 
įrodinėja, kad Kriavo aktas 
buvo tik lenkų ponų seki
mas, bet neįvykęs faktas.

Kiekvienu atveju labai 
sunku suprasti ir išaiškinti, 
kad nuo seniausių laikų lietu

viai taip kietai kovoję už sa- 
vystovumą, jį gynę kariau
dami su visais savo kaimy
nais, sukūrę didžiulę valsty
bę staiga suminkštėjo ir, 
kaip lenkai tvirtina, sutiko 
Lietuvą amžinai prišlieti 
prie Lenkijos.

Neabejotinai daug lėmė ir 
tai, kad Jogailos padėtis 
kaip L.D. Kunigaikščio tuo 
metu nebuvo tvirta. Jogaila 
turėjo didelių sunkumų su 
vyresniaisiais, pirmosios Al
girdo žmonos sūnumis - Po
locko kunigaikščiu Andriumi 
ir Briansko valdytoju Dimit- 
ru. O prie to jis buvo karo 
padėtyje ir su Vytautu, 1382 
metais pabėgusiu pas kry
žiuočius. Tad Jogaila buvo 
ir tam tikroje desperacijoje. 
Ir kaip tik tuo metu lenkai 
po nosimi pamosikavo Len
kijos karūną. Tad, vesda
mas Jadvygą ir tapdamas 
Lenkijos karaliumi, jis tikė
josi savo padėtį visais atžvil
giais sustiprinti, kas tikrovė
je ir įvyko. Be to, anų laikų 
galvosenos akimis, Lietuva 
buvo jo nuosavybė. Vesda
mas Jadvygą jįs atsinešė ir 
savo kraitį lyg vienturtis ūki
ninkaitis vesdamas kaimyną 
su ūkiu ir du ūkius sujung
damas į vieną. Tad koks 
skirtumas kuris ūkis prie ku
rio prišliejamas, jei jaunikis 
tampa jų abiejų savininku - 
Lenkijos karaliumi ir Didžio
sios Lietuvos Kunigaikščiu.

Ilgiau sustojau ties Kria
vo aktu, nes jis padeda išryš
kinti kokioje Lietuvos padė
tyje Vytautas atėjo į istori
jos areną irsavo genijum iš
kėlė Lietuvos galybę ir gar
bę iki dar negirdėto laipsnio. 
Bet pats svarbiausias jo lai
mėjimas - Lietuvos savaran
kiškumo apgynimas. Nors 
jo karūnacija Lietuvos kara
lium buvo sukliudyta pasku
tiniu momentu, bet jo padėtį 
Lietuvos savarankumo pa
matai išsilaikė kelis šimtme
čius, kurių net Liublino Uni
jos aktas 1569 metais nepa
jėgė sugriauti.

Vytautas turėjo nueiti sun

kų ir komplikuotą kelią ban
dydamas atstatyti Jogailos 
prarastą Lietuvos savaran
kiškumą.

• Rasa šilėnaitė, jau ket
virtus metus studijuojanti 
Medical College of Pennsyl- 
vania Philadelphijoje, atei
nantį pavasarį mokslus bai
gia MD laipsniu ir pradės 
chirurgijos residenciją.

Rasa, kurios tėveliai Dir
vos skaitytojai gyvena 
Erie, Pa., buvo aktyvi skau
čių akademikių veikloje, sa
vo poezija spausdina Met
menyse, Drauge, Mūsų Vy
ty ir kt.

Medicinos1 mokslus baigia 
stipendija iš JAV karo avia
cijos leitenantės laipsny. 
Vasaromis praktikavosi ka
ro aviacijos ligoninėse Grif- 
fiss ir Lackland bazėse 
Rome, N. Y. ir San Anto- 
nio, Texase.

• Rima Skorubskaitė, De 
Paul universitete baigė tei
sės mokslus daktaro laips
niu ir, išlaikiusiu lllinois 
Bar egzaminus, kaip advo
katė pradėjo dirbti adv. P. 
žumbakio įstaigoje Chica- 
goje.
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KODĖL LIETUVA JAUNIMUI TAIP TDLIMA
VIDA AUGULYTĖ

Sunku pamilti tai, ko nepa 
žįsti. Norint vaikuose ir jau
nime įdiegti patriotinius 
jausmus, beveik visų tautų 
mokyklose dėstoma tautos 
istorija ir tėvynės geografi
ja. Mums, svetur gyvenan
tiems, tai ypatingia svarbu. 
Dėl to lituanistinėse mokyk
lose nuo pat pirmųjų skyrių 
mokoma tėvynės pažinimo.

Tačiau, pakalbėjus su 
aukštesniųjų skyrių moki- 

. niais, dažnai peršasi mintis, 
kad jie daugiau žino apie mė
nulį, negu apie Lietuvą. Pa
vyzdžiui, retas jaunuolis ne
žino, kaip astronautai į mė
nulį skrido, kurioje jo pusė
je nusileido ir ką ten rado; 
bet Raseiniuose ar Telšiuose 
gimusių tėvų vaikas dažnai 
nepajėgia žemėlapyje paro
dyti, kur yra Žemaitija. Skai
tydami kai kuriuos literatū
rinius veikalus, mokiniai 
daug ko nesupranta, nes jie 
nepažįsta kasdieninio gyve
nimo nei nepriklausomoje, 
nei bolševikų ar vokiečių 
okupuotoje Lietuvoje. Dės
tydama aukštesniojoje litu
anistinėje mokykloje taip 
pat pastebėjau, kad daugelis 
mokinių silpnai tesiorientuo- 
ja netolimos praeities istor- 
rijoje. Laiką jie yra linkę su
dalyti į keturias epochas: (1) 
dabartį, (2) ‘senus laikus’, 
kai jie patys dar buvo maži, 
(3) ‘labai senus laikus’, prieš 
jiems gimstant, ir (4) gilią 
senovę, kai Lietuvą valdė ku 
nigaikščiai. Tokie ‘labai se
ni’ įvykiai, kaip spaudos 
draudimas, Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimas, 
kovos su bermontininkais, 
bolševikų bei nacių okupaci
jos ir partizanų kovos - moki 
nių galvose dažnai susimaišo. 
Visa tai įeina į lituanistinių 
mokyklų programas ir yra 
mokinių tam kartui išmoks
tama, bet ir vėl greit užmirš
tama, neįsisavinama. Aišku, 
lituanistinių mokyklų pastan
gų neužtenka. Mokytojams 
reikia tėvų ir senelių talkos.

Pastebėję spragas jauni
mo tėvynės pažinime, susi
duriame su keliais esminiais 
klausimais, būtent: kodėl 
mūsų jaunimui Lietuva taip 
tolima? KOKS turėtų būti jų 
tėvynės pažinimas -- kas yra 
tikrai svarbu? ir kaip mes - 
tėvai, seneliai, mokytojai - 
galėtume Lietuvą vaikams 
ir jaunimui priartinti?

Pirmiausia, reikia išsiaiš
kinti, k^ jaunimas turėtų ži
noti. Jie patys dažnai prašo, 
kad mokyklose ir įvairiuose 
kursuose būtų daugiau mo
koma apie šiandieninę Lietu
vą. Tuo jų susidomėjimu rei
kia džiaugtis ir jį kiek galima 
išnaudoti. Juk mes norime, 
kad mūsų jaunimas Lietuvą 
pamiltų ir užsiangažuotų 
dirbti jos labui. Tačiau būtų 
nerealu tikėtis meilės nepa
žįstamam kraštui. Džiaugia
mės sulaukę jaunimo talkos 
Lietuvos laisvinimo pastan
gose ir tikimės, kad jie tą 
darbą palaipsniui iš mūsų pe
rims. Bet be gero dabarti
nės Lietuvos padėties ir jos 

problemų pažinimo būtų sun
ku išvystyti efektyvią veiklą. 
Pagaliau, tėvynę menkai pa
žįstantis žmogus, netikėtai 
sužinojęs vienokį ar kitokį 
nemalonų faktą, gali labai 
lengvai nusivilti ir visai nu
sigręžti nuo lietuviškos vi
suomenės bei veiklos. Tam 
išvengti, Lietuvą vyresniam 
jaunimui reikia pristatyti re
alistiškai, pabrėžiant jos ge
rąsias ypatybes, bet nenu
slepiant rimtų trūkumų.

Nors yra labai svarbu jau
nimą supažindinti su dabar
tine Lietuva, negalima už
miršti ir praeities - ypatin
gai netolimos praeities, šio 
šimtmečio pirmosios pusės, 
apie kurią jaunimas taip ma
žai težino. Besikalbėdama 
su aukštesniosios mokyklos 
mokiniais įsitikinau, kad su
augusieji vaikams ir jauni
mui turėtų daugiau pasakoti 
apie gerą, gražų nepriklau
somos Lietuvos gyvenimą. 
Vien pasakojimais apie Lie
tuvos gamtos grožį ir jos se
novės didvyrių žygius jauni
me Lietuvos meilės neįdieg
si (juk ir Amerikoje apstu 
gražios gamtos ir narsių žmo 
nių). 0 gyvenimas paverg
toje tėvynėje labai sunkus, 
ir mes tai primygtinai pabrė
žiame. Tad kas gi jaunime 
sužadins Lietuvos ilgesį, no
rą sulaukti jos laisvės ir 
bent laikinai ten pagyventi, 
jeigu ne vyresniųjų pasako
jimai apie gražiąsias nepri
klausomybės dienas, kurias 
žiaurusis okupantas tik laiki
nai pertraukė? Rašinėliuose 
ir pokalbiuose mokiniai daž
nai pareiškia savo pasitenki
nimą Amerikos gyvenimu ir 
gailestį, kad jų giminės nega 
Ii čia atvykti; daug rečiau pa 
sigirsta mintis, kad būtų ge
ra patiems laisvoje Lietuvoj 
gyventi. Pavyzdžiui, rašinė
liuose tema ‘Ką man reiškia 
Vasario 16-osios aktas’, dau
gelis mūsų mokyklos moki
nių pareiškė, kad gyvenimas 
nepriklausomoje Lietuvoje 
jų tėvelius įgalino suprasti, 
kaip geras dalykas yra 
laisvė ir pasiryžti pabėgti į 
vakarus; dėl to jie patys (mo 
kiniai) turėjo laimę čia gimti 
ir gyventi. Jei Lietuva greit 
atgautų laisvę, jie visus gimi 
nes atsikviestų Amerikon ir 
visi čia laimingai gyventų ...

Geriau pažindamas savo 
tėvų ir senelių gyvenimą Lie 
tuvoje, jaunimas lengviau su 
pras jų jausmus: ‘kartų ply- 
šis’ sumažės; bus lengviau vi 
siems įsijungti į bendrą dar
bą. (Nesutarimų dėl veiklos 
metodų, aišku, neišvengsi
me) bet kai vieni kitus ge
riau pažinsime, bus lengviau 
susitarti.)

Kodėl lituanistines mokyk' 
las lankantis jaunimas taip 
silpnai tepažįsta Lietuvą? 
Ar tai mokyklų kaltė? Mo
kykloje laiko turime nedaug, 
o vaikai daug naujai įgytų ži
nių užmiršta, jei neturi pro
gos apie jas pasikalbėti na
muose ar kur kitur. Vadovė
liuose taipogi trūksta aprašy 
mų, kurie mokinius sudomin

tų kasdieniniu Lietuvos gy
venimu, jiems atskleistų ne
tolimos praeities ‘gyvąjį 
žmogų’. Mokytojai stengia
si šias spragas užpildyti, bet 
ir čia susiduria su ta sunkiai 
nugalima kliūtimi - laiko sto
ka. Jiems reikia mokinių tė
vų ir senelių talkos. Gali pa
dėti ir jaunimo organizacijų 
bei stovyklų vadovai.

Kaip vaikus namuose šiais 
dalykais sudominti? Didelių 
pastangų nereikės, nes dau
guma vaikų savaime klausi
nėja apie tėvų ar senelių vai
kystę. Reikia tik išnaudoti 
tą jų natūralų domesį. O ir 
kitomis progomis galima daž
nai užsiminti apie vieną ar ki 
tą Lietuvos gyvenimo aspek 
tą.

Tokie pasakojimai turėtų 
būti dažni, bet neilgi, kad jie 
vaikams nenusibostų. Taip 
pat nereikia Lietuvos gyve
nimo imti pavyzdžiu ‘pamoks 
laujant’ vaikams apie jų per 
lengvą gyvenimą (‘vaikeli, 
kai AŠ_buvau tavo amžiaus, 
turėdavau keltis penktą va
landą ir pėsčias eiti...’). To
kie Lietuvos palyginimai su 
Amerika (ar kitu gyvena
muoju kraštu) išeina tėvy
nės nenaudai: vaikai susida
ro įspūdį, kad ten gyventi ne 
buvo gera net ir nepriklau
somybės laikais. O mes kaip 
tik norime vaikus įtikinti, 
kad Lietuvoje gyventi buvo 
gera ir smagu. Pasakojant 
apie sunkumus, reikia tuo pa 
čiu laiku parodyti ir šviesią
ją gyvenimo pusę - vaikui pa 
trauklius pasilinksminimus 
ir kitus malonumus. *

Tėvai ir seneliai turėtų ro
dyti susidomėjimą vaikų

mokslu lituanistinėje mokyk 
loję. Vadovėliuose randa
mas žinias jie galėtų papildy
ti faktais, kurie mokinius la
biau sudomintu einamaisiais 
dalykais ir jiems padėtų su
sidaryti tikslesnį Lietuvos 
gyvenimo vaizdą. Pavyz
džiui, 11-jo skyriaus istorijos 
vadovėlyje aptariami Lietu
vos žydai. Ten duota daug 
(gal net per daug) žinių apie 
žydų skaičius, organizacijas 
ir įvairius Lietuvoje ir kai
myninėse valstybėse išleis
tus, žydus liečiančius įstaty
mus. Tačiau jaunimui įdo
miau (ir šiuo laiku labai ak
tualu), kas vadovėlyje net 
nepaminėta: tipiški eilinio 
lietuvio santykiai su eiliniu 
žydu. Mokytojai, tėvai ir se
neliai turėtų aiškinti lietuvių 
tolerantiškas pažiūras į žy
dus prieš I-jį pasaulinį karą 
ir nepriklausomoje Lietuvo
je; suprantamą lietuvių pyk
tį, kai žydai džiaugsmingai 
sutiko mūsų pavergėjus bol
ševikus; daugelio Hetuvių 
pastangas gelbėti žydus vo
kiečių okupacijos metu, tuo 
rizikuojant savo gyvybe ir 
t.t. Panašiai reikėtų išplėsti 
vadovėliuose pateiktas ži
nias apie kaimus ir vienkie
mius, bolševikų ir vokiečių 
okupacijas, trėmimus, bėgi
mą iš tėvynės, pabėgėlių sto 
vykias, dabartinį gyvenimą 
Lietuvoje. Svarbu visur at
kreipti dėmesį į žmogų, jo 
jausmus ir poelgius.

(Bus daugiau)

MACHINIST
MACHINE REPAIR 

TOOL MAKER
MUŠT BE JOURNEYMAN OR 

HAVE EQU1VALENT EXPER1ENCE.
Excellent rates and benefits.

CALL ROBERT NEIL 
FEDERAL SCREW W0RKS 

3401 MARTIN AVĖ. 
DETROIT, MICH. 48120 

313-841-8400
(41-45)

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

PAREMKIME LIETUVOS
ŽMONIŲ LAISVĖS 

ŠAUKSMĄ

Giliai lietuviškos išeivijos' 
visuomenę sujaudino nau
jos žinios apie protesto de
monstracijas Lietuvoje su 
šūkiais: „Rusai grįžkite na
mo”. žinant kokia priespau
da dabar viešpatauja Lietu
voje, šitoksai protesto pa
reiškimas yra didelės svar
bos įvykis, ką suprato ir di
džioji Amerikos spauda, 
skelbdama apie tai savo pir
muosiuose puslapiuose. Kai 
kur išeivijos lietuviai, išgir
dę tą žinią, savo susirinki
me su ašaromis giedojo Lie
tuvos himną, jungdamiesi 
savo išgyvenimais su pri
spaustais tėvynės žmonė
mis.

Mes visi turime paremti 
tą pavergtos Lietuvos žmo
nių laisvės šauksmą. Jie iš
drįso reikalauti laisvės, ži
nodami, kad už tai gali 
grėsti kalėjimas ir ištrėmi
mai. Teišgirsta pasaulis lie
tuvių šauksmus! Siųskime 
telegramas ir rašykime laiš
kus prez. Carteriui, Valsty
bės sekretoriui Gyrus 
Vance, ambasadoriui Ar- 
thur Goldbergui ir savo se
natoriams, prašydami, kad 
jie gintų ne tik Afrikos, bet 
ir Lietuvos žmonių teises į 
laisvę. Krašto valdžia turi 
būti pavesta gyventojų 
daugumai ne vien Afrikoje, 
bet ir naujosiose Europos 
kolonijose, jų tarpe visų 
pirma Lietuvoje.

Visi lietuviai atlikime 
savo pareigą, telegramomis, 
laiškais prisidėdami, kad 
Vilniuje įvykusi demons
tracija prieš okupantą neiš
blėstų be pėdsako. To iš 
mūsų laukia pavergtos Lie
tuvos broliai. Su telegramo
mis ir laiškų tekstais patar
naus Amerikos Lietuvių Ta
rybos raštinė, 260G W. 63rd 
St., Chicago, III. 60629 ; tel.: 
778-6900.

Amerikos Lietuvių 
Taryba

JOURNEYMAN

TOOL & DIE MAKERS
Fast growing industrv iii For! Custer 
Industrial Park is in need oi journev- 
man. TOOL & D1F. MAK1RS. F.x- 
perienced in DIE BUILDINC. prefe.r- 
red. Be able to sėt up work irom 
blue prints & olose tolerance.
Pleasant working atmosphere and 
liberal fringe benefits. Apply:

KEIPER USA INC. 
5600 W. Dickman Rd.

Battle Creek, Mich. 49015
An Equal Opportunity Employer

(37-50)

WORK OPPORTUNITIES FOR 
THE RIGHT INDIVIDUALS 

NOW H1R1NG:
Journeymen 
or lst Class Skilled 
TOOL & DIE

ALL AROUND 
MACHINISTS 

MACHINE REPAIRMEN 
Mušt have job shop experience.

APPLY CALL OR WRITE

PLAS/STEEL PRODUCTS
U. S. 6 W. WALKERtON. IND. 46574 

(37-4n)

SALES POSITION
TOLL FREE

1-800-327-9696
RECORDED MESAGE

(41-45)
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

POKALBIS SU V. GERULAIČIU
kelias dienas prieš prasi

dedant profesional i n ė m s 
Azijos ciklo Australijos te
niso varžyboms, mano Įstai
goje pripuolė prie manęs 
keli sporto fanatikai grai
kai ir karštai paklausė: 
"Nu kaip, ar šis Vitas Ge
rulaitis yra graikas, ar lie
tuvis ?" "Savaime aišku, 
pasakiau jiems, kad jis yra 
lietuvis, nes tarp kitko aš ir 
pats pažįstu jo tėvą, buvusį 
Lietuvos teniso čempioną, 
kuris mane savo Įstaigoje 
Netv Yorke prieš keletą me
tų net gerai pavaišino". 
"Matai, Tony, atrodę tu ir. 
vėl prieš mus laimėjai su 
savo garsiaisiais lietuviais”, 
liūdnokai pasakė mano grai
kai draugai.

Azijos ciklo profesionalų 
Australijos varžybos vyko 
trijuose miestuose: Brisba

ne j e, Sydnėjuje ir Perthe. 
Šiuose turnyruose, be visų 
kitų užsieniečių ir žymiųjų 
australų tenisininkų, daly
vavo pasaulyje geriausias 
žaidėjas Jimmy Connors ir 
mūsų Vitas Gerulaitis, šiuo 
metu skaitomas šeštuoju 
geriausiu žaidėju pasaulyje. 
Visa Australijos didžioji 
spauda mirgėte mirgėjo ap
rašymais ir jo nuotrauko
mis, duodant plačius ko
mentarus per radijo ir tele
viziją, labai dažnai pami
nint, kad jis yra lietuvių tė
vų sūnus, pradėjęs mokin
tis teniso iš savo tėvo, bu
vusio Lietuvos čempiono ir 
kt. Be žaidimo uždarame 
pavilione Sydnėjuje ir ant 
žolinės aikštės Brisbane j e, 
kiekvieną vakarą iki 1-2-ros 
valandos nakties būdavo 
perduodama žaidynės tele-: 

ŽIBĖKITE SAIUt OHIO LOTERIJOS 
TELEIIZIJOJE PR0CR1M1.n c

DAUGIAU SMAGUMO! DAUGIAU STAIGMENŲ! 
DAUGIAU PINIGŲ LAIMĖTI, NEGU ANKSČIAU.

Žiūrėkit naują Ohio Lottery TV programą 
ketvirtadieniais. Tai yra $500,000 iššūkis! Tai 
turtingiausias žaidimas televizijoje. Žaidimas, 

kuris suteikia Ohio Lottery žaidėjams galimybę 
konkuruoti aukščiausio $500,000 vertės laimėjimo! 
Tai yra tikra, pusė milijono dolerių! Įsijunkite Į šią 

intriguojančią naują Ohio Lottery programą.

By law, all net proceeds of the Ohio Lottery are cbntributed to the Statė of Ohio's General Fund 
and distributed for the benefit of all Ohioans in such areas as education, public welfare, 
mental health and other needs.

vizijoje. Jau neskaitant te
niso fanatikų, labai daug ir 
lietuvių, po Vito žaidžiamų 
rungtynių Į darbą ryte ei
davo užmiegotom ir raudo
nom nuo žiūrėjimo akims. 
Tačiau tas buvo kaip atpil
das šiam puikiam blondinui 
vyrui, kuris savo sportiniais 
pasirodymais sukėlė Aust
ralijos lietuvių tarpe tą 
dvasinį pasididžiavimą sa
vuoju iškiliuoju lietuviu.

žinodami Vito reputaciją, 
Brisbanės miesto vadovai 
aerodrome jo laukė su 
Rolls-Royce ir keturiom 
gražuolėmis-hostesėmis, ku
rios ji nusivežė Į viešbuti. 
Šio miesto turnyrą, po gra
žių pasirodymų laimėjo Vi
tas ir po 15-kos minučių po
ilsio su savo partneriu 
amerikiečiu B. Scanlon, lai
mėjo taip pat ir dvejetus. 
Pradžia graži.

Antrasis turnyras Sydnė
juje sutraukė daug daugiau 
žaidėjų ir Vitas Į jį atskri
do su Brisbanės čempiono 
titulu ir pradiniu 11,000 do
lerių čekiu. Vėl reklama, vėl 
pasikalbėjimai ir vėl lietu

viams nemigo naktys. Susi
rišęs su šio didžiulio turny
ro rengėjais, gaunu visas 
informacijas ir Vito vieš
buti, nes kaip čia galėtų bū
ti, kad būnant tokiam Įžy
miam sportininkui Sydnė
juje, jo nepamatyčiau ir no- 
pasidalinčiau su juo mums 
taip Įdomiomis naujienomis. 
Vieną priešpietį skambinu 
Į jo viešbutį ir esu sujun
giamas su jo kambariu. At
siliepia balsas, kuriam aš 
tuoj pat angliškai prisista- 
tau, kaip lietuvis žurnalis
tas, prašydamas su juo po

kalbio. "Mielai, atsako link
smas balsas, o jeigu tu lie
tuvis ir nori, tai galim kal
bėt ir lietuviškai." Taip už
simezga mūsų pirmoji pa
žintis su Vitu. Vėliau ne 
vieną kartą teko plačiau iš
sikalbėti ir, klausinėjant šį 
gražiai atletiškai sudėtą še
šių pėdų blondiną, visuo
met gaudavau malonius ir 
nuoširdžius atsakymus, pa
aiškinimus ir kt.

— Kur tu, Vitai, taip 
gražiai išmokai lietuvis-

Z
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kai?, — pradėjau pasikal
bėjimą.

— Mūsų šeimoje visuo
met yra kalbama lietuviš
kai. Be to, aš baigiau sek
madieninę lietuvių mokyk
lą, buvau skautas ir pra
džioje žaidžiau krepšinį ir 
futbolą (soccerį). Ir pasa
kysiu, kad šiose sporto ša
kose buvau gana geras.

— O kaip su tenisu?
— Tenisą tai pradėjau 

savo tėvelio, apie kurį tu 
man sakei, kad gerai žinai, 
dėka ir Įtaka. Jis ir buvo 
mano pirmasis mokytojas ir 
patarėjas. Vėliau, kaip pa
sidariau jau neblogas žaidė
jas, tai baigiant gimnaziją 
ir prieš Įstojant į koledžą, 
aš buvau gavęs labai daug 
pasiūlymų stipend i j o m s 
gauti, tačiau aš nenorėjau 
su niekuo susirišti, todėl ir 
neėmiau. Vėliau, darant ge
rą pažangą tenise, nuspren
džiau, kad jis yra mano gy
venimo tikslas, todėl ir pa
sidariau profesionalu, kuo 
šiandien labai džiaugiuosi ir 
manau, kad ateityje būsiu 
laimingas.

— Ar sunkus profesiona
lo darbas?

— Pasakysiu, kad tikrai 
sunkus. Mano diena yra su
skirstyta Į žaidimą ir treni
ruotes. Kiekvieną dieną aš 
treniruojuosi mažiausiai 2-3 
valandas, po to dar žaisda
mas rungtynes. Tos dienos, 
kada žinomų australų teni
sininkų Lavers, Newcombes 
ir kt. laikais žaidėjai be žai
dimo dar rasdavo labai 
daug laiko ir saviems malo
numams, jau senai praėjo ir 
šiandien, norint laimėti 
daugiau varžybų ir tuo pa
čiu dolerių, reikia labai ir 
labai daug dirbti.

— Kokie tavo siekimai, 
Vitai?

— Jų aš turiu nemažai ir 
stengsiuosi juos Įvykdyti. 
Būtent, kaipo teniso žaidė
jas, tai-norėčiau būtinai lai
mėti Wimbledon turnyrą, 
kuris šiame sporte yra gar
bės dalykas (šių metų 
Wimblędono turnyre pusfi
nalyje Vitas pralaimėjo šio 
turnyro laimėtojui švedui 
B. Borg po penkių setų ilgos 
kovos, ką vėliau kritikai pa
vadino gražiausiomis rung
tynėmis buvusiomis pasku
tiniame dešimtmetyje).

Vėliau aš tikiuosi New 
Yorke Įsteigti teniso žaidi
mo mokyklą ir, prisiminda
mas savo vaikystės dienas, 
nors ir labai užimtas esu, 
noriu padėti neturtingiems 
vaikams, kurie mėgsta ir 
nori žaisti tenisą. Tam rei
kalui aš jau turiu ir jiems 
duosiu 500 teniso rakečių.

— O kaip su ženvbom?
— O apie tai aš dar vi

sai negalvoju. Pirmoj vie
toj man yra tenisas ir, kol 
galiu, tai reikia daryti pi
nigą.

— Ar dar toli iki pirmo 
milijono?

(Nukelta į 8 psl.)
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Gerulaitis...
(Atkelta iš 7 psl.)

— Dar trūksta, bet gal 
jau ne taip daug, nusijuo
kęs pasakė Vitas, šiais me
tais jis jau yra uždirbęs 
virš 200.000 dolerių ir yra 
Amerikoj penktas daugiau
siai uždirbęs tenisininkas.

— Be teniso ką dar mėg
sti?

— Pirmoj vietoj tai yra 
automobiliai. (Savo namo 
garaže jis jų turi net ketu
ris: du Rolls-Royce, vieną 
Mercedes-Benz ir vieną Por- 
sche). Nuo pat vaikystės 
dienų kai pamėgau mažus 
automobiliukus, taip šis po
mėgis ir nedingsta iš mano 
galvos, tik ši kartą jau pa
jėgiu isikyti tikrus, o ne 
modelius. Gal šie brangūs 
dalykai man ir trugdo pa
siekti mano pirmąjį milijo
ną, tačiau tas visai nesvar
bu. Kitas dalykas, ką aš la
bai mėgstu, tai yra ”Disco” 
šokiai ir muzika, o kadangi 
prie šio dalyko reikalinga ir 
merginų, taip kad turėti 
gražią partnerę yra irgi la-- 
bai malonu. (O merginų 
šiam žinomam žaidėjui tai 
tikrai netrūksta. Jo mėgia
miausia vieta New Yorke 
yra ”Studio 54”).

— O kaip, Vitai, su lietu
viais ir lietuvaitėms, ar j u 
sutinki pasaulyje?

— Matai būtų labai malo
nu susipažinti su Australi
jos lietuvaitėms, tačiau vis 
to laiko nėra, nes per tokius 
turnyrus aš tik žaidžiu, tre
niruojuosi ir miegu. Pačio
je Amerikoje, tai dažnai iš
girstu lietuviškus ragini
mus man, gi taip pasaulyje 
tai ir pasitaikė, kad prie 
manęs prieidavo ir lietuviš
kai užkalbindavo. (Vitui be- 
būnat Sydnėjuje, šeštadieni 
Įvyko didelės lietuviškos 
vestuvės Lauros Karpavi
čiūtės ir Jeronimo Belkaus. 
Jie abu yra skautai, geri 
sportininkai ir tautinių šo
kių šokėjai. Per mane tėvai 
buvo į šias vestuves pakvie
tę ir Vitą. Jis buvo mielai 
sutikęs, tačiau jo rungtynės 
pasibaigė labai vėlai ir jis 
jau negalėjo atvykti, tačiau 
labai šiltais žodžiais man 
liepė jaunuolius pasveikinti 
ir palinkėti ateities laimės).

— Girdėjau, Vitai, kad ir 
j filmų pasaulį veržiesi?

— Veržtis tai nesiveržiu, 
tačiau gavau, pasiūlymą ir 
greitai pradės sukti filmą, 
kurioje aš būsiu neturtin
gas, bet geras, teniso žaidė
jas, savo priešu turėdamas 
labai turtingos šeimos vai
kiną, kuris yra didelis teni
so mėgėjas, bet blogas žai
dėjas. Visos pabaigos dar 
dabar ir aš pats nežinau, ta
čiau iš pavydo ir mano pa
sisekimų tenise, jis, atrodo, 
bandys mane „nužudyti”, 
bet ar jam tas pasiseks, ar 
ne, tai aš dabar dar neži
nau. Iš filmų karjeros ne
bandysiu daryti, nes aš pa-

NESMERKIME, BET 
GELBĖKIME 
BRAŽINSKUS

Spaudoje nekartą buvo 
pranešama, kad rusai viso
kias priemones naudoja iš
gauti Bražinskus, kurie pa
bėgo iš jų tyronijos ir pra
garo. Pretekstas, kad jie 

surinkau tenisą ir jame pa
siliksiu, tačiau, jeigu tau 
pasiūlo gerą pinigą už vai
dinimą filme, tai kodėl ne
pasinaudoti. Vis arčiau mi
lijono.

— Ar tavo lietuviška pa
vardė netrukdo karjeroje?

— Pradžioje kai aš buvau 
tik pradedantis, tai labai 
daug kur ją ištardavo visai 
ne taip kaip ji turi būti iš
tariama. Tačiau aš visuo
met pataisydavau ir šian
dien jau ją ištaria, daugu
moje, kaip ji turi būti išta
riama. Anksčiau mano tėve
liai buvo galvoję mūsų pa
vardę trumpinti Į Gerulis 
ar pan., tačiau aš su savo 
sesute Rūta, kuri yra 21-rių 
metų ir taip pat nesenai pa
sidarė profesionalė tenisi
ninkė, labai griežtai užpro
testavome ir likome prie 
mūsų senos šeimos pavar
dės.

— Po Australijos kur to
liau važiuoji?

— Grįžus iš Perth’o at
gal į Sydnėjų, jeigu tik tu
rėsiu pora laisvų dienų čia, 
kuo aš abejoju, tai labai no
rėčiau pas jus geroj mokyk
loj pasimokinti slidinėti ant 
vandens ir truputį pajodi
nėti ant bangų (surfing), 
nes Australija šiose srityse 
yra viena iš geriausių pa
saulyje. Grįžus _ į namus, 
tuoj pat skrisiu į P. Ameri
ką ir Kalėdas gal praleisiu 
namuose, o gal ir vėl atvyk
siu į būsimą didžiulį teniso 
turnyrą Melbourne. Tu sa
kei, kad ten bus pasaulinė 
lietuvių skautų stovykla, 
tai jei tik rasčiau, laiko, tai 
kaip senas skautas ją aplan
kyčiau. Viskas priklauso 
nuo mano manadžerio.

Atsisveikinant su šiuo 
maloniu pasauliniu teniso 
įžymybe, apie kurį Australi
jos ”Davis Cup” žymusis 
žaidėjas Ian Ayre yra pasa
kęs, kad: ”Jis jau yra savo 
karjeroje atsiekęs tris ket
virtadalius visų geriausio 
žaidėjo galimybių. Jis yra 
šiandien greičiausias žaidė
jas aikštėje, niekada nepa- 
vargtantis ir aš tikiu, kad 
labai greitai pasaulis jį pa
matys pačioje teniso viršū
nėje, nes jeigu aš kada per 
savo žaidimo karjerą esu 
matęs čempioną, tai juo yra 
Gerulaitis”, norėtųsi palin
kėti mielam Vitui daug 
sportinės laimės teniso aikš
tėse ir geros sėkmingos klo
ties asmeniniame gyveni
me.

i Dirvai
panaudojo lėktuvą ir per 
nelaimę žuvo mergaitė. Ke
lerius metus lietuviai nuo
širdžiai rėmė, gelbėjo ir glo
bojo Bražinskus, patekusius 
nelaimėn, ir padugnės nela
bai išdrįso ką nors prieš pa
sakyti.

Kada jie atbėgo Ameri
kon, prieš juos sujudo visos 
rusiškos, pro rusiškos, rau
donosios ir rausvosios agen
tūros. Dabar ir Valstybės 
Departamentas išsiuntinėjo 
laiškus, kad Teisingumo 
D e p artamentas nesuteikia 
Bražinskams politinio prie
globsčio ir kad jie yra Tei
singumo Departamento pro
cese deportacijai. Esą jie 
sąryšyje su lėktuvo nukrei
pimu 1970 metais papildę 
nepolitinį kriminalą. Dėl 
lėktuvo nukreipimo ir jame 
įvykusios nelaimės jie buvo 
teisti Turkijos teismo ir at
liko bausmę. Taigi antrą 
kartą neturi būti teisiami.

Negalima sutikti su De
partamento teigimu, kad 
Bražinskų bėgimas iš Rusi
jos buvo nepolitinis. Juk jie 
bėgo iš Rusijos vergijos. 
Kitaip negalėdami, panau
dojo lėktuvą. Taip pat ne
galima juos laikyti krimi
nalistais dėl įvykusios lėk
tuve nelaimės, nes susišau
dymas įvyko ne dėl jų kal
tės, o išprovokuotas ruso pi
loto. Pilotas kratė lėktuvą, 
kad išmuštų Bražinskus iš 
lygsvaros, juos suimtų ir 
grąžintų Rusijos vergijon, o 
gal ir mirčiai, ir mergaitė 
žuvo ne nuo Bražinskų kul
kos, bet nuo rusų. Visu tuo 
yra kalti rusai, o ne Bra
žinskai.

Kada rusai okupavo Lie
tuvą. lietuvių masės bėgo 
nuo jų, kaip nuo baisaus 
maro. Bražinskai tuo metu 
neišbėgo, nes tėvas dar bu
vo per j aunas, o sūnus ne
gimęs. Už tai jie kovojo už 
Lietuvą, jie buvo kankina
mi, kalinami, tremiami. Pa
siekę Turkijos žemę, jie ne
reikalavo milijonų, nieko 
neterorizavo, ramiai pasida
vė Turkijos valdžios autori
tetams ir prašė tik sau pa
tiems laisvės. Jie buvo įsi
tikinę, kad laisvasis pasau
lis žino Rusijos tyroniją, 
supranta ir užjaučia pa
vergtuosius. Juk vėliau ir 
Kalanta deginosi tada, ka
da Maskvoje lankėsi prezi
dentas Nixonas, tikėdama
sis pasaulinės galybės są
žinę sujaudinti pavergtųjų 
naudai. Ir Simas Kudirka 
pasitikėjo a m e r i kiečiais, 
šokdamas į jų laivą. Tad ir 
Bražinskai su gera viltimi 
ir pasitikėjimu veržėsi į 
laisvąjį pasaulį. Gaila, kad 
laisvasis pasaulis juos nu- 
vilė, laisvojo pasaulio sąži
nė jau stipriai sužalota, ne
labai jautri pavergtųjų ne
laimėms.

Bražinskai visokeriopai 
kentėjo nuo rusų, turkų ka
lėjime, o dabar čia, laisvių 
krašte, gazdinami deporta

cija ir nenoru suteikti jiem 
leidimo apsigyventi. Tai yra 
tikras nesupratimas, nesu
sipratimas, ar pataikavimas 
Rusijos tyranijai, užimtų 
kraštų pavergimui ir vyk
domai vergijai.

Labiausiai nuostabu, kad 
ir lietuvių tarpe atsiranda 
prorusiškos raudonos ir ru- 
žavos spaudos rašeivų, ku
rie puola ir kaltina Bražins
kus rusiškų agentų nepa
grįstais motyvais.

šiuo metu, kada mūsų 
tautos broliams Bražins
kams grasia rimtas pavo
jus patekti į Raudonosios 
meškos nasrus, reikia susi
rūpinti visiems lietuviams. 
Atrodo, kad visi mūsų 
veiksniai, organizacijos ir 
atskiri asmens turi šokti 
gelbėti Bražinskus jų nelai
mėje. Reiktų kreiptis į Pre
zidento ir Kongreso sąžine, 
kad paveiktų Teisingumo ir 
Valstybės Departamen t u s 
peržiūrėti ir pakeisti savo 
nusistatymą, kad Bražins
kams būtų leista pasilikti 
šiame krašte, kaip ir ki
tiems politiniams bėgliams.

J. Švoba
Detroit, Mich.

ŠAUKŠTAS DEGUTO
Pradėjo man siųsti biule

tenį ‘Bridges’ (P.O. Box 9061 
Boston, Mass. 02114). Leidė
ju pasirašo Lithuanian-Ame 
rican Community, Ine’. Jei
gu tai yra Lietuvių bendruo
menės leidinys, tiktų tiks
liau versti: ‘American Lithu
anian Community, Ine.’. Pa
vadinimas ‘Tiltai’, alegorija, 
vaizduoja tiltų statymą į sa
vo tautiškumui atvėsusius 
lietuvius, arba maišytos kil
mės lietuvius. Šiaip žodis 
‘tiltai neišvaizdingas šiai ale
gorijai žodis, todėl greta biu
letenio titulo redaktoriai pri
paišė dar keturias rankas, 
jau geriau simbolizuojančias 
biuletenio siekį: ranka ran
kon!

Tai patriotinių rūpesčių 
pilnas leidinukas, leidžiamas 
kilnia ir praktiška dingstimi: 
anglų kalba prabilti į nutau
tusią kartą, sudominti juos 
lietuviškais reikalais, gal ir 
patraukti tokius prie lietu
vių visuomenės.

Tad rašo apie chrestoma
tinius dalykus ir aktualijas. 
Lietuvių kunigų nuotrauka 
(Nr.7), sudėta su sena gra
viūra apie ugnies ir žalčio 
garbinimą. Dr. J. Basanavi
čius netoli modernių disiden
tų. Daug padrikų žinučių 
apie JAV LB veikimą.

Sustojame ties šaukštu de
guto, kuris infiltruotas į sta
tinę lietuviško medaus. Tai 
komplimentai sovietinės lite
ratūros lietuvių kalba valdi
ninkams! Biuletenis stengia
si apsagstyti komplimentais 
ir pagyrų superliatyvais oku
puotoje Lietuvoje sovieti
niais motyvais besireiškian
čius poetus ir prozos rašyto
jus. Skiltis ‘The Homeland’ 
vedama be jokios patrioti
nės atsakomybės jausmo, 
arba apsimestinai nežinėlio 
būdu. Tikri kūrėjai, kuriais 
vis bus gyva lietuvių litera
tūra ir po okupanto padu, vi

saip sumaišomi su okupanto 
interesų tarnais, kurie krai
po dabartį ir istoriją, kurie 
yra sovietinės propagandi
nės literatūros valdininkai, 
režimo subsidijų karšinčiai. 
Jie pristatomi: outstanding, 
most talented, etc.

O juk visų tokių garsas ir 
dideli tiražai, ir premijos, ir 
vasarojimai Kryme, ir kelio
nės po ‘imperialistinė’ Ame
riką, bazuotos jų kūrybos 
unisonu su okupacinio reži
mo siekiais. Tokia Tatjana 
Rostovaitė gula ir kelia su 
‘Maskvos gražuolės’ su ‘Ma
no Maskva’ maldomis. Toks 
Vytautas Bubnys, žaibiškai 
iškilęs virš kitų galvų, nepa
lyginamas lietuvių vergiš
kos tikrovės falsifikatorius. 
Toks Eduardas Mieželaitis 
absoliutus prorežiminis eilia 
kalys, savo buvusį talentą 
pametęs kely į Lenino pre
mijas. šlykščiausio pobū
džio istoriniais paskviliais 
Justinas Marcinkevičius mi
lijonus rubliu krauna savo 
poemomis-vaidinimais.

Tokių, didelių ir mažų, 
daug. Jie klusnūs ‘socialinio 
realizmo’ - melo tarnai. Jie 
nėra tas elementas, kuo gy
va lietuvių literatūra. Bet 
‘Bridges’ apsimeto to fakto, 
dėl tiltų statymo miopijos, 
nematantys.

Net pastaboje prie akto
rės V. Mainelytės (No. 7) 
nuotraukos, berašant, kad ji 
vaidinusi ‘Velnio nuotakos’ 
filme, prikergta, kad tas fil
mas ‘was well received by 
Lithuanian-American audi- 
ences’. Kaip žinia, to filmo 
rodymas buvo gausiai pa
remtas vilniškės ‘Tėviškės’ 
draugijos, laikant tai propa
gandiniu uždaviniu, akstinu 
skaldyti išeiviją į norinčius 
tą masalą praryti, ir atstu- 
menčius tą sovietinį masalą. 
Filmo žiūrėjimo auditorijos 
buvo menkos, filmo vertini
mų spaudoje nebuvo. Tuo 
tarpu redakcija, aiškiai prasi** 
lenkdama su tikroviška tei
sybe, rašo apie žiūrovų audi
torijas ir tyli apie tų audito
rijų pobūdį ir kiekį. Redak
cija įsisteibelijo į musę, o 
dramblio nematė. Tipingas 
bimbinės propagandinės ma
šinerijos burbulas ...

Patriotinė išeivija nenori 
tokiu tiltu eiti ir klausyti pa
gyras literatūros politrukam^ 
kad ir būtų jie, pasak biule
tenio, ‘outstanding’ ir ‘most 
talented’.

Skaitytojas turi, pagaliau, 
apeliuoti į JAV LB primin
damas, kad šaukštas deguto 
visą medaus statinę gadina.

P. Tiltorius

TOOLMAKERS 
GRINDER HANDS 

MILL HANDS 
LATHE HANDS

TOP RATES, FULL BENEFITS., 
58 HOUR WF.EK PLŪS. 
CONSTACT DAN Z1NC.

313-544-8181
INSPECTION ENGINEERING

& EQUIPMENT INC.
1300 Batavia

Royal Oak, Mich. 48077
(40-46)

TAKE CHARGE
HOUSEKEEPER OR COUPLE
Private gate house to live in Bloonr- 
field Hills. Mušt drive, cook, & clean. 
Excellent advantages for right per
son or persons. Mušt have relia'ole 
references.

Call (313) 585-7386
9 f), m. to 5 p. m. Monday t h r u Fridav 

(42-48)
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SUSITIKIMAS MARIJA TUBELYTĖ-KUHLMANN NAUJA
LIETUVIŠKA

DIRVOS KONKURSE PREMIJUOTA NOVELĖ

Jiedu susitiko Danutei Andriūnienei vos išėjus iš 
vaistinės. Ir nors ji savo buvusio sužadėtinio nebuvo ma
čiusi jau šešetą metų, pažino jį iš karto, iš pat pirmo 
žvilgsnio.

Jonas Vizgirda stovėjo į ją pasisukęs profiliu ir pa
silenkęs Į prieki įdėmiai apžiūrinėjo gėlių krautuvės vit
rinoje išstatytas baltas, ilgakotes ir labai gražias rožes.

Danutė prasižiojo impulsyviai ištarti jo vardo, bet 
staiga susilaikė.

— Kas, jeigu jis ant manęs dar tebepyksta? Kas, 
jeigu jis mane pamatęs, nusigręš ir nieko nepasakęs nu
eis? — pagalvojo ji. — O gal jis manęs dar ko gero ir 
neatpažins? Aš dabar tokia suvargusi, taip nuo anų lai
kų pasikeitusi.

Bet kai Jonas netikėtai žvilgterėjo jos pusėn, jos 
įdegęs, lietuviškai atviras veidas taip ir nušvito.

— Dana, iš kurgi tu? — džiaugsmingai sušuko jis. 
— Ir kaip tik dabar, kai aš, besigrožėdamas va šitomis 
rožėmis, apgailestavau, kad neturiu kam jų dovanoti.

Jis prisiartino prie Danutės ir, pirštu galais palies
damas jos pečius, žiūrėjo jai tiesiai į akis. — Tu vis dar 
tokia pat graži, kaip ir tada — dar net gražesnė! Bet 
pasakyk, kokie vėjai tave atpūtė į šitą mūsų užkampį? 
Ar atostogauji, ar gal Vytautas į Floridą atvyko koncer
tuoti.

•* Danutė liūdnai nuleido galvą. — Ne, Vytas su kon
certais, deja, daugiausiau nebevažinėja. Jis nesveikuoja, 
nebegali skambinti . . .

— Tiesa, tiesa, — susigriebė Jonas. — Man apie tai 
kažkas pasakojo. O gal būsiu skaitęs kur lietuviškoje 
spaudoje. Bet užtat tu, — kiek patylėjęs pridūrė jis, — 
žydi kaip va šitos baltos rožės. — Jis paėmė Danutę už 
rankos ir įsivedė į gėlių krautuvės vidų. — Leisk man 
tau jų nupirkti. Juk mums būtinai reikia kaip nors atžy
mėti šitą mūsų netikėtą susitikimą.

— Ką tu? Nereikia! O be to, jos čia tokios brangios.
— Negadink man šito malonumo, Danuže! — Jonas 

pasišaukė pardavėją ir drauge su ja išrinko šešias pačias 
gražiausias rožes. — Po vieną už kiekvienerius mūsų 
nesimatymo metus! — pasakė jis, įteikdamas Danutei 
puošniai į šilkinį popierių suvyniotą puokštę.

— O dabar suraskim tavo vyrą ir užsukim pas mane. 
Aš čia prie pat jūros esu pasistatęs vilukę. Paplepėsim, 
ištuštinsim po stiklelį, paskui visi drauge nueisim kur 
nors pavakarieniauti.

— Deja, tai neįmanoma, — atsidusdama atsakė Da
nutė. — Vytui šiandien viena iš jo blogųjų dienų. Aš 
jam kaip tik iš vaistinės nešu vaistų. Išeidama iš namų, 
jį palikau lovoje — sakėsi esąs per silpnas atsikelti. Mul- 
tiple sclerosis. Ir dargi smarkiai pažengusioje formoje.

— Ką tu sakai! — su užuojauta išplėtė akis Jonas. 
Aš net nenujaučiau, kad taip rimta. Bet užeik nors tu. 
Nors valandėlei. Mes juk negalime čia taip vidury gatvės 
ir vėl atsisveikinti.

— Gerai, užeisiu. Bet tik labai neilgam. Tikiuosi, 
kad tavo namai netoli.

— Automobiliu kokios tik trys minutės.
— Ar tu, Jonai, dabar čia nuolatos gyveni, ar tik 

atvažinėji? — įlipus į automobilį pasiteiravo Danutė.
— Tik atvažinėju. Pasišildyti saulėje ir pažvejoti. 

Pastoviai dabar gyvenu Filadelfijoje. Prieš trejis metus 
į ten persikrausčiau iš New Yorko. Verčiuosi sporto reik
menų prekyba. Ir galiu pasigirti, kad gana gerai sekasi.

— Sveikinu. Mano amžinos atminties mama visada 
pranašaudavo, kad tu kada nors tapsi turtingas.

Jiems sustojus ties eismo šviesa, Jonas ir vėl atidžiai 
pasižiūrėjo į Danutę. — Tu tikrai nuo to laiko dar išgra- 
žėjai. Ir ne tik išgražėjai, bet tapai kažkaip švelnesnė ir 
moteriškesnė. Subrendimas tau labai tinka, Danutėle.

Danutė perbraukė delnu per veidą. — Kur čia būsiu 
išgražėjusi? Skęstų bėdose ir rūpesčiuose. Dar laimė, kad 
Vyto tėvas jam buvo palikęs kiek pinigų, bet ir jų jau 
tur būt nebeilgam užteks, čia, į Floridą, žiemos metu 
atvažiuoja tik todėl, kad Vyto gydytojai sako, jog jo li
gai labai gerai šiltas klimatas. Bet bandome apsigyventi 
kur pigiausia, bet tai, deja, visada yra tolokai nuo jūros, 
nors dabar, kai Vytui kasdien darosi vis sunkiau vaikš
čioti, prie jūros retai tenueiname. Pasitenkiname šeimi
ninko sodeliu.

— Kaip seniai toji liga jį kankina?
— Pirmieji simptomai pasirodė prieš trejis metus. 

O pernai jis galutinai nustojo skambinęs. Man rodosi, 
kad tai jį kankina daugiau negu pati liga, — Danutė kai
re raika atmetė savo ilgus nuo saulės dryžiais išblukusius 
plaukus. — Bet gana apie mūsų vargus. Sprendžiant apie 
tai, ką prasitarei ties gėlių krautuve, nesi vedęs.

— Ne, nesu. Du sykius buvau visiškai priartėjęs 
prie altoriaus, bet paskutinę minutę vėl persigalvojau. Gal 
tai todėl, kad pasąmonėje visas lyginu su tavim ir nega
liu rasti tau lygios. Bet štai ir mano namelis.

Jonas sustabdė automobilį ir padėjo Danutei išlipti.
Nedidelė jo vilukė stovėjo ant pat jūros kranto. Vi

duje ji buvo kukliai, bet skoningai įrengta: baltos sie
nos, tamsūs ispaniško stiliaus baldai, pajūrio pusėje — 
didžiulė pailga terasa. Toje terasoje, kuri dabar, vakarop, 
buvo šešėlyje, jiedu ir susėdo. Jonas paruošė po stiklinę 
”džin-ir-tonikos”, atnešė spragintų riešutų.

— Pasakyk, Danuže, ar tu su Vytautu esi laimin
ga? — visiškai be įžangos paklausė jis.

Danutė kiek nustebusi atsilošė į kėdę. — Pradžioje 
buvau, netgi labai. Bet dabar... dabar Vytas dažnai toks 
nekantrus, toks irzlus ir įtarus. Aš, žinoma, suprantu, 
kad tai jo ligos pasėkos, bet man vistiek kartais labai 
sunku.

Jonas nukreipė žvilgsnį į žalią, mažom baltom ban
gelėm pasipuošusią jūrą ir atsiduso. — Kai aš pagalvoju 
apie tave, apie save, man kartais tiesiog norisi pradėti 
nuo galvos rauti plaukus.

— Kodėl?
— Todėl, kad aš buvau toks lepšis. Kad tada tave 

Vytautui įteikiau, kaip sakoma, lyg ant padėklo. Kodėl 
aš nebandžiau už tave kovoti? Kodėl aš iš pat pradžios 
taip nevyriškai pasidaviau? — Jis dar sykį atsiduso. 
— Bet man tada atrodė, kad aš tikrai neturiu nė ma
žiausio šanso. Kas aš paprastas berniokas prieš tokį Vy
tautą Andriūną, kuris ir gražus, ir talentingas, ir bepra
dedantis tarptautiniai pagarsėti...

Danutei staiga pagailo savo atstumto sužadėtinio, ir 
ji jam impulsyviai ištiesė abi rankas. — Tu man visada 
buvai labai labai artimas, Jonai!

— Tu gi žinai, kad aš dar ir dabar esu pasiryžęs 
viską, ką tik turiu, tau atiduoti, net ir savo širdį, — bu
čiuodamas jos ranką atsakė Jonas.

Danutė pasižiūrėjo į jo nuoširdžias, melsvas akis ir 
paraudo. — Gal man su juo ir būtų buvę gerai? — pa
galvojo ji. — Didelis įsimylėjimas juk nebūtinai veda 
ir į didelę laimę.

— O dabar man tikrai metas eiti, — truputį per 
garsiai pasakė ji. — Vytas jau tikriausiai pradėjo neri- 
mau^’ (Bus daugiau)

ŠEIMA
I Clevelandiečio Alvydo Nai- 

i butaičio ir chicagietės Ra
sos Jovarauskaitės vestuvės 

' įvyko š. m. rugsėjo 24 d. Šv. 
Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo lietuvių para
pijos bažnyčioje, Chicagoje.

i Sutuoktuvių šv. Mišiose da- 
i lvvavo daugiau 200 asme- 
■ nų iš Kanados, Clevelando 
i ir kitų vietovių.
i šv. Mišias atnašavo ir 

jaunuosius sutuokė „Neri
jos” jūrų skaučių tunto ka- 

| pelionas s. kun. Algimantas1 
: Kezys. Vargonais grojo 
f muz. Monigirdas Motekai- 
į tis, o savo narę pagerbiant, 
' giedojo Jaunimo Centro 

koplyčios choras.
Jaunųjų palydą sudarė: 

pamergės — Rūta Karaliū- 
naitė, Lvdija Juodišiūtė, 
Milda Kupcikevičiūtė, Saulė 
Kazėnaitė, Regina Schwab 
ir Loreta Andrijauskaitė. 
Pabroliai — Rimas Aukš
tuolis, Marius Narbutaitis, 

i Marius Juodišius, Raimun
das Klimas, Algis Nagevi
čius ir Bronius Jakštas. Gė
lių mergaitės — Laura 
Jakštaitė ir Ramona Skirps- 
tūnaitė.

Vakarę, gražiai išpuošto
je erdvioje šv. Nikalojaus 
salėje, Oak Lawn, III. įvyko 
jaunųjų tėvelių suruoštas 
vestuvinis pokylis, kuriame 
dalyvavo daugiau 300 sve
čių.

Vestuvinę puotą pradėjo 
jaunosios tėvelis, linkėda
mas jaunavedžiams laimin
go gyvenimo.

Kun. J. Borevičiui sukal
bėjus maldą, vestuvinei 
puotai vadovauti buvo pa
kviestas LS Brolijos jūrų 
skautų skyriaus vedėjas j. 
ps. Leopoldas Kupcikevi- 
čius, kuris šias pareigas pa
sigėrėtinai atliko.

Jaunuosius žodžiu sveiki
no : giminių vardu — Alvy
do dėdė Vytautas Paškaųs- 
kas iš Kanados, ”Nerijos” 
jūrų skaučių tunto tunti- 
ninkė j. ps. J. Aleksiūnienė, 
Prezidento Antano Smeto
nos jūrų budžių įgulos at
stovai j. ps. K. Miecevičius 
ir j. ps. R. Vidžiūnas, Klai
pėdos jūrų skautų vietinin- 
kijos vadovas j. s. Džinaras 
Kižys, j. v. s. Bronius1 Juo
delis. Nemažai sveikinimų 
raštu gauta iš Australijos, 
Kanados ir kt.

"Grandinėlės” šokėjai sa
vo buvusį narį į naująjį gy
venimą išlydėjo "Rezginė- 
lės" šokiu, į kurį įjungti bu
vo ir jaunavedžiai. Būda
mas ansamblyje, šokant 
"Rezginėlę”, Alvydas atlik
davo jaunojo vaidmenį, šiuo 
atveju, su "Grandinėle” 
šokdamas paskutinį kartą 
Alvydas nebevaidino, bet 
tikrovėje atliko jaunojo 
"partiją". Grakščiai šio su
dėtingo šokio sūkuryje su
kosi ir jaunamartė Rasa, il- 

(Nukelta į 10 psl.)
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Rasa Jovarauskaitė ir Alvydas Narbutaitis sukūrę lietuvišką 
šeimą. J. Tamulaičio nuotr.

NAUJA SOVIETU SĄJUNGOS KONSTITUCIJA: 
BLIZGUČIU IR KUOKŲ SANDĖLIS -m

NAUJA LIETUVIŠKA 
ŠEIMA

(Atkelta iš 9 psl.) 
pametė tautinių šokių šokė
ja ir viena iš steigėjų tau
tinių šokių grupės „Jauni
mo Viltis”.

Abu jaunavedžiai yra gi
mę D. Britanijos ribose. Ra
sa gimė Melbourne, Austra
lijoje ir į JAV atvyko bū
dama dviejų metukų. Angli
joje ' gimęs Alvydas savo 
pirmąjį gimtadienį atžymė
jo išlipdamas iš laivo Brook- 
lyne. Tėvams įsikūrus Cle
velande, Alvydas ten lankė 
ir baigė mokyklas. Ohio val
stybiniame univers i t e t e 
įgyjo bakalauro laipsnį iš 
civilinės inžinierijos ir šiuo 
metu atlieka karinę tarny
bą inžinieriaus pareigose 
Great Lakęs laivyno bazėje. 
Rasa studijuoja pedagogi
ką,- vaikų psichologiją ir 
kalbas, dainuoja Jaunimo 
Centro chore, lavina balsą 
operos solistės Izabelės Mo- 
tekaitienės dainavimo kla
sėje, skambina pianinu, 
reiškiasi poezijoje. Abu yra 

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
7%% — 6 metų su $1,000, minimum. 
7*4% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6%% — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
61/2% — 1 metu 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 F-S.L.I.C

aini 
ttiony 

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

Phone (312) 656-6330
Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fri., 9-5; Sat., 9-1; Cloead WedL

Juokas Gribauskas, vedėjas

baigę lituanistines mokyk
las, dalyvavę tautinių šokių 
vienetų veikloje.

Būdami jūrų skautais 
abu aktyviai reiškiasi skau
tiškoje veikloje. Rasa pra
dėjo skautauti būdama pen
kių metų ir iki šiol tėra pra
leidusi tik dvi stovyklas, ta
čiau yra buvę metų, kad ji 
tą pačią vasarą dalyvavo 
keliose stovyklose, kursuose 
ir suvažiavimuose. Rasa ir 
Alvydas susipažino 1974 m. 
New Jersey vykusiame vyr. 
skaučių, gintarių, sk. vyčių 
ir j. budžių suvažiavime. O 
1975 m. Clevelando jūrų 
budžiams atsilankius į Chi- 
cagos jūrų skautų suruoštą 
Klaipėdos atvadavimo su
kakties minėjimą, tarp jau
nos gintarės Rasos ir j. bu
džių vado Alvydo užsimezgė 
nuoširdi draugystė nuvedu
si juos prio altoriaus, fir)

EXPERIF.NCED
LATHE OPERATORS 

Requires experience with single point 
tools, able to make simple sėt up and 
read simple part drawings. Ūse of 
scales and micrometers a mušt.

ACIMET MFG. CO. 
1710 CLARKSTONE RD. 

CLEVELAND, OHIO 44112 
216-692-2250

(41-44)

3. Blizgučių laisvės
Brežnevo konstitucijos 

projektas garantuoja sovie
tų piliečiui teisę į darbą, 
poilsį, mokslą, nemokamą 
gydymą, gyvenamų patalpų 
parūpinimą, teisę prakti
kuoti religiją ir teisę į ate
istinį veikimą.

Visos teisės dabartinėje 
konstitucinėje praktikoje, 
kitame aspekte, yra stan
dartine frazeologija, nesu
daranti esminio konstituci
jos elemento, nei pažado 
konkretumo. Tai vis blizgu
čiai ant Kalėdų eglutės, vi
sai nematant pačios eglutės. 
Visas teises, jų nevardi
nant, daugelyje laisvos ini
ciatyvos kraštų automatiš
kai sukuria konstitucinės 
garantijos ūkinei privataus 
asmens iniciatyvai, šitokiu 
būdu atpuola tas didelis 
antstatas, blizgantis fasa
das be konkretaus jo turi
nio.

Daugelis tų piliečio teisių 
aplikacijų, arba jų realiza
vimas paprastai vykdomas 
ne konstituciniu būdu, bet 
atskirai įstatymais, kuriuo
se jau įmanoma pasiekti 
maksimumą konkretumo.

Sovietų konstitucija nu
ėjo nerealiu pažadų keliu, 
nes tik atitinkamas įstaty
mas pažadą paverčia gyve
nimo faktu.

Tarp kitų „blizgutiškų” 
teisių, piliečiams suteikta 
teisė ... kritikuoti valsty
bės organus ir viešąsias or
ganizacijas”! šita teisė ir 
dabar plačiai naudojamasis 
rašant viešus protesto laiš
kus prieš apsileidėlius, ne
mandagiuosius, chuliganus. 
Tai yra savotiškas pykčio 
išliejimo žaibolaidis, susiti
kus su režimo neveiksmin
gumu. Krautuvės, autobu
sai, kaimynai — tai vis ne
sibaigianti „teisė kritikuoti 
valstybės organus ir viešą
sias organizacijas”. Bet ne
galima bet kuriuo būdu kri
tikuoti sovietinės sistemos ! 
Tai yra absoliutus labu. Ir 
pasakius, apsileidimą ma
tant: „kas čia per tvarka!” 
žmogus nenukentės. O pasa
kęs: „kas čia per sovietinė 
tvarka! „tuoj pateks į ka
lėjimą arba į psichiatrinę 
gydyklą. Mat sovietinė sis
tema yra virš visa ko. Tai 
n e k r it i kuotina vertybė. 
Taip kazuistiškai ir baigiasi 
teisės kritikuoti „valstybės 
organus ir viešąsias organi
zacijas”. Kada į piliečio kri
tikos lauką patenka žodis 
„sovietų”, pilietis kaltinti
nas ”antisovietine veikla, 
tarybų šalies šmeižimų^.

Pro blizgučių užuolaidą 
kažin koks pareigūnas iški
ša kuoką ir vožia atvirašir
džiu! kritikui per makaulę.

Sovietinis pilietis beturi 
tik vieną tikrą teisę: be re
zervų giedoti glorijas sovie
tinei santvarkai.

Neaprėpiamo dydžio Brež
nevo konstitucijos svars- 
tvklos buvo savotiška žiop
lo turisto kelionė rete
nybių muziejuje. Išėjęs, jis 
gyrėsi matęs smulkiausius 
vabalėlius, vos įžiūrimus 
mašalėlius ir Dievo karvy
tes.

— Ar matei ten dramblį ? 
— paklausė žinąs reikalą.

Turistas nustebo. Kaip 
tik dramblio jis ir nematė 
retenybių muziejuje, o mil
žiniška dramblio iškamša 
stovi prie pat įeinamųjų 
durų!..

Tas dramblys konstituci
jos projekte yra sukta teks
to frazeologija, atsargios 
prielaidos „teisių” interpre
tacijoje, net nesandara tarp 
vieno kito teksto. Pavyzdys 
yra teisė į mokslą, kuri 
konstitucijoje atrodo abso-. 
liuti. Bet veikiantieji įsta
tymai tą teisę į mokslą vi
saip sužaloja. Be komjauni

KALĖDINIAI DOVANU 
SIUNTINIAI I LIETUVA 

IR KITAS ŠALIS
KALĖDINIS 1977.

Vilnonė gėlėta arba su ornamentais skarelė; 2 
m. vilnonės medžiagos suknelei; 2,75 m. crimpleno 
medžiagos moteriškai eilutei; 1 moteriškas arba vy
riškas puikus nertinis; 2 poros vyriškų arba moteriš
kų storų nailono kojinių; 1 sv. šokoladinių saldainių 
dėžė; 40 angliškų cigarečių ir 3 m. vilnionės eilutei 
medžiagos su įaudimu „Ali wool made in England”.

Kaina su įskaičiuotu muitu ir visomis persiunti- ■ 
mo išlaidomis $180.00.

Į šį siuntinį dar galima dadėti prekių 8 svarų 
svorio. Gali būti 4 m. medžiagos, 2.75 m. dirbtinio 
minko kailis arba kitokios prekės, žemiau siūlome 
keletą populiaresnių dovanų. Visos kainos yra jau
su įskaičiuotu muitu.

Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui.........$80.00
Jeans ”Wrangler”, vyriškos arba moteriškos $40.00
Nertinis, vyriškas arba moteriškas .z.................$27.00
Geresnis nertinis ..............................................  $32.00
Nailono kojinės, vyriškos arba moteriškos ....$ 3.00
Tights ..................................................................$ 3.50
Vilnonė medžiaga suknelei ............................... $24.00
Crimpleno medžiaga suknelei ............................$18.00
Crimpleno medžiaga moteriškam kostiumėliui $30.00
Nailono apatinis .................................................$10.00
Nailono marškiniai ............................................. $11.00
Geresni marškiniai ............................................. $15.00
Vilnonė skarelė.............................................'... .$11.00|!
Lietsargis telescopic......................... $12.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei .....................$50.00
Geresnės rūšies medžiaga eilutei .................... $60.00
Dar geresnės rūšies medžiaga eilutei.................$75.00

Sudarant visai naują siuntinį dar reikia pridėti 
$24.00 persiuntimui.

Sudarome testamentus, administruojame nuo
savybes, persiunčiame palikimus į Lietuva ir kitas 
šalis.

BALTIC STORES LTD
11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT.

Tel. 01 460 2592.

MAINTENANCE FOREMAN
Full time position available immediately. Preferred applicant mušt 
have experience in machine repair, electrical trouble shooting, and 
hydraulic systems. Liberal fringe benefits. Salary commensurate with 
experience. Forward resume with salary requirements in complete 
confidence to:

GEORGE MENDIANS

WHITTAKER STEEL STRIP
20001 SHERVVOOD

DETROIT, MICH. 48234

An Equal Opportunity Employer
(42-46)

mo bilieto čia nė žingsnio 
pirmyn ...

Dekoratyviai teisių apta
rimai išplėsti ir platesni, 
kaip kad jie buvo Stalino 
konstitucijoje. Tai sudaro 
pompastiškas salves. Bet, 
kaip žinia, paradinės salvės 
nenaudoja sviedinių ir šau
doma iš tuščiu patronų.

Konstitucija plačiai ir po
etiškai kalba apie senųjų 
piliečių globą. Kitame gi 
konstitucijos skyriuje vai
kai griežtai įpareigojami 
rūpintis savo senais tėvais. 
Valstybė pasitraukia šonan 
ir detaliai-įstatymiškai riša 
vaikus ir tėvus į vieną atsa
komybės grandinę. Tad ko
dėl gi ankstesnis tekstas 
reklamavo valstybę, kaip 
senų piliečių labdarę ir glo
bėją. Pagal kitą tekstą se
nų tėvų ir vaikų konfliktą, 
kaip ir visus kitur, spren
džia teismas. -

(Bus daugiau)
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Chicagos lietuviai

KORP! NEO-LITHUANIA 
ŠVENTĖ

Korp! Neo-Lithuania Chi
cagos vienetas korporacijos 
55 metų sukaktį švenčia š. 
m. lapkričio 12 d. (šeštadie
nį). Programa:

10 vai. ryto Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje pamaldos, žuvu
siųjų už Lietuvos laisvę pa
gerbimas ir korporantų ka
pų lankymas.

7:30 vai. vak. Lietuvių 
Tautiniuose Namuose iškil
minga sueiga, pakeltiesiems 
junjorams spalvų uždėji
mas, vakarienė, naujosios 
plokštelės pristatymas ir 
šokiai, griežiant VYČIO or
kestrui.

Visi kviečiami dalyvauti.
★

Korp! Neo-Lithuania vyr. 
valdyba šaukia korporacijos 
suvažiavimą š. m. lapkričio 
12 ir 13 d.d. Lietuvių Tauti
niuose Namuose (6422 So. 
Kedzie Avė.).

Programa: šeštadienį — 
1 vai. p. p. iškilmingas posė
dis, o po jo I darbo posėdis. 
Sekmadienį — 11 vai. II-ras 
darbo posėdis.

Visi gausiai dalyvaukime.

• Korp! Neo-Lithuania 
Chicagos padalinio išrinkta 
nauja valdyba: pirm. Vida 
Janušonienė, vicepirm. Gra-

WORK OVERSEAS!!
Australia - Europe - Japan - The South Pacific - Africa 

Far East - South America - Centrai America - Middle East 
$800.00 to $4000.00 Per Month - Tax Benefits

U.S. Government. Private Corporations and Organizations.
Construction - Engineering - Sales - Transportation - Teaching - Oil Refining - 
Medical - Accounting - Manufacturing - Secretarial - Aircraft. etc., etc.
If you likę travel. excitement and adventure. then overseas employment is for you. To allovv 
anyone the opportunity to explore overseas employment we have published a complete sėt of 
Overseas Employment Guldės. Our Overseas Employment Guides contain the following 
information . . .
• List of CURRENT OVERSEAS JOB OPPORTUNITIES with a special section on overseas 

construction projects. executive positions and teaching opportunities
• How. VV'here and Whom to apply for the job of your choice OVERSEAS!
• FIRMS and ORGANIZATIONS employing all types of Personnel in nearly every part of the 

Free World.
• Firms and organizations engaged in OVERSEAS CONSTRUCTION PROJECTS, MAN

UFACTURING, MINING, OIL REFINING. SECRETARIAL. AIRCRAFT. ENGINEERING. 
SALES, SERVICES, TEACHING. ETC!

• COMPANIES and GOVERNMENT AGENCIES employing personnel in nearly every occu- 
pation. from the semi-skilled laborer to the College tramed professional.

• How and Where to apply for OVERSEAS GOVERNMENT JOBS!
• Employment on U.S. Government ships "MERCHANT MARINES"!
• Directory of U.S. Businesses operating in AUSTRALIA that employ Americans.
• Lįst of U.S. DEFENSE CONTRACTORS with operations OVERSEAS THAT EMPLOY 

Americans!
• Information about TEMPORARY and SUMMER JOBS OVERSEAS!
• You will also be told How to vvrite your resume or application letter! How to plan your job 

hunting compaign! How to conduct yourself in a job intervievv! Plūs many professional tips 
that may mean the difference betvveen landing the job of your choice or missing out.

MAIL OUR ORDER FORM TODAY!!!
The Job You Want OVERSEAS May Be VVaiting For You Right Nowl!

ORDER FORM
Overseas Employment Guides
1727 SCOTT ROAD, SUITE C
BURBANK, CA 91504

I am enclosing $10.00 cash, check or money order. Please send me your complete sėt of 
OVERSEAS EMPLOYMENT GUIDES immediately.

NAME _______________ Z_______________________________________________________________________

ADDRESS____________________________________________________________________________________

CITY____________________________________ STATĖ________________________ ZIP_______ t_________

Or charge this order on your BankAmericard or Master Charge

BankAmericard Account No.

Expiration Date

Master Charge Account No.

Expiration Date __________________________
30 DAY MONEY BACK GUARANTEE

If your are dissatisfied with our Overseas Employment Guides, for any reason. simply return our Guides to us 
within 30 days and your $10.00 vvill be refunded to you immediately. NO OUESTIONS ASKED.

— ANTANAS JUODVALKIS
žiną Kasperaitienė, sekr. 
Gintaras Valiukėnas, ižd. 
Antanas Juodvalkis ir narė 
kultūriniams reikalams Va
lentina Mažeikienė.

KOMP. B. MARKAIČIO 
„PILNATIS”

Jaunimo Centras, vado
vaujamas direktoriaus kun. 
Algimanto Kezio, S. J., 20 
metų veiklos minėjimą bai
gė kompozitoriaus kun. 
Bruno Markaičio, S. J., še
šių dalių siuita „Pilnatis”. 
Šiai kompozicijai buvo pa
naudota poeto Bernardo 
Brazdžionio, švenčiančio 70 
m. amžiaus sukaktį, poezija.

Programą išpildė Kalifor
nijos solistai: sopranas — 
Birutė Dabšienė, sopranas
— Stasė Pautienienė, mez
zo sopranas — Janina čeka- 
nauskienė ,tenoras — Anta
nas Pavasaris ir bosas — 
Rimtautas Dabšys, pianis
tė — Raimonda Apeikvtė, 
aktoriai: Dalila Mackialie- 
nė ir Algimantas žemaitai
tis. Vietiniai amerikiečiai 
instrumentalistai: smuikas 

*— H. Criz,klarnetas — M. 
Rosenwasser, valtornė — P. 
Navarro, kontrabasas — G. 
Cleland ir mušamieji — M. 
Green. Dirigavo pats kom
pozitorius kun. Bruno Mar- 
kaitis, S. J.

Iš gen. inž. A. Gustaičio minėjimo Chicagoje. Iš kairės: S. Balzekas, Br. Gustaitienė, K. 
Baltrimaitis, E. Gustaitytė ir E. Jasiūnas. V. Noreikos nuotr.

Programą pradėjo mišrus 
kvintetas, padainuodamas 
„Nemuno tėvynėje”, aktorė
D. Mackialienė deklamavo 
„Kvartetą” ir „Fugą Flo
rencijos San Croce”, mote
rų trio padainavo „Aš čia — 
gyva”. Visiems pritarė ins
trumentalistai.

Antroje dalyje — mišrus 
kvintetas padainavo „Lop
šinę”, o kartu su aktoriais 
ir „Tu man buvai — Tu 
man esi”, aktorius A. že
maitaitis padeklamavo ”Do- 
vanas”, pritariant instru
mentams.

Programa yra trumpoka, 
užtruko tik 1 valandą, jei 
neskaityti pavėlavimo ir 
pertraukos.

Koncertas paliko malonų 
įspūdį ir susirinkusiųjų bu
vo labai šiltai priimtas. Di
rigentas ir visas ansamblis 
susilaukė gausių plojimų ir 
apdovanoti gėlėmis.

Los Angeles lietuviai ne 
tik turi gerų solistų ir akto
rių, bet režisierės Dailios 
Mackialienės yra surandami 
ir parodomi visai lietuviškai 
visuomenei. Jaunimo Cent
ro vadovybės ryžtas ir neš
ta rizika, atsikviečiant toli
miausios lietuvių kolonijos 
menininkus, chicagiškių bu
vo įvertinta, nors ir ne sau
sakimšai užpildžius didžiąją 
salę. Tur būt, nė viena orga
nizacija nebūtų išdrįsusi 
nešti finansinę riziką ir ga
limus nuostolius.

Chicaga sudaro didžiau
sią lietuvių telkinį visame 
pasaulyje, čia kiekvieną 
šeštadienį vyksta 4-5 rengi
niai ir turi pakankamai lan
kytojų. Gaila, kad Chicago
je neatsiranda energingo 
teatralo-režisieriaus, kuris 
suburtų aktorius ir kiek
vienais metais į rampos 

WANTED IST CLASS

FITTER-WELDERS
EXPERIENCED ON STRUCTURAL WELD1NG FOR OILED FIELD
FABRICAT1ON. START $5.00 TO $6.00 AN HOUR. PLŪS BENEFITS.

Apply call or write to:

TRI-STATE FABRICATORS, INC.
2101 S. BROADWAY MOORE, OKL. 73106

405-799-3361

An Equal Opportunity Employer
(36-45)

šviesą išvestu bent porą vei
kalų. Puikiai veikia Chica
gos opera ir Dainavos an
samblis, pastatantieji po 
vieną veikalą. Atrodo, kad 
solistų, choristu ir ištver
mingu vadovu bei muzikų 
netrūksta, bet aktorius su
jungti nesiseka, nors ban
dymų buvo.

LT NAMUOSE 
LANKĖSI BURMISTRAS

M. BILANDIC
Lietuvių Tautiniuose Na

muose š. m. spalio 29 d. va
kare į McKinley Parko te
niso klubo rengtą vakarie
nę, atsilankė ir Chicagos 
miesto burmistras M. Bilan- 
dic. Burmistras domėjosi 
Namų įrengimu, papuoši
mu, paveikslais ir virtuvės 
įrengimais bei gaminamu 
maistu. Jam gerą įspūdį pa
darė lietuvių dailininkų pa
veikslai ir tautiniais moty
vais išpuoštas baras. Stebė
josi, kad ir dabar dideliam 
skaičiui svečių, maistas ga
minamas savoje virtuvėje, 
bet neatgabenamas iš di
džiųjų restoranų.

Burmistras M. Bilandic 
pažadėjo ir dažniau atvykti 
į tokią jaukią salę.

Minėtam teniso klube žai
džia ir keletas lietuvių: adv. 
P. žumbakis, dr. J. Juodikis 
ir kt.

PAMINĖTAS GEN. INŽ. 
A. GUSTAITIS

Š. m. spalio 16 d. Balzeko 
lietuvių "kultūros muzieju
je Chicagoje buvo sureng
tas buv. Lietuvos karo avia
cijos viršininko ir ANBO 
lėktuvų konstrukto r i a u s 
gen. inž. A. Gustaičio mi
nėjimas. Kaip žinome, gen. 

A. Gustaitis buvo nužudy
tas Maskvos kalėjime, 1941 
m. spalio 16 d.

Nedidelė muziejaus salė 
buvo perpildyta svečiais. 
Minėjimo programai vado
vavo inž. E. Jasiūnas, kuris 
ta proga buvo surengęs ir 
apžvalginię gen. Gustaičio 
gyvenimo ir jo lėktuvų 
konstrukcijų parodą. Kal
bas pasakė pulk. K. Dabu- 
levičius, pulk. A. Motuzas 
ir inž. V. žemaitis.

Po minėjimo iškilmių Br. 
Gustaitienė padėkojo vi
siems atsilankiusiems ir 
kalbėtojams, ir St. Balze- 
kui įteikė gen. A. Gustaičio 
portretą ir biustą-statulėlę. 
Visi svečiai buvo pavaišin
ti kavute ir skaniais užkan
džiais. (ej)

STEEL PROCESSING

BAR MILL 
OPERATOR

FOR NEWLY ESTABLISHED BAR 
OPERATOR AT LARGF. AREA 
STEEL PROCESSOR. SHOULD BE 
FAM1LIAR WITH SCHUMAG COLD 
FINIŠU BAR EQUIPMENT. GOOD 

WAGES AND BENEFITS.

CALL R. BAUR, 
313-254-9300

An Equal Opportunity Employer
(43-45)

Wanted Journeymen 
or 

Ist Class Skilled 
MOLD MAKERS 

BORING MILL OPERATORS 
DUPLICATER OPERATORS 

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & elose tolerance.

Also
DEEP HOLE DRILL OPR.

Second shift only. Long program. 
Overtime. All fringe benefits. Top 

PYALE MOLD & ENGRAVING
COMPANY 

24501 HALLWOOD..............
FARMINGTON, MICH. 48024 

313-477-0300
(.43-47)

SUPERVISORS
We need 3 Supervisors that will be- 
come part of our mid Manągement 
team. Prefer men with food plant ex- 
perience. Canning is a plūs, būt wiil 
consider food plant produetion back- 
ground. If you are a self starter, 
have a good track record, desire a 
good starting salary, send your re
sume to

PERSONNEL MANAGER,
WOLDERT CANNING, 

COMPANY
LINDALE TEXAS 75771 

214-882-3154 -
We are in a small community of 
1,700 located on HWY. 69-, 11 miles 
North of Tyler. (41-43)

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP

Qualified dietician to be food service 
SUPERV1SOR

also
REGISTERED NURSE 

with experienced for 
DIRECTOR OF NURSES.

of ROBINSON NURSING CENTER. 
Salary open •— depending on experi- 
ence. Contact: DON KING, Administ- 
f3Tor, 305 So. Andrews, Robinson, 
Texas 76706 (Waco area), (817) 
662-4010. (41-43)
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Viena geriausių dirbtino 
kailio medžiagų, kas yra iki 
šiandien pavykę pagaminti, 
yra TAZAB firmos. Patva
rūs, elegantiški, lengvučiai 
ir ypatingai šilti, nes su 
tropelino pamušalu. Toks 
dovanų siuntinys, susidedąs 
iš:

a) dirbtiniai kailiai (kaip 
nuotraukoje)', nuro
dyto dydžio,

b) odinės m o t e r iškos 
pirštinės su šiltu pa
mušalu,

c) geros kokybės, škotiš
kos vilnos, megstinis, 
ilgomrankovėm, su ki
šenėm, pageidauja
mos spalvos ir dydžio,

d) odiniai žiemos batai, 
ilgais iki kelių aulais, 
tikro kailio pamušalu, 
juodos spalvos,

e) viena pora WRANG- 
LER Jeans kelnių.

Tokio siuntinio kaina, 
iškaitant MUITĄ ir visas 
kitas išlaidas,

$384.85.
TAZAB Bendrovė jau 31 

metai patarnauja siuntinius 
siunčiantiems. Turint gal
voje muitus, bendrovė siun
čia visada aukštos kokybės 
prekes, greit ir sąžiningai.

Parašiusiems pasiunčia
ma išsamūs kainoraščiai, 
didelis pasirinkimas įvairių 
medžiagų pavyzdėlių ir visa 
kita informacija.

TAZAB OF LONDON, 
273, Old Brompton Rd., 

London SW5 9JB, England.

COTTAGE PARENTS 
NEEDED

Positions are open for a marrięd 
couple to supervise a cottage of 
adolescent boys. These are full time 
positions for a couple with no de- 
pendents at home. Minimum starting 
salary, $8,800 per year per couple. 
In addition to salary we provide 
room &board, 3 weeks vacation with 
pay, hospitilization & insurance co- 
verage with a retirement program 
avaliable. Applicants mušt be hign 
school graduate. Contact in writing 

DICK. HORD, DJRECTOR OF CH1LD 
CARE,

PRESBYTERIAN CHILDRENS 
HOME,

P. O. Box 100, 
Itasca, Texas 76055 

OR CALL 
817-687-2302

FROM DALLAS-FT. WORTH CALL
477- 2292,

MON.-FRI., 9 A. M. TO 4 P. M. 
(43-46)

PRESSROOM SUPERVISORS 
MAINTENANCE SUPERVISORS 

We are a large automotive supplier 
and need qualified line mąnagers. Our 
benefits are substantial and we are 
locate in the S. W. Detroit area. 
Submit resume in confidence or call 
for appointment:

DEMCO
411 S. Fort St., Detroit, Mich. 48217 

313-842-8800
An Eaual Opportunity Employer M/F 

(43-46)

MACHINISTS
BRIDGEPORT MILL OPERATOR 

SURFACE GRINDER HAND 
JIG GRINDER HAND 
LATHE OPERATOR

Experienced only. Top wages and 
benefits, overtime.

UNICORN TOOL INC. 
3028 KEYSTONE RD. 

TRAVERSE CITY, MICH. 49684 
616-947-2742

(43-45)

WANTED JOURNEYMEN 
TOOLMAKERS 

Experienced in plastic mold building. 
Mušt have job shop experience. Be 
able to sėt up work from blue prints 
& close tolerance. Steady employment 
for qualified men. Al) benefits paid.

Apply cal or send resume to: 
UNIVERSAL MOLD 
2904 Industrial Row

Troy, Mich. 48084 
3)3-645-9480

(38-44)-

VVtIliams Research Corporation

MANUFACURING WELDING 
ENGINEER
PROCESS MANUFACTURING 
ENGINEER
TOOL MAKER - Second Shift
LATHE MACHINIST - Second Shift
LATHE OPERATOR - Second Shift

An excellent salary ond benefits packoge are offered, 
Please forward your resume, in striet confidence, to:

The Personnel Department

VViIliams Research Corporation

2280 VVEST MAPLE ROAD 
VVALLED LAKE MlCHIGAN 48088

(313) 624 5200
4n Eąuai Opportunity EmploytrM/F

i

PLUMBERS 
NEEDED

For year round Residential and Commercial construction. 
DALIAS AND FORT WORTH

.PLUMBERS

. and PLUMBERS HELPERS
Benefits for Oualified Employees include:

TOP PAY
Group Insurance Plan

Paid Holidays 
Two weeks paid vacation 

Truck Leases 
Retirement Program

lt you are interested in being part of one of the leading mechanical contractors in the 
Metroplex, please contpct:

FRYMIRE ENGINEERING 
COMPANY

11120 Indian Trail 
Dalias, Texas 75229 

214-241-6851 
An Equal Opportunity Employer

ATTENTION
TOOL & DIE MAKERS 

JIG & FIXTURE 
BUILDERS

TOOL DESIGNERS 
Preferrably with aircraft experience, 
High rate-heavy overtime. Per Diem

Call 316-832-0115 
KIRK-MAYER INC. 

1900 N. AMIDON 
WICHITA, KANSAS 67203

(41-44)

SĖT UP AND WELD
(SHEET METAL)

Mušt be experienced in fitting ahc 
welding sheet metai materials includ- 
ing stainless and aluminum. Mušt be 
able to read and work from prints. 
Mig, tig and are welding. Good hourly 
rate and benefits. Apply in person.

FECO-A-BANGOR 
PUNTA
COMPANY

5855 Grant Avė. 
Cleveland, Ohio 44105 

An Equal Opportunity Employer 
(38-44)

HOUSEKEEPER
Full and part-time position available 
on our day shift. Sehedule includes 
some weekend work. If you are inex- 
perienced, we will provide training. 
Apply

JEWISH CENTER FOR AGED
HIGHWAY 40 AND MASON ROAD 

CHESTERFIELD, MO. 63017 
314-434-3330

An Equal Opportunity Employer
(39-47)

PRODUCTION FOREMAN
WE HAVE AN IMMEDIATE OPPORTUNITY AVAILABLE FOR 
EXPERIENCED MOBILE KOME FOREMAN AT OUR NAVASOTA 
D1VIS1CN. APPCLICANT SHOULD HAVE PREV1OUS, SUPERVI- 
SORY/MANUFACTURING EXPER1ENCE IN THE MOBILE HOME 
1NDUSTRY. EXCELLENT STARTING SALARY AND COMPANY PAID 
BENEFITS. INTERESTED CANDIDATES SHOULD CALL OR SEND 
RESUME TO:

CHARLES K. HORNER
GENERAL MANAGER

SCHULT HOMES CORP.
P. O. Box 571

Navasota, Texas 77868
(713) 825-7501

An Equal Opportunity Employer

TOOL GRINDER
Requires 48 months experience using 
precision measuring instruments, 
complicated drawings and shop ma- 
thematies.

Also
TOOL & DIE MAKERS

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance. Steady 
work & fringe benefits.

APPLY AT:
F. E. MYERS CO.

400 Orange St. 
Ashland, Ohio 44805

An Equal Opportunity Employer 
(40-43)

MACHINIST
15 OPENINGS

Lathe Hands, Gear Men, Inspectors. 
Grinders, Mill Hands, Tool Makers, 
Machine Repair, Permanent positions. 
55 hours work week, top wages. Air
craft shop. Day and night shifts, 3 
mi. from tunnel.

Detroit, 313-963-7533;
Windsor, 969-8551.

BACHAN AEROSPACE 
3243 Marentette Avė.

WINDS0R, ONT., CANADA
 (40-42)

PRODUCTION 
SUPERINTENDENT 

PRODUCTION SUPERVISOR 
TOOL AND DIE SUPERVISOR 

TOOL AND DIE MAKERS

For automotive stamping plant. Immediate openings due to 

expansion. Only applicants with stamping experience need 

apply. Call Mr. FERTELL, 313-264-6730 for appointment.

KORRECK MFG.
32900 DEQUINDRE AT 14 MILE, 

WARREN, MlCHIGAN 48092

SENIOR MODEL MAKERS
Experience in precision machining, tool, die and piototype work. 
Capable of performing all machine and bench operations to construct, 
alter or repair complicated parts for engineering models and proto- 
types. Work with minimum supervision.

This interesting and challenging job calls for multiple machine 
experience as weli as some metai fabrication know how.

Good fringe benefits and wages.

Apply in person, or send resume and salary requiremepts to:

EMPLOYEE RELATIONS DEPT.

SPARTON ELECTRONICS
2400 EAST GANSON 

JACKSON, MlCHIGAN 49202

An Equal Opportunity Employer — A Sparton Corporate Policy.
(43-45)

PRECISION MACHINE PARTS 
INSPECTOR

Layout and check precision machine castings and parts using height 
gauge and indicator set-up. Mušt be familiar with modern inspection 

techniques and aircraft practice using hand tools, sine platės, gauge 
blocks, optical comparator, etc.

TR1GNOMETRY REQUIRED.
A SHIFT 7 A. M. TO 3 P. M. 

B SHIFT 3 P. M. TO M1DN1GHT 
QUALIF1ED APPL1CANT APPLY IN PERSON OR CALL:

IRMA SHILLITO 314-553-2484

EMERSON ELECTRIC CO
8100 W. FLORISSANT
ST. LOUIS, MO. 63136

|=MI=R5DN
EMERSON ELECTRIC CO. IS AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

WANTED AT ONCE EXPERIENCED 
SHERIDAN STITCHER OPERATORS 

PERFECT BINDER OPERATORS 
FOR ALL SHIFTS.

With at least 5 years operator esperience, for relocation into of the 
companies mid south facilities. Excellent wages & benefits. lf interested: 

Apply call or write to: LARRY W1LSON
W. A. KRUEGER CO.

4708 KRUEGER DRIVE 
JONESBORO, ARK. 72401 

501-935-7000 
An Equal Opportunity Employer

(41-43)
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CLEVELANDE

Aurelija Balašaitienė

Džiugu buvo skaityti pra
nešimą, kad Rockefellerio 
Fondas Pabaltijo medžiagos 
rinkimui ir katalogizavimui 
paskyrė 35,000 dolerių.

Dr. Jono F. Cadzow pa
stangomis Kento Universi
teto bibliotekoje ir archy
vuose randasi stambus lie
tuviškos medžiagos rinki
nys, kurio išlaikymas moks
lo reikalams ir ateinančių 
kartų pasididžiavimui, Ken
to universitete yra garan
tuotas. Iš gautų lėšų uni
versitetas nusprendė pa
samdyti tinkamai paruoštą 
personalą lietuvių, latvių, 
estų ir suomių archyvams 
tvarkyti. Tam personalui 
vadovauti ir darbams pla
ningai vykdyti numatyta 
pasamdyti vyriausią kordi- 
natorių. Dr. Jonas Cadzow 
ilgą laiką ieškojo asmens, 
kuris ne vien būtų moksli
niai tam darbui pasiruošęs, 
bet taip pat mokėtų gerai 
lietuvių kalbą. Po ilgoko 
ieškojimo tokį koordinato
rių jis surado Audronės Ta
mošiūnaitės asmeny.

Panorus ne vien susipa
žinti su jaunąja koordinato
re, bet taip pat su tikslu ją 
pristatyti lietuviškajai vi
suomenei, vieną šeštadienio 
vakarą pasikviečiau ją Į sa
vo namus, kad pašnekesio 
metu išryškėtų tiek jos as
menybė, tiek programos 
ateities planai.

Dr. Cadzow nuolatos pa
brėžia mūsų visuomenės 
bendradarbiavimo svarbą. 
Jis jaudinasi, kad nežūtų 
mūsų emigracinės istorijos 
turtai, bet būtų sutvarkyti, 
apsaugoti ir sukataloguoti 
mūsų kultūrinių vertybių 
tęstinumui užtikrinti ir 
mokslo tyrimams reikalin
gai medžiagai surinkti. Įdo
mu buvo patirti, kad prieš 
keletą mėnesių iš Wiscon- 
sino universiteto buvo gau
tas pareikalavimas žinių 
apie dr. Joną Basanavičių. 
Reta ir brangi medžiaga bu
vo surasta Kento archyvuo
se ir pristatyta daktarato 
tezės gynėjui.

Audronė Tamošiūnaitė 
yra tipinga jaunosios kar
tos išsimokslinusi lietuvai
tė, kurios asmuo.beveik ide
aliai sukaupia savyje mūsų 
vyresniosios kartos viltis. 
Gimusi Vokietijoje, augusi 
Amerikoje, ji yra aktyvi 
mūsų visuomeninio gyveni
mo narė ir jaunimo organi
zacijų veiklos dalyvė bei li
tuanistinės mokyklos auklė
tinė. Ji baigė Chicagoje 
Jaunimo Centre šeštadieni
nę mokyklą ir su pasididžia
vimu mini kai kuriuos savo

Audronė Tamošiūnaitė

mokytojus, kaip J. Masi- 
lionį, dr. A. Rūgytę ir kitus. 
Dešimtį metų šoko Simo 
Velbasio baleto studijoje ir 
buvo viena iš jo iškiliausių 
studenčių. Priklauso skau
čių seserijai ir buvo veikli 
skautė akademike, Pasaulio 
Jaunimo Kongrese atstova
vusi ir dirbusi kaip skaučių 
atstovė. Eilę metų šoko tau
tinius šokius.

Baigusi Marijos Aukštes
niąją Mokyklą, Audronė 
Įstojo Į Lloyolos universite
tą Chicagoje, kurį baigė, 
Įsigydama magistro laipsnį 
iš naujųjų laikų Europos is
torijos. Baigusi universite
tą, daug keliavo, aplankyda
ma eilę Europos kraštų, jų 
tarpe Angliją, Italiją, Vo
kietiją, Šveicariją, Austri
ją, ir kitus. Vienus metus 
dėsčiusi gimnazijoje istori
ją, perėjo tarnauti Į pramo
nę kaip užpirkėja elektros 
reikmenų Įmonėje. Ji buvo 
pirmoji moteris paskirta 
toms pareigoms. Tačiau šis 
darbas jos nepatenkino. 
Audronė ilgėjosi savo sri
ties, iš prigimties linkusi Į 
istorijos analizę bei giles
nio pobūdžio mokslinį dar
bą. Jos brolis Algimantas 
Tamošiūnas šiuo metu 
Northwestern universitete 
ruošiasi magistro laipsniui, 
savo mokslinį darbą rašy
damas iš Pabaltijo istorinės 
medžiagos.

Netikėjai per pažintį ir 
pasikalbėjimus „Marguty
je” Audronė patyrė, kad 
Kento universitetui reika
lingas lietuvių kalbą mo
kantis etninės medžiagos 
rinkimo ir katalogavimo 
programos koordinatorius, 
susipažinusi su dr. Cadzow, 
Audronė prisipažįsta buvu
si iš karto užkrėsta jo en
tuziazmo ...

„Darbo yra daug, ir daug 
laiko praeis, kol pagaliau 
susitvarkysime”, gražia lie
tuvių kalba sako ji, atsar
giai dėstydama žodžius, tar-

si bijodama netobulo saki
nio. „Dabar yra pereinamo
ji stadija, susipažinimas, 
bandymas koordinuoti, rū
šiuoti ir analizuoti. Man tas 
darbas nepaprastai patinka. 
Jaučiuosi naudinga ir galin
ti savo pasiruošimą paga
liau priderinti gyvenime. Tš 
tikro, aš tokio darbo nesi- 
'tikėjau”. Audronės šypse
na patvirtina jos žodžius. 
Audronė tvirtina, kad tokio 
pobūdžio programa yra ne 
tik labai vertinga, bet taip 
pat ir labai populiari. Ji jau 
buvo apklausinėta eilės lai
kraščių reporterių, Įskai
tant ir CIevelando Plain 
Dealer.

Audronė yra susirūpinu
si, kad lietuviškoji visuo
menė nebūtų abejinga jos 
darbui. Seni laiškai, knygos, 
programos, periodiniai ir 
vienkartiniai leidiniai, mal
daknygės^ vadovėliai — vi
sa tai, istoriniu požiūriu, 
yra didelis turtas, kuris, 
prižiūrimas specialistų ir ži
novų, išliks ateinančioms 
kartoms ir bus brangi isto
rinė medžiaga tiems, kurie 
domisi visomis kultūros ap
raiškomis bei rūpinasi jos 
užlaikymu. Lietuvių tautinė 
masė tiek Ohio valstijoje, 
tiek plačiame laisvame pa
saulyje, savo pastogėse, rū
siuose, sandėliuose ir knygų 
lentynose turi aibes medžia
gos, kuri su laiku dings, 
kaip nereikalingas, nenau
dingas daiktas. Savo laiku, 
ypatingai mūsų spaudos

puslapiuose propaguojant 
Kento universiteto archy
vus ir dr. Cadzow darbą, bu
vo pradėjusi plaukti me
džiaga dideliais kiekiais. Pa
skutiniuoju metu tai žymiai 
sumažėjo.

Tolimesnis Įdomus Kento 
Universiteto projektas yra 
atnaujinti vieną senesnį 
universiteto pastatą, ir jį 
panaudoti tautinių mažumų 
eksponatams išstatyti. At
rodo, kad lietuviai turėtų 
tame pastate gerokai vie
tos, jei pavyks gauti Įspū
dingų eksponatų. Tai būtų 
muziejaus pobūdžio cent
ras, prieinamas kiekvienam 
eiliniam žmogui.

Dr. Cadzow ir toliau su 
dideliu entuziazmu tęsia sa
vo pastangas Pabaltijo pro
gramai plėsti, ją didinti ir 
jai gauti lėšų. Dabartinis 
stipendijų fondas lituanis
tinėms studijoms ir semina
rams, lietuvių kalbos kredi
to kursai, didžiulė retų lie
tuviškų leidinių kolekcija 
— visa tai mūsų naudai, ne
reikalaujant nei didelių pa
stangų, nei medžiaginių iš
teklių. Tai programai pa
remti tereikalingas mūsų 
dėmesys, gera valia ir gy
vas susidomėjimas mūsų 
kultūrinių turtų užlaikymu 
ateičiai...

Audronė Tamošiūnaitė 
planuoja rodytis dažnai mū
sų parengimuose, susirinki
muose, t. y. visur, kur gru
puojasi lietuviai. Asmeniš
ka pažintis, malonus žodis,

sena knyga ar koks kitas 
eksponatas — visa tai Įpra
smins jos darbą ir tuo pa
čiu pasitarnaus mūsų inte
resams. O nuo savęs asme
niškai tenorėčiau pridėti: 
geros sėkmės, Audrone!

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

L

Wanted Journevmen
OR

lst Class Skilled
MACHINISTS

The Metrol Corporation has openin,"s 
for good all around machinists to do 
job shop work. Mušt be able to 
operate engine and turret lathes, bul- 
lard. Mušt have 3 years experience.
Apply or call

LOU BECK or H. V. SMITH at 
713-692-5976

METROL CORPORATION
4845 Yale

Houston, Texas 77018
(42-45)

WANTED
INJECTION MOLDING FORĘMAN

Minimum 5 years supervisory ex- 
perience, and capable rcning midnight 
shift and suvervising help. Salary 
commensurate with- experience and 
ability. All fringe benefits.

LIBRALTER PLASTICS
244492 lndoplex Girele 

Farmington Hills, Mich. 48018 
313-478-4900

(40-44)

OPPORTUNITY FOR 
PROFESS1ONAL HELP 

for progressive 56 bed acute care 
J.C.A.I1. accredited hospitais needs 
Chief Medical Technologist 
seeking a dynamic individui! *c head 

laboratory.*’ Safary coniifiejisurate 
vvith experience ability.

Also
Registered Nurses — 

General Dufy
3-11 & 11-7 Shift. (. c-od starting
salary plūs shift differenliaf. Excel- , 
Jenj .truji'e benefits. Anply call or 

ivrite to: ADM1N1STRATOR
Franklin Parish HospitaI

P. O. BOX 392 
VVINNSBORO. LA. 71295 

318-435-9411
(28-45)

MOKAME AUKŠČIAUSIA

UŽ SANTAUPŲc.
Įnešus SI.000
12 mėnesiu

NUOŠIMTĮ

PAŽYMĖJIMUS
ine^us 81,000 

mėnesių

■^3/0/ Įnešus SI,000
Jr72 mėnesiams

už santaupas, išimtas iš pažymė-

■RB4Į/ ’ne*u<5 8I.000
B f2 18 mėnesiams

Pagal federalinės valdžios Įsaką
jimo sąskaitos prieš nurodytąjaiką. nemokamas nuošimtis už 90 dienų, 
o už likusį periodą ant išimtos sumos išmokamos tik reguliarus san
taupų knygutės nuošimtis (5LD).

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Už Įnašus mokame

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

du kartus metuose.
SANTAUPŲ SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI 840,000.

MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS 
PASKOLAS NAMŲ PIRKIMUI.

Zuperio/ /avino/
"and loan association

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East 185th Street 

481-8552
13515 Euclid Avė.

681-8100
32800 Center Ridge Road

779-5915

6712 Superior Avė. 
431-2497

fsdc

14406 Cedar Avė. 
381-4280
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FLORIDA
PAVYKUSI GEGUŽINĖ

Š. m. spalio 30 d. LB Flo
ridos Auksinio Kranto apy
linkė surengė puikiai pavy
kusį pobūvį-gegužinę, 3120 
So. Ocean Blvd., Ocean Ho- 
liday Resort Motei sklype, 
esančiame tarpe Atlanto 
vandenyno ir Lake Worth 
ežero. Į šį senokai lauktą 
subuvimą susirinko apie 
120 tautiečių, nes jį rėmė 
LB Palm Beach County 
apylinkė bei Lake Worth 
Lietuvių Klubas.

Gautasis iš gegužės pel
nas yra skiriamas lituanis
tiniam švietimui.

PAMINĖJIMO MIRUSIUS
LB Palm Beach County 

apylinkės, Socialinių Reika
lų sekcija, kuri globoja 
„Lietuvių Sodą — Lithua- 
nian Garden”, — kapines, 
kurios yra Royal Palm Me- 
morial Gardens gražiuose 
kapuose, š. m. lapkričio 1 d. 
pagerbė savo mirusius.

Kun. A. Senkus pasakė 
šiai dienai pritaikintą žodį 
ir perskaitė Vėlinių Dienos 
maldas. St. Slabokas per
skaitė gražią, trumpą pa
skaitą apie Vėlinių Dienos 
papročius. Mūsų visų myli
ma ir gerbiama solistė Ona 
Blandytė-Jameikienė, prita
riant visiems susirinku
siems, giedojo Lietuvos 
Himną ir „Marija, Marija” 
giesmę.

Šis mirusių minėiimas-pa- 
gerbimas jau trečiu kartu 
yra minimas šiose kapinėse 
ir tampa mūsų gražia tradi
cija.

NAUJI LB NARIAI
Zigmas> Strazdas su žmo

na ir Adalbertas Milaševi
čius pirmieji persikėlę iš 
Wethersfield, Conn., antra
sis iš New Yorko įstoio na
riais į LB Palm Beach 
County apylinkę.

PARĖMĖ SPAUDĄ IR 
ŠVIETIMĄ

LB Palm Beach County 
valdyba iš š. m. liepos 4 d. 
gauto pelno paskyrė po 
$25.00: Draugui, Dirvai, 
Darbininkui, Bridges, Pa
saulio Lietuviui ir Tėviškės

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINA
185 N. Wabash Avė. 
Chicago, III. 60601 
Antrame aukšte.

Telefonai:
krautuvės: (312) 263-5826 
namti: (312) 677-8489

'Raganą medžioklė’ vyksta toliau...
Prieš kiek laiko Washing- 

tone atstovų rūmų teisinis 
pakomitetis buvo susirinkęs 
posėdžio pasitarti, kaip vyk
sta „nacių bendradarbių ir 
karo nusikaltėlių” medžiok
lė Amerikoje. To pakomite
čio pirmininkas Joshua Eil- 
bergas kartokai nusiskundė, 
kad iki šiol nei Imigracijos 
ir Natūralizacijos įstaiga, 
nei jo vadovaujamas pako
mitetis mažai ką padarė šių 
„nusikaltėlių” ieškojimui ir 
patraukimui tieson. Eilber- 
gas sakė, kad pokario me
tais, kai iš Vokietijos pabė
gėlių stovyklų prasidėjo 
emigracija į užjūrius, Ame
rikos imigracijos pareigū- 

žiburiams. Taip pat ir LB 
Švietimo Tarybai paskirta 
$50.00 parama.

MINĖSIME 
KARIUOMENĖS 

ŠVENTĘ
LB Palm Beach County 

apylinkės valdyba kviečia 
visus tautiečius dalyvauti 
jos ruošiamame Lietuvos 
kariuomenės 59-rių metinių 
minėjime.

Gruodžio 4 d. 2 vai. p. p. 
kun. A. Senkus atnašaus šv. 
Mišias, už Lietuvos laisvę 
žuvusius, St. Paul of the 
Cross katalikų bažnyčioje. 
Per pamaldas giedos solistė 
Ona Blandytė-Jameikienė.

Gruodžio 11 d. 1 vai. p. p. 
oficialus minėjimas įvyks 
Juno Beach, Howard-John- 
son restorane pobūvių salė
je, kur svečiai bus vaišina
mi priešpiečiais. Dalyviai už 
priešpiečius ir kitas minėji
mo išlaidas moka $5.00.

Z. Strazdas, LB VHI-sios 
Tarybos narys, paskaitys 
trumpą paskaitą apie Lie
tuvos kariuomenę.

Po paskaitos visi svečiai 
kviečiami dalyvauti daili
ninko A. Petrikonio dailės 
kūrinių parodoje, kuri 
įvyks prieš restoraną esan
čioje p.p. Petrikonių galeri
joje. čia visi svečiai bus vai
šinami šampanu ir galės 
įsigyti dailininko kūriniu. 
Paroda yra globojama LB 
Apylinkės. fab)

DIRVA

nai nepakankamai išskri- 
ningavo asmenis, norinčius 
emigruoti į Ameriką, todėl 
atvykėlių tarpe įsiskverbę 
ir daug nepageidaujamo 
elemento, kurių daugelis” 
„sakėsi bėgę iš savo gimtų
jų kraštų dėl perdėtos ko
munizmo baimės”. Atseit, 
pagal atstovą, komunizmas 
niekam negręsė, o buvo 
bėgta dėl visai kitokių su
metimų.

Čia pat pakomitečio pir
mininkas apsidžiaugė, kad 
vyriausybė šiam reikalui 
pastūmėti į priekį yra pa
skyrusi 200,000 dolerių, to
dėl dabar būsią galima ir 
šis tas padaryti. Pakomite
tis tik peržiūrėjo 150 bylų, 
iš kurių paminėtas tik Bro
nius Kaminskas, kad jo by
la, esant jam nepajėgiam 
stoti prieš teismą, atideda
ma mažiausia iki šių metų 
pabaigos.

Kai anksčiau į sovietų 
duodamą įvairią pabėgėlius 
„inkriminuojančią” medžia
gą buvo žiūrima skeptiškai, 
tat prieš kiek laiko buvo pa
reikšta, kad dabar ir sovie
tų patiekti liudininkų paro
dymai ir kita medžiaga bū
sią, peržiūrimi. Atseit, de- 
tentė ir čia gavo darbo.

Kad tikrai taip yra, prieš 
porą savaičių iš Washing- 
tono buvo pranešta, kad 
Valstybės Departamentas 
esąs Sovietų Sąjungai per
davęs 68 asmenų įvairių 
tautybių sąrašą, prašyda
mas duoti apie šiuos asme
ninis jų turimą medžiagą, 
kad Amerikoje gyvenančius 
„nusikaltėlius” būtų gali
ma patraukti tieson. Na, ži
noma, sovietai tokios me
džiagos, būkime tikri, pa
tieks vežimais. Jei ne tik
ros, tai sufabrikuotos. O jie 
medžiagą sufabrikuoti: yra 
tikri specialistai. Pas juos 
net karo vadai ir generolai

BALTIMORE
ATVYKSTA NEW YORKO 

“PERKŪNAS”

LB apylinkės valdyba lapkri
čio 19 d., šeštadienį 7:30 vai. v. 
didžiojoj Lietuvių svetainės 
salėj rengia tradicinį rudens 
koncertą. Programai pakvies
tas New Yorko vyrų choras 
“Perkūnas”, diriguojamas Vy
tauto Daugirdo. Choro valdy
bos pirmininkas yra Antanas 
Razgaitis.

Pirmoj programos daly cho
ras padainuos liaudies dainų 
ir lietuvių kompozitorių kūri
nių, antrojoj daly gii dėsime 
chpro ir solistų ištraukas iš 
“Ąuksinės dienos“ operetės.

Šįuo koncertu bus paminėta 
LB apylinkės įsikūrimo Balti
morėje 25 metų sukaktis.

WANTED

ALL AROUND GENERAL 
MACKiNlSTS

For Electronics manufacturer in Ann 
Arbor Area has opening for an ex- 
perienced MACH1NIST.

Who can sėt up work from blue 
prints & ck>se tolerance. Full or part 
time. lnquires from retired persons 
welcome. Call 313-973-2505. ask for 
MR. HF.SKETT. . (34-47)

1977 m. lapkričio 10 d.

Clevelande buvo suruošta kanadietės Valentinos Balsienės 
keramikos ir sidabro papuošalų paroda, turėjusi didelį pasise
kimą. Parodą rengė skaučių židinys. Nuotraukoje dail. V. Bal
sienė, parodą atidariusi židinio pirm. D. Dundurienė ir ilgesni 
žodį apie dailininkę tarusi v. s. N. Kersnauskaitė,

J. Garlos nuotr.

prisipažįsta padrę tokių nu
sikaltimų, kurių nė sapnuo
te nebuvo sapnavę.

Kad Valstybės Departa
mentas tikrai tokių priemo
nių griebėsi, norėdamas iš
aiškinti čia gyvenančius 
„karo nusikaltėlius”, apie 
tai raštu pranešė Valstybės 
Departamento sekretoriaus 
pagelbininkas John De Witt 
kongreso atstovei Elizabeth 
Holtzman (Brooklyn, N. 
Y.), kuri jau seniai deda di
džiausias pastangas, kaltin
dama vyriausybę, kad „ji 
nesiimanti reikalingų prie
monių tų kriminalistų de

SPLINE FORM GRINDER 
$9.80 per hr.

Lucrative fringe benefit package

PBM COMPANY
313-469-4133

(41-44)

OPPORTUNITY FOR EXPERIENCED
WELDERS

PIPE — SHORT ARC 
PIPE — STRUCTURAL 
PLATE — SHORT ARC

OVERTIME — GOOD PAY — STEADY W0RK 
Equal Opportunity Employer

AQUATIC
EUUIPMENT & ENGINEERING, JNC.

P. O. Box 419, Amella, La. 70340
(504) 631-0833; 631-0834; 631-0377 

(38-47)

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINĖS IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS I AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: -Atkvieskite 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletype 
susisiekimas su Maskva suteiks .jums žinia apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE

TELEF.* 621-6036
CLEVELAND, OHIO 4<114

maskavimui ir nubaudi
mui”, kaip rašo „pažangių
jų” „Laisvė”, iš džiaugs
mo trindama rankas, (ab)

WANTED
ELECTRIC MOTOR 
SHOP FOREMAN

Experienced minimum of 8 to. 10 
years in AC. DC mctors and control^. 
Salary open. Terms negoliable. Lota- 
tion: CENTRAL P1EDMONT. N. C.

APPLY CALL OR WRITE FOR 
APPO1NT MEST

PIEDMONT ELECTRIC 
MOTOR REPA1RING INC. 

370 W. SALISBURY ST. 
ASHEBORO, N. C. 27203

(919) 625-5210 DAY 
(919) 672-1831 NIGHT

(33-42)
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

LIETUVOS 
KARIUOMENĖS 

MINĖJIMAS
LKVS Ramovė Clevelan

do skyrius lapkričio 19 d., 7 
vai. vak, Lietuvių Namų au
ditorijoje rengia Lietuvos 
kariuomenės minėjimą. Me
ninę programą atliks ramo
vėnų choras, vadovaujamas 
J. Kazėno.

Clevelando ir apylinkės 
lietuviai kviečiami minėji
me dalyvauti ir stalus iš 
anksto rezervuoti pas val
dybos narius V. Stuogį, tel. 
486-2387 ar E. Pranckų — 
885-4006. Stalai po dešimts 
asmenų, tad gera proga su
daryti stalą su draugais ar 
pažįstamais. Vaišių metu 
gros R. Strimaičio orkest
ras.

Lapkričio 20 d. 10:30 vai. 
ryto šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje bus atnašauja
mos iškilmingos šv. Mišios 
už žuvusius ir mirusius Lie
tuvos karius. Organizacijos 
prašomos šv. Mišiose daly
vauti organizuotai su vėlia
vom.

Visos organizacijos ren
kasi parapijos salėje 10 vai. 
ryto, iš kur organizuotai 
vyks j pamaldas. (ep)

• Clevelando 1977 m. abi
turientai prašomi atsiųsti 
savo nuotraukas ir autobio
grafiją Julijai Ignatavičiū- 
tei 18102 Neff Rd., Cleve
land, Ohio 44119, telef. 531- 
2446, vyr. skaučių organi
zuojamam sausio 21 d. Lie
tuvių Namuose abiturientų 
baliui.

• „Andriaus Kuprevičiaus 
dieną” paskelbė lapkr. 4 pro
klamacijoj Clevelando me
ras Ralph J. Perk po sėk
mingų Chopin kūrinių ciklo 
koncertų Clevelande. Pro
klamacijoj, kurią Įteikė pia
nistui A. Kuprevičiui mero

Šv. Jurgio parapijos rudens šventė, įvykusi lapkričio 6 d., 
davė nemažai pelno parapijai ir daug laimingų, ištraukusių do
vanas. Nuotraukoje pora laimingųjų Ona Žygienė ir Vladas 
Šniolis laimėję tortą ir kalakutą, su jiems pardavusiu laimingus 
bilietus Puškorium. J. Garlos nuotr.

DIRVA

Vytautas Smetona šį sekmadienį, lapkričio 13 d. 7:30 v. v. 
Cleveland Music School Settlement salėje skambins Liszt, Cho
pin, Haydn ir Rachmaninov kūrinius. L. Tamošaičio nuotr.

VYTAUTO SMETONOS 
KONCERTAS

ŠĮ sekmadienį, lapkričio 
13 d. 7:30 vai. vak. The 
Cleveland Music School 
Settlement salėje, 11125 
Magnolia Dr., Įvyks pianis
to Vytauto Smetonos kon- 

specialus atstovas Ptak, ra
šoma : ”1 urge all citizens to 
join with all admirers of 
Frederic ChopiiTs work to 
salute Andrius Kuprevičius 
for the talents he displays 
as an internationaly — 
known artist.”

• Ateitininkų IX kongre
so komiteto pirm. kun. G. 
Kijauskas, S. J., dėkodamas 
už patarnavimus ruošiant 
Ateitininkų kongresą Cleve
lande, pridėjo auką 20 dol.

Ačiū už auką ir linkėji
mus.

• A. A. dr. Dominikos 
Kesiūnaitės fondas Kent 
universiteto etniniam sky
riui, kuri tvarko dr. J. Ca- 
dzow, paskyrė 1000 dol. če
kį Įteikė šio fondo vykdyto
ja Stefanija Radzevičiūtė.

GRANDINĖLĖ RUOŠIA 
PIETUS

Sekmadienį, lapkričio 13 
dieną, Clevelande vykstan
čių Lietuvių Dienų proga, 
Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagalbos parapijos valgyk
loje Grandinėlė ruošia pie
tus.

Tuo pačiu laiku vyks pa- 

certas.
Programoj: Haydn, Liszt, 

Chopin ir Rachmaninov kū
riniai. Koncertą ruošia Ford 
fondacija.

Tą pačią programą V. 
Smetoną skambins lapkričio 
30 d. Town Hali New Yor- 
ke.

rapijos naudai kavutė, ku
ria rūpinsis Grandinėlės 
jaunųjų šokėjų mamos.

Pietūs bus servuojami 
tarp 11 ir 3 vai. p. p., jų 
kaina $2.25. Clevelando vi
suomenė maloniai kviečia
ma savo atsilankymu pa
remti D.M.N.P. parapiją ir 
Grandinėlę.

• A. Puškoriūtės, gyv. 
Clevelande, auka klaidingai 
buvo paskelbta (Dirva nr. 
42). Aukojo ne 10 dol., bet 
27 dol.

Dėl korektūros klaidos 
atsiprašome.

CLEVELANDO 
PARENGIMŲ 

KALENDORIUS

. • LAPKRIČIO 12-13 D. Lie
tuvių Dienos Clevelande. Ruo
šia LB Clevelando Apylinkė.

• LAPKRIČIO 19 D. kariuo
menės šventės, minėjimas Lie
tuvių Namų viršutinėje salėje. 
Rengia LKVS Ramovė Cleve
lando skyrius.

• LAPKRIČIO 20 D. Kris
taus Karaliaus Šventės minė
jimas DMNP parapijoje

• GRUODŽIO 18 D. - Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos Kalėdų eglutė.

1978 M.
•SAUSIO 21 D. Abiturientų 

balius Lietuvių Namuose. Ren
gia Vyr. skautės.

• SAUSIO 22 D. Klaipėdos 
sukilimo minėjimas Lietuvi!j 
Namuose. Rengia kar. Juoza
pavičiaus šaulių kuopa, talki
nant Žalgirio šaulių kuopai.

• SAUSIO 28 D. Ateitininkų 
studentų ir moksleivių litera
tūros vakaras.

• VASARIO 4 D. tradicinis 
Užgavėnių blynų balius Lietu
vių Namuose. Rengia Pilėnų 
Tunto Skautų Tėvų Komitetas.

• BALANDŽIO 8 D. Gran
dinėlei 25 metai: sukaktuvinis 
pokylis, muzika, -šokiai Slovė
nų salėje.

• BALANDŽIO 23 D. — Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos pavasario šventė — 
vaidinimas.

KALAKUTŲ 
BANKETAS 

lapkričio 26 d., šeštadienį,
BOND COURT HOTEL MAIN BALLROOM

6:30 kokteiliai. 7:30 banketo pradžia.
Bus programa, šokiai ir bufetas.

Kaina: $15.00 suaugusiems, $12.00 studentams.
Kviečiama visa Clevelando visuomenė.

Dėl rezervacijų skambinti A. Nagevičiui 845-4954.

B

I

LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGOS

SUVAŽIAVIMAS
įvyks lapkričio 24-27 dienomis

BOND COURT HOTEL
777 ST. CLAIR AVĖ., CLEVELAND, OHIO

II u

Registracijos informacijai kreiptis į:
Algį Nagevičių

7702 W. Plėšant Vallev 
Parma, Ohio 44130

(216) 845-4954

• BALANDŽIO 29 ir 30 D. 
Ateitininkų šeimos šventė.

• GEGUŽĖS 7 D. — Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos 
mokinių pirmoji komunija.

• GEGUŽĖS 21 D. — Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos mokslo metų pabaigi
mas.

• LAPKRIČIO 19 D. 4 vai. 
po pietų Naujos parapijos au
ditorijoje Grandinėlės atsisvei
kinimo koncertas prieš išvyk
stant Į Australiją.

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

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

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

LATVIAN ROOFING
Telefonas (216) 521-2182

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

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

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

936 East 185th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

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

Nr. 43 — 15
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Romą Pliodžinską 
1554 Rydalmant 

Cleveland Hts., O, 44118 
<216) 932-4242

PARDUODAMAS NAMAS
3 miegamųjų, dvigubas 

garažas, sklypas 75x110, 
vaismedžiai. East 185 St. 
apylinkėje. 38,000. Parduo
da pats savininkas, Telef. 
481-0286 ar 531-2598.

NATIONW1DE 
INSURANCE 
Nationw<de is on yotir SKJe

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

• Lietusių grožio galionas 
SILVER SHEAR — Hair 
Fashjon, 687 East 185 St., 
Cleveland, Ohio 44119. tel.: 
486-4240.
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• Danys Mekišius, gyv. 

Long Beach, Calif., spalio 3 
d. mirė, sulaukęs 78 m. am
žiaus. Velionis nepriklauso
moje Lietuvoje ilgą laiką 
buvo Molėtų nuovados vir
šininku. Pasitraukęs nuo 
bolševikų okupacijos i va
karus, ir atvykęs i JAV 
pradžioj apsigyveno Cleve
lande, o vėliau persikėlė Į 
Kaliforniją.

Nuo atvykimo i JAV, ve
lionis visa laika skaitė Dir
vą, dažnai ją auka paremda
mas, buvo aktyvus lietuvių 
organizaciiose. o ypač daug 
n a s i d arbavo ieškodamas 
šimtininkų Lietuvių Fon
dui.

Palaidotas snalio 7 d.
Nuliūdime liko žmona 

Ona. kuriai reiškiame užuo
jautą.

• L. R. Katalikų Federa
cijos New Yorke ruošia 
Kristaus Karaliaus šventės 
minėjimą, metini seimeli ir 
Kataliku Bažnvčios Kroni
kos paminėjimą š. m. lap
kričio 20 d. Angelų Karalie
nės parapijoje. 11 vai. Mi
šios. Po pamaldų parapijos 
salėje kavutė ir 1 vai. sei
melis bei minėjimai. Kal
bės kun. Kazimieras Puge-

A. A.

APOLONIJAI DOBKEVIČIENEI

mirus, jos sunums, LEONUI ir musų bendra

darbiui FELIKSUI DAUKAMS, nuoširdžią

užuojautą reiškia 

vičius. Federacijai priklau
santieji nariai, o taip pat 
svečiai yra kviečiami daly
vauti.

• Toronto ansamblis Gin
taras lapkričio 19, šeštadie
ni, vyksta į New Yorką ir 
ten Kultūros židiny atliks 
dainų ir šokių programą. 
Koncerto pradžia 7 vai. vak. 
Šis vakaras rengiamas Kul
tūros židinio išlaikymui. Iš
laikymas sudaro nemaža rū
pesčio, nes išlaidos yra di
desnės nei pajamos, kurios 
gaunamos už patalpų nuo
mą. židiniui išlaikyti yra 
sudaryta Lietuvių Fondas, 
kuris ir rengia ši vakarą.

• Feliksas Kriaučiūnas, 
Lietuvos krepšininkų pir
mūnas, kapitonas ir trene
ris, padėjęs Lietuvos rink
tinei iškovoti Europos čem- 
pijono vardą 1937 ir 1939 
m., spalio 28 d. mirė Chica
goje, sulaukęs 66 m. am
žiaus.

• Jonas Karvelis, buvęs 
prekybininkas ir lietuviškų 
knygų, gaidų, plokštelių ir 
kitų lietuviškų kūrinių lei
dėjas Lietuvoje ir Ameriko
je, atsiliepdamas Į Dirvos 
prašymą, skirti dovanų Dir

vos rėmėjams, padovanojo 
lietuviškų knygų, gaidų, 
plokštelių už 600 dol.

Dėkojame p. J. Karveliui 
už dovanas, kurios bus pa
skirstytos Dirvos rėmė
jams.

• Santa Monica Lietuvių 
Klubo tradicinis balius gra
žiai pavyko sutraukęs daug 
žmonių. Visi buvo sužavėti 
nuotaika, vaišėmis ir pro
grama. Dabar visi laukia 
Naujų Metų sutikimo, kurį 
santamonikiečiai žada dar 
šauniau suruošti. Bet reikia 
apsirūpinti iš anksto vieto
mis, kad nelikti už durų.

HARTFORD
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Šiemet Hartfordo ramo- 
vėnai lapkričio 23-čiąją ren
giasi minėti: lapkričio 19 
koncertu, lapkričio 20 d. 9 
vai. ryte iškilmingomis pa
maldomis lietuvių parapijos 
bažnyčioje ir lietuvių radijo 
valandėlės metu tartu žo
džiu.

Pamaldų metu giedos 
Hartfordo mišrus choras, 
vadovaujamas muziko J. 
Petkaičio.

Kviečiame Hartfordo ir 
apylinkių lietuvius j kon
certą, kuris įvyks lapkričio 
19 d. 7 vai. vakare Lietuvių 
Klube, 227 Lawrence gatvė
je. Koncerto programą at
liks populiarus Bostono vy
rų sekstetas, vadovaujamas 
komp. J. Gaidelio. Po kon
certo veiks bufetas su už
kandžiais ir gėrimais, o šo
kiams gros Eduardo Radio- 
novo kapela.

Stalus prašome užsisaky
ti pas ramovėmis. Auka: 
$7.50 asmeniui, studentams 
$5.00.

Hartfordo ramovėnai

PRANO ČEPĖNO 
"NAUJŲJŲ LAIKŲ LIETUVOS ISTORIJOS"

| pirmas tomas — lietuvių tautos atgimimas iki 
1914 m. — gaunamas parduotuvėse.

i Baigiamas ruošti antrame tome — mūsų tautos 
l istorija iki 1920-1922 m., trečiame — Lietuvos 

nepriklausomybės metai.
■ Istorijos pirmasis tomas — vertinga knyga kiek- 

f vienam lietuviui ir graži dovana švenčių bei kito 
mis progomis. Kietuose viršeliuose, 560 psl., kaina 

$15.00. Užsisakyti leidėjo adresu:
J. URBELIS,
1649 NO. BROADWAY,

į MELROSE PARK, ILL. 60160.i

J. Matiukas,
Woodhaven, N. Y.........2.00

J. Balbotas. Cleveland .. 20.00
J. Musteikis, Rochester 5.00
K. Gražys, Chicago......... 5.00
H. Satinskas,

Drexel Hill. Pa...............2.00
Dr. L. Dirda, Chicago ... .10.00
I. Ulpaitė,

Dorchgster, Mass. ... ~ 5.00 
V. Benokraitis, Cleveland 10.00 
P. Babickas,

Worcester, Mass........... 10.00
J. Matulevičius,

Worcester, Mass........... 30.00
BBBI

PADĖKA

Mūsų mielam sūnui
VLADUI RINKEVIČIUI

tragiškai žuvus 1977 m. rugsėjo 22 d., reiškiame 
nuoširdžią padėką klebonui prelatui Jonui Ku- 
čingiui, kunigui A. Alešauskui, visiems aukoju
siems mišias, nešusiems karstą ir visiems gau
siai palydėjus į kapus. Ponioms O. Kybartienei, 
S. Liškienei ir visiems už visokeriopą pagalbą 
mūsų liūdesio valandoje.

Nuliūdę
Jadvyga Rinkevičienė, 
broliai Vytas ir Algis

A. Lileikis,
Dorchester, Mass......... 5.00

S. Rydelis, Cleveland .... 5.00 
A. Drąsutienė, Chicago . . 5.00
R. Dumbrys, Chicago .... 5.00 
H. Andruška,

Woodhaven. N. Y. ...r 5.00
A. Grinius, Detroit......... 6.85
J. Ambrizas, Chicago ... .10.00
K. ir L. Gaižučiai,

Covington, La................ 10.00)
S. Lazdinis, Cleveland . .10.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

BARTKUS AND ASSOCIATES, INC. 
LIETUVIAI BENDRADARBIAI

A. E. Bartkus, H. Carter,
S. Antonaitis, P. čelkis,
E. Jokubauskas, J. Jurkūnas,
A. Jurkūnas, A. Malko,
J. Petkūnas, A. Rimas,
G. Stulpinas, J. Vadopalas,
M. Valiukėnas ir R. žemaitaitis

A. A.

DANIUI MEKIŠIUI,

Long Beach, Calif., mirus, jo žmonai ONAI

reiškiame nuoširdžią užuojautą

Vincas Juodvalkis,
Rozalija Janušauskienė, 
Stefa ir Vytautas Gedgaudai

n B

Po sunkios ligos mirus Lietuvoje
A. A.

ALFONSUI LIUTKUI-LIUTKEVIČIUI,
jo broliui ALEKSUI, mūsų mielam dainos draugui ir 
choro pirmininkui, bei artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia

Ramovėnų vyrų choro vad. J. Kazėnas, 
akom p. G. Karsokienė ir choro nariai

DIRVOS RĖMĖJAI
Atsiliepdami j mūsų pra

šymą, savo auka Dirvą pa
rėmė šie skaitytojai:
P. Žolynas, Chicago .... 5.00
A. Gi'iauzdė, Avon, Ma. 10.00
T. Valius, Toronto, Ont. 5.00
J. Kasmauskas,

Ormond Beach, Fla. .. 10.00 
Dr. V. Bložė,
Strongsville, Ohio ..........20.00
K. Pažemėnas, Palos

Verdes Peninsula, Ca. 15.00 
P. Šmaižys,

Hot Springs, Ark.........5.00
P. Bakūnas, Baltimore .. 5.00 
A. Valaitis, Eastlake, Ohio 5.00 
S. Butkūnas,

St. Charles, III............... 5.00
P. Stakauskas,

Hot Springs, Ark.........2.00
E. M. Valiukėnai, Chicago 20.00
J. Byla, WWaterbury, Ct. 5.00 
A. Algenis, Woodhaven 10.00
K. Dūlys, Crownsville, Md. 5.00 
K. Ramonas, Chicago ... .20.00 
J. Gudėnas, Cleveland .. 5.00
J. Dumbrys,

Fairview Park, Ohio .. 4.00
K. Dabulevičius, Chicago 10.00 
A. ir S. Zatkus,

Lawndale, Cal. .. ...........50.00
T-.- Jurcys,

Palos Hills, III............ 10.00
P. Dabkus, Toronto, Ont. 5.00 
A. Tveras, Chicago......... 10.00
V. Janukaitienė, Detroit 10.00 
V. Petukauskas, Cleveland 5.00

PADĖKA
Mūsų mylimas vyras, tėvas, uošvis ir senelis

A. A.

VINCAS ŠARKA
Staiga ir netikėtai mirė 1977 m. spalio mėn. 3 d. ir buvo palaido

tas Holy Sepulchre kapinėse Southfield, Michigan.
Pasilikę giliam liūdesyje, nuoširdžiai dėkojame visiems gimi

nėms, draugams bei pažįstamiems už suteiktą velioniui paskutinį 
patarnavimą.

Dėkojame visiems, kurie mus. suramino ir užjautė mūsų skau
džiose valandose asmeniškai, laiškais ar per spaudą.

Dėkojame Šv. Antano parapijos klebonui kun. Kazimierui Si
maičiui ir Windsoro Šv. Kazimiero parapijos klebonui kun. Domi
ninkui Lengvinui už gedulingų šv. Mišių auką, jautrų pamokslą, 
maldas koplyčioje bei palydėjimą į amžino poilsio vietą.

Dėkojame solistei p. Danutei Petronienei už giedojimą šv. Mišių 
metu bažnyčioje ir p. Antanui Sinkui už vargonų muziką.

Ačiū visiems už atsilankymą koplyčioje, dalyvavimą šv. Mišiose, 
prisiuntusiems gėles, už užprašytas šv. Mišias, už aukas Lietuvių 
Fondui bei palydėjusiems į kapines.

Ypatinga padėka p. Jonui Švobai, Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Detroito skyriaus pirmininkui, už suorganizavimą ir prave- 
dimą su velioniu atsisveikinimo.

Ačiū už jautrias ir suraminančias kalbas p. Jonui Švobai, kal
bėjusiam ALT S-gos vardu, p. Stasiui Šimoliūnui — teisininkų var
du, p. Alfonsui Šukiui Lietuvos Šaulių s-gos tremtyje ir Jūrų šau
lių “Švyturio” kuopos vardu, p. Marijonui šnapščiui — Lietuvos 
Šaulių s-gos tremtyje Garbės teismo vardu, p. Edvardui Milkauskui
— Detroito Lietuvių namų draugijos vardu, advokatui Rimui Šakiui
— Detroito Lietuvių organizacijų centro, inž. Jonui Gaižučiui — 
Lietuvių Bendruomenės Detroito apylinkės vardu, inž, Vytauui Kut- 
kui —- Lietuvių Fondo tarybos vardu ir p. Rožei RaŽauskienei — 
Balfo 76-to skyriaus vardu.

Giliai dėkojame Jūrų šaulių “švyturio” kuopos Ir I- Š. s-gos 
tremtyje nariams, stovėjusiems garbės sargyboje ir nešustems kars
tą. Padėka jų pirmininkams p. Alfonsui Šukiui ir.p. Vincui Tamo
šiūnui.

širdingas ačiū karsto garbės nešėjams Amerikos Lietuvių tau
tinės sąjungos nariams, pagerbiant a. a. Vincą, užbaigusį Savo že
mišką kelionę.

Dėkojame p. Yolandai Zaparackienei už nuoširdų patarnavimą 
ir visokeriopą rūpestingumą.

Nuliūdę: žmona Vaclava, dukterys Izolda ir Nijolė su šeimomis.
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