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LIETUVIAI IR ŽYDAI
Iššūkis gali būti ir naudingas

Balandžio 20 d. Dirvoje 
pasirodęs J. Pr. str.: "žydų 
klausimas Baltistinių stu
dijų konferencijoje” — iš 
pirmo žvilgsnio priminė gin
čus apie santykiavimą su 
Lietuva. Ieškoma kažkokios 
formulės, kuri visus paten
kintų. Bet tokia magiška 
formulė neįmanoma ir rei
kia pasikliauti paskirų tau
tiečių sąmoningumu ir sąži
ne. Konkrečiai J. Pr. siūlo 
nesvarstyti būsimoje Bal
tistinių studijų konferenci
joje žydų tragedijos, nes

"žydai tam klausimui 
rinko medžiaga dau
giau kaip tris dešimt
mečius ... juose išau
gęs stiprus kartėlis ne 
vien prieš nacius, bet 
ir prieš Baltijos kraštų 
žmones”, o "lietuviui... 
šio klausimo sprendi
mui dar pilnai nepasi
ruošę”.

Be to, lietuvių reprezen
tantai dalyvaują tose disku
sijose — dr. R. Misiūnas ir 
prof. Jonas Cadzow, nors 
esą 'mieli žmonės, bet tomis 
lemtingomis dienomis Lie
tuvoje nebuvo ir todėl šiam 
uždaviniui nepasiruošę?

Jei sutikti su tokia argu
mentacija, negalima būtų 
būtų kalbėti apie įvykius, 
kurių pats neesi matęs. Tuo 
atveju negalėtumėm visai 

zčiau žiūrint iš toliau, gali 
čiau, žiūirnt iš toliau, gali 
padaryti teisingesnes išva
das negu būdamas pačiame 
įvykių sūkuryje, kada sun
ku būti bešališku. Be to, 
studijų konferencija nėra 
koks teismas, bet tik pašne
kesiai, galį padėti suprasti 
tų lemtingų dienų įvykius. 
Jokio konferencija ir joks 
teismas XX amžiaus pabai
goje negali nustatyti v i - 
sos tautos kaltę ar nekal
tumą. Kalba gali būti tik 
apie paskirus asmenis.

★
Abejonių sukelia ir J. Pr. 

principinių pasisakymų su
formulavimas. Pvz. jis tei
gia: "stipriai pasisakome 
prieš nekaltų (mano pa
braukta) žydų genocidą”. 
Ar iš to nesiprašo išvada, 
kai kaltų žydų genocidas 
yra galimas? Pagal nepri
klausomos Lietuvos teisinę 
santvarką, kiekvienas pasi
kėsinimas prieš bet kokio 
žmogaus turtą, o juo labiau 
gyvybę, buvo draudžiamas 
ir baudžiamas. Mūsų 1922 
m. konstitucijos 10 para
grafas, o 1938 m. konstitu
cijos 11 paragrafas — aiš-

Vytautas Meškauskas

kiai sako: "Visi Lietuvos 
piliečiai, vyrai ar moterys, 
yra Ivgūs prieš įstatymus. 
Negali būti teikiama ypa
tingų privilegijų nei maži
nama piliečiui teisių dėl jo 
kilmės, tikėjimo ar tauty
bės.” 1938 m. konstitucijos 
atitinkamas paragrafas — 
18 — yra kiek siauresnis: 
"Prieš įstatymus piliečiai 
yra lygūs. Negali būti ma- 
žinomos piliečio teises dėl jo 
tikybos ar tautybės.” Esu 
tikras, kad tie, kurie žydų 
teises pažeidė anomis lem
tingomis dienomis turėtų 
pasiaiškinti teisme, jei ko
kiu stebuklu būtų grąžintas 
A. Smetonos režimas. Jų 
bylas tačiau negali spręsti 
okupantų teismas, kuris 
yra politinis, o ne teisingu
mo organas.

★
Sunku sutikti ir su rezer

vu: "jaučiame blaivaus
prielankumo Izraeliui". Ką 
reiškia šiuo atveju blaivas 
ir koks būtų neblaivus prie
lankumas ? Lietuvos žydų 
tragedija kalba už tai, kad 
kiekviena tauta turėtų savo 
valstybę, nes didesnė tauti
ne ar rasine mažuma visa
dos gali sudaryti sąlygas 
nesu s įpratimams. Dabar 
jau turime 150 nepriklau
somų valstybių ir kiekvieną 
dieną skaitome apie tokių 
tautų valstybines aspiraci
jos, kurios atrodė visai su
sinėjusios su kitais krašto 
gyventojais, pvz. kvebekie- 
čius Kanadoje, škotus D. 
Britanijoje, kastalonus Is
panijoje ir t.t. Sunku sau 
reikalauti nepriklausomy
bės, nepripažįstant tokios 
pat teisės kitiems. Tiesa, 
Izraelis turi ginčų dėl savo 
sienų, tačiau ar mes netu
rėjome Vilniaus ir Klaipė
dos problemų?

Be to, Izraelis yra tautinė 
žydų valstybė, žydai ten tu
ri didesnių teisių už kitas 
tautybes. Tai pilnai supran
tama po jų skerdynių Eu
ropoje. Ir nepriklausoma 
Lietuva buvo tautinė vals
tybė. Vasario 16 akte sako
ma : "Lietuvos Taryba, kai
po vienintelė lietuvių tautos 
atstovybė ... skelbia atsta
tanti nepriklausomą... Lie
tuvos valstybę ” Įdomu, kad 
1922 metų Lietuvos konsti
tucija jau niekur nemini 
lietuvių tautos, o tik Lietu
vos Tauta ,t. y. ne etninę, 
bet valstybinę — piliečių 
visuomos — tautą. Pagal 
prof. Konstantiną Račkaus- 

(Nukelta į 2 psl.)

TAUtlNES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Lietuvos nepriklausomybės dvidešimtmeeiui paminėti 1938 m. Kaune buvo surengta Pir
moji Lietuvos tautinė olimpijada. kuriai atžymėti Kūno Kultūros Rūmų sienoje buvo Įmūryta 
virš vaizduojama paminklinė lenta.

PASAULIO LIETUVIU DIENU RENGINIU TVARKA
Pasaulio Lietuvių Dienas 

Toronte sudaro trys rengi
niai : Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Seimas, V-ji Ka
nados ir JAV Lietuvių Dai
nų šventė ir Pasaulio Lietu
vių Sporto žaidynės. Nors 
PLD oficialiai prasidės bir
želio 26 d., pirmadienį, ir 
baigsis liepos 4 d., antradie
nį, tačiau Pasaulio Lietuvių 
Dienų atidarymas jau laiko
mas įvykusiu. "Pokštą” iš
krėtė sportininkai š. m. va
sario 25 d., atidarydami sli
dinėjimo pirmenybes net ne 
Toronte, o Moonstone Ski 
Resort (lietuviai savinin
kai), apie 65 mylias į šiaurę 
nuo Toronto. Nieko sau 
sportinis rekordas: keturi 
mėnesiai anksčiau. Sporti
ninkų sluoksniuose aiškina
ma, kad tai buvo padaryta 
"atsargumo ir praktišku
mo” sumetimais. Girdi, ar 
gali būti tikras, kad slidinė
jimo pirmenybėms birželio 
mėnesio pabaigoje bus snie
go ir pakankamai ilgai pra
vesti didįjį slalomą? Saky
tume, atsargumas visai vie
toj. Gaila, Gentennial Par

ke (Etobicoke Olympium) 
esantį slalomo puikų tramp- 
lyną niekas net nepastebės, 
kai vyks lengvosios atleti
kos, lauko teniso varžybos.

Pasaulio Lietuvių Sporto 
žaidynėm toks didelis susi
domėjimas, kad nepasisekė 
visą programą sutalpinti į 
penkias dienas. Todėl žai
dynės, o tuo pačiu ir Pasau
lio Lietuvių Dienos, prade
damos pirmadienį, birželio 
26 d. Sporto žaidynių oficia
lioji atidarymo programa 
įvyks birželio 28 d. Etobi
coke Olympium.

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Seimas prasidės 
liepos 1 d. Royal York vieš
butyje (100 Front St. 
West).

Didysis Susipažinimo va
karas su šokiais įvyks irgi 
Royal York viešbutyje, Con- 
vention Floor, liepos 1 d., 
šeštadieni, 8 vai. vak. Įėji
mas $8.00 asmeniui.

Liepos 2 d., sekmadienį, 
pamaldos katalikams ir 
evangelikams įvyks 11 vai. 
ryto. Vieta ir tvarka bus 
paskelbta vėliau.

Liepos 2 d., sekmadienį, 
3 vai. po pietų įvyks V-ji 
Kanados ir JAV Lietuvių 
Dainų šventė Maple Leaf 
Gardens (60 Carlton St.).

Dainų šventėje pasižadė
jo dalyvauti 40 chorų iš Ka
nados, JAV, Australijos, 
Škotijos ir kt., taip pat tau
tinių liaudies instrumentų 
(kanklės, skudučiai, birby
nės ir kt.) muzikinis viene
tas, Toronto simfoninis or
kestras; estų karinis dūdų 
orkestras gros Br. Jonušo 
įžangos maršus, kai žygiuos 
į sceną chorų vienetai ir 
sportininkai, kuriems bus 
įteikti laimėjimų medaliai. 
Rengėjai teigia, kad įžanga 
būsianti labai įspūdinga. 
Bilietų kainos Į Dainų šven
tę: $6.00, $8.00 ir $10.00.

Tuoj po Dainų šventės 
Royal York viešbutyj įvyks 
užbaigiamasis PLD banke- 
tas-vaišės. Labai trumpa 
oficialioji programa.

Pasaulio Lietuvių Dienų 
metu Toronte ruošiamas 
įvairių tautybių karavanas.

(Nukelta į 3 psl.)
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Carteris, Brežnevas ir neutrono bomba - JAV lėktuvų Izraeliui, 

Egiptui ir Saudi Arabijai byla - Grįžimas prie slaptos diplomatijos 

- Platus kaliniais pasikeitimo biznio sumanymas - Ar Ševčenko 

_________________ vertas $100,000.00 algos? ________________

Atsakydamas į prezidento Car
terio įsakytą neutroninės bombos 
gamybos sulaikymą, Sovietų Są
jungos prezidentas Brežnevas pa
skelbė, kad ir sovietai nesigamins 
tos rūšies ginklų iki jų neturės 
JAV. Į tai Carteris atsakė antra
dienio spaudos konferencijoje, pa
vadindamas Brežnevo pareiškimą 
nereikšmingu. Neutroninė bom
ba esanti ginklas prieš sovietų tan
kų persvarą, tai defenzyvinė prie
monė ir kaip tokia sovietams nėra 
reikalinga.

Tai teisingas atsakymas, bet jei 
taip - kyla klausimas, kodėl prezi
dentas tų ginklų gamybą sulaikė, 
negaudamas už tai jokių nuolaidų 
iš sovietų pusės? Visa tos bom
bos gamybos sulaikymo procedū
ra neišlaiko jokios kritikos ir prisi
dėjo prie Carterio prestižo kritimo. 
Europoje jis taip smarkiai krito, 
kad londoniškis Times net rado 
reikalo įspėti:

‘Dabar atėjo į madą sakyti, kad 
jis (prezidentas Carteris) nuvylė ir 
greičiausiai neišbus savo vietoje il
giau kaip vieną terminą. Jei daug 
žmonių prieis tos išvados, susida
rys pavojus, kad tas pranašavi
mas, mažindamas pasitikėjimą, ir 
išsipildys. Už tat svarbu, kad jo 
kritikai neužsikrėstų medžioklės 
gaujos mentalitetu. Prezidentas 
Carteris daugelį dalykų palietė ne 
vykusiai, tačiau jis dar mokosi ... 
Jis reikalingas konstruktyvios kri
tikos, bet ne visiško pasmerkimo. 
Jis juk vienintelis Amerikos pre
zidentas, kurį turime.’ * * *

Savo spaudos konferencijoje 
Carteris ir toliau laikėsi savo pa
siūlymo parduoti lėktuvus Izrae
liui, Saudi Arabijai ir Egiptui. Jei 
kongresas pasipriešintų pardavi
mui kuriam nors iš tų kraštų, ad
ministracija neparduotų ir kitiems 
dviem. Iš tikro, Izraelio ‘lobby’ 
spaudžia, kad lėktuvai nebūtų par
duoti arabams, nes tai padidintų 
grėsmę Izraeliui. Prezidentas 
aiškino, kad tie lėktuvai Egiptui ir 
Saudi Arabijai yra reikalingi ne Iz
raelio puolimui, bet apsigynimui 
nuo kitų galimų priešų, kurių jis 
neišvardino, bet turint galvoje įvy
kių raidą Afrikoje - nesunku su
prasti. Tai sovietai ir jų klijentai. 
Atvykęs į JAV Izraelio užsienio 
reikalų ministeris Dayan davė su
prasti, kad jo kraštas atsisakytų 
nuo tų lėktuvų pirkimo JAV-bėse, 
jei jie nebūtų parduoti arabams. 
Tai iššaukė AP reporterio paklau
simą, ar prezidentas nemano, kad 
tas užs. reikalų min. kišasi į JAV 
reikalus? Carteris į tai tiesiogiai 
neatsakė. Grįžtant prie pačios 
problemos esmės reikia pastebėti, 
kad Izraelis turi pajėgią karo pra
monę, kurios arabai neturi.

Anot Der Spiegei, ji tokia dide
lė, kad pereitais metais kitom vals
tybėm pardavė ginklų už bilijoną 
dolerių. Daugumas jų yra paga
minti sekant JAV pavyzdžiais ar 
pagal amerikiečių licenzijas. Par
duoda ginklus Izraelis visiems, ne 
siteiraudamas apie žmonių teises. 
Paip pvz. - jis pardavė 6 greitlai- 
vius Pietų Afrikai, o 50 ‘K-fir’ nai- 
kintuvų-bombonešių Taivanui. 
Klijentų tarpe randama visa eilė 
lotynų Amerikos valstybių, jų tar
pe ir Brazilija.

Kadangi Izraelio darbininkai už 
dirba 40% mažiau negu Ameriko
je, Izraelis gali lengvai konkuruo
ti su amerikiečių, firmom, kurių 
skundai neranda didesnio atgar
sio:

‘Žydų ‘lobby’ senate iki šiol pa
siekdavo to, kad Izraelio ginklų pa 
geidavimai būtų patenkinti, o ne
malonių tardymų būtų išvengta’ - 
aiškina Der Spiegei. * * *

Nors neatrodo, kad per Valsty
bės Sekretoriaus Vance ir jo sovie
tinio kolegos Gromyko paskuti
nius pasitarimus Maskvoje, kurių 
viename posėdyje dalyvavo pats 
Brežnevas, būtų pasiekta kas nors 
konkretaus, tie pasitarimai laiko
mi pasisekę, nes pataisę ... atmos
ferą. Nenoras apie juos daug kal
bėti parodo, kad ir Carterio admi
nistracija grįžo prie slaptos diplo
matijos - apie ‘atvirą’ užsienio po
litiką jau nieko nebesigirdi.

Newsweek praneša apie pasikei
timo kaliniais biznį, kuriam tarpi
ninkauja Rytų Berlyno advokatas 
Vogei, senas šios srities specialis
tas. Visą operaciją pradėjęs Izra
elio parlamento narys Samuel 
Flatto-Sharon, kuris Izraelyje atsi
rado vos prieš kelis metus pabė
gęs iš Prancūzijos, kur buvo nu
teistas penkiems metams kalėji
mo už nepadengtų čekių išdavinė
jimą ir apgaulingą bankrutavimą. 
Nors ir nemoka hebrajiškai (vals
tybinės Izraelio kalbos), jis kandi
datavo į seimą (Knesset), buvo iš
rinktas ir tuo pačiu įgavo imunite
tą prieš išdavimą Prancūzijai. Jis 
sugalvojo, kad reikėtų iškeisti disi
dentą Ščaranskį į kokį sovietų šni
pą, kalinamą Amerikoje. Toks, 
pvz., yra karo aviacijos žvalgybos 
tarnautojas Thomson, kuris savo 
įstaigos raštų nuorašus persiųsda
vo sovietams. Kartu Sharon norė
jo išsiderėti kitus disidentus žy
dus ir Izraelio pilietį Miron Mar
kus, pusantrų metų sėdintį Mo- 
zambique kalėjime, kur jis pakliu
vo jo lėktuvui paklydus skrendant 
į Pietų Afriką.

Iš pradžių Maskva nebuvo to
kiems mainams palanki. Sharon 
per N.York rabiną Ronald Green- 
wald ir kongreso atstovą iš N.Y. 
Benjamin Gilman įtraukė į dery
bas ir Valstybės Departamentą, 
kuris įgaliojo kalbėtis su Vogeliu 
aukštą pareigūną Bonnos ambasa
doje, Francis J. Meehan. Tas per 
Vogelį buvo išsiderėjęs U-2 lakū
no Powers iškeitimą į sovietų šni
pą Abelį). Prasidėjus derybom at
sirado dar vienas kandidatas - 
ČIA agentas Kuboje Lunt, ten nu
teistas 12 metų kalėjimo. Castro 
tačiau už Lunto paleidimą reika
lauja Puerto Rico revoliucionie
rės Lolitos LeBron, kuri sėdi kalė
jime po 1954 m. šaudynių JAV 

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

kongrese. Kad sovietus sudomin
ti tuo bizniu, siūloma jiems atiduo
ti Guntherį ir Christel Guillaume - 
jų šnipų porą Bonnos vyriausybė
je, kurių areštas prieš keturis me
tus privertė atsistatydinti kanclerį 
Willy Brandt.

Reikia atsiminti, kad, Ščeranskį 
suėmus, prezidentas Carteris pa
skubėjo viešai pareikšti, kad jis nė
ra ir nebuvo JAV šnipas, kaip tei
gė Maskva. Netrukus jo draugas 
tačiau paliūdijo, kad jis - tas drau
gas - pasisiūlęs šnipinėti amerikie
čiams ir jo pasiūlymas buvęs pri
imtas, kas daugiau ar mažiau ati
tinka tikrenybei bent sovietų aky
se, nes draugas turėjo kontaktą su 
JAV ambasados pareigūnais Mas
kvoje. Pakeitimas į kokį sovietų 
šnipą buvo lyg pripažinimas, kad 
Ščaranskis panašus, kas sovie
tams gali būti naudinga. * * *

Kalbant apie tokius reikalus ... 
Eina gandai, kad buv. JT Genera
linio Sekretoriaus pavaduotojas 
Arkady Ševčenko, kuris po beveik 
20 metų tarnybos New Yorke atsi
sakė grįžti į Sovietų Sąjungą, pasi 
siūlęs bendrauti su žvalgybos įs
taigomis už $100,000 į metus algą 
(JT jis gaudavo $76,000). Jis, be 
abejo, daug žino apie dabartį ir 
praeitį. Jis, pvz., galėtų padėti iš 
spręsti kai kurias paslaptis, su
pančias prezidento Kennedy nu
žudymą. Mat, Kennedy nušovus, 
sovietai rimtai susirūpino, kad 
turint galvoje, jog žudikas Oswald 
buvo kelis metus Sovietijoje, kaltė 
už tai jiems gali būti pri
mesta. Dėl to jie Washingtonui 
persiuntė savo bylą apie Oswaldą, 
iš kurios matyti, kad jie jo nelaikė 
rimtu ir jo pasisiūlymus jiems dir- 
ti atmetė. Du perbėgę sovietų 
agentai, jų tarpe Yuri Nosenko pa 
tvirtino tų dokumentų tikrumą. 
Dabar tačiau pradėjo kilti abejo
nių, ar tik jie nebus pasiųsti tyčia, 
kaip ’disinformacijos agentai’, 
kad nuslėpus tiesą. Abu - tas No
senko ir kitas, žinomas tik slapy
vardžiu Fedora - buvo glaudūs 
Ševčenko bendradarbiai. Pagal 
Chicago Tribūne, JAV žvalgybi
ninkai yra iki šiol tvirtai įsitikinę, 
kad Fedora ir Nosenko jiems sakė 
teisybę ir kad KGB nevaidino jo
kios rolės Kennedy nužudyme. 
Ševčenko tą prielaidą galėtų pa
tvirtinti ar paneigti.

WANTED JOURNEYMEN 
OR IST CLASS SKILLED 

TOOL LEADERS 
TOOL MAKERS 

Days. Benefits. Profit Sharing. 
TREND TOOL & MFG. 

15363 E. TWELME MILE 
ROSEVILLE, MICH. 48066 

313-772-7111
(18-20)

Lietuviai ir žydai...
(Atkelta iš 1 psl.) 

ką, nors toji1 konstitucija ir 
vengė etninės lietuvių tau
tos sąvokos, tačiau ir pagal 
ją Lietuvos valstybė yra 
lietuvių kultūros ugdytoja. 
Tai išplaukia iš VII konsti
tucijos skyriaus, kuris tvar
ko mažumų teises. Tarp kit
ko Lietuvos konstitucijos 
rodo kaip keitėsi pažiūra Į 
etninę tautą visoje Euro
poje viešpatavusios mados 
Įtakoje. Jei anksčiau ne Lie
tuvoje gyvenantiems lietu
viams nedaromos jokios iš
imtys, tai 1938 m. konstitu
cijos 12 straipsniu lietuvis 
apsigyvenęs Lietuvos vals
tybėje turi teisės tuojau 
prašytis pilietybės, bet sve
timtautis tą teisę Įgyja tik 
10 metų pragyvenęs. Pana
šus nuostatas galioja ir Iz
raelyje.

★
Pagaliau, jei — pagal J. 

Pr. — mes per 30 metų ne- 
pasiruošėm tai temai, sun
ku patikėti, kad mes galėtu
mėm jai pasiruošti per se
kančius 30 metų, kada visi 
liudininkai tikrai bus išmi
rę. Už tat kaip J. Pr. pasta
bos iššaukė šias eilutes, taip 
ir pranešimai toje konfe
rencijoje, tegul ir vienaša
liški, gali būti naudingu iš^ 
šūkiu r i m tesmanTTTai i simo 
ap svarsty m uTT^UengvTaus ia 
atsikirsti Į gerai suformu
luotus kaltinimus. Galima 
juos ir ignoruoti. Bet besi- 
jaūčią atstovaują visai lie
tuvių tautai galėtų pasek
ti ir Willy Brandt pavyz

IST CLASS
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Call Chris, 713-747-3600, ext. 222

IST CLASS FITTER
DAY SHIFT
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NIGHT SHIFT

Top pay and good benefits.

Call Lavada Johnson 
713-747-3600, ext. 282 
4300 Dixie a Cullen 

Houston, Texas 77021

JLHaustan 
nrsystems

džiu, kuris, nors asmeniš
kai niekuo nedėtas, būda
mas kancleriu atsiklaupė 
prieš nacių aukų paminklą 
Varšuvoje ...

Diskusijas gali paleng
vinti ir kitokia atmosfera. 
Jei anom 'lemtingom die
nom”, mes tikėjomės išva
davimo iš vokiečių pusės, 
žydų mažumai tai reiškė 
tikrą mirti. Išvadavimo jie 
galėjo tikėtis tik iš sovietų. 
Jau vien tai turėjo sukelti 
Įtampą, vedančią prie pa
skiro žmogaus elementari
nių teisių paneigimo. Nū
dien abejų tautų interesai 
sutinka siekiant tų pačių 
teisių atstatymo Sovietijo
je.

BURNER, $6.18 PER HOUR
Airco electric eve multi-torch pano- 
graph machine. Ist shift, benefits 
include free hospitalization, sickness 
and accident and life insurance, uni
forma. East Side.

CALL MR. TRUB1SKY,
216-229-1706

(12-18)

OPPORTUNITY TO \VORK & LIVE 
IN SUNNY TU'SCON 

AIRCRAFT ELECTR1CIANS 
SHEET METAL MECHANICS 

Mušt be experienced in heavy trans- 
port aircraft. 

ALSO NEEDED 
LICENSED AIRCRAFT INSPECTOR 

(Al)
Top wages. Liberal benefits. Im- 
niediate employment. Apply call or 

write to:
HAMILTON AVIATION

P. O. Box 11746 
Tuscon. Arizona 25734 
or call 602-294-3484 

Ask for Mr. Rose, Chief Inspector 
(10-19)

WANTED AT ONCE EXPERIENCED 
MACHINISTS 

RADIAL DRILL PRESS 
BRIDGEPORT OPERATOR

Mušt have job shop experience and 
bę able to sėt up work from blue 
prints and elose tolerance. All bene- 

sfįts,. inęluding. pvertime.
MANIFOLD SPECIALIST INC. 

19444 PROGRESS DR. 
STRONGSVILLE, OHIO 44J 36 

216-238-5445 
E.O.E.

(17-19)
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DAUGIAU NUOSAIKUMU
DISKUSIJOSE

šakotame ir sudėtingame 
visuomeniniame gyvenime 
jo vystymuisi kritika, dis
putai, diskusijos yra reika
lingi ir būtini, kaip kasdie
ninė duona. Jų pagalba iš
keliamos ydos, klaidos ir 
kitos negerovės; jų pagalba 
jos taisomos ar iš vis paša
linamos. Panašiai vaistams, 
kurie naudojami sveikatos 
palaikymui bei negalavimų 
šalinimui. Kaip vienu taip 
ir antru atveju, kad nepa
darius žalos ir naudingų iš
davų atsiekus, juos nauduo- 
jant, reikalinga prisilaiky
ti atitinkamo saiko (do
zės) ; priešingu atveju, ka
da dozė (saikas) pervirši
jamas, jie veikia kenksmin
gai ir net darosi pavojingai 
nuodingi.

Deja, mūsų, palyginti 
gausioj spaudoj laiks nuo 
laiko tenka pastebėti, kad 
šita negerovė — yra, bū
tent nuosaikumo neprisilai- 
kymas pasidarė lig ir nor
malus reiškinys. Gal dėl 
nuosaikos nepajautimo ar 
prasiveržiančių emocijų ne- 
suvaldimo disputui bei gin
čui neretai nukrypsta Į pa- 
sibarimą ai* net ir blogiau.

Iškeliamų klausimų aiš
kinimui šitokios rūšies dis
kusijos nustoja rimtumo ir 
erzina, piktina bei kiršina 
visuomenę.

Nuosaikumas liečia ir mi
nėtu faktorių priešinybę 
(antipodą), būtent pagyrą. 
Galima suprasti, kad kiek
vienam malonu nugirsti ar 
spaudoj pastebėti teigiamą 
apie save atsiliepimą, nes 
tai žmoniška ir prigimta 
žmogui savybė. Nuosaiki, 
objektyvi, bešališka pagy
ra teikia nemažos naudos 
kaipo padrąsinantis bei pa
skatinantis faktorius. Iš
pustos gi pagyros kartais 
panašėjančios į prekybines 
reklamas, daugiau ar ma
žiau nukrypstančias nuo 
teisybės ne vieną paliestąjį 
pastato į nemalonią padėtį 
ar net pajuokon. Tokias be- 
saikias pagyras bei karto
jamus liaupsinimus be re
zervų prisiima garbės siekė
jas, prastai tariant, garbė
troška ar lenvatikis. Taip 
antai teisman pakliuvęs 
įpročio vagis savo gynėjo 
iškalbingumo ir sukto gud

rumo dėka liko išteisintas. 
Paklaustas, kaip jam patiko 
jo gynėjo kalba, neabejoda
mas atsakė, kad po šitos 
puošnios ir įtikinančiai 
skambėjusios kalbos jis ir 
pats pradedąs tikėti, kad 
niekad ir nieko nevogęs.

Nesaikinga pagyra pana
šiai alkoholiui svaiginančiai 
Veikia ir ypač į silpną gal
vą. Nuo alkoholio po sun
kesniu ar lengvesnių pagi- 
rų žmogus greit pasveiks
ta. Gi žmogus noriai ir ak
lai liaupsinimui patikėjęs, 
apserga sunkia chroniška 
nebepagydoma, laimei neuž- 
krečiama, megalomanija, li
ga su visomis jos nemalo
niomis ir nesimpatingomis 
pasekmėmis.

Kaip būtų gera ir malonu 
jei viešuose disputuose bei 
ginčiuose būtų laikomasi, 
nuosaikumo, vengiama pik
tų užgaulingų ir erzinan
čių žodžių bei išsireiškimų, 
o lygiai ir liaupsinimo koky
bės smilkimo.

Gyvenimas ir sugyveni
mas mums visiems taptų 
daug šviesesnis ir malones
nis.

Manding, ar tai tik ne 
utopija?

K. MažonasPLD renginių tvarka...
(Atkelta iš 1 psl.) 

Kiekviena tautybė skirtin
goje miesto dalyje turi 
Įrengusi karavaną, kur pa
rodoma tos tautos kultūra: 
tautiniai šokiai, muzika, 
valgiai ar Įvairūs išdirbi
niai bei audiniai. Lietuviš
kasis pavilijonas Vilnius 
vyks Prisikėlimo parapijos 
patalpose. Ten bus galima 
Įsigyti ir karavano pasus.

Ketvirtadienį, birželio 29 
d. vakare Toronto Lietuvių 
Namuose numatomas lite
ratūros ir muzikos vakaras, 
ir atidaroma meno paroda, 
kuri tęsis iki liepos 4 d.

Taip pat ketvirtadienį po 
pietų Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga organi
zuoja Ontario ežere ekskur
siją laivu. Ten veiks bufe
tas, vyks šokiai ir kitokios 
pramogos. Tai bus itin pui-

KADA VARIAGAI BUVO BEDARBIAI
Rusijos istorija praside

da pasaka apie bedarbius 
variagus. Esą, rusiškų pa
dermių pasiuntiniai atvyko 
pas variagų padermių vadu
kus ir pareiškė jiems: mū
sų žemė plati ir derlinga, 
bet tvarkos neturime. Atvy
kite pas mus ir valdykite 
mus ir kunigaikštaukite . ..

Variagų žemėje buvo tuo 
laiku nedarbas. Trys bedar
biai variagu kunigaikštukai 
neturėjo kas veikti. Susi
krovę čemodanus, jie nuka
ko Į rusiškų padermių gy
venvietes. čia jie Įsteigė 
Rusijos valstybę.

Ar variagų epizodas ne
pasikartoja ir lietuvių išei
vijos tvarkymesi ? Smarkūs 
vyrukai, be atsiprašymo ke
tina kunigaikštauti, moky
dami išeivėlius politinio 
ekstremizmo, utopiškų sap
nų. Tema plati, verta Antro 
kaimo siužetų.

Kiekvienas gali dūkti, 
kaip jam patinka, bet nega
lima skelbti blefų ir istori
nės netiesos. Toks elgesys 
priverčia protestuoti.

Kalbame apie dr. A. Štro
mo politinių indoktrinacijų 
rekolekcijas, kurios prave
damos gana plačiai ir tran
kiai. Štromo tvirtinimus de
da ir mūsų spauda, bet rei
kėtų bent greta dėti ir būti
nus komentarus. Tarp pa
vyzdžių pavyzdėlis:

Štromas tvirtina: „Lie
tuva, jos kultūrinių sluogs- 
nių pastangų dėka, XX a. 
galutinai susiformavo tokiu 
būdu i kompaktinę bei mo
dernią tautinę visuomenę, 
kuri, palankiom politinėm 
sąlygoms susidarius, 1918 
m. vasario 16 d. pa jėgė su
kurti ir savo tautinę valsty
bę.

šis tvirtinimas iškreipė 
istorinę tiesą. Tautinis bei 
valstybinis lietuvių pabudi
mas vyko kelių šimtmečių 

ki proga pabendrauti lietu
viškajam jaunimui. Norin
tieji ekskursijoje dalyvauti 
registruojasi pas vadovę D. 
Juozapavičiūtę tel. 767-5637

Norintieji rezervuoti vieš
bučiuose kambarius krei
piasi Į VI. Dauginį, 1613 
Bloor St. West, Toronto, 
Ont., Vanada M6P 1A6, tel. 
1-416-533-1121. Rezervaci
jos bns priimamos iki bir
želio 1 d. sekančiuose vieš
bučiuose: Royal York, Ho- 
tel Toronto, Sheraton Hotel, 
Westbury ir Lord Simcoe. 
Pasaulio Lietuvių Dienos 
angliškai vadinasi Lithua- 
nian World Festival, todėl 
su angliška publika visada 
tą vardą ir naudoti.

Artimiausiu laiku Chica- 
goje pradės veikti PLD in
formacijos centras. Ten bus 
galima ir viešbučių rezerva
cijas padaryti. Ruošiamas 
PLD vadovas, kur tilps visų 
trijų renginių programos. 
Tat visi ruoškimės i PLD.

PLD Tnf.

RIMAS DAIGŪNAS

bėgyje. Istorijoje nėra pa
vyzdžių kelių metų bėgyje 
(čia, pagal Štromą, aštuo
niolikos metų tarpe), ”susi- 
formudti modernia ir kom
paktine tautine visuome
ne”. Vasario 16 d. Lietuvos 
Taryba nesukūrė valstybės, 
bet pareiškė gyventojų va
lią valstybingumo klausi
mu. Lietuvos valstybė ne
buvo sukurta, bet buvo at
statyta. Tų sąvokų skirtu
mas pabrėžtas Vasariod 16- 
sios nutarime. Tos dvi są
vokos turi didžiulę reikšmę 
konstitucinėje teisėje. T tu 
sąvokų tysą Įeina geopoliti
niai, etniniai ir istoriniai 
aspektai.

Visa šitą privalu žinoti 
ir istorinę tiesą, bei istori
nio fakto aplinką imti jos 
visumoje.

Atkurtoji Lietuvos vals
tybė nebuvo ”tautinė vals
tybė”, kaip Štromas klaidi
na savo klausytojus. Kon
stitucinėje teisėje ”tautinė” 
ir ”demokratinė” valstybės 
yra visiškai skirtingo tipo 
organizmai. Vasario 16 die
nos Lietuvos Tarybos nuta
rimo akcentuojama: ”Lie- 
tuvos taryba skelbia atsta
tanti nepriklausomą demo
kratiniais pamatais sutvar
kytą Lietuvos valstybę”.

Mitinginės eliokvencijos 
polėkyje Įmanoma klysti, 
naudoti netikslius išsireiš
kimus. Bet tos naivios klai
dos bado akis, kada jos žėri 
spaudoje. Sustoję tiktai ties 
viena tokių „klaidelių”, tu
rėtumėm gal ir protestuoti 
dėl tokio lengvabūdiško 
”tvarkymosi” su Lietuvos 
istorijos fundamentai i a i s 
faktais.

Išvengti tų klaidų nesun
ku. Reikia Įsiskaityti į Lie
tuvos Tarybos vasario 16 d.

I°MCL0B CLV
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ZIP
PRESIDENT
m.B.C.
30 ROCKERFELLER PLAZA
NEVYORK NY 10020 ' !

DEAR PRESIDENT: j

IT WAS WITH SADNESS THAT ONE MATCHED "HOLOCAUST" AND ITS 
PORTRAYAL OF MAN'S INHUMANITY TO MAN AND WITH HOPE THAT SOMETHING 
LIKĘ THAT WILL NFVER HAPPFN AGAIN. HOMEVER, A SIGNIFICANT 
OUESTI0N AS TO THE VFRACITY OF THE HISTORICAL INTEGRTTY OF SO"E 
TAFTS OF THE F1LM IS RAISED 0Y CERTAIN LAPSĖS IN FACTUAL INFORM-

ATION.
FOR INSTANCE, THE FILM SEVERAL TIMES MENTIONED "LITHUANIAN 

SS”, BŪT THERE WAS NO SUCH THING AS A LITHUANIAN SS. IN FACT, 
THREE MOBILIZATIONS ORDERED BY THE GFRMANS IN OCCUPIED LITHUANIA 
FAILED BECAUSE THEY MERE BOYCOTTED BY THE LITHUANIANS.

IN THE MEALTH OF DOCUMENTED EVIDENCE, PLEASE REFFR TO THE 
FOLLOMING: DAVID LITTLEJOHN, THE PATRIOTIC TRAITORS, THE STORY OF 
COLLABORATION IN GERMAN OCCUPIED EUROPE 1940-1945 (DOUBLEDAY, 
N.Y. 1972). THE LITHUANIANS AS WELL AS THE POLES AND GREEKS WERE 
SIGNIFICANTLY ABSENT AS SS. SOVIET SOURCES ALSO, AS PUOTED BY V. 
STANLEY VARDYS, LITHUANIA UNDER THE SOVIETS (PRAEGER, N.Y. 1965) 
STATĖ THAT "LITHUANIAN YOUTH MASSIVELY RESISTED THREE MOBILIZATIONS 
INTO THE GERMAN ARMED FORCES...ALL MOBILIZATIONS FAILED."

IN VIEW OF THE FACT THAT "HOLOCAUST" WAS SUCH A MIDELY 
ACCLAIMFD MINI-SERTES AND THE SUBJECT OF MIDESPREAD DISCUSSION, 
WE FFEL THAT IT IS IMPORTANT TO PUBLICIZE THE ABOVE NOTED FACTS IN 
ORDER TO FORESTALL ANY POSSIBLE MISGUIDFD FEELINGS OF ILL-UILL 
TOWARD‘THE LITHUANIAN PEOPLE, WHO HAVE HISTORICALLY HAD GOOD 
RELATIONS WITH THE JEWS.

REOUEST NBC PLEASE CORRECT THE UNTRUE PORTRAYAL THAT 
LITHUANIANS HAD AN SS. THEY DID NOT.

STNCFRELY vnURS
DR V STANKUS
VICE PRESIDENT7INTERNATI0NAL AFFAIRS
LITHUANIAN AMERICAN COUNCIL INC
5001 MAYFIELD RD
CLEVELAND OHIO 44124

(DR V STANKUS/5001 MAYFIELD RD/CLEVELAND OH 44124/FN/2163S135P0/ 
545/T/CFN7DR V STANKUS).

ACCEPTED 
02124

Ryšium su filmo ”Holocaust” rodymu televizijoje, kur 
lietuviai išvadinti SS žydų žudikais, ALT Clevelando sky
rius pasiuntė NBC stočiai tokio turinio protesto telegi amą.

PRO O 
ŽIŪRONĄ

PENKMEČIO apžvalgoje 
LB vakaronių Clevelande 
(Draugas Nr. 93), St. B. iš 
naujo įrodinėja (klystantiems) 
Bendruomenės visapusišku
mą. Ir ‘natūralų’ pasidalini
mą darbo sritimis (kol tai yra 
Bendruomenės ribose) ...

Apgailestaudamas sėkmės 
ribotumą, šalia to, kad vaka-, 
rones lankydavo tik 20-60 as
menų, pateisina - ‘Pavyz
džiui, vietiniam mūsų laikraš- ' 
čiui šie pokalbiai taip pat bu- j 
vo visiškai neįdomūs.’

Pašalinio stebėtojo tokia I 
prielaida būtų atleistina. Ta- 1 
čiau duodančiam penkmečio ! 
apžvalgą, ir žinančiam vietos f 
sąlygas, tai jau yra tendencin- į 
gas prasilenkimas su tiesa. j 

Jokia paslaptis, kiekvienam • 
besidominčiam, kad laikraštis i 
apmokamų korespondentų, i 
kuriuos galėtų pasiųsti pagal - 
reikalą ar norą, neturi. Nuo Į 
pačių organizatorių didele da
limi pareina, kaip plačiai jų 
renginiai yra reklamuojami. 
Pagal gautas informacijas te
gali laikraštyje atsispindėti 
vietovės veikla. Visų pastan
gomis vietinė kronika gali bū
ti išskirtinai gera - įvairi ir įdo 
mi. Vadovaujančiųjų toleran
cija ir siekis galėtų čia būti 
pavyzdžiu gyvu.

Bet, kada tariamos vieny
bės (kad ir ‘visapusiškos’) var
dan stengiamasi nuvertinti ki
tus nepagrįstais kaltinimais - 
nesunku suprasti entuziazmo 
stoką jų pačių vakaronėms.

Ir taip - vietiniam laikraš
čiui negavus jokių pranešimų, 
skelbimų ar renginių aprašy
mų - St. B. pasipasa
kojo ir ‘pasiguodė’ ... laikraš
ty kitam mieste.

O sakoma gi, kad ‘blogas 
tas paukštis, kuris savo lizdą 
teršia’ ...

Ego

1918 metų nutarimo tekstą. 
Gera tuo klausimu infor
macija gautina ir Lietu
vių Enciklopedijoje (tomas 
XXXIII, pusi. 212-217).
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Diplomatijos paraštėje (53) Vaclovas Sidzikauskas

Stalino patyčios
Prisimenu keletą jaudi

nančių pasikalbėjimų su iš 
Maskvos sugrįžusiu savo 
kolega Ladu Natkevičium. 
Jis rimtai galvojo nusižu
dyti ir kad aš jo žodžiais 
patikėčiau, graibėsi kišenė
je turėto revolverio. Jis no
rėjo, kad aš tiksliau, iš pir
mojo šaltinio. žinočiau 
Kremliuje vykusių derybų 
su Stalinu ir Molotovu visas 
peripetijas, piktinosi Stali
no klasta ir veikmainišku- 
mu. Molotovo neslepiamu 
ciniškumu, rusiškuoju šovi
nizmu ir jo dideliu bukumu, 
apie kuriuos man man iau 
anksčiau buvo minėjęs Jur
gis Baltrušaitis. Pavyzdžiui. 
Ispanijos pilietinio karo 
metu, kuris kartu buvo ir 
karas tarp Vokietijos nacių 
ir Italijos fašistų iš vienos 
pusės ir pasaulinio komu
nizmo iš kitos, labiau susi
rūpinęs Rusija nei komu
nizmu, Stalinas, anot J. Bal
trušaičio, sakydavo: "nusi
bodo man tie ispanai". Is
panijos auksą, tačiau jis 
mielai "priglaudė”. Iškil
mingame bankete po 1939 
m. spalio 10 d. Lietuvai už
kartos Draugiškumo ir Abi
šalės Pagalbos sutarties, 
įgalinusios Rusiją turėti sa
vo karines įgulas Lietuvoje, 
pasirašymo, Stalinas kėlė 
taurę už Lietuvą, ramino 
Lietuvai atstovavusius Bi
zauską, Urbšį, gen. Raštikį 
ir jį, Natkevičių, kad Lietu
vos nepriklausomybė, iki jis 
bus gyvas, nėra pavojuje. 
"Pažiūrėkite į Čia sėdinčius 
didžiarusius Molotovą ir 
Ždanovą”, sakė jis, "jei tik 
jie turėtų galią, mielai jus 
prarytų, bet aš, mažos, kaip 
ir jūs, gruzinų tautos sū
nus, neleisiu jiems to pada
ryti ; nebijokite ir Lietuvos 
žemės ūkio sukolchozinimo, 
nes jo nebus; aš žinau, kad

lietuvis ūkininkas yra indi
vidualistas, kolchozai jam 
yra nepriimtini, be to ir pas 
mus, Rusijoj, jie savęs ne
pateisino”. Bizauskui pagy
rus kaukazišką vyną, Stali
nas čia pat paliepė atnešti 
keletą to vyno bonkų, kad 
jis parsivežtų į Kauną. Vė
liau, kai Maskva pradėjo 
negailestingą Lietuvos prie
vartavimą, lyg ir teisinda
masis Stalinas tvirtino Nat
kevičiui, kad lietuvių tauta 
padariusi fatališką istorinę 
klaidą, prarasdama savo ba
joriją ir ją atiduodama ki
toms tautoms, kas lietuvių 
tautą labai susilpnino. Taip 
sakė Stalinas, kuris žiau
riausiu būdu sunaikino ne 
tik rusiškąją, bet ir savo 
tautos, gruzinų, bajoriją ir 
inteligentiją.

Su Natkevičium mudu ly
gindavome Molotovo ir jo 
pirmtako Sovietų užsienių 
reikalų komisaro pareigose 
Maksimo Litvinovo, laiky
seną Lietuvos atžvilgiu. 
Prisiminėm prieš metus su 
viršum Litvinovo pasakytą 
atsisveikinimo kalbą Jur
giui Baltrušaičiui, kurį 1939 
m. balandžio mėn. Lietuvos 
pasiuntinio Sovietų Sąjun
gai pareigose pakeitė L. 
Natkevičius. Pasaulį tuo
met jaudino brutalus Hitle
rio žygis į Austriją ir Čeko
slovakijos, su Benešu prie
šakyje, kapituliacija. Kaip 
griežtai, vienerių metų bė
gyje, pasikeitė sovietų poli
tika Lietuvos atžvilgiu ir 
kaip Maskvos žiauriai buvo 
traktuojami iškviesti Lie
tuvos ministeris pirminin
kas ir užsienių reikalų mi
nisteris !

Paleckiui perdavęs val
džią Merkys išvyko į Palan
gą poilsiui, o pirmąją sovie
tinio plano dalį įvykdęs De
kanozovas išskrido į Mask

vą. Maždaug po savaitės lai
ko man paskambino Merkys 
prašydamas pas jį ateiti, 
nes turįs svarbų reikalą. Po 
mano sugrįžimo iš Talino 
dar nebuvau su juo matęsis. 
Man atėjus, Merkys pasakė, 
kad jis tą rytą iš Maskvos 
sugrįžusio Dekanozovo iš
kviestas, nes pastarasis at
vykęs iš Maskvos sakėsi 
jam atvežęs ką tai svarbaus 
ir prašė pas jį užeiti.

”Kaip Tu manai, ką jis 
man iš Maskvos atvežė?” 
manės paklausė Merkys.

Kaip tas žydas, kuris į 
klausimą atsako klausimu, 
aš jam atsakiau: ”0 ką Tu 
manai ?”

"Aš spėju”, sakė Merkys, 
"Kad Dekanozovas man at
vežė pasiūlymą būti Lietu
vos valstybės kontrolie
rium, nes ta vieta tebėra 
neužimta".

Nustebęs aš pasiteiravau, 
ar jis tokį pasiūlyma priim
tu iš Dekanozovo. Merkiui 
tylint, aš jam sakiau, kad 
mano įsitikinimu jo spėji
mas yra klaidingas ir Deka
nozovas. greičiausia, jam 
atvežė Molotovo padėką už 
klusnų Maskvos plano įvyk
dymą. "Netrukus viskas pa
aiškės”, atsakė Merkys.

Po piet mudu vėl susiti- 
kova. ”Tavo teisybė, Deka
nozovas atvežė man Moloto
vo padėką”, nusiminęs pa
sakė man Merkys, ir išvyko 
atgal į Palangą.

(Bus daugiau)

WANTED AT ONCE JOURNEYMEN 
OR IST CLASS

TOOL AND DIE MAKERS
For building and repair of small dies 
mušt have job shop experience and be 
able to sėt up work from blue prints 
and close tolerance.

HOLY SPRING DIVISION
400 Elm Street 

Holly, Michigan 48442 
313-634-8281

(16-25)

1978 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ
Vienos savaitės kelionė j Lietuvą gegužės mėn. 14-22 d. šešios dienos 

Lietuvoje. Kaina 849 dol.

BALTIC 
TOURS

Dviejų savaičių keliones į Lietuvą, Austriją 
ir Vokietiją iš Bostono, New Yorko, 

Clevelando ir Detroito
Birželio 20 — liepos 4, liepos 8 — 22

Lietuva, Austrija ir Vokietija... 1 naktis Maskvoje, 6 
naktys ir 5 dienos Vilniuje su 1 dienos ekskursija Į 
Kauną, 1 naktis Maskvoje, 3 naktys Vienoje ir 3 naktys 

Muenchene.
Nuo rugpiūčio 13 iki rugpiūčio 27

Lietuva, Vokietija... 1 naktis Maskvoje, 6 naktys ir 5 
dienos Vilniuje su 1 dienos ekskursija į Kauną, 1 naktis 
Maskvoje, 4 naktys Muenchene, romantišku keliu į Frank

furtą ir 2 naktys Frankfurte.

Visos grupės bus lydimos patyrusių palydovų.

Daugiau informacijų kelionių į Lietuvą reikalu prašome kreiptis
*

Algirdas Mitkus arba
I
I

Baltic Tours
8 White Oak Road

Newton, Mass. 02168 
(617) 969-1190

Clevelande:
.(216) 692-1707

Detroite:
(313) 453-8614

IIUUIIUIHIlIUiillUIK

Champion Spark Plua Ceramic 
Division offors oncellont full 
rangu of bonofits and working 
conditions.TOOLMAKERS

Applicants should be įour- 
neymen or equivalent and 
be able to work any shift. 
Apply in person between the 

hours of 8 a.m. and 4 p.m. Monday thru
Friday at:

CHAMPION SPARK PLUG CO.
Ceramic Division

20000 Canner Avenue 
Detroit, Mich. 48234

An equai opportunity ompbyor Fomalo/Molo
(18-21)

ENGINEERING TECHNICAL 
OPPORTUNITIES

VViIliams Research Corporation, an innovative technological leader in 
the development of small gas turbine engines for diverse appiications 
in industry and goverment, is staffing-up its model suburbau piant 
facility. Oustanding opportunities exist for imaginative engineering 
and technical talent in the following priority areas:

ENGINEERING iiinnTiiiimm;rrTir»:nTLLTrr7!n!~iiiTrrr

Sr. Manufacturing Engineer 
Welding Manufacturing Engineer 

Industrial Engineer
Metallurgical Engineer (Sr. or Jr.)

TECHNICAL gs

Technical Writer
^55B 1̂-ūiūb-,ūm GROUP LEADER i: r. 1111 n i n L i rm~h nr m r m. mi i įgrnmilj UH

(DRAFT1NG/CHECKING)

Extensive experience in checking and/or supervision of drafting and 
checking activites. Requires thorough knovvledge of ANSI Y 14.5. 
Prefer gas turbine experience.

RnSinin.uuuuuHnu^nmnmrinhn CALL COLLECT
Mr. Dean Hardestv

1 - 313 - 624 - 5200
We offer an except.ional range of starting salaries. a comprehensive 
benefit program an outstanding working environment and a solid 
policy of promotion from vvithin.
If unable to call, please forvvard resume in confidence to:

THE PERSONNEL DEPARTMENT

, i m m m mm m ip< i UliTinn
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VVILLIAMS RESEARCH CORPORATION 
2280 WEST MAPLE ROAD 

WALLED LAKE, MICHIGAN 48088
An Equal Opportunity Employer M/F

(15-19)
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ROBERPS-JOHNSON INDUSTRIES, INC.
★ IMEDIATE OPENINGS

• TOP PAY _]_ EXCELLENT BENEFITS
• RET1REMENT PROGRAM
• VACATION
• PAID HOLIDAYS

★ FIRST CLASS FITTERS
• UP TO $7.50 PER HOUR

★ SECOND CLASS FITTERS
• UP TO $6.75 PER HOUR

★ DRILLlNG RIG-UP PERSONNEL
• UP TO $7.25 PER HOUR

FIRST CLASS BURNERS 
UP TO $7.50 PER HOUR 

Contact CLYDE MILLS 
(713) 676-2636 

210 Magnolia, Galena Park, Texas 77547 
An Equal Opportunity Employer

OPPORTUNITY FOR EXPERIENCED
Factory Help

FABRICATION FOREMAN 
ASSEMBLY FOREMAN 

ASSEMBLERS 
PUNCH PRESS OPERATORS 

DIE SETTERS
APPLICATIONS ACCEPTED

BETWEEN 8-IOAM • MON. THRU FRI.
PERFECLITE, INC.

1457 EAST 40TH STREET, CLEVELAND, OHIO 44103 
(13-19)

MACHINIST
Grinders ID and OD

A/C Chuckers
N/C Turning 

Floor Inspector
A p

Experienced Operators 
Good Wages 

Paid Benefits 
Overtime

ly:

Glenridge Machine Company
4185 Glenridge 

South Euclid, Ohio 44121
An Equal Opportunity Employer
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KŪRYBA
Perskaičius dešimtąją SPORTAS NEPRIKLAUSOMOJE

LIETUVOJE

šių metų pradžioje pre
numeratorius pasiekė NAU
JOSIOS VILTIES dešimtas 
numeris, redaguotas Alek
so Laikūno. Tai stambus 
160 puslapių politikos ir 
kultūros žurnalas, išleistas 
1977 metų data.

Mečys Valiukėnas susu
muoja penkių lietuvių pa
stangas, ieškant susitarimo 
tarp dviejų veiksnių — 
ALTos ir JAV LB-nės. JAV 
Krašto valdyba, atsisakyda
ma priimti penkių visuome- 
ninkų pasiūlytą tarpinin
kauti, sužlugdė jų pastan
gas ir paliko reikalą nesu
tvarkytą.

Vytautas Alantas rašo 
apie Baltų tautų ateities

KALBOS VARGAI
T. KLYGA

Kalbą visi vartojam, tad 
privalu visiem jos klausi
mais domėtis. O tai sudė
tingas žmogiškos prigimties 
kultūrinis turtas, čia nėra 
gana gramatinių taisyklių, 
reikia ir visapusiškesnio iš
manymo, ir grožinio jaus
mo, net ir praktinio patogu
mo, garsinio sklandumo 
nuovokos. Pamenam, kai 
pokario ateivių bangai čia 
atplūdus ir mokslingesne 
kalba besigiriant, senieji 
lietuviai juoku plyšo išgir
dę: apipavidalinimas! As
tuonių skiemenų žodis, lyg 
indų maharadžos vardas! 
Kažkas ir mergvakarį buvo 
„protingai” įkeitęs 8 skie
menim: priešvestuvinis po
būvis!

Kai kurie biurokratai įsi
vedė bendraraštį, esąs tiks
lesnis, o ir gana taisyklin
gas. Tačiau žodžio bendras 
reikšmė labai plati: gali 
reikšti žmogų, knygą, arklį, 
mintį, vaizdą, mišką etc. 
Taigi — blankus, beveik be
prasmis. Tik vietą užima, 
tad verčiau rašyti tik: raš
tas. Irgi kaip neskoningai 
ausį rėžia viduriniai skie
menys — drara (net dantį 
skaudina). Taip tad ir pras
me, ir forma šis žodis at
grasus. Kodėl tad gujamas 
laukan atitikmuo — aplink
raštis? Juk šis taip švelniai 
skamba, o ir vaizdingai nu
sako tikslą: raštas iš įstai
gos ar organizacijos centro 
pasklinda aplinkui visom 
pusėm — į skyrius, kuopas, 
į centro mažus padalinius... 
Ne, aplinkraštį keisti bend- 
raraščiu neverta. Kas turi 
bent kiek kalbinio skonio ir 
kurio dar nenudilusi vaiz
duotė. tas tai supras.

NAUJĄJĄ VILTĮ

problemas. Jo straipsnis 
„Paskutinieji aisčiai didžio
joje kryžkelėje” vertas di
desnio dėmesio ir mūsų 
veiksniai bei pavieniai as
menys, turėtų rimtai susi
rūpinti Pabaltijo tautų 
glaudesniu bendravimu ir 
gal net susijungimu j vieną 
bendrą valstybę.

Kazimieras Nausėdas 
straipsnyje — „Viltis atei
na iš bevilčių” komentuoja 
naująją filosofiją, liberalų 
siautėjimą ir jų įtakos men
kėjimą.

Dr. Aleksandras Plateris 
— „Senosios Lietuvos tei
sės raidoje” apžvelgia isto
rinę teisės eigą, statutų kū
rimą ir kilmę.

Jonas Balys straipsnyje 
„Apie mitologiją iš esmės”, 
primena rašančius už gele
žinės uždangos mitologijos 
temomis ir galinėjasi su ar
cheologe M. Gimbutiene bei 
kalbininku A. J. Greimu.

Dr. Jonas Vengris, stu
dijoje „žemės ūkis ir ap
linka” moksliškai analizuo
ja žemės ūkio taršą ir įta
ką į žmogaus gyvenimą.

Kazys Velykis „Lietuvių 
kalba okupuotoje Lietuvo
je”, 1940-1970 metų apžval
ga. Tai rimta studija apie 
okupuotos Lietuvos moks
lininkų pastangas išlaikyti 
gryną lietuvių kalbą litera^- 
turo j e ir gyvenime. Išvar
dina visą eilę lituanistų ir 
jų veikalų, sielojasi lietuvių 
kalbos ateitimi. Studija ver
ta išskirtino dėmesio.

Birutė Pūkelevičiūtė, mi
norinėje humoreskoje — 
Vakaras Varniuose — pasi
telkusi kunigaikštį Vytau
tą Didįjį, vyskupą Motie
jų Valančių ir patriarchą 
dr. Joną Basanavičių, svar
sto lietuviškas problemas.

Jurgis Gliaudą kritikinia- 
me straipsnyje — „Romu
aldo Spalio opopejos dalis”, 
analizuoja R. Spalio vienos 
kartos ciklo penktąją knygą 
„Mergaitė iš geto”.

Naujų knygų skyriuje — 
Jonas Litas rašo apie A. J. 
Kasulaičio angliškai iš
leistą knygą „Lithuanian 
Christian Democracv” (Lie
tuvių krikščionių demokra
tija) .

Antanas Diržys prisime
na mirusį Korp! Neo-Lithu
ania steigėją, teisininką 
Jurgį Dargį.

Plati lietuviškos veiklos 
apžvalga: Amerikos lietu
vių tautinės sąjungos sei
mai ir vadovybės, Korp! 
Korp! Neo-Lithuania 12-sis 
suvažiavimas (mv), Ateiti
ninkų IX kongresas Cleve
lande (A. Garka).

A. JUODVALKIS

NAUJOJI 
VILTIS

POLITIKOS IR 
KULTŪROS ŽURNALAS

1977
Nr. 10

Skyriuje — Namie ir sve
tur — rašoma apie žmogaus 
teises, vienašališką nusi
ginklavimą, p a s i d avimo 
nuotaikas, prezidento sun
kią naštą (J. D.).

Spaudoje ir gyvenime — 
kalbama apie pabaltiečių 
jaunimo domentracijas Wa- 
shingtone, riaušes okupuo
toje Lietuvoje, šen. R. Dole 
pasisakymas apie žmogaus 
teises ir Baltijos valstybes, 
Vilniaus lituanistinių kursų 
reikalu, tariamąjį bendra
darbiavimą be pagražinimų, 
pasmerktus pavergtuosius 
sūrūs inimui, pogrindžio 
spaudą pavergtoje Lietuvo
je.

Užsklandai Broniaus Ne- 
micko straipsnis „Belgrado 
konferencijai įpusėjus”.

Šioje N. Viltyje yra rim
tų studijų, aktualių straips
nių, lietuviško gyvenimo 
įvykių. Patartina visiems 
pasiskaityti ir susipažinti 
su dirbamais darbais lietu
vybei išlaikyti ir Lietuvos 
laisvei atgauti.

Naujoji Viltis, politikos 
ir kultūros žurnalas. Leidė
jai: L.S.T. Korp! Neo-Li
thuania ir Amerikos Lietu
vių Tautinė Sąjunga. Leidė
jų taryba: Teodoras Blins
trubas (pirm.), Jonas Jur
kūnas, Bronius Kasakaitis 
ir Mečys Valiukėnas. Re
dakcinė kolegija: Dr. Jonas 
Balys (pirm.), Aleksas Lai- į 
kūnas ir dr. Bronius Nemic- 1 
kas. šio numerio redakto-Į 
rius Aleksas Laikūnas. Ad- 
ministratorius: Bronius Ka- | 
sakaitis, 7150 So. Spaulding Į 
Avė., Chicago, III. 60629,1 
(312-778-7707). Spaudė — I 
VILTIS, Clevelande. šio nu
merio kaina 4 dol.

• Dirvos novelės konkur
so jury komisija, atrinkti i 
1978 m. premijai novelę, su
daryta iš šių asmenų: Al
fonso šešplaukio-Tyruolio, 
Elenos Songinienės ir An
tano Juodvalkio.

Premija 600 dol. Mecena
tas Simas Kašelionis.

Jonas Narbutas, pa
stoviai gyvenąs Mont- 
realy, Kanadoje, jau 
kuris metas laikosi 
Chicagoje, čia dirba 
skaitydamas korektūrą 
jo parengtos knygos 
apie smurtą Nepriklau
somoj Lietuvoj. Auto
rius mielai pasidalino 
mintimis apie minėtą 
knygą ir jos spausdini
mą, išleidimą.

— žinau, kad esi paren
gęs spaudai viso Nepriklau
somos Lietuvos laikotarpio 
lietuvių judėjimo istoriją, 
kroniką ar kaip kitaip va
dintiną leidinį. Norėčiau iš
girsti apie tai truputį dau
giau ...

— Taip esu paruošęs lei
dinį „Sportas Nepriklauso
moj Lietuvoj’’, kurio pirmo
sios knygos (1919-1936 m.) 
jau baigiama skaityti ko
rektūra, o ir antrosios kny
gos (1937-1940 m.) redak
cija baigta ir rankraščiai 
atiduodami spaustuvei rink

. €<< (e< tM
SKIRPSTAS i

Svetur augančio jaunimo tautiniam ugdymui itin svarbu ne 
tik rimta, pastovi, sava mokykla, bet ir tinkama skaityba, kny
gos. Dar caro priespaudoj, vos spaudą atgavus, akyli veikėjai 
tuoj suprato pirmaeilį uždavinį: nuo pat mažens lietuviškai 
šviesti jaunimą! Prie Šaltinio Seinuose 1906 m. imta leisti savai
tinį Šaltinėlį vaikam. Jaunieji jį mėgo ir atmintinai kartojo 
Svirno Žvynės ar Ks. Vanagėlio eilutes; čia rašė P. Mičiulis, 
M. Šeižys Dagilėlis, Margalis, A. Žalvarnis, A. Giedrius, net 
Vaižgantas. Leidinys ėjo, ligi 1915 m. karas sustabdė. Jis atli
ko žymų vaidmenį savo patrauklumu mažiesiem, sklandžia kal
ba, linksmai žaimingu, įvairiu turiniu. Ir jis išugdė tą herojinę 
savanorių jaunuolių kartą, kuri tokia stebuklinga narsa — be 
išteklių, be didesnių mokslų ir be karinio patyrimo — atkovojo 
Lietuvai laisvę 1918 m. Daug kam nesuprantama, kaip tuomet 
tauta, baisiam skurde, Rusijos vergovės nualinta, karo frontų ir 
okupacijų nusiaubta, be kultūrinio elito — iš nieko atkūrė vals
tybę! Tai Įvykdė tautinių vadų nuovoka, kad ne tik patys veikė, 
bet suskato laiku šviesti jaunąją kartą, sutelkiant pajėgius kū
rybos žmones.

• Dabar vėl tauta veržliai kovoja dėl laisvės prieš paver
gėjus. Šviesuolių jau apstu, svetur lėšų ne stoka, švietimui 
sąlygos erdvios. Bet ar vadovai supranta pirmaeilį uždavinį — 
tautiškai ugdyti jaunimą gera skaityba? Turim daug įvairių 
spaudinių, mokslai ir menai tūkstantinėm globojami, kultūros 
renginiai taip pat. Tik vaikam ir jaunimui, deja, visuotiniu 
mastu ir pastoviai nėra parūpinama tinkamos skaitybos. Kur 
jaunuoliam pavyzdinga periodika? Jei ne moterų vienuolių pa
stangos ir idealizmas, nebūtų nė mažiesiem „Eglutės”. Akis bado 
ši spraga, o dėl jaunimo nuolat tik tuščiai aimanuojam. Argi 
nėra jam lėšų iš tų keliasdešimt tūkstančių, Lietuvių Fondo 
kasmet teikiamų? Ai* nėra pajėgių žmonių? Tokia svarbmena 
pražiūrima, nes tik vyresni ir gudresni moka „teikti prašy
mus”. ..

• O kaip knygos reikalai vaikam ir jaunimui? Argi pakanka 
tik mokykloj vadovėlį paskaitinėti? Atmestinai kada kyštels

- kokį konkursėlį ar netikėtą knygelę — vėl ilga tyla. Vien at
skiri autoriai savo lėšom ką dar pateikia, o kui” visuotinis pa
stovus planas ir darbai? Už šį apsileidimą mūsų vadovai verti 
sunkios pragaro bausmės.

• Tad nors nauja vaikam knygelė mus labai pradžiugina, 
bet kartu skaudina faktas, kad tos knygos neparėmė jokia ben
drinė įstaiga. Atrodo, sava bendrija nė kiek neskatina autorius 
rašyti vaikam ir jaunimui, jiem knygų išleidimu nesirūpina, 
net ir išleistą vertingą knygelę beveik ignoruoja, jos urminiu 
išplatinimu skaitytojuose nesivargina. Lyg vaikų tautinis ugdy
mas — tik paties autoriaus reikalas.

O puiki ši nauja knyga: MILDA KVIETYTĖ, KALNUOSE, 
80 pusi. Įdomūs apsakymai vaikam, Ados Korsakaitės gražios 
iliustracijos — pasigėrėtina dovana mūsų atžalynui.

ti... Leidinys apima Lietu
vos sporto organizacijas, jų 
veiklą, o taip pat visus di
desnius Lietuvos sporto įvy
kius, varžybas, olimpijadas. 
Visa tai teikiama skaityto
jui kronikoligine tvarka, at
seit, patį leidinį galima va
dinti Lietuvos sporto ap
žvalga, kronika ar sporti
nio gyvenimo dienynu.

— Knygos iliustruotos 
sportininkų-ių nuotrauko
mis? Turės sportininkii var
dyną?

— Taip iliustruotos, bet 
su iliustracijų, nuotraukų 
datomis, varžybų pavadini
mais ir varžovų veidais la
bai sunku susigaudyti, todėl 
nesistebėsiu jei bus paklai
dų ... Sakysim, turi ranko
se 1934 m. sportininkų gru
pės nuotrauką. Iš jų apran
gos suprasti, kad tai tarp- 
klubinės rungtynės ir atpa
žįsti vieno kito veidą. Siun
ti atpažintajam ar atpažin
ta jai tą nuotrauką ir prašai 

(Nukelta į 6 psl.)
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(Atkelta iš 5 psl.) 
išvardinti kitus. Gauni at
sakymą, esą gerai, kad nu- 
rodei mano vietą fotografi
joje, būčiau, tur būt, nesu
radęs, kaip nesuradau kitų 
pavardžių!

— Kas paskatino tokios 
apimties leidinį rengti ir iš
leisti?

— Pirmoji priežastis. Lie
tuvių Enciklopedijoje vieto
mis pasigendama tikslesnių 
vardų ir pasekmių (rekor
dų), todėl tariausi galėsiąs 
tuo leidiniu, jame vienoje 
knygoje surinktais davi
niais, prisidėti prie LE pa
tikslinimo bei papildymo. 
Antra. Okupuotoje Lietuvo
je tik dalis buv. laisvos Lie
tuvos sportininkų links
niuojami tokiais, kita didelė 
jų dalis, joje visai pasitrau
kusieji iš krašto, yra iš
braukiami iš visų leidinių 
ir net jų pavardės iškaltos 
iš memorialinių lentų ... Ir 
trečia. Nepriklausomoj Lie
tuvoj dirbdamas Kūno Kul
tūros Rūmuose, Kamuolio

GLOBE PARCEL SERVICE, INC. 
oficialiai praneša savo gausiems klijentams, 
MUITU APMOKĖTŲ DOVANINIŲ SIUNTINIŲ 

giminėms Lietuvoje ir USSR tęsiama toliau kaip buvo per 
pastaruosius 45 metus.
KIEKVIENAS SIUNTINYS APDRAUSTAS. 
GAVĖJAI NIEKO NEMOKA.

SIUNČIANT DOVANAS-SIUNTIN1US savo 
giminėms, yra geriausias kelias suteikti jiems 

džiaugsmo.
Siuntiniai priimami šiose Įstaigose ir skyriuose:

Globė Parcel Service, Ine.
723 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106

Tel.: [2151-925-3455
NEW YORK CENTRAL OFFICE:

212 Fifth Avė. Room 709 
NEW YORK, N. Y. 10010 

Tel.: (212) 685-4537
Atidaryta kasdieną nuo 9 A. M. iki 5:00 P. M. 

šeštadieniais: 10 A. M. — 2 P. M.
BALTIMORE, MD. 21224 
3206 Eastern Avenue
(301)—DI2-2374
CHICAGO, ILL. 60622 
2242 West Chicago Avenue 
(312)—235-7788
CHICAGO, ILL. 60632 
4065 Archer Avenue
(312) —YA7-5980
CLEVELAND, OHIO 44109 
3491 West25St.
(216)—741-8082
DETROIT, MICH. 48210
6720 Michigan Avenue
(313) —894-5350
ELIZABETH, N. JL 07201
956 A Elizabeth Avenue 
(201)—354-7608
HAMTRAMCK, MICH. 48212 
11415 Jos Campau Avenue 
(313)—365-6350
LOS ANGELES, CAL. 90026 
2841 Sunset Blvd.
(213)—413-0177
MINNEAPOLIS, MINN. 55418 
2422 Centrai Avenue N. E.
(612)—788-2545
NEW BRITAIN, CONN. 06052
97 Shuttle Meadow Avenue 
(203)—224-0829
NEWYORK, N. Y. 10003
101 First Avenue
(212)—OR4-3930 

TRENTON, N. J. 08610
Ukrainian National House 
477 Jeremiah Avė.
(609) 392-2455

REIKALAUKITE MUSŲ NAUJO MUITŲ SĄRAŠO

žaidimų Sąjungos reikalų 
vedėju, parengdavau „Fi
ziškojo Auklėjimo” žurna
lui sporto gyvenimo apžval
gas. Tada man ateidavo 
mintis, kad kada nors mūsų 
sporto istorikui tos apžval
gos galės būti labai paran
kios ... Taip prieš penketą 
metų atgimė man mintis, 
pačiam imtis to apžvalgi
ninko darbo. Deja, anų ma
no apžvalgų šiame konti
nente teradau tik dalį, tad 
ėmiau kitus šaltinius — ano 
meto periodinės spaudos 
sporto puslapius ir kt.

— Ar turimas šioms kny
goms leidėjas?

— Leidėjas — pats auto
rius. Leidžiama tūkstantis 
egz., nesivaikant nei pelnų, 
nei išlaidų išlyginimo. Dir
bau keturis metus, kol su
telkiau reikiamą medžiagą. 
To siekdamas lankiausi ei
lėje vietovių, kaip prel. J. 
Juro „Alkos” muziejuje, Tė
vų Marijonų Marianapoly 
bibliotekoje, Seserų Kazi- 
mieriečių vienuolyne, Chi-

CLEVELAND, OHIO 44134 
5432 Statė Rd.
(216)—749-3033
PHILADELPHIA, PA. 19123 
1013 N. M ar s h all Str.
(215)-925-8878
ROCHESTER, N. Y. 14621 
681—683 Hudson Avenue 
(716)—544-2151
SAN FRANCISCO, CAL. 94122 
1236 Ninth Avenue
(415)—564-7981
SEATTLE, WASH. 98125 
115516th Place N. E.
(206)—EM3-5556
SOUTH RIVER, N. J. 08882
168 Whitehead Avenue 
(201)—257-2113
VINELAND, N. J. 08360 
Parish Hali, W ėst Landis Avė. 
(609)—696-9796
WORCESTER, MASS. 01605 
82 Harrison Str.
(617)—798-3347
BROOKLYN, N. Y. 11222
661 Manhattan Avė.
212-389-6747

WHEAT RIDGE, COLO. 80033 
4330 Quay Str.
(303)-422-4330
SYRACUSE, N; Y. 13204 
318 S. Wilbur Avenue 
(315-476-6958 

cagoje, Br. Kviklio archyve, 
New Yorko miesto bibliote
koje ir kt. Tariuos su vienu 
knygynu Chicagoje, dėl to 
leidinio išplatinimo. Spaus
dina Morkūno spaustuvė. 
Tai mano dovana Lietuvai 
ir pagarba ano meto entu
ziastams sportininkams.

Mečys Valiukėnas

PHILADELPHIA
BALFO 52-RAS VIETOS 

SKYRIUS
1978 balandžio 16 d. vi

suotinas susirinkimas išrin
ko skyriaus valdybą. F. 
Andriūnas, O. Kreivėnienė,
H. Misliauskas, R. Robor- 
taitė, kun. K. Sakalauskas, 
V. šuopys ir A. špakaus- 
kienė. 1977 m. skyrius buvo 
suruošęs viešas vaišes ir 
pravedės metinę rinkliavą, 
kurioje surinkta 1,700 dol. 
ir persiųsti Balfo centro 
valdybai. Mirus visų ger
biamam ir mylimam, buvu
siam Philadelphijos gyven
tojui dr. J. Puzinui, skyrius 
užpirko mišias šv. Andrie
jaus bažnyčioje, kurios 
įvyks š. m. gegužės mėn. 13 
d. (šeštadienį), 9 vai. ryto.

VILTIES CHORO 
KONCERTAS

Koncertas įvyko š. m. ba
landžio mėn. 15 d., kurs gra
žiai pavyko ir sukėlė lėšų 
kelionei į Dainų šventę 
įvykstančią Toronte. Ser
gant ilgus metus chorui va- 
vavusiam Leonui Kauliniui, 
dabar chorui vadovauja ir 
diriguoja jo dukra Anelė 
Kaulinytė. Chorui lėšoms 
sukelti yra sudarytas pagel- 
binis komitetas. Gražu, kad 
visuomenė remia chorą.

„BENDRUOMENĖS 
BALSO” SUKAKTIS

Radijo valandėlė Lietu
vių Bendruomenės remia
ma pradėjusi veikti 1953 
m. balandžio 11 d., jau šven
čia 25 metų sukaktį. Sun
kiai gimusi ir daug pergy
venusi, radijo valandėlė, 
kas šeštadienį lanko ir in
formuoja Philadelphijos ir 
jos apylinkių klausytojus.

Pirmasis radijo valandė
lės vedėjas — redaktorius 
buvo Kostas Ostrauskas. Po 
jo sekė Balys Raugas, Adol
fas Gaigalas (miręs) ir da
bar jau 15 metų vadovauja 
Henrikas Savickas. Tai sun
kus ir ištvermės reikalaujas 
darbas. Radijo valandėlė iš
silaiko iš skelbimų, aukų ir 
parengimų Visus finansi
nius reikalus surištus su va
landėles veikla tvarko ilga
metis iždininkas Gediminas 
Dragūnas. Iškilmingesnis 
valandėlės sukakties pami
nėjimas numatomas suruoš
ti artimoje ateityje. P. M.

WANTED EXPER1ENCF.D 
DROP FORGE HAMMER 

OPERATOR 
JUNIOR DRAFTSMAN OR 

DRAFTSMAN.
2 years minimum experience. 5 day 
week. Steady work & fringe benefits. 
Call or apply to Personnel Manager 

LETTS DROP FORGE 
2714 W. Jefferson 

Detroit, Mich. 482 16 
313-496-1970

(16-21)

■ laiškai Dirvai
Kaip tikrumoje yra su Stonio 

paliktomis plokštelėmis?

Gerb. p. Redaktoriau,
Dirvoje nesenai tilpo LB 

Kultūros Tarybos pirminin
ko ne visai tikslus pasiaiški
nantis straipsnis Jono Sto
nio palikimo atitekimas į 
K. Matuzo rankas.

Daugumas palikimų ati
tenka paveldėtojam veltui. 
Šiuo atveju iš to straipsnio 
kiekvienas galėjo sudaryti 
tokią nuomonę dėl to pali
kimo.

Jonui Stoniui ir jo žmo
nai atvykti Amerikon padė
jau ne aš vienas. Padėjo ki
tas jaunesnis brolis, kuriam 
vėliau atiteko palaidoti ne 
tik Joną Stonį, bet ir jo 
žmoną.

Svarbi archyvinė ir isto
rinė medžiaga pavidale 
plokštelių ir juostų atiteko 
mum prieš mūsų norą, kada 
našlė nerado suinteresuotų 
perimti ir kada vienas vie
tinės radijo valandėlės ve
dėjas pasiūlė jai „ubagiš
ką” sumą. Pagelbėti našlei 
liko viena išeitis, paskolin
ti pinigo be grąžinimo, arba 
nupirkti archyvą, ką su 
broliu pusiau padarėm.

Jonas Stonys bėgdamas 
iš Lietuvos išsivežė kelis 
šimtus plokštelių. Svarbių 
plokštelių. Geriau jis būtų 
pasiėmęs kepalą juodos 
duonos ir paltį lašinių negu 
tokį krovinį sveriantį virš 
40 kilogramų, kurį reikėjo 
tempti iš vežimo ir trauki
nio ar pėsčiam. Jis tikėjo 
išvežęs brangią medžiagą, 
nuogą įrodymą to meto įvy
kių. Mirė nusivylęs, nega
vęs paramos nei įvertinimo, 
nei susidomėjimo šia taip 
sunkiai išgelbėta medžiaga.

Šis palikimas netinka 
triūnyti privačiose rankose 
be jokios naudos, kada ši 
medžiaga šaukiasi dangaus, 
panaudoti ją. Todėl jau eilė 
metų kai klebenamas Lietu
vių Fondas ir kiti, perimti 
ir panaudoti.

Straipsny rašoma, kad 
LBKultūros Tarybos pirm. 
J, Gaila sausio 28 d. buvo 
nuvykęs pas K. Matuzą į 
New Yorką asmeniškai 
„peržiūrėti tos medžiagos”. 
Patikslinami J. Gaila buvo 
atvykęs New Yorkan į Lie
tuvių Bendruomenės apy
gardos suvažiavimą. Tik po 
to atvyko jis pas K. Matu
zą, kur praleido 20-25 mi
nutes „asmeniškai peržiū
rėti tos medžiagos”. Kiek 
galima per tiek laiko per
žiūrėti ar aptarti, ypač kai 
nebebuvo likę to pinigo iš 
Lietuvių Fondo duoto.

Buvo prašyta atskirai 
Lietuvių Fondo New Yor
ko Filatelistų Draugijos 
vardu padėti išleisti knygą 
apie Lietuvos pašto ženklus 
anglų kalba. Buvo 82000 
draugijos sukelta be didelių 
pastangų.

Iš Prancūzijos, Šveicari
jos ir Australijos, lietuvių 
ir nelietuvių. Pardavus kny
gas, pinigai būtų sugrįžę, 
su procentais pavidale jau
nimo auklėjime, lietuviškos 
kultūros iškėlime ir propa
gandoj. Lietuvių Fondas ne
atmetė nei vieno prašymo, 
o pranešė, kad jie šiuos abu 
reikalus perduoda Lietuvių 
Bendruomenės Kultūros Ta
rybai tartis, perduodami 
jiem ir pinigo. Nesulau
kiant paramos, draugija 
kreipėsi į įtakingus ameri
kiečius, kurie geriau supra
to šį reikalą ir prižadėjo pa
gelbėti. Knyga jau renka
ma.

Kas liečia filmus, jokio 
prašymo nebuvo duota Lie
tuvių Fondui. Dėl filmų 
prašymas buvo perduotas 
prieš kelerius metus ir jis 
atkrito.

K. Matuzas
Richmond Hill, N. Y.

WANTED AT ONCE
SĖT UP MAN

HEAVEY DUTY PRESS 
ROOM

Experience Required.
APPLY IN PERSON

IMERMAN INDUSTRIES
12165 MACK 

DETROIT, MICH. 48215 
(12-21)

WANTED AT ONCE
MILL WRIGHTS

Experience Reųuired.
APPLY IN PERSON

IMERMAN INDUSTRIES 
12165 MACK 

DETROIT, MICH. 48215
(12-2 f)

LITTLE S1STER OF.THL POO.R HAS 
^.IMMEDIATE OPENINGS FOR’,' 

REGISTERED NURSES
LICENSED PRACTICAL 

NURSES
FOR ALL SHIFTS.

Good starting salary, plūs shift dif- 
ferential. Liberal personnel policies 
and pleasant surroundings.
Send resume to Sister HELEN MAR\ 

LITTLE SISTERS OF 
THE POOR

17550 SOUTHFIELD RD.
DETROIT, MICH. 48235 

(5-18'1

FOUNDRY
PLANT SUPERINTENDENT

Aluminum permanent hold foundry 
requires an experienced person to 
over see all operations of an 80 man 
shop. Write or phone H. WERNKE, 
W1LLARD BRONZE COMPANY, 1253 
Knowlton St. Cincinnati, Ohio 45223. 
513-681-6655. (18-22)

OPPORTUNITY FOR EXPERIENCED 
ALL AROUND MACHINE 

SHOP SUPERVISOR
To work in Sunny Dalias area. Have 
immediate opening for plant man
ager with screw machine, thread rol- 
ling, punch press, and machine shop 
exp. This position will involve super- 
vision of several employees, mušt be 
able to schedule work flow, figure 
costs as well as hands-on exp. Excel- 
lent opportunity to join a growing 
company. Good salary and benefits. 
Call collect 214-255-2122.

(18-29)

0WNER 
OPERATORS

Expanding Southwestern Michigan 
motor carrier has openings for owner 
operators who are reliable and willing 
to work, and are 23 years old with 
1971 or newer short wheel base 
tandem tractors.
For the right men we offer: Steady 
yearround employment 50.4c for all 
miles loaded or emty. Weekly sttlė- 
ment. Major medical plan for driver 
and family. All permits furnished. 
Home every weekend. Cargo and liabi- 
lity insurance. Fuel tax reporting 
service. All palletized freight, Com
pany trailers.
For further information call collect 
404-782-3468 and ask for CHUCK 
SMOOTH.______________ (18-21)
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Sklandytojo A. Gyso atsiminimai (9)

Mano rekordinis skriejimas
Mano išsilaikymo ore re

kordas buvo visiškai atsi
tiktinis, pripuolamas daly
kas. Tais 1938 metais Aero 
klubas buvo paskyręs A. 
Paknį būti Nidos sklandy
mo mokyklos viršininku. 
Buvo nustatyta data, ku
rią jis turėjo atvykti Į Ni
dą ir paruošti mokyklą ne
trukus atvykstančiai pir
mai mokinių grupei. Pak- 
niui nustatytu laiku Į Nidą 
nenuvykus, sklandymo ko
miteto pirmininkas J. Pyra
gius supyko, sušaukė susi
rinkimą ir, vietoj Paknio, 
mokyklos viršininku pasky
rė mane.

Atvykau Nidon su vieš
nia, mano busimąja žmona. 
Buvo ankstyvas pavasaris, 
mokykla buvo dar tuščia, 
bet ten jau darbavosi mūsų 
mokyklos virėja Marytė ir 
du vyrukai remonto dirbtu
vėje: Juodviršis ir Čeka
nauskas.

Rytų vėjas Nidoje, kaip 
minėjau, buvo retas sve
čias. Tinkamam vėjui pasi
taikius, kas skris pirmas iš 
eilės ? Nors1 oficialiai nie
kur nebuvo įrašyta, bet pir
menybę turėjo mokyklos 
viršininkas, o po jo sekė 
instruktoriai.

Kai Nidoje pūsdavo rytų 
vėjas, jau lovoje naktį gu
lėdamas galėjai atskirti ne

ŠEŠĖLIS
V. KAVALIŪNAS

Miestelis, kuriame apsigyvenau prieš d ve jis metus, 
— neatskiriama visos apylinkės dalis. Pavasarį siauromis 
savo gatvelėmis išbėga jis į laukus ir susilieja su žaliuo
jančiom lygumom, žydinčiom pievom ir nuo ryto ligi va
karo skambančiu paukščių čiulbėjimu. O rudenį, kai žąsų 
trikampiai, liūdnai girgsėdami, pradeda tiestis iš šiaurės 
į pietus ir paskutiniai šieno vežimai siūbuodami įslenka 
į daržines, vėl viskas sugrįžta ir tarytum susitraukia ir 
prisiglaudžia prie žemės.

Tada iš laukų, tuščių ir tarsi kenčiančių, ateina ne
apibrėžiamas ilgesys ir susimąstymas. Juo skamba gat
vių grindinys ir šaligatviai, jis užlieja ir apgaubia išsi
gandusius vienaaukščius namus. Įsiveržia jis ir į žmonių 
sielas.

Ir visai tada pasikeičia — vaikščioja tyliais žings
niais ir beveik nekalba. Net ir susitikę geri pažįstami. 
Tik sustos kokiai sekundei, pasakys žodį kitą ir slenka 
kas sau net neatsigręždami.

Pradžioje tai man atrodė keista ir nesuprantama. 
Tačiau net nepajutau, kad ir aš apimtas tos pačios ru
denio nuotaikos ir dvasios. Apibrėžti jos negali — ne
įmanoma. Tik junti ir nežinai nei kaip, nei kodėl, kad į 
tavo sielą yra įsiveržęs vidinis nerimas ir susimąstymas. 
Ir visa pasikeitę — daiktai ir žmonės. O labiausiai esi 
pasikeitęs tu pats.

Nenori tada nieko — nei su kuo nors susitikti, nei 
susitikęs sustoti ir kalbėtis. Negali nei skaityti. Tik pa
imsi kokia knygą, pavartysi ir vėl padedi. Negali būti 
nei namie. Net ir sėdėti ir žiūrėti į židinyje liepsnojančius 
ir sproginėjančius pagalius nesinori.

Geriau atsistoti prie lango ir žiūrėti į tuščių laukų 
tolumas, o paskui, kai tave apima nenugalimas noras 
su tom nesustojančiom tolumom susilieti, atsikelti ir eiti.

Taip aš ir darau —- išeinu ir einu nežinodamas nei 
kur, nei kodėl. O gal, kartais pamąstau, kad žmogui skir
ta eiti. Ir nueinu netoli — tik kokią pusę mylios. Daž
niausiai pasiekiu vidury kukurūzų laukų telkšanti ežerėlį, 
atsisėdu ant medinio nuo lietaus ir laiko pajuodavusio suo
lelio ir žiūriu į nejudantį jo paviršių, kuriuo lyg su sniego 
pašliūžom vikriai bėgioja vandeniniai vorai, o po van
deniu nubanguoja viena kita dėlė.

Gera čia. Ir ramu. Niekas neateina, niekas nekliudo

sėdėti ir sugrįžti į negrįžtančias dienas, kurios iškyla 
vakaro tyloje už nueito kelio horizontų.

Tik vieną kartą — nemačiau nei kaip, nei iš kur jis 
atsirado — girdžiu sako:

— Ar galiu čia prisėsti ?
— Sėskitės, — ir pasislenku į kitą suolelio galą, o 

paskui atsikeliu.
— O ko pats atsistojote?
— Kad jau gal eisiu?
— Kur?
— Namo.
— Namo? — pakartoja. — Tai gal kas labai laukia, 

kad taip skubate?
— Niekas nelaukia. Neturiu ...
— žinau, žinau, kad neturit nei žmonos, nei vaikų. 

Kaip ir aš. Ir niekas nelaukia.
— Nelaukia.
— Tai ir sėskitės, — ir jis pažiūri į suoliuką ir kiek 

pasislenka į kitą jo galą.
— Tai ir pats, sakote, vienas? — neturėdamas ką 

kita sakyti, pakartoju jo žodžius.
— Gal ne visai. Gyvenu su paukščiais. Va, matote, 

jau atskrenda. Tuoj čia jų bus kelios dešimtys.
— Balandžių?
— Balandžių, — sako žiūrėdamas į juos nežinia nei 

iš kur atlekiančius po vieną, po du ir po daugiau ir nu
sileidžiančius smėlėtoje ežerėlio pakrantėje. — Kur tik 
aš, ten ir jie. Su jais kaip su broliais ... Pusę pensijos 
išleidžiu juos maitindamas.

— Ir nesigailite?
— Ne, nei kiek, — sako berdamas artėjančiame sau

lėlydyje geltonai šviečiančius kviečius. — O kur kitur 
aš ją dėčiau? Man vienam nedaug tereikia.

— Ar seniai jūs juos taip lesinate?
— Galima sakyti — visą gyvenimą. Nuo pat vai

kystės. Esu juos įsimylėjęs.
— Tai labai gražu.
— Sakote, gražu? Bet negerai, labai negerai, jei ką 

myli per daug.
— Argi galima ką nors mylėti per daug?
— Per didelė meilė — nusikaltimas, — tęsia jis lyg 

visai manęs neišgirdęs.
— Šeimoje, auklėjant vaikus, sutinku, ir meilei turi 

būti ribos.

(Bus daugiau)

paprastą garsą, ir apimdavo 
nerimas.

Vieną rytą pūtė stipro
kas rytų vėjas. Atsikėlėme 
visi 4 vai. ryto. Bet kaip da
bar startuoti? Paprastai, 
kai pagalbos amortizato
riaus ištempimui neturėda
vome, iš Nidos žvejų kaime
lio pasikviesdavom 8 ar 10 
vyrukų. Bet dabar, taip 
ankstyvą rytmetį, prasidėk 
su žvejais. Jiems reikės už
mokėti, o atliekamų pinigų 
neturiu.

Taip šešiese užkėlėm "žai
bą” ant ratukų ir pamažu 
užtempėm į kopos vrišūnę. 
Startavome rankiniu bū
du. Pastatėme sklandytuvą 
prieš vėją, paaiškinau vyru
kams, ką jie turi daryti: 
visu svoriu užsigulti ant 
spyrių ir laikyti, kad ant- 
vėjis sklandytuvą neapvers
tų. Viena moteris turi kelti 
sklandytuvo uodegą aukš
tyn, kad vėjo kampas ne
būtų per daug didelis. Kai 
tik sėdynėje prisiveršiu dir
žais ir pamosiu ranka (rėk
ti negalėjai, nes rytų vėjas 
taip pūtė, kad pusantro 
metro aukštyje oras buvo 
pilnas smėlio ir, burną ati
darius, ir ji tuoj būtų pil
na smėlio), jie turės mane 
stumtelėti nuo kopos pir
myn. Jie taip ir padarė. 
Startas pasisekė. Rizika bu

vo didelė: vienas startas 
pasiseks, o du — ne. Tokius 
startus šiandien uždraustų 
su policija.

Antvėjyje skriejau apie 
3 valandas, kol, vėjui sulė
tėjus, reikėjo tūpti. Nutū
pus, palikome sklandytuvą 
vakarinėje pusėje pririštą 
prie krūmų, nes tikėjomės, 
kad rytojaus dieną ir vėl 
pūs rytų vėjas.

Ir tikrai: sekantį rytą ir 
vėl pučia gražus, pastovus, 
14 metrų per sekundę rytų 
vėjas. Traukiame "žaibą” į 
pačią smailiąją kopos vir
šūnę ir pastatome prieš vė
ją. Laikas: 1938 m. gegu
žės 24-ji diena, 4 vai. 33 
min. ryto. Rankinis startas 
ir vėl pasisekė, bet tai buvo, 
kaip sakiau, grynai laimės 
dalykas.

Antvėjis geras, ir aš virš 
kopų. Normalus skriejimo 
aukštis buvo apie 4-500 me
trų. Vidurdienį, dar termi- 
kams prisidedant, iškeldavo 
iki 5-600 metrų virš kopos 
viršūnės.

Nidos didžioji kopa tik 
pusantro km. ilgio, taigi 
kas kelios minutės turėjau 
apsigręžti. Taip per dieną 
padariau kelis šimtus var
ginančių posūkių. Suvalgiau 
rūpestingos virėjos įdėtus 
abu suvožtinius, apelsiną, 

citriną, porą plytelių šoko
lado ir išgėriau termosą ka
vos.

Artėjo vakaras, pradėjo 
temti. Reikėjo apsispręsti, 
ar palikti ore, ar tūpti. Nuo 
4 vai. ryto skraidęs, žmogus 
jautiesi labai pavargęs. Jei 
pasiliksi nakčiai — rizikin
ga, nes gali sudaužyti 
sklandytuvą ir pats užsi
mušti. Jei taip šiandien, bū
čiau tūpęs ir baigta. Bet 
tuomet — žmogus dar pa
čioj jaunystėj, energijos 
daug, o ten apačioje dar 
mylima mergaitė laukia, 
žiūri į tave ... Paskatini
mas didelis. Nutariau pasi
likti ore nakčiai.

Apačioje likę vyrukai, 
Juodviršis su Čekanausku, 
jau anksčiau dalyvavę prie 
skriejimo naktį, taigi žino
jo, ką reikia daryti. Jie at
nešė tris žibalines liktarnas, 
pastatė po vieną abiejuose 
kopos galuose ir per vidurį, 
o patys išsikasė duobes smė
lyje ir sulindo.

Sutemo taip tamsiai, kad 
viskas buvo juoda. Vėjas 
sustiprėjo iki 16 m. sek. 
Nei mėnulio, nei žvaigždžių. 
Bet naktį skriejant, daug 
matyti ir nereikia. Jei at
skiri horizontą ir matai 
skirtumą tarp vandens ir 
kopos, to ir pakanka. Nidos 
uosto švyturys man beveik 
nekliudė, bet kliudė apačio
je likusieji draugai, kurie, 
išgirdę praūžiantį sklandy
tuvą, vis bandydavo bateri- 
jine lempute pašviesti į 

sparnus. Lemputės šviesa 
mane porai sekundžių ap
akindavo.

Skriejant antvėjuje, su 
"žaibu” buvo viena blogy
bė: jei per posūkį per daug 
sulėtėjai, jis tuoj metasi Į 
suktuką. Taip aną metą žal- 
tauskas buvo nukritęs ir 
susilaužęs abi kojas. Tos 
avarijos prisiminimas mane 
įspėjo, kad reikia būti at
sargiam.

Vėjas visą naktį buvo 
stiprus, ir sklandytuvas lai
kėsi gana aukštai. Vienu 
metu, nors ir atdarom akim, 
bet pusiau sapne, pajutau, 
kad sėdynė po mamin ne
bėra tokia tvirta, "žaibas” 
jau buvo padaręs pusę suk
tuko apsisukimo! Iš to iš
gąsčio kraujas spustelėjo io 
visą kūną, miegai išgaravo. 
Visai netoli kopos viršūnės 
išlyginau. Nuo to laiko iki 
pat ryto atidžiai dabojau 
greitį, kad tik per daug ne- 
sulėtėčiau.

Pradėjus aušti, pakilo ir 
nuotaika, nes jau pradėjau 
matyti žemę ir buvau už
tikrintas, kad reikės tūpti, 
jau matysiu kur. (Naktį, 
kai visai tamsu, tūptum 
kaip su užrištom akim, ži
noma, jei būtų buvę iš ank
sto geriau pasiruošta, tūpi
mui numatyta vieta galėjo 
būti paženklinta žibalinėm 
liktarnom).

Jau man pradėjo knietėti 
padaryti vizitą į Rasytės 
sklandymo mokyklą. Bū
čiau lengvai ją pasiekęs ir 
sugrįžęs, nors tarp Rasytės 
ir Nidos buvo kelių kilomet
rų žemumos tarpas, kurio 
perskriejimui reikėjo gero 
aukščio.

Išaušus, vėjas susilpnėjo 
ir dangus pradėjo niauktis. 
Pradėjo lyti. Nusiėmiau pi
loto akinius, nes per vande
niu užpiltus stiklus nieko 
nebemačiau. Pagaliau suki
nėjausi jau tik virš kopos 
viršūnės, ten ir atgal. Aukš
tis nebedidelis, ir kartais 
jau esu žemiau šlaito vir
šūnės. Galvojau sau, jei da
bar tūpdamas sklandytuvą 
palaužčiau, visas mano 
skriejimas ir vargas nebū
tų užskaitytas. Reikia būti 
atsargiam. Nusprendžiau, 
kad kol dar nepervėlu, tūp
siu.

Pasukau pavėjui Į vakarų 
pusę ir nutūpiau pievutėje, 
tarp angarų ir medžių. Lai
kas: gegužės 25 diena, 6 
vai. ir 36 min. ryto. Visas 
peršlapęs ir sušalęs įbėgau 
šilton pastogėn. Ore išbu
vau 26 valandas ir 3 minu
tes, iškovodamas Lietuvai
III-ją vietą pasaulyje (I-ją 
vietą tuo metu turėjo ru
sai, o II-ją vokiečiai).

Po rekordinio skriejimo, 
porą valandų numigę, su 
draugais nuvykom į Nidos 
miestelį, pas Sakutį.

Nidos miestelyje buvo 
paštas, kurio viršininkas 
dviračiu dažnai atvažiuoda
vo į mūsų sklandymo mo
kyklą. Buvome gerai su juo 
pažįstami. Nuvykę pas Sa-

(Nukelta į 8 psl.)
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■ Detroito lietuviai
————— ANTANAS GRINIUS
DLOC METINIS 
SUSIRINKIMAS

Detroito Lietuviu Orga
nizacijų Centro visuotinas 
metinis susirinkimas Įvyko 
balandžio 9 d. šv. Antano 
parapijos patalpose. Susi
rinkime dalyvavo 24 nariai, 
atstovavę 22 organizacijas. 
Susirinkimą atidarė valdy
bos pirmininkas adv. Rimas 
Sakis. Programai vesti pa
kvietęs Antaną Norų — pir
mininku ir Povilą čečkų se
kretoriumi. Atsistojimu pa
gerbti mirę nariai. Praėju
sių metų susirinkimo proto
kolą perskaitė Antanas Vai- 
tėnas. Po to valdyba padarė 
pranešimus; sekr. St. šimo
liūnas, vicepirm. E. Paura- 
zienė, ižd. A. Vaitėnas ir 
dr. Alg. Barauskas. Revizi
jos komisijos aktą perskai
tė A. Grinius. Pranešimai 
buvo išdiskutuoti ir priimti.

Į 1978 metų valdybą iš
rinkti: adv. R. Sakis, E. 
Paurazienė, St. šimoliūnas, 
A. Vaitėnas, dr. A. Baraus
kas, S. Kaunelis, R. čėč- 
kus, L. Brizgys, V. Petraus
kas, J. Leščinskas, V. Vaš
kely tė, D. černytė, R. Ma- 
cionis, A. Šūkis ir A. Su- 
kauskas. Į revizijos komi
siją: P. Bliūdžius, A. Norus 
ir V. Tamošiūnas. Kand. V. 
Rinkevičius. Valdyba parei
gomis dar nepasiskirstė.

LB DETROITO 
APYLINKĖS VALDYBA 

PASISKIRSTĖ 
PAREIGOMIS

LB Detroito apylinkės 
naujai išrinkta valdyba sa
vo posėdyje, balandžio 19 
d. Kultūros Centre, parei
gomis pasiskirstė taip: Al
gis Rugienius — pirminin
kas, dr. Kęstutis Keblys — 
sekretorius ir švietimo rei
kalai; Jurgis Ribinskas —

Rekordinis 
skriejimas...

(Atkelta iš 7 psl.) 
kutj, ten atradome ir jį, 
kuris savo Įspūdžius taip 
papasakojo:

„Gegužės 24 d. turėjau 
tarnybiniais reikalais vykti 
į Klaipėdos paštą. Anksti 
atsikėlęs, skubu Į laivą, žiū
riu — virš kopų jau kybo 
vienas, žinojau, kad mo
kykloje dar nebuvo moki
nių, ir stebėjausi, kaip ga
lėjo be pašalinės pagalbos 
startuoti. Sėdęs į garlaivį, 
nuvykau Į Klaipėdą, atlikau 
reikalus, po pietų laivu grį
žau atgal, o sklandytuvas 
vis dar tebekybo ore. Sekan
tį rytą, atsikėlęs 5 valandą, 
žiūriu — sklandytuvas vis 
dar virš kopos! Tada ir at
vykau pas Sakutį sužinoti, 
kas čia dabar darosi”.

Mano rekordas tada spau
doje gana plačiai paminė
tas.

(Bus daugiau) 

iždininkas ir seniūnijų tvar
kytojas; Eleonora Grigai
tienėj— kultūriniai reikalai, 
Gina Baukienė, Vitas Petru
lis ir dr. Aleksas Zotovas — 
parengimai; Gintė Damu- 
šytė — jaunimo reikalai, 
dr. Vytautas Majauskas — 
visuomeniniai reikalai ir 
ryšiai su amerikiečių orga
nizacijomis; Vytautas Kat
kus — informacija, ryšiai 
su lietuviškomis organiza
cijomis ir parengimų kalen
dorius.

RADIJO KLUBO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Radijo Klubo "Lietuvių 
Balsas” narių metinis susi
rinkimas įvyko balandžio 23 
d. šv. Antano parapijos pa
talpose. Dalyvavo 26 na
riai. Susirinkimą pravedė 
pirm. Vacys Urbonas, se
kretoriavo Antanas Sukaus- 
kas. Iš pirmininko V. Ur
bono pasakytų žodžių pa
tirta, kad radijo valandėlė 
valdybos kadencijoje perda
vė 58 programas. Turimų 40 
minučių programoms per
duoti mažoka. Kad viską su
talpinus į tą laiką turi pro
gramos medžiagą trum
pinti. Finansiniai mes sto
vim gerai, tik visa bėda na
riai sensta ir naujų jėgų 
įtraukti sunkiai einasi.

Į 1978 metų valdybą iš
rinkti: Vacys Urbonas — 
pirmininkas, Rita Garliaus- 
kaitė ir Alfa Šukys — vice
pirmininkai, Vytautas Va- 
Ivs — sekretorius, Antanas 
Janušis — finansų sekr., 
Algis Janušis — ižd.. Pet
ras Bliūdžius. Petras Mar
eiukaitis ir Vincas Kanka- 
lis1 — direktoriai. Alfonsas 
Lukas — tvarkdarys. Da
nutė Petrauskienė. Felik
sas Blauzdys — valdybos 
nariai.

Revizijos komisija: Ka
zys Razauskas, Stasys Ra- 
čiukaitis ir Jonas Markus. 
Po susirinkimo naujai iš
rinkta vicepirmininkė Rita 
Garliauskaitė pavaišino ka
vute.

DAIL. ROMO VIESULO 
PARODA

Gegužės 6 ir 7 d. Kultū
ros Centro kavinėje ruošia
ma dail. Romo Viesulo kū
rinių paroda. Atidarymas 
gegužės 6 d. 7:30 vai. va
kare. Parodą organizuoja 
LB Detroito apylinkės kul
tūriniu reikalų vadovė Eleo
nora Grigaitienė.

TAUTYBIŲ BALTUS 
COBO SALĖJE

Gegužės 13 d. 7 vai. vak. 
Cobo salėje, miesto centre, 
įvyks tautybių balius. Da
lyvauja 31 tautybės, jų tar
pe ir lietuviai. Bus meninė 
programa, paroda, bufetas, 
kepsniai ir šokiai. Lietuvius 
meninėje programoje atsto
vauja „šilainė”.
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Detroito Lietuvių Organizacijų Centro metinio susirinkimo nariai. Sėdi iš kairės: St. 
Šimoliūnas, E. Paurazienė, adv. R. Sakis, D. Černytė, A. Šukienė, V. Vaškelytė. Stovi: A. 
Sukauskas, P. Čečkus, M; Šnapštys, A. Grinius, A. Šukys, P. Bliūdžius, V. Rinkevičius, A. No
rus, L. Brizgys, A. Vaitėnas ir V. Tamošiūnas. K, Sragausko nuotr.

Bilietus galima įsigyti 
pas Stefaniją Kaunelienę — 
tel. 554-4190. Rezervuota 
apie 50 bilietų. Bilietų kai
na 10 dol. Prie vieno stalo 
8 asmenys.

Tautybių baliaus garbės 
pirmininkai yra gubernato
rius William G. Milliken, 
Detroito miesto meras Cole- 
man A. Young ir Wayne 
Statė universiteto rektorius 
E. Gallen, Jr.

VASARIO 16 AUKOS
LB Detroito apylinkės 

valdyba dėkoja Vasario 16 
šventės progą aukoms rink
ti komitetui, o ypač jos pir
mininkui Jonui Urbonui už 
labai sėkmingą pravestą 
rinkliavą ir už surinktus 
4,098 dol., kurie pagal au
kotojų norą paskirstyti 
taip: 4,023 dol. Lietuvių 
Bendruomenei, 45 dol. Vil
kui, 25 dol. Lietuvių Fondui 
ir 5 dol. Altui.

MELBOURNO CHORAS
Australijos lietuviai su 

savo choru ir sportininkais 
dalyvauja Pasaulio Lietu
vių Dienose Toronte. Po to 
jie gastroliuos keliose Ame
rikos lietuvių kolonijose. Į 
Detroitą atvyks liepos mėn. 
viduryje ir mes drauge su 
s p o r tininkais tolimuosius 
svečius gražiai sutiksime.

AUKOS LIETUVIU 
DIENOMS

JAV Lietuvių Bendruo
menės Detroito apylinkės 
valdyba drauge su sporto 
klubu ”Kovas” organizuoja 
aukų rinkimą Lietuvių Die
noms Toronte. Detroitui pa
skirta kvota 2,500 dol. šiam 
reikalui balandžio 30 d., 
tuoj po lietuviškų pamaldų, 
Kultūros Centre šaukiamas 
visų Detroito lietuviškų or
ganizacijų pirmininkų ar 
atstovų susirinkimas, kurio 
uždavinys bus sudaryti dar
bingą aukoms rinkti komi
tetą.

PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

Pradedant 1978 m. balan
džio 19 d. Detroito lietuvių 

parengimų kalendorių tvar
ko JAV LB Detroito apy
linkės informacijos vadovas 
Vytautas Kutkus, 6940 
Hartwell, Dearborn, Mich. 
48126. Tel. 846-3280. Visos 
organizacijos ar pavieniai 
asmenys prašomi registruo
ti visus koncertus, vaidini
mus, parodas ir suvažiavi
mus.

STASIO BUTKAUS 
ŠAULIŲ KUOPOS 

PARENGIMAI
St. Butkaus šaulių kuo

pos metinis visuotinas susi
rinkimas įvyks gegužės 7 d. 
12 vai. šv. Antano parapi
jos patalpose. Bus valdybos 
pranešimai, rinkimai ir ap
tarti einamieji reikalai. Vi
si . kuopos nariai kviečiami 
dalyvauti.

Rugpiūčio 6 d. šaulių Va- 
siulių vasarvietėje įvyks 
tradicinė kuopos gegužinė.

Spalio 14 d. St. Butkaus 

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
KAINA nuo $741.00

Iš BOSTONO IR NEW YORKO

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE: 
VIENOS SAVAITĖS:

Rugsėjo 17 — $845.00
DVIEJŲ SAVAIČIŲ:

Birželio 11 — $1195.00 
liepos 2 — $1245.00 
liepos 16 — $1245.00

Visos grupės aplankys Kauną ir Trakus. Prie šių 
visų grupių galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS IR 

KANADOS MIESTŲ su papildomu mokesčiu 
New Yorke.

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — PATARTINA 
REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

Dėl smulkesnių žinių ir registracijos kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE393 West Broadway, P. O. Box 116 South Boston, Mass. 02127 Telefonas: (617) 268-8764

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIENĖ ir ALBINA RUDZIŪNIENĖ.

PR1CES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUB.JECT 
TO CHANGES AND/OR GOVERNMENT APPROVAL,

Norintiem atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkom 
iškvietim dokumentus.

šaulių kuopa švenčia 20-tį. 
Paskaitą skaitys Sibiro po
litinė kalinė ir knygos "Pė
dos mirties zonoje” autorė 
Elena Jučiūtė.

Meninėje dalyje Danutės 
Petronienės dainų ir arijų 
rečitalis, kanklininkės ir 
Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės tautinių šokių 
grupė.

JOURNEYMAN 
INSTRUMENT 
REPAIRMAN

American Can Company is seeking 
applicants for a new opening position, 
at Rothschild, Wisccnsin chemical 
plant for a journeyman instruments 
repairman. We are seeking an indivi- 
dual with industrial chemical plant 
background. The pay scale is $7.11 
per hour and includes a very liberal 
(ringe package.

Please send resunie to:
JERRY POLUS
714 No. lst St.

Wausau, Wisconsin 54401
AMERICAN CAN 

COMPANY
HIGHWAY 31 ROTHSCHILD. 

WISCONSIN 54474 
An Equal Opportunity Emnloyer 

(i5-rn

Rugsėjo 22 — $845.00

rugpiūčio 6 — $1245.00 
rugsėjo 3 — $1195.00 
gruodžio 22 — $1045.00
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■ Chicagos lietuviai
ANTANAS JUODVALKIS

ĮTEIKTA PREMIJA 
RAŠYTOJUI A. KAIRIUI

Draugo romano konkurso 
laimėtojui, rašytojui Anato
lijui Kairiui, premijos Įtei
kimas Įvyko š. m. balandžio 
23 d. Jaunimo Centro di
džiojoje salėje. Popietę ati
darė redaktorius-rašytojas 
Aloyzas Baronas, taikliu 
žodžiu aptardamas premijų 
reikšmę ir lietuvius rašyto
jus. „Esame lyg krentan
čios žvaigždės, bet turime 
gyventi ir kurti lyg būtu
mėm amžini” — pasakė A. 
Baronas. Draugo vardu pa
sveikino laureatą rašytoją 
Anatolijų Kairi, o tolimes
nei programai vadovauti 
pakvietė jury komisijos se
kretorę, solistę, poetę Dalią 
Kučėnienę.

Jury komisiją sudarė: 
pirm. Povilas Gaučys, se
kretorė Dalia Kučėnienė, 
nariai — Česlovas Grincevi- 
čius, Pranas Razminas ir 
Juozas Toliušis. Dauguma 
balsų geriausiu kūriniu bu- f 
vo pripažintas „Pelėdos” 
slapyvardžiu p a s i rašytas 
veikalas „Po Damoklo kar
du”, kurio autorius pasiro
dė Anatolijus Kairys.

Mecenatai — Ada ir And
rius Skučai — šiame pobū
vy j nedalyvavo, o juos atsto
vavo kun. dr. J. Vaškas. At
stovaujantis savo kalboje 
pažymėjo, kad Ada ir And
rius Skučai yra nepaprastai 
kuklūs žmonės, dideli lietu
vių literatūros mylėtojai, 
dabar pensininkai, gyvena 
Floridoje. Andrius Skučas 
Lietuvoje buvo karininkas 
(pulk.), o Ada — mokyto
ja. Užaugino 4 vaikus, jau 
sukūrusius savo šeimas. Sū
nus Donatas taip pat yra 
karininkas — aviacijos pik. 
Itn., irgi lietuvių literatūros 
mecenatas, tūkstantinę pa
skyręs išleisti rašytojo Ro
mualdo Spalio romanui — 
„Granito širdis”.

Kun. dr. J. Vaškas svei
kino laureatą ir Įteikė rašy
tojui A. Kairiui premiją.

D. Kučėnienė pristatyda
ma laureatą pažymėjo, kad 
A. Kairys šiemet švenčia 40 
metų kūrybinio darbo su

kakti; yra veiklus kultūri
ninkas ir visuomenininkas,

Rašytojas-laureatas Ana-, 
toli jus Kairys savo kalboje 
iškėlė rašytojų svarbą lietu
vių gyvenime. Ypatingą 
įspūdį jam yra palikęs Lie
tuvių atgimimo dainius — 
poetas Maironis, sunkiau
siais laikais sukūręs patrio
tinio turinio eilių bei poe
mų, skatinančių lietuvius 
pabusti iš gilaus miego ar 
a p d a i nuojančių Lietuvos 
grožį. Mūsų rašytojai turė
tų daugiau rašyti patrioti
nėmis temomis.

Pabaigai Dalia Kučėnie
nė raiškiai paskaitė ištrau
ką iš premijuoto romano 
„Po Damoklo kardu”.

Draugo administratorius 
kun. cinikas pranešė, kad 
28-to Draugo romano mece
natas yra dr. Jonas Gliau
delis, gyvenantis Chicagos 
priemiestyje Oak Lawn.

Po trumpos pertraukos, 
iškilioji solistė Dana Stan
kaity tė, a k o m p anuojant 
muzikui Alvydui Vasaičiui, 
padainavo liaudies dainų, 
harmonizuotų J. Tallat- 
Kelpšos, V. Klovos ir K. V. 
Banaičio ir ištraukas iš ope
rų GRAŽINOS, Karnavi- 
čiaus, Jūratės ir Kastyčio,
K. V. Banaičio ir iš muziki
nio veikalo „Sidabrinė Die
na”, Budriūno, žodžiai lau
reato Anatolijaus Kairio.

Solistė buvo šiltai sutik
ta ir nesigailėta plojimu. 
Bisui nridėio dar viena dai
na. Solistė Dana Stankaitv- 
tė ir Dalia Kučėnienė buvo 
andovanotos gėlių puokštė
mis.

Dalia Kučėnienė, sklan
džiai pravedusi programą, 
visus susirinkusius pakvie
tė Į kavinę pabendrauti su 
laureatu, Įsigyti jo knygą 
ir gauti autografą.

Norinčių gauti autografą, 
ilga eilutė nutyso prie ra
šytojo A. Kairio stalo, o 
susirinkusieji užtraukė „Il
giausių metų”.

MOTINŲ PAGERBIMAS
Korp! Neo-Lithuania Chi

cagos padalinio valdyba mo
tinų minėjimą ruošia š. m.

Laureatas Anatolijus Kairys

gegužės 7 d. 2 vai. p. p. Lie
tuvių Tautinių Namų salė
je.

Programoje: pirm. Vidos 
Jonušienės žodis, Jūratės 
Tautvilaitės dainos, Neo- 
Lithuania orkestras ir jau
nasis atžalynas su muzika, 
dainomis ir deklamacijomis.

Po programos vaišės.
Visi korporantai su savo 

draugais, giminėmis ir pa
žįstamais kviečiami atsilan
kyti ir pagerbti visas moti
nėles. Įėjimas veltui.

PRISIMINTAS
VYTAUTAS NAKAS
Solistas Bernardas Pra

puolenis, pasitelkęs keletą 
draugų, š. m. balandžio 14 
d. Jaunimo Centro kavinėje, 
surengė Vytauto Nako pri
siminimą. Kavinė buvo pa
puošta Vytauto Nako didele 
nuotrauka, po kuria gulėjo 
raudona rožė.

Programai vadovavo ir 
ivadinį žodi, apibūdinanti 
Vytauto Nako pasiruošimą 
gyvenimui, pasakė” solistas 
Bernardas Prapuolenis. Vy
tautas gimė tremtyje, Aus
trijoje ir augo teisininko, 
dailininko, muziko Antano 
Nako ir pedagogės Onos 
Naku šeimoje. Muzikos pir
mąsias pamokas gavo šei
moje. Greta pagrindinio iš

simokslinimo, Įsigijo ir 
masterio laipsnį. Vėliau to
bulino muzikinį ir balsinį iš
silavinimą Chicagoje, Pary
žiuje, Vienoje, pas žinomus 
profesionalus. Reiškėsi ir 
lietuviškoje veikloje, daly
vaudamas muzikiniuose pa
statymuose, kaip solistas ar 
aktorius. Paskutiniu metu 
dirbo Radio Liberty, Muen- 
chene, lietuvių skyriuje. 
Buvo gero išauklėjimo ir in- 
teligncijos jaunuolis. Vos 
29 metų sulaukusį jaunuolį 
(1976. XII. 21) ištiko stai
gi mirtis, nutraukusi jo gy
venimo siūlą. Ypač skau
džiai vienturčio sūnaus Vy
tuko mirtį pergyveno tėvai, 
negalį patirto skausmo už
miršti iki šiai dienai.

Vytautas Nakas svajojo 
būti kamerinės muzikos ge
ru dainininku ir su dideliu 
atsidėjimu ruošėsi. Mėgo 
keliaut, viskuo domėjosi, 
buvo idealistas.

Minėjime jaunieji solis
tai — Nerija Linkevičiū
tė ir Bernardas Prapuole
nis, akompanuojant muzi

AMERIKOS LIETUVIŲ KULTŪROS ARCHYVAS
perpildytas gausia archyvine ir kultūrine medžiaga, kuriai sutvarkyti 
ir visuomenei prieinama padaryti, įmanoma tik praplėtus patalpas. 
Statybos darbai jau pradėti ir numatomi baigti šį rudenį. Esamoji 
2100 kv. pėdų pločio patalpa bus padidinta 6400 kv. pėdomis. Naujas 
pastatas atseis apie 250.000 dolerių.

Būsime dėkingi jei prisidėsite savo auka prie šios statybos 
įvykdymo.

Aukas siųsti:
ALKA. P. O. Box 608, Putnam, CT 06260

ALKOS Direktoriatas
— • — __ .... ... (Atkirpti) - - - — — -— — — —

ALKOS patalpų statybai skiriu:
0 garbės mecenato (10.000 dol. ir daugiau)
0 mecenato (5.000 dol. ir daugiau)
0 garbės fundatoriaus (1.000 dol. ir daugiau)
□ fundatoriaus (500 dol. ir daugiau)
0 rėmėjo (100 dol. ir daugiau)
Q kitokią $.........

Dabar siunču:
0 visą auką S....... Q dalį aukos $.......

Čekius rašyti ALKA vardu. Aukos atskaitomos nuo mokesčių 
(Id. N r. 23 7227294).

kui Alvydui Vasaičiui, pa
dainavo keletą solo ir duetų. 
Jaunas poetas V. Dirda pa
skaitė savo sukurtų eilė
raščių, dedikuotų buvusiam 
draugui Vytautui. Poetė ir 
menininkė Austė Pečiūrai- 
tė savo kūrybos. Aušrinė 
Bylaitytė angliškai paskai
tė savo kūrinėlį ir Vytauto 
jai rašytų laiškų ištraukas.

Vakaronę surengė pats 
jaunimas, be vyresniųjų pa
galbos. Bernardo Prapuole
nio iniciatyva yra sveikin
tina ir linkėtina nesustoti, 
bet bandyti organizuoti 
daugiau kultūrinio pobūdžio 
renginių. Prie gerų norų ir 
turim; jėgų, viską galima 
padaryti. Ateičiai patartina 
pasikviesti daugiau talki
ninkų, nes vienam pačiam 
atlikti pranešėjo pareigas ir 
programos atlikėjo, nevisai 
derinasi.

★
Lietuvių Moterų Federa

cijos Chicagos klubas ir 
Abiturientų Motinų komi
tetas š. m. gegužės 20 d. 7 
vai. vak. ruošia abiturientų 
pristatymo pokylį Sheraton 
Inn salėje, 9333 So. Cicero 
Avė., Oak Lawn, III. 60453.

Stalus ar vietas prašome 
rezervuoti iš ankto ir at
siųsti čekius šiuo adresu: 
Mrs. Vanda Alekna, 11027 
So. Bell, Chicago, III. 60643, 
telef. 238-6378.

Visi Chicagos ir apylin
kių lietuviai kviečiami da
lyvauti ir susipažinti su 
mūsų šauniuoju jaunimu.

Įėjimo auka: suaugu
siems 12.50, jaunimui 10 
dol.

WANTED 
IMMENDIATELY 
BORING MILL 
OPERATORS

Superior Benefits
TOP WAGES 
EXCELLENT 

WORKING CONDITIONS

DEMCO
411 S. Fort 

Detroit, Michigan 48217
(16-25)

Lietuvių Tautinių Šokių vadovų suvažiavimo balandžio 8 d. Chicagoje dalyviai su gen. 
konsule J. Daužvardiene. P. Malėtos nuotr.

į; Jį

ii ' A#'

Fi
Vardas Pavardė Adresas
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Klubo pirm. dr. V. Dargis įteikia žymenį Edui Modestui. 
Gilumoje stovi Arvydas Čepulionis, amerikiečių masonų lo
žės pirmininkas.Jaukiai praėjo lietuvių amatininkų balius

Lietuvių ama t i n i n k ų 
(craftsmen) klubo banke
tas įvyko kovo 18 d. Chica
goje, Tautiniuose namuose. 
Šis klubas yra maža dalelė 
pasaulinės masonų organi
zacijos. Abiejų laipsnių ma
sonai vien Amerikoje išlai
ko 37 ligonines, 5 vaikų li
gonines ir 3 senelių namus. 
Jie stengiasi įvairiais bū
dais sutelkti lėšų, tam ir šis 
banketas buvo suruoštas. 
Lietuviai masonai dauer pri
sideda prie lietuvybės išlai- 
kvmo: vra parėmė penkto
sios tautiniu šokiu šventės

rengimą aukoja lietuviš
koms mokykloms; palaiko 
lietuvišką spaudą, dirba 
įvairiose organizacijose, pri
sideda Chicagoje prie Tau
tinių kapinių išlaikymo. Per 
banketą klubo pirmininkas 
pranešė, kad invalidai vai
kai, kurių tėvai nepajėgūs 
mokėti gydymo išlaidas, 
bus dovanai gydomi.

Banketą atidarė Vytau
tas Uznys ir paprašė Motie
jų Batutį vesti šio vakaro 
programą, šis, taręs keletą 
žodžių, pakvietė kalbėti klu
bo pirmininką dr. Vytautą

Dargi. Pirmininkas pasvei
kino gausiai susirinkusius 
svečius, palinkėdamas vi
siems jaukiai ir linksmai 
praleisti laiką, bendraujant 
su lietuviais masonais ir 
tuo paremiant kilnių tikslų 
realizavimą.

Kun. Stasiui Neimanui 
sukalbėjus maldą, sekė 
Amerikos ir Lietuvos him
nai bei meninė programa, 
kurią atliko solistė Kristi
na Mileriūtė - Lindųuist, 
akampanuojant dr. Živilei 
Modestienei.

Toliau svečiai vaišinosi 
Tautinių namų paruošta va
kariene. Vakarienės metu 
Arvydas čepulionis supa
žindino su masonų atlieka
mais darbais, o taip pat ir 
lietuvių masonų klubo įna
šu šiame sąjūdyje.

Kaip ir daugelis lietuvių 
organizacijų, jie stengiasi 
vieną ar kitą žymesnį lietu
vybei nusipelnusį tautietį 
tinkamai pagerbti, pabrėž
dami jo ar jos nuopelnus 
lietuvybei, šia proga klu
bas pagerbti pasirinko jau
ną vyrą, žymų lietuvį krep
šininką Edą Modestą.

Arvydas čepulionis trum
pai apibūdino Edą Modestą 
kaip iškilų krepšinio sporti
ninką, pradėjusį žaisti nuo 
pat dešimtų savo vaikystės 
met. Edas ir šiuo metu dar 
aktyvus krepšininkas net 
keliose aukšto lygio krepši-

nio komandose, kartu ir sa
vo profesiniame darbe, kaip 
chemikas, eina aukštokas 
pareigas. Jis dalyvavo išvy
kose su lietuvių komando
mis į Australiją ir Europą; 
dešimtį metų buvo neolitua- 
nų krepšinio komandos ka
pitonu, su ja pasiekęs nema
ža pirmaujančių laimėjimų. 
Būdamas studentu, jis žai
dė De Paul universiteto ko
mandoje, o su amerikiečių 
komandą atstovavo JAV 
Europoje ir Pietų Ameriko
je, žaisdamas devyniose 
valstybėse. Už gerą žaidimą 
jis buvo apdovanotas meda
liais ir daugybę trofėjų. 
Kaip iškilusiam sportinin
kui, jam buvo šiame ban
kete įteiktas atitinkamas 
žymuo.

Edas Modestas padėkojo 
už jam suteiktą nelauktą 
staigmeną ir pagerbimą.

Visas masonų klubo ban
ketas praėjo labai pakilia 
nuotaika, grojant "Vyties” 
orkestrui, o taip pat ne ma

ža pelno atnešdamas įvai
riems šalpos reikalams.

V. U.

THE SCHOOL SISTERS 
OF ST. FRANCIS

serve God and 
their neighbor by: 
teaching. sočiai 
work, C.C.D. work, 
caring for home- 
less children and 
the aged.

For information contact: 
Mother Superior 

Sancta Maria Convent 
Panhandle, Texas 79068 

(17-24)

WANTED AT ONCE

CHUCKER OPERATORS
Experience Recjuired. 
APPLY IN PERSON 

IMERMAN INDUSTRIES 
12165 MACK 

DETROIT, MICH. 48215
(12-21)

WANTED AT ONCE
TOOL ROOM MACIIINIST

Experience Required. 
APPLY IN PERSON 

IMERMAN INDUSTRIES 
12165 MACK 

DETROIT, MICH. 48215
(12-2!)

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĘ - DOVANĄ | LIETUVĄ IR 
VISAS SOVIETU SĄJUNGOS DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOSEXPRESS & TRAVEL AGENCY, Ine.
(Licenaed by Vnešposyltorg) VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, N. Y. 10019
Teks 581-6590; 581-7729

PACKAGE
Siuntiniai, siunčiami peę mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu 
laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų 
įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA’.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasi
rinkimui įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir 
kitų daiktų.
Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MOŠŲ SKYRIAI:

Miami Beach, Fla. 33139-1201 17 St. 305 673-5220
Allentown, Pa. —r 126 Tilghman Street
Baltimore 31, Md. — 1828 Fleet Street...............................-............... ....................
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue .................................................. ....
Buffalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue ...............     ...............
Chicago 22, IH. — 1241 No. Ashland Avenue .............~............................................
Chicago, III. 60629 — 2608 West 69 Street
Chicago, III. 60609 — 1855 West 47 Street ...............................................................
Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue ...............  ...........................
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue ............... -.....

435-1654 
342-4240 
633-0090 
895-0700 
486-2818 
925-2787 
376-6755 
771-0696 
365-6780

Hamtramclc, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue ..................... ••.........~...... ...........
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ........................—................ ........
New York 3, N.Y. — 78 Second Avenue ........ -........-......  ~..........................
NęW/York 3, N. Y. — 324 E. 9 St........:................._............... ........................

365-6740
.385-6550 
674-1540 
475-7430

Philadelphia, Pa. 19123 1013 N. Marshall St........................ ........... 215-WA-5-8878
Phoenix Aria. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy...... -...............^.....„...^.....602-942-8776

(Rahyvay, N.J. — 47 East Milton Avenue ....................................................... ............. 1-8800
Šilver Springs, 1002 Kennebec Avė...............  „........... ....................   301-589-4464
South River, N.J. — 41 Whiitehead Avenue ........................   -.......— 257-6320
Syracuse, N.Y. 13204 — 515 Marcelius Street......... ..........   475-9746
Woodhaven, Queens, N.Y. 11421 — 80-14 Jamdica Avė........................   296-5250
Lakewood, N. J. 08701 — 234 Second St........................................................ 363-0494
Herkimer, N. Y. — McKennan Rd.............................................••••.............. 315-866-3939

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

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

_____________- ■----------rr--' ■ ■ ■—

Mažeika S/Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. 
CHICAGO, ILL.
Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601
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Solistė Roma Mastienė žavėjo baliaus dalyvius pavasa
rinėmis dainomis ir be gausių plojimų buvo apdovanota gė
lėmis. Nuotraukoje iš kairės: ALTS Chicagos skyriaus pir
mininkas Adolfas Švažas, akompaniatorius, Aloyzas Jurgutis, 
solistė Roma Mastienė ir ALTS Chicagos skyriaus sekretorė 
Veronika Lenkevičienė.

- ’ - - i — m i -«

EKSKURSIJOS Į LIETUVA 
1978 METAIS!!!

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
BUREAU

9727 South Western Avenue 
Chicago, lllinois 60643 

Telephone: (312) 238-9787
Įsteigta 1959

6 VIENOS SAVAITĖS KELIONĖS:
#15 — rugsėjo 25 d.; #16 — spalio mėn. 9 d.; 

#17 — spalio mėn. 16 d.

DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS:
#4 — birželio mėn. 12 d. ("Vokietija);
#5 — birželio mėn. 18 d. (Roma, Italija);
#6 — birželio mėn. 26 d. (Leningradas);
#7 — liepos mėn. 2 d. (Roma, Italija);
#8 — liepos mėn. 10 d. (Šveicarija);
#9 — liepos mėn. 17 d. (Paryžius, Prancūzija); 
#10 — liepos mėn. 24 d. (Ryga-Leningradas); 
#11 — liepos mėn. 31 d. (Leningradas);
#12 — rugpiūčio mėn. 7 d. (Šveicarija);
#13 — rugpiūčio mėn. 14 d. (Paryžius);
#14 — rugsėjo mėn. 4 d. (Ryga-Leningradas); 
#18 — gruodžio mėn. 20 d. (Kalėdinė).

Dėl kainų ir platesnių informacijų kreipkitės j 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU!

VISOS EKSKURSIJOS APLANKYS KAUNĄ IR 
TRAKUS. VISOS SKRENDA SU PALYDOVU.

Taipogi parduodami pa. intus skridimus (čarterius) į 
Londoną, Frankfurtą, Zuerichą, Varšuvą, Havajus, Las 

Vegas ir kitur.

Dr. Vytauto Dargio ir inž. Jono Jurkūno bei jų svečių stalas.

Menininkų stalas.

DIRVAPAVASARIO BALIUS CHICAGOJE
Amerikos Lietuvių Tau

tinės Sąjungos Chicagos 
skyriaus pavasario balius, 
balandžio 22 d., sutraukė Į 
Tautinių namų salę gausų 
būrį narių ir jų draugų.

Balių pradėjo sveikinimo 
žodžiu A. Švažas, skyriaus 
pirmininkas ir pakvietė jį 
vesti Vladą Vijeikį, chica- 
giškių itin mėgiamą humo
ro ir gražios satyros puose
lėtoją.

Vladas, paaimanavęs sa
lės trūkumais, ypač neturė
jimu iškeltos scenos ir už
tvarų, kurios atskirtų akto
rius nuo žiūrovų ..., pagar
sino šio vakaro nrogramą, 
esą ji būsianti iš dviejų me
no sričių, io žodžiais; 'Mai
nos — tai Roma Mastienė 
ir Aloyzas Jurgutis ir poe
zijos — tai aš pats”.

Negaišdamas nė minutės, 
Vladas pradėjo skelbti savą 
poeziją, įspūdžius iš pereito 
pensininkų baliaus, kuriame 
jis vedęs programą, atseit 
buvęs pagerbtas, nes dar 
neesąs pensininkas ... šian
dieninio vakaro dalyvių vi
durkis esąs pora metų že
mesnis, bet jis manąs, kad 
jo poezijai būsią jie vieno
dai imlūs, kaip ir anieji ...

Solistė dainininkė Roma 
Mastienė, muzikui A. Jur
gaičiui pianinu palydint, 
nuotaikingai padainavo mū
sų ir kitataučių kompozito
rių dainų, o atsakydama bi- 
sams apdovanota rožių 
puokštėmis, dainavo vėl ir 
vėl. Ir auditorija vis kvietė 
bisui ...

Dainą nutraukė poetas, 
siekdamas klausytojus pa
vergti sau, poezijai! Taip 
besigerint daina ir satyra, 
maloniai slinko vakaras. O 
susiradus Ąžuolo Stelmoko 
orkestrui, publika perėjo į 
šokius.

šokių įtarpoje baliaus 
rengėjų valdyba pravedė 
dovanų paskirstymą. Mane, 
šias eilutes rašantį, ištiko 
sunki akimirka, laimėjus N. 
Buršteina dovanotą rakūno 
kailio kepurę! Ne džiaugs
mas mane apėmė, o atkly
dusi mintis, ar nereikės ir 
antrą dalį tų kailių pas Bur- 
šteiną išsipirkti. Kaimynė 
jau suskubo ir apytikrę jų 
kainą man pareikšti... Bet 
tuojau išryškėjo, kad Eleo
nora tokių kailių nemėgs
tanti ... tai sugrąžino mane, 
baliaus nuotaikon, bet taip 
ir nenugirdau nei davanų 
donatorių, nei jų laimėtojų 
pavardžių. Kažkas apskai
čiavo, kad mūsų stalas, lai
mėjęs šešias dovanas ir esąs 
vakaro laimikių stalas. 
Taip, mūsų stalas buvo lai
mingas, o visas šio vakaro 
balius buvo gražus ir dar
nus, jame netrūko humoro, 
dainos, šokio ir geros nuo
taikos. Padėka baliaus ren
gėjams — skyriaus valdy
bai ir jos talkininkėms-ams.

(mv)

Nr. 18 — 11

Svečius pasitinka. Iš kairės: Ona Daškevičienė — iždi
ninkė, Jonas Gaižutis — vicepirmininkas. Stovi: Ignas Andra
šiūnas — kultūriniams reikalams ir Veronika Lenkevičienė — 
sekretorė.

Vladas Vijeikis, pravedęs baliaus programą, parūpino "Pa
vasario dekoraciją” iš kairės; Jonas Jurkūnas, Veronika Len- 

• kevičienė, Teodoras Blinstrubas. Onas Daškevičienė ir Vla
das Vijeikis.

Teodoro Blinstrubo stalas.

Neolitųanų Mečių Valiukėno ir Šimkaus stalas baliuje.
V. A. Račkausko nuotraukos

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
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ŠIUO METU VYKSTA 
SUSIVIENIJIMO LIETU

VIŲ AMERIKOJE 
NAUJIEMS NARIAMS 

ĮRAŠYTI 1978 M. 
SPECIALUS VAJUS

Susivienijimas kviečia vi
sus geros valios lietuvius ir 
jų draugus įsijungti j SLA 
narių šeimą ir pasinaudoti 
šio VAJAUS lengvatomis ir 
privilegijomis.

Norime atkreipti ir esa
mųjų Susivienijimo narių 
dėmesį, kad ir jie gali pasi
naudoti vajumis ir nepra
leisti šios progos apsidraus
ti pridėtinėmis apdraudo- 
mis.

• Dabartinio Vajaus me
tu duodama didelė, net 50 # 
NUOLAIDA nuo pirmųjų 
metų metinių mokesčių.

• Apsidrausti galima iki 
70 metų amžiaus, netikri
nant sveikatos.

• Aplikantai nuo 1 iki 60 
metu gali apsidrausti nuo 
$1,000 iki $5,000.

• Aplikantai nuo 61 iki 
70 metų gali apsidrausti 
$1,000 arba $2,000.

• Per ši Vaju galima pa
sirinkti sekančius apdraudų 
planus:

Viso Amžiaus Mokamą 
apdraudą (Whole Lite V-l).

Viso Amžiaus Mokamą 
tik nėr 20 metų (20 Pav- 
ment Life V-2).

20 Metu Taupoma ia an- 
drauda (20 Year Endow 
ment V-3) ir

10 Metu Tautomaia ap- 
drauda (10 Year Endow- 
ment V-X).

• Po trijų metų nariams 
garantuojamos nepraranda
mos apdraudų vertybės 
Cash Surrendėr ir Paid- 
Up Value).

Smulkesnių informacijų 
ir specialiai šiam VAJUI 
pritaikytų Non-Medical ap
likacijų galima gauti pas 
vietinį SLA Organizatorių 
ar Finansų Sekretorių. Taip 
pat galima kreiptis ir į Su
sivienijimo Centrą:

Lithuanian Alliance of 
America, 307 W. 30th St., 
New York, N. Y. 10001, tel. 
(212) 563-2210.

Prašydami aplikacijų, pa
žymėkite savo gimimo datą 
(mėnesį, dieną ir metus), 
tada siunčiant aplikacijas 
Jums bus pranešti apdrau
dų mokesčiai. (18-23)

WANTED 
ROAD DRIVERS

Minimum age 23 yrs. old, 1 year all- 
weather tractor-trailer experience. 
Chauffeur’s license. Able to pass phv- 
sical and road tests. Call CONSOLI- 
DATED FREIGHTWAYS in Richfield, 
Ohio, for an appointrnent Monday af- 
ier 1 p. m. 216-659-6171.

An Equal Opportunity Employer 
(14-19)

EXTRUSION SUPERVISOR
A North Dalias Manufacturer of in- 
seclicides and animal health products 
is searching for the person with 4_p 
years experience in plastics profile 
extrusion supervision. Mušt be ex- 
cellent people, handler and motivater. 
Apply only if you have the above 
qualifications. By sending resume 
containg salary history and require- 
ments to:

PERSONNEL ADMINISTRATOR 
ZOECON INDUSTRIES 

12200 DENTON DRIVE 
DALLAS TEXAS 75234

E. O. E.
(11-20)

FILATELIJOS KAMPELIS
Nr.4 ANTANAS BERNOTAS

JAV išleido šiuos naujus pašto 
ženklus:

1. Kovo 8 d. - Amerikan Quilts 
bloką iš keturių p. ženklų po 13 
centų. Piešiniuose parodyti ranka 
megzti įvairūs krepšiai.

2. Kovo 31 d. - AMERIKANA 
serijoje 16 c. pašto ženklą su Lais
vės statula ir balandžio 14 d. - 29 
centų su švyturiu.

3. Balandžio 26 d. - keturblokį 
po 13 centų, kuriame parodyti įvai 
rūs amerikiečių šokiai: baleto, te
atro, liaudies ir modemus.

4. Gegužės 4 d. - 13 cen 
tų Ameriko-Prancūzijos sąjungos 
200 metų sukakčiai paminėti. Pie 
šinys: prancūzų skulptoriaus Char 
les Gabriel Sauvage porcelano sta 
tulėlė, kurioje parodyti karalius 
Liudvikas XVI ir Benjaminas 
Franklinas. * * *

ISPANIJA išleido keturių pašto 
ženklų seriją su žymiais žmonė
mis. Čia dedame 5 pezetų pašto 
ženklą su muziku Eslava.

Miquel Hilarion Eslava Y Eli- 
zonda (1807-1887) gimė Burladoje 
Navarros provincijoje. Buvęs 
smuikininkas ir choro vedėju įvai
riose bažnyčiose, Eslava 1832 m. 
buvo paskirtas Sevilijos katedros 
chormeisteriu, kartu buvo įšven
tintas kunigu. Nuo 1841 m. jis su
komponavo tris italų stiliaus ope
ras. Nuo 1847 m. kūrė tik religi
nio turinio muziką. Parašė per 
140 psalmių, motetų ir mišių. Tais 
pačiais metais buvo paskirtas ka
rališkosios koplyčios ir konservato
rijos Madride direktorium. Para
šė mokykloms du muzikos vadovė
lius. Sutvarkė ir išleido keletos to
mų ispanų bažnytinės muzikos an
tologiją. * * ★

MAURITANIJA išleido 12 um 

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME:
7 % % — 6 metų su $1,000, minimum. 
7'/2% — 4 metų su $1,000, minimum.
6 3/ą % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6«/2% — 1 metų su $1,000, minimum.

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

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

gįaliit 
2&pttiony
Savings

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

Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., FrL, 9-5; Sat., 9-1; CloMd Wed-

Juotas Gribauskas, vedėjas

oro pašto ženklą, raginantį muzul- 
monus lankyti šventąjį Mekkos 
miestą. Pašto ženkle ir parodytas 
tas šventasis miestas.

Mecca, arabiškai, Makkah, 
senovėje vadinta Macoraba, yra 
viena iš Saudi Arabijos sostinių, ir 
guli apie 95 klm. nuo Raudonosios 
jūros kalnų slėny prie karavanų ke
lių susikryžiavimo. Mekka nuo se 
no žinoma kaip labai svarbus pre
kybos ir religinis centras. Čia jau 
prieš Mahometą buvo arabų stab
meldžių šventykla Ei Haram. Pra 
našas Mahometas, pats gimęs Me 
kkoje, 630 m. sudaužė Kaabos 
šventovėje buvusius stabus ir čia 
įsteigė Islamo religinį centrą. Ir 
iki šių laikų kiekvienas muzulmo- 
nas laiko savo prievole nors kartą 
gyvenime aplankyti šventąjį Mek 
kos miestą, kur Kaabos šventovės 
viduryje yra juodas akmuo, sako
ma - arkangelo Gabrieliaus atneš
tas Abraomui. Taip pat netoliese 
yra šaltinis, vardu Zemzem, kurio 
vandeniu privalu nusiplauti kiek
vienam maldininkui. Pati Mecca 
nuo XIII amž. buvo valdoma egip
tiečiu, nuo 1517 m. užimta Turki
jos, kur valdė jų patikėtiniai šeri
fai. 1924 m., po ilgesnio persitvar
kymo, atiteko karaliui Ibn Saudui, 
nuo kurio vardo ir visas kraštas da 
bar vadinasi Saudi Arabija. Mek- 
koje gyvena apie 150,000 gyven
tojų. * * *

NEPALAS išleido 30 pašto ženk
lą, kuriame parodyta deivė Dha- 
nawaranti (deivė su gyvatėmis).

Nepalo karalija randasi Himala
jų kalnų pietinėse atšlaitėse tarp 
Tibeto ir Indijos. Jos šiauriniame 
šone yra pačios aukščiausios Hi
malajų kalnų viršūnės - Everestas 
ir Diwalagiri. Ploto turi 54,ooo kv. 
mylių. Žmonės, daugiausia mon
golų ir kiniečių kilmės, sumišę su 
indų gurkhais, gyvena slėniuose 
ir užsiima žemės ūkiu ir gyvulių 
auginimu. Kalnuose yra metalų 
ir mineralų, bet jie menkai išnau
dojami. Nors turi savo valdovą- 
karalių, bet šiaip Nepalas yra su
rištas ekonominiais ir politiniais 
ryšiais su Indija. Pašto ženklus iš 
leidžia nuo 1881 m., bet jie galiojo 
tik krašto viduje, ir tik nuo 1959 m 
galioja visur. Karalijos sostinė 
yra Kathmandų miestas. Krašte 
gyvena apie 10,294,000 gyventojų.

IMMEDIATE OPENINGS
FOR

EXPERIENCED
N. C. OPERATORS

Muši be experienced on numerically 
controlled vertical turret lathes.

2nd & 3rd Shift.
Excel1ent wages & benefits.

GRAY TOOL CO.
7135 Ardmore

Houston, Texas 77054 
713-747-1240

An Equal Opportunity Employer 
(16-25)

WANTED EXPERIENCF.D
UPHOLSTERERS 

SEWERS 
LAMINATION FABRICATOR 

FRAME ASSEMBLERS
and

FABRIC CUTTERS
Ist shift. Good working conditions.

GRANDEUR FURNITURE 
INDUSTRIES INC. 
5555 DRY FORK RD. 
CLEVES, OHIO 45002 

513-367-0246
(17-20)

MACHINE SHOP 
EXPERIENCED

TURRET LATHE OPERATOR 
AND

# 2 A.C. MACHINIST 
OPERATOR

APPLY IN PERSON
RUTH-BERRY CO.

A SUBSIDIARY OF DAN1EL 
INDUSTRIES INC. 

5025 Jensen Dr.
Houston, Texas 77026

An Equal Opportunity Employer 
(16-20)

IMMEDIATE NEED FOR IST CLASS 
BRIGEPORT OPERATORS

Mušt be able to sėt up work froni 
blue prints & olose tolerance. We re 
a young progressive cornpany, loking 
for a person with your skills and 
background. 3 years experience mini
mum. Days, overtime. Excellent wage 
and benefit program.

NORBERT INDUSTRIES 
313-759-5530

(16-20)

WANTED AT ONCE JOURNEYMEN 
OR IST CLASS SKILLED

ALL AROUND MACHINISTS 
N/C OPERATORS ,

Mušt have job shop experience & be 
able to sėt up work from blue prints 
& erose tolerance.

Exceljent working conditions, full 
benefits, siek days & pension plan.

Call 203-327-5711 
STAMFORD TOOL & DIE 

25 CRESENT STREET 
STAMFORD, CONN. 06906

An Equal Opportunity Employer M/F
(14-19)

WANTED CARBIDE AND/OR 
METAL SAW SHARPENER 

Previous experience helpful būt not 
necessąry mechanical ability required. 
We are located in the Ferndale Hazel 
Park area. Pay competitive with non- 
automotive industry. Paid vacations, 
paid holidays, paid siek days, paid 
Blue Cross & Blue Shield vzith master 
medical rider. Hours 7:30 a. m. to 
4:30 p. m., five days a week some 
overtime. Contact JIM PJGGOT 

KEEN EDGE SAW CO.
2801 Hilton, Ferndale, Mich. 
Between 8 a. m. & 3:30 p. m. 

Monday through Friday 
for appointrnent.

Saturday interviews arranged. 
(1524)

MOVĖ SOUTH TO WARMER 
WEATHER

WANTED. Person interested manag- 
ir.g commercial and industrial heat- 
ing, air conditioning, and refrigera- 
tion department for electrical con- 
tractor. Mušt have experience in esti- 

.mating, installation, and service.
Good pay plūs commissions. Also 
needed

ELECTRICAL L1NEMAN
Good pay. Excellent fringe benefits. 
Contact:

KELLEY ELECTR1C COMPANY 
Post Office Box 428 

Kennett, Missouri 63857 
Cal Toll-free: 1-800-325-4008 

(13-19)

NAUJOS 
KNYGOS

• METŲ LAIKAI. Popu
liarų dainų ciklas: 1. Vasa
ra — valsas, 2. Ruduo — 
tango, 3. žiema — baladė ir 
4. Pavasaris — cha, cha 
(pietietiškas ritmas), žo
džiai Prano Lemberto, mu
zika Giedros Gudauskienės. 
Šis kūrinys skiriamas sol. 
Liucijai Zaikienei-Mažeikie- 
nei. Kūrinys išleistas poeto 
10 m. mirties sukaktuvių 
proga. Spausdino Saleziečių 
spaustuvė Romoje. Leidinį 
galima gauti pas autorę 
komp. G. Gudauskienę, 1030 
Gretna Green Way, Los 
Angeles, Ca. 90049. Kaina 
$2.50.

• Peter Suchenivirt. ŽY
GIS Į LIETUVĄ. Istorinė 
poema iš 1377 metų žygio 
į Lietuvą. Vertėjas šią poe
mą skiria DLK Algirdo 600 
metų mirties sukakčiai at
minti (1377-1977). Viršelis 
ir vinjetės P. Jurkaus. Iš
leido Karys. Spaudė Pran
ciškonų spaustuvė.

• Lietuvių Išeivijos Spau
dos Bibliografija 1970-1974. 
Redakcinė kolegija: sudarė 
— Povilas Gaučys, redaga
vo — Jonas Dainauskas ir 
Tomas Remeikis. Išleido: 
Lituanist i k o s Institutas, 
Bibliografijos skyrius. Me
cenatai: JAV LB Kultūros 
Taryba ir Lietuvių Fondas. 
Įvadą lietuviškai parašė Jo
nas Dainauskas, L. I. Bib- 
liografipos skyr. vedėjas 
Angliškai — Tomas Remei
kis, Calumet College, Ham- 
mond, Ind. Knygoje, be jau 
minėtų įvadų, randame pe
riodikos sąrašą, sutrumpi
nimus, vardų rodyklę ir pa
tį svarbiausią ir ilgiausią 
bibliografijos (34-261 psl.) 
skyrių.

Knyga turi 300 psl. ir kai
nuoja 7 dol. Gaunama Li
tuanistikos Institute, 2422 
W. Marąuette Rd., Chicago,
III. 60629.

• ATSPINDŽIAI. Cleve- 
lando šv. Kazimiero litua
nistinės mokyklos mokslei
vių metraštis 1977-1978 m. 
Redagavo: Vilija Baniony
tė, Sigutė Bankaitytė, Vir
ginija Juodišiūtė, Rytas Ur- 
baitis, padedant mokt. Vi
dai Augulytei. Nuotraukos 
J. Vyšnionio, V. Bacevi
čiaus ir L. Vyšnionio Virše
liai V. Juodišiūtės ir S. Ban- 
kaitytės. Piešinėliai Mirgos 
Bankaitytės, Sigutės Ban- 
kaitytės, Virginijos Juodi
šiūtės ir Astos Puškoriū- 
tės. 128 psl.

Norintieji pirkti ar par
duoti Lithuanian Village 
akcijas, prašomi kreiptis j 
A. Natkevičių tel. 486-5492.

(10-17)



1978 m. gegužės -1 d.

CLEVELANDE
Aurelija BalašaitieneVysk. Vincentas Brizgys Clevelande

Šv. Jurgio parapija Cleve
lande, minėdama savo šven
to globėjo dieną, susilaukė 
garbingo svečio. Vysk. Vin
centas Brizgys, prieš metus 
atšventęs savo kunigystės 
50 metų jubiliejų, vis dar 
energingai ir ryžtingai tę
sia savo gyvenimo pasi
rinktą kelią Dievo ir žmo
gaus tarnyboje.

Į iškilmingas pamaldas 
susirinko gausus būrys cle- 
velandiečių. Vyskupui asis
tavo ir šv. Mišias kocelebra- 
vo klebonas Balys Ivanaus
kas, kun. Aleksandras Gol
dikovskis ir kun. Juozas če- 
kavičius. Ypatingai malonų 
Įspūdi darė šešių berniukų 
patarnavimas. Ryto Babic
ko vadovaujamas parapijos 
choras, kaip ir visada, pa
sirodė savo muzikinėje 
aukštumoje. Vysk. Brizgio 
pamokslas lietė teologinius 
klausimus ir šv. Jurgio au
tentiškumą, dėl kurio savo 
laiku buvę abejonių. Tikė
jimo Į Dievo buvimą klau
simą pamokslininkas nagri
nėjo gan originaliai, lygin
damas žmogaus sielą kanki
nančių atsakymų ieškojimą 
mokslininko, mediko bei in
žinieriaus darbui. "Savo 
abejonių nereiškime prie
kaištų forma. Ieškokime at
sakymų, kaip jų ieško pro
blemai spręsti inžinierius 
ar daktaras. Naudokimės 
literatūra. Neradę lietuviš
kai, skaitykime anglų kal
ba. Argi mūsų profesiona
lai, specialistai, mokytojai 
nesinaudoja literatūra sve
timomis kalbomis?”

Po pamaldų visi susirinko 
Į J. Budrienės pavasariškai 
išpuoštą parapijos salę, ku
rioje rikiavosi ilgos eilės 
dailiai padengtų stalų iškil
mingiems pietums, kuriuos 
paruošė Parapijos Tarybos 
narė, visada paslaugi, ma
loni ir energinga Lionginą 

J. Garlos nuotr.Dalis svečių Šv. Jurgio parapijos metinėje šventėje.

Ragevičienė. t a 1 k inama 
Bronės Tarutienė. Efrozi- 
nos Gausienės, Uršulės 
Gaižutienės. Valerijos Spi- 
rikaitienės (Tarybos na
rės). Julijos šumakarytės. 
Marijos Tešmantienės Jad
vygos Budrienės ir Ade
lės Neimanienės. Jos vi
sos sunkiai dirbo be jo
kio atlyginimo, savo lai
ką ir darba pašvesdamos 
parapijos labui. Reikia pri
pažinti. kad lietuvės mote
rys pasižymi ta nepaprasta 
pasišventimo ir kantrybės 
dorybe, kuri moraliai ir fizi
niai išlaikė mus per visas 
krizes ir visus gerbūvio lai
kotarpius.

Sąmojingas ir iškalbus 
ceremonijų meisteris Pra
nas Razgaitis, parapijos ko
miteto pirmininkas, sve
čiams susėdus prie stalų, 
pakvietė Algirdą Kasulaiti 
pristatyti šventės pagrindi
ni kalbėtoją ir svečią. A. 
Kasulaičio giliai išmąstytas 
žodis ne savo epitetais, bet 
savo turiniu buvo oriai 
graudus, pačią sveikinimo 
Įžangą pradėjus šiuo kreipi
niu: "žodis besosčiui ir be- 
namiui vyskupui”. Kalbėto
jas padarė sutrauktą Lietu
vos vyskupų vaidmens mū
sų tautos istorijoje apybrai
žą, nuo Merkelio Giedraičio 
iki arkivyskupo Matulaičio, 
kurio Į šventųjų sąrašą 
Įtraukimo byla vis dar tebe- 
tęsiama. Baigdamas, Algir
das Kasulaitis Į svečią krei
pėsi sekančiais žodžiais: 
”... dėkojame Dievui, kad 
leido jums keliauti tais pa
čiais gruoblėtais išeivijos 
keliais su mumis. Nė vie
nam iš mūsų toji kelionė su 
jumis kartu buvo lengves
nė”. .. Savo kalba jis paly
gino vyskupo gyvenimo ke
lią su jo pirmtakūnų gyve
nimais ir vaidmeniu.

Kuklus savo žodžiais ir

Nr. is — 13DIRVA

Prie garbės stalo Šv. Jurgio parapijos klebonas kun. B. Ivanauskas, vysk. V. Brizgys, 
kun. J. Cekavičius ir kun. A. Goldikovskis. J. Garlos nuotr.

mintimis, garbingasis sve
čias atsisakė priimti kalbė
tojo kilnius palyginimus. 
Trumpais bruožais papasa
kojęs savo vaikystės nuo
trupas, jis prašė nebekar
toti jo kunigystės jubilie
jaus. atšvęsto jau prieš me
tus, Įpindamas palyginimui 
vaikystėje girdėtą anekdo
tą. Caro laikais grupė kari
ninkų, pamiršusi savo divi
zijos vado gimtadieni, pavė
luotai po trijų dienų jam 
pasiuntė sveikinimo tele
gramą, kurioje pranešė, kad 
"Į Jūsų didenybės sveikatą 
jau geriame tris dienas”. 
Divizijos vadas atsakymui 
atsiuntęs sekančio turinio 
telegramą: "Laikas liau
tis”. Pereidamas i rimtesnę 
savo žodžio dali. vysk. Briz
gys pastebėjo Clevelandą 
pirmą kartą aplankęs 1948 
metais, kada dar tremtinių 
buvusi tik maža saujelė, su
minėdamas a. a. Sofija 
Smetonienę ir dr. Adolfą 
DamušĮ.

Analizuodamas savo gy
venimą, jau besiartindamas 
Į reikšmingą 75 metų am
žiaus sukakti, jis pareiškė, 
kad, jei jam būtu leista gy
venti iš naujo, jis vistik ir 
vėl būtų pasirinkęs kunigo 
gyvenimo kelią. Vyskupas 
išreiškė dideli susirūpinimą 
dėl lietuviškai kalbančių 
jaunų kunigu trūkumo. "Iš
nykus lietuviškoms parapi
joms, grius ir visa eikla", 
tvirtino jis. Lietuvybei pa
laikyti reikią ir dvasios va
dų. Juk ir Foster Dulles sū
nus, konvertitas iš nekata
likiškos šeimos, tapęs jėzui

tu, o Vokietijos premjeras 
davęs sūnų kunigą. Šių die
nų emigrantų parapijai esą 
reikalingi jauni kunigai su 
gilesniu inteligencija ir pla
tesniu akiračiu.

Vysk. Brizgys pakartinai 
iškėlė lietuvių charakterio 
kilnius bruožus ir jų vienin
gos visuomeninės bei socia
linės veiklos dinamizmą, im
ponuojanti svetimtaučiams. 
Jis pavyzdžiu pasakoja apie 
Chicagos Universitete Įvy
kusi socialinės globos dar
buotojų suvažiavimą, kuria
me vienas žydas profesorius 
skatinęs suvažiavimo daly
vius arčiau susipažinti su 
lietuvių etnine grupe Chi
cagoje. Ne skaičiumi ji 
esanti gausiausia, bet savo 
veikla pavyzdingiausia ir 
geriausiai organizuota. Jis 
išvardinęs operą, šokių ir 
dainų festivalius, lituanisti
nių mokyklų sistemą. "Mes 
lietuviai esame su savo tra
dicija ir savo lietuviška am
bicija stiprūs”, teigė vysk. 
Brizgys. Jis skatino neleisti 
parapijų uždaryti, bet jas 
kelti i patogesnius rajonus. 
”O Clevelande lietuvių tik
rai dviem parapijom pilnai 
užtenka”, sakė jis. Kalbėda
mas apie mūsų visuomenės 
vidaus problemas, jis siūlė 
nebijoti nuomonių skirtu
mu. tik dėl iu nesipykti, o 
kultūringai skirtumus išdis
kutavus, rasti daugumai 
priimtina sprendimą, nežiū
rint. iš kurios pusės siūly
mas būtų kilęs.

Vysk. Brizgio ilgoką žodi 
svečiai šiltai pagerbė katu
tėmis. Jauniausieji parapi
jos atstovai, Kristina Kasu- 
laitytė ir Rimas Balašaitis, 
svečiui Įteikė šv. Kazimiero 
lituanistinės mokyklos lei
dinį "Atspindžiai”. Po to 
sąmojingas ir linksmas kuir. 
Cekavičius, nuolatinis šv. 
Jurgio parapijos svečias iš 
New Yorko, pralinksmino 
susirinkusius vykusiai pa
rinktais anekdotais.

Salėje pasirodęs DMNP 
parapijos klebonas kun. Ge
diminas Kijauskas, SJ, bu
vo sutiktas šiltais plojimais. 
Jis tarė kelis žodžius, svei
kindamas garbingą svečią 
ir linkėdamas šv. Jurgio pa
rapijai gyvuoti ir veikti dar 
ilgą eilę metų.

Meninę dalį atliko "Neri
jos” mergaičių choras, va
dovaujamas Ritos čyvaitės- 
Kliorienės, akompanuojant 
Kristinai Kuprevičiūtei. Po 
kalbų ir anekdotų, gaivi lie

tuviška daina, muzikaliai 
darni ir savo turiniu pake- 
kanti bei idiliškai nutei
kianti, susilaukė entuzias
tingų aplodismentų. "Neri
ja" turėjo padainuoti vieną 
dainą virš numatytos pro
gramos.

Svečių dideliam džiaugs
mui, atsižadėjus Įsigalėju
sios sveikinimo kalbų tradi
cijos, visuomenės ir spau
dos atstovai buvo pristatyti 
tik pavardėmis. Sugiedojus 
"Ilgiausių metų”, sukalbė
jus padėkos maldą, klebo
nas kun. Ivanauskas pro
gramą užbaigė padėkos žo
džiais ir savo tradicine dai
na "Blynai”, pritariant vi
siems dalyviams.

Oficialiai daliai pasibai
gus, vysk. Brizgys buvo ap
suptas pavienių clevelandie- 
čių, norėjusių asmeniškai su 
juo pakalbėti ir pareikšti 
savo linkėjimus. Vyskupas 
taip pat mielai sutiko atski
rai pasikalbėti su manim, 
kaip Dirvos atstove.

"Aš neturiu jokių speci
finių pasisakymų kokiai at
skirai grupei ar laikraš
čiui”, pasakė vysk. Brizgys. 
"Mano supratimu vieningu
mas yra nuolatinė ir pasto
vi tezė. Jo reikia siekti”.

Paklaustas apie parapijos 
iškėlimo galimybes, vysku
pas tvirtina, kad viskas pa
reiną nuo vietinio vyskupo 
ir parapijiečių susiorgani- 
zavimo. "Tam reikia ryžto 
ir drąsos”^ pareiškė jis, 
statydamas pavyzdžiu De
troitą. Apie Clevelando vi
suomene svečias atsiliepė 
pozitvviai. "Clevelandas vra 
dinamiška ir šviesi koloni
ja. Tai mano nuoširdi nuo
monė. Clevelandas vra gar
sus ir iš tolo šviečia”.

Išvadoje džiugu pastebė
ti, kad Clevelando visuome
nė, bendram reikalui esant, 
nesiriboja nei rajonais, nei 
parapijomis. Renkasi visi 
bendrai vieno reikalo šau
kiami, vienos minties veda
mi. Ir tai Įrodo, kad nu
veikti galima daug su gera 
valia, lietuvišku pasišven
timu ir darniu darbų deri
nimu. Reikia tikėtis, kad 
garbingasis svečias iš Cle
velando išsivežė pačius gra
žiausius Įspūdžius ir kad 
Clevelando visuomenės lin
kėjimai ji lydės dar ilgus ir 
vaisingus metus, keliaujant 
po lietuviškas kolonijas, iš
mėtytas visame pasaulyje.
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MACHINISTS
At least 3 years of all around experience on a 
variety of metai finishing machines; such as 
lathes, mills, or screw machines.
Mušt be able to setup and work to close toler- 
ances on small parts working from prints and 
drawings, in a job shop type of operation. 
Day shift, liberal fring benefits, including 13 
paid holidays.
Apply in person, 8 a.m.-3 p.m. Mon- 
day thru Friday at:

C0XINSTRUMENT 
15300 Fullerton 
(Just E. of Greonfield) 
DETROIT, MI. 48227 
An Equal Qpportunity Employer M/F

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. Jakubs ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzafnuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnąvimą.

KOMPIUTERIŲ MOKSLU 
BESIDOMINTIEMS 

STUDENTAMS
Chicagoje besiburiantis 

komputerių srityje dirban
čių lietuvių profesionalų 
klubas nori atkreipti mūsų 
studentijos ir visuomenės 
dėmesį į labai vertingą prof. 
Prano Zundės pasiūlymą, 
padaryta 1977 m. Mokslo ir 
Kūrybos Simpoziumo metu.

Georgia Institute of Tech- 
nology universitete profeso
riaujantis dr. Zunde teigia, 
kad kompiuterių ir infor
macijos srityje yra eilė rim
tų mokslinių temų, kurių 
tyrinėjimo rezultatai galė
tų būti naudingi ar bent 
įdomus lietuvių visuomenės 
interesams. Prof. Zunde vi
sai konkrečiai skatina mūsų 
studentiją pasidomėti ”gra- 
duate” (daktaro ar magis
tro laipsniui įgyti) studijų 
galimybėmis anksčiau su
minėtose srityse, gi tyrimų 
darbams temas rinktis iš 
tokių mokslinių dalykų, ku
rie būtų artimi lietuviš
kiems reikalams. Minėtam 
universitete k v a 1 ifikuoti 
studentai gali tikėtis ir fi
nansinės paramos.

Mokslinių temų M. S. ir 
Ph. D. studijų rėmuose pa
sirinkimą galima būtų su
derinti su lietuviška tema
tika bent šiose srityse:

I. Sritys, kur lietuvių kal
ba yratyrimų objektas iš in
formacijų ir kompiuterių 
mokslo taško, pa v., automa-

tinis vertimas iš lietuvių 
kalbos ar į lietuvių kalbą; 
statistinė lingvistika ir jos 
pritaikymas komunikacijo
je,' šifravime, kalbos dina
mikos analizavime ir pan.; 
lyginamoji kalbų struktūra.

II. Sritys, kurių tyrimų 
objektas nėra specifiniai 
lietuviškas, bet kur galima 
panaudoti ką nors bendra 
su Lietuva ar lietuvių išei
vija turinčius duomenis. 
Kaip pavyzdžius galima nu
rodyti įvairias modeliavimo 
p r o b lemas: demografinio 
judėjimo, socialinės dinami
kos krašte ar išeivijoje, in
formacijų sistemų planavi
mo, kultūrinių išteklių op
timalaus investavimo ir 
pan.

III. Sritys, kurios turi ką 
bendro su etnine tematika, 
specializuojant ją lietuviš
kąją kryptimi; pav., atitin
kamų CAI (Computer Aid- 
ed Instruction) programų ir 
sistemų projektavimas, et
ninių kultūrinių išteklių 
panaudojimo pagerinimas 
kompiuterių pagalba ir pan.

Aišku, kad plačiau šį rei
kalą patyrinėjus, būtų ga
lima rasti ir daugiau tinka
mų temų ar studijoms sri
čių Prof. Zunde mums rašo, 
kad panašiems moksliniams 
studentų projektams jis tu
ri geras akademines sąly

gas, o mokslinei iniciaty
vai — gana laisvas rankas.

žemiau pasirašę kompiu
terių srityje dirbantieji 
profesionalai reiškia vieša 
padėką prof. Zundei už šios 
galimybės iškėlimą viešu
mon ir skatina mūsų aka
deminį jaunimą šios progos 
nepraleisti.

1978 m. rudens semestro 
reikalais dabar yra pats lai
kas rašyti tiesiog prof. Pra
nui Zundei arba universite
tui : Georgia Institute of 
Technology, School of In- 
formation and Computer 
Science, Atlanta Georgia 
30332.

Antanas Dundzila 
Modestas Jakaitis 
Remigijus Sužiedėlis 
Dalia Taliai-Kelpšaitė 
Arvydas Tamulis

• Simas Kudirka birželio 
16 d. atvyksta į Clevelandą 
ir dalyvaus City Club pie
tuose, kur padarys praneši
mą ir atsakinės į klausimus.

IMMEDIATE NEEDS FOR 
JOURNEYMAN

TOOL AND DIE MAKERS
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints and close tolerance.
Ist shift. Steady employment, excel- 
lent wages and a company paid ben- 
efit program. Apply:
DIETOOL ENGINEERING CO. INC. 

3333 3 Mile Rd. N.W.
Grands Rapids, Mich. 49504 

616-453-9489
(17-20)

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ 
NUOŠIMTI

UŽ SANTAUPŲ<-
įnešti*? 81.0000/2/0 12 mėnesių

PAŽYMĖJIMUS
§/ įnešus SI,000

30 mėnesių

įnešus $1.000
1S mėnesiams

įnešus S 1,000
72 mėnesiams

Pagal federalinės valdžios įsaką už santaupas, išimtasis pažymė
jimo sąskaitos prieš nurodytą laiką, nemokamas nuošimtis už 90 dienų, 
o už likusį periodą ant išimtos sumos išmokamos tik reguliarus san
taupų knygutės nuošimtis (511'/).

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖUž 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 NAMU PIRKIMUI.

Zuperio/ Avino/
■and loan association

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS. ~

MAIN OFFICE ISLK
798 East 185th Street — —

481-8552
6712 Superior Avė. 

431-2497
13515 Euclid Avė. 

681-8100
14406 Cedar Avė. 

381-4280
32S00 Center Ridge Road

779-5915

PRAKTIŠKIAUSIOS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

Siuntinys 1 — 1978.
Nepermatomo nailono gėlėta arba su ornamen

tais įvairių spalvų labai populiari medžiaga dėl dvie
jų suknelių; gėlėta arba lygių spalvų crimplene me
džiaga suknelei; dvigubo storio nailoninė skarelė; 
moteriškas nailono apatinis arba vyriški nailono vir
šutiniai marškiniai; dvi poros vyriškų arba mote
riškų nailoninių arba vilnonių kojinių; 40 angliškų 
geriausių cigarečių; dėžė šokoladinių saldainių; 1 
svaras pupelių kavos; vienai eilutei vilnonė labai ge
ra medžiaga su įaudimu ”All wool made in England”, 
gali būti šviesios arba tamsios spalvos.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimo išlai
domis — $190.00. Taip pat dar galima dadėti į šį 
siuntinį 9 sv. prekių, pavyzdžiui, galima dadėti 4 m. 
medžiagos, 2.75 m. dirbtinio minko kailio arba kito
kių dovanų.

žemiau siūlome keletą praktiškesnių ir naudin
gesnių dalykų:

Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui .. .$80.00
Jeans ”Wrangler” vyr. arba mot.

(galima siųsti 4) ..... :................................  40.00 ■
Geresnės rūšies nertinis ............................   32.00 ■
Nailono kojinės, vyriškos arba moteriškos .... 3.00
Vilnonė medžiaga suknelei .......................   24.00 Į
Vilnonė skarelė .............................................. 11.00
Geresni marškiniai ......................................  15.00 į
Lietsargis telescopic..................................... - 12.00 :
Vyriški arba moteriški labai geri pusbačiai .. 34.00
Crimplene medžiaga kostiumėliui ............   30.00
Angliška eilutei medžiaga

(”A11 wool made in England”) ................... 70.00
Geresnė eilutei medžiaga

(”A11 wool made in England”) ................... 75.00
Siunčiame įvairius kalkuliatorius ir Stetoskopus.

Sudarant savo nuožiūra siuntinį reikia pridėti 
$28.00 už visas persiuntimo išlaidas. Kiekvieno siun
tinio pristatymas yra garantuotas.

Sudarome testamentus, administruojame nuo
savybes, persiunčiame palikimus į Lietuvą prekėmis 
arba pinigais.

BALTIC STORES LTD
(Z. Juras)

11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT. 
BR1 4HB, ENGLAND. 

Tel. 01 460 2592.
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

NAUJA ALT VALDYBA
Balandžio 27 d. Įvykusia

me ALT Clevelando sky
riaus metiniame susirinki
me, kuriame dalyvavo 60 
atstovai iš 23 organizacijų, 
išklausius pranešimus, buvo 
išrinkta sekančio sąstato 
valdyba: Pr. Razgaitis, K. 
Karalis, inž. A. Pautienis" 
O/JokūbaitienėTyT Smeto
na, R. Aukštuolis, F. Mac
kus ir kandidatu liko, P. 
Nasvytis.

Susirinkimui pirmininka
vo H. Idzelis, sekretoriavo
O. Jokūbaitienė,

SOLISTĖ ALDONA
STEMPUžIENĖ-šVE- 

DIENĖ DAINUOS 
CLEVELAND MUSIC 

SCHOOL SETTI.EMENT’E
Gegužės 9 d., antradieni, 

8:30 v. v. C. M. S. S. Įvyks 
Contemporary muzikos kon
certas, kuriame bus atlik
tas Jono švedo kūrinys ”Po- 
kalbis su mirusiais vaikais” 
— (žodžiai A. Mackaus) 
balsui ir dviem fortepio- 
nams.

Dainuos Aldona Stempu- 
žienė-švedienė, fortepionais 
skambins kompozitorius Jo
nas švedas ir Stephen Ka- 
bat.

Taip pat bus atlikti kom
pozitorių: Howard Whitta- 
ker, Eric Benson ir Tom 
Cox kūriniai.

Įėjimas veltui.
Cleveland Music School 

Settlement’o adresas: 11125 
Magnolia Dr., University 
Čircle.

• Neolituanų sueigoje 
preitą šeštadienį Clevelande 
Lietuvių Namuose, kurioje 
dalyvavo iš Chicagos atvy
kę Korp! Neo-Lithuania c. 
v. pirm. C. Modestavičius ir 
vicepirm. Jolita Kriaučeliū- 
naitė, buvo išrinkta nauja 
Clevelando padalinio valdy
ba: dr. V. Stankus, A. Au
gu s^inavičienė, D Mauru- 
kaitė, V. Vinclovas irA. 
Smetona.

• Komp. A. Mikulskis, il
gametis Lietuvių Kultūri
nio Darželio draugijos pir
mininkas, Clevelando Kul
tūrinių Darželių Sąjungos 
išrinktas garbės nariu.

Maloniai kviečiame visus dalyvauti
A. t A.

DAIL. VYTAUTO RAULINAIČIO 
MEMORIALINĖJE MENO DARBŲ 

PARODOJE
DIEVO MOTINOS NUOLATINĖS PAGALBOS 

PARAPIJOS SALĖJ, GEGUŽĖS 13-14 DIENOMIS.

Atidarymas šeštadienį, gegužės 13 d.,
7 vai. vak.

Sekmadienį atnašaujamos šv. Mišios
10 vai. ryto.

Rengia VYR. SKAUČIŲ ŽIDINYS

ATITAISOME
Straipsnyje ”Jaunatviš

kos dvasios pensininkai .. .” 
(Dirva Nr. 17) Įvyko nema
loni korektūros klaida. A. 
Mikoliūnui vado vaujant, 
klubas iš miesto socialinio 
skyriaus gavo savo veiklai 
ne 5400.00, bet $400.00.

Atsiprašome.

ČIURLIONIO 
ANSAMBLIO 

KANKLININKAI 
KVIEČIAMI Į BRAZILIJĄ

Brazilijos Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkas Al
girdas Sliesoraitis rašo: — 
Šiais metais Brazilijos Lie
tuvių Bendruomenė nutarė 
visomis galimomis pajėgo
mis prisidėti prie 60 metų 
Nepriklausomybės minėji
mo, kurį ruošia visos trys 
Baltijos valstybės: Lietuva, 
Estija ir Latvija, bendrai.... 
šį minėjimą manome su
ruošti rugpiūčio mėnesi, nes 
tuo metu bus ruošiama ir 
7-ji Pabaltijo Tautų paroda. 
Šis minėjimas privalės būti 
vienas iškilmingiausių, kur 
visos trys Pabaltijo tautės 
dalyvaus su savo geriausio
mis meninėmis pajėgomis.

Norime prašyti, kad PLB 
mus paremtų ir šiais jubi
liejiniais metais atsiųstų 
kanklių ansamblį, nes dėka 
jūsų rūpesčių mes jau turė
jome Įvairiausias menines 
pajėgas, tai šiuo metu mus 
interesuoja kanklių ansam
blis, kuris galėtų pasirodyti 
prieš 3-4 tūkstančius klau
sytojų. Tai būtų begaliniai 
naudinga mūsų lietuvių — 
Lietuvos vardo išpopuliari
nimui, nes visa spauda yra 
mums labai palanki ir priei
nama, taip pat radijo ir te
levizija ...

PLB valdyba savo raštu 
praneša Čiurlionio Ansamb
liui, kad jos kadencija bai
giasi ir paramos suteikti ne
gali. Skatina pačiam An
sambliui susidaryti galimy
bę ir vykti į Braziliją.

• Algis Rukšėnas baigė 
rašyti anglų ir lietuvių kal
bomis trijų veiksmų farsą 
Tartarus arba Posėdis pra
gare. šis sceninis veikalas 
yra stiprios struktūros, 
sprendžiąs istorijos reikšmę 
moralinių koncepcijų spek
tre. Veikalo centre iškyla 
blogio problematika ir Ant
rojo pasaulinio karo istori
nės' asmenybės.

Tartarus veikalo pastaty
mas amerikietiškoje ir lie
tuviškoje scenoje būtų labai 
lauktinas.

Anksčiau Algis Rukšėnas 
yra parašęs svarbų doku
mentinį veikalą anglų kalba 
Day of Shame, kuriame 
vaizdžiai atskleidžiama Si
mo Kudirkos šuolio į laisvę 
skaudi istorija, JAV Įstai
gų biurokratija ir Valsty
bės departamento politinis 
nejautrumas.

• LB Clevelando apylin
kės metinis susirinkimas 
įvyks gegužės 7 d. 4 vai. p. 
p. Naujos parapijos kavinė
je. Darbotvarkėje valdybos 
ir revizijos komisijos pra
nešimai, rinkimai ir ateities 
veiklos klausimai.

• V. Mariūnas, LB Cleve
lando apyl. vakaronėje ge
gužės 12 d. 8 vai. vak. Die
vo Motinos Nuolatinės Pa
galbos parapijos mažoje sa
lėje kalbės apie K. Almeno 
romaną „Sauja skatikų’. 
Visi mielai kviečiami atsi
lankyti.

• Literatūrinė popietė su 
rašytoja Aurelija Balašai- 
tieną įvyks š. m. gegužės 21 
d., sekmadienį, 4 vai. p. p. 
Lietuvių Namų viršutinėje 
salėje. Rengia skautininkių 
draugovė Clevelande. Visi 
maloniai kviečiami atsilan
kyti.

• Ateities Klubo vakaro
nė įvyks gegužės 5 d. 7:30 
vai. vak. parapijos mažojoj 
salėj. Kalbės kun. G. Ki
jauskas.

Visus kviečia atsilankyti.
• Perkant ar parduodant 

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

• 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. Tel.: 531-6720.

W|NATIONW1DE 

R 1 INSURANCE
Nat<onwide is on your siete

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

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

KALVIS
Prityrę«"Yankinio ir elektrinio kūjo 

naudojime Įvairių dalykų ir metalo. 
Labai serą galimybė . senoje firmoje. 
Tiktai dienomis. Pastovu. Daug 
priedų.
ROSE M ETA L INDUSTRIES, 

INC.
1836 EAST 43RD CTREET

CLEVELAND, OHIO
(216) 881*3355, ar vakare 361-2025

! JAUKIOJE NUOTAIKOJE IR ELEGANTIŠKOJE > 
APLINKOJE GALITE PRALEISTI Į 

penktadienio ir šeštadienio vakarus
GINTARO VALGYKLOJE.

VAKARIENĖ TIEKIAMA IKI 9 VAL. VAK. 
NUO 9 VAL. VAK. IKI 1 VAL. RYTO 

kokteiliai ir muzika. I

: SEKMADIENIAIS
nuo 11 ryto iki 6 vai. vak. bufeto stiliaus pietūs. }

; Daug įvairių patiekalų, kuriuos galima kartoti iki šimto } 
į kartų. Suaugusiems $4.95, vaikams iki 12 metų $2.95. i

Už kavą ir pyragus bei tortus mokama papildomai. Vai- ! 
; gius paruošia Gintaro vyriausioji šeimininkė KRISTINA 

BILIŪNIENĖ. J: • 
Į LIETUVIŲ KLUBAS ir GINTARO VALGYKLA atida- ! 

ryti kiekvieną dieną nuo 11 vai. ryto.
* i

LIETUVIŲ NAMŲ salė ir kambariai nuomojami įvairiems ; 
renginiams. Paruošiami užkandžiai, pietūs, vakarienės j 

privatiems pobūviams, šermenims, krikštynoms, »
vestuvėms.

« Smulkesnių informacijų prašom teirautis pas Lietuvių 
I namų ir klubo administratorių ZENONĄ DUČMANĄ. } 

Telefonas (216) 531-2131
877 East 185th Street 
Cleveland, Ohio 44119 S

} _________________________________________________________ ~ (17-20) ||

CLEVELANDO 
PARENGIMŲ 

KALENDORIUS

• GEGUŽĖS 13-14 D. Vy
tauto Raulinaičio Memorialinė 
meno darbų paroda Naujoje 
parapijoje. Rengia Vyr. Skau
čių Židinys.

• GEGUŽĖS 21 D. Literatū
rinė popietė su rašytoja Aure
lija Balašaitiene Lietuvių Na
muose.

• GEGUŽĖS 21 D. Šv. Ka
zimiero lit. mokyklos pavasa
rio šventė.

• Gegužės 27 D. Mirusių ka
rių paminėjimas.

• BIRŽELIO 4 D. — Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos mokslo metų pabaigi
mas.

• BIRŽELIO 11 D. O. Mi
kulskienės kanklių studijos 
mokinių rečitalis.

• BIRŽELIO 18 D. D.M.N.P. 
parapijos parengimas.

• BIRŽELIO 25 D. Kar. 
Juozapavičiaus šaulių kuopos 
gegužinė.

• LIEPOS 8 D. Dainos Sam
būrio iš Australijos koncertas 
DMNP parapijos salėje. Rengia 
LB Ohio Apygardos Valdyba.

• LIEPOS 16 D. Clevelando 
Balfo skyriaus gegužinė.

• LIEPOS 23 D. gegužinė 
DMNP parapijos sodelyje.

• LIEPOS 30 D. Žalgirio 
kuopos ir jūros šaulių geguži
nė.

• RUGPIŪČIO 6 D. Lietuvių 
klubo metinė gegužinė kroatų 
sodyboje.

• RUGPIŪČIO 20 D. LKVS 
"Ramovė” Clevelando ksyriaus 
gegužinė.

• RUGPIŪČIO 26 D. Lietu
vių namų atidarymo penkme
čio vakaras.

• Rugsėjo 9 D. koncertas. 
Rengia Clevelando birutietės.

• RUGSĖJO 16 IR 17 D. Ju
biliejinės Pabaltiečių sporto 
žaidynės Clevelande.

• RUGSĖJO 23 D. Dirvai 
paremti parengimas Lietuvių 
Namuose. Rengia ALT S-gos 
Clevelando skyrius.

• SPALIO 7 D. Lietuvių 
klubo visuomeninės ir kultūri
nės premijos įteikimo vakaras.

Chesterland medelynui ir dekoratyvinei 
sodininkystei (landscaping) reikalingi darbi
ninkai. Darbininko amžius nuo 20 iki 60 me
tų. Su 1 ar 2 metų praktika atlyginimas 4 
dol. valandai.

Skambinti medelyno savininkui Z. Dau
tartui tel. 729-1205.

• National Service Cen
ter Clevelande gegužės 5 d. 
turės metinį susirinkimą 
Marriott Inn (4277 West 
150 Street) 7 vai. vak. Kok
teilis ir 8 vai. vak. vakarie
nė, po to šokiai. Asmeniui 
kaina $12.50. Dėl platesnių 
informacijų apie susirinki
mą ir rezervacijas banketui 
skambinti Į Nationalities 
Service Center, telefonu — 
781-4560.



DIRVA
♦ Dr. Jonui Puzinui, Lie

tuvių Fondo Tarybos, LF 
Pelno Skirstymo Komisijos 
nariui, mirus, LF, pasitaręs 
su giminėmis, praneša, kad, 
norintieji jį įamžinti LF. 
įnašus gali siųsti tiesiogiai: 
Lietuvių Fondas, 2422 W. 
Marųuette Rd., Chicago, III. 
60629. Minimi įnašai bus 
įrašomi padidinti dr. J. Pu- 
zino atsiminimo įnašą, kurį 
atstovaus velionies žmona 
Konstancija.

• Dail. Alfonso Dargio 
kūrinių retrospektyvinė pa
roda vyks nuo gegužės 6 iki 
birželio 30 d., 696 Galerijo
je, 696 Park Avė., Roches
ter, N. Y. Atidarymas šį 
šeštadienį, gegužės 6 d. nuo 
8 iki 10 vai. vak.

ČIURLIONIEČIAT 
ROCHESTERYJE

Gegužės 6 d. į Rocheste- 
rį atvyksta Čiurlionio an
samblis ir tos dienos vaka
re 7:30 vai. Nazarath Uni
versiteto 4245 East Avė. sa
lėje atliks koncertą.

Šiam koncertui suruošti 
Rochesteryje yra sudarytas 
komitetas iš organizacijų 
atstovų, visuomenės veikė
jų ir jaunimo. Kadangi lie
tuvių Rochesteryje yra ne- 
perdidelė kolonija, o kon
certo salėje yra 1300 vietų 
tai rengėjų komitetas daro 
visas pastangas, kad vietos 
būtų užpildytos kuo dau
giausiai svetimtaučiais. Pa
naudojamos visos priemo
nės tam atsiekti.

Tuoj po koncerto bus an
sambliui priėmimas lietu
vių parapijos salėje. Gegu
žės 7 d. ansamblis giedos 
lietuvių šv. Jurgio parapi
jos sukaktuvinėse pamaldo

se. Į pamaldas parapijos 
klebonas tėv. J. Vaškys 
kviečia vyskupą ir gretimų 
parapijų kunigus svečius.

Koncerto išlaidų finan
sams sukelti rengėjų komi- 
mitete yra garbės rėmėjų 
sekcija, kuriai vadovauja 
Andrius Cįeminis. Asmenys 
aukoję 25 dolerius yra 
koncerto garbės rėmėjai.

Bilietų kainos į koncertą 
yra 7, 5 ir 3 dol. Į vaišes su 
ansambliu 3 dol. (bvk)

NUTILO LIETUVIŠKAS 
RADIJAS

Waterburyje ilgus metus 
veikė ”Lietuvių Radijo Par
tija”, vadovaujama John D. 
Adams (Odomaičio). Kai p. 
Adams maždaug prieš me
tus laiko iš vedėjo pareigų 
pasitraukė dėl senyvo am
žiaus, programą perėmė 
Lietuvių Bendru o m e n ė s 

Waterburio apylinkės pir
mininkas Viktoras Vaitkus, 
ją pavadindamas "Lietuvių 
Bendruo menės Balsas”. 
Programa buvo išplėsta, pa
didinta ir transliuojama 
kiekvieną sekmadienį nuo 
8 iki 9 vai. vakaro iš radijo 
stoties W-104 FM. Kadan
gi stotis galinga, tai buvo 
girdima ne tik Waterbury- 
je, bet ir tolimose apylinkė
se ir mielai klausoma. Ta
čiau prieš kiek laiko ši ra
dijo stotis, būk tai dėl ko
kių programos pertvarky
mų, visas ”etnikų” turėtas 
valandas atšaukė. Ir taip, 
balandžio 9 d. ”Lietuvių 
Bendruomenės Balsas” at
sisveikino ir nutilo. Nutilo 
ir vokiečių, lenkų bei Hart
fordo diecezijos katalikų 
toje stotyje turėtos valan
dos. Dabar ieškoma kita ra

dijo stotis, iš kurios lietu
višką programą būtų gali
ma tęsti. (b)

ATOSTOGOS 
PRANCIŠKONU 
VASARVIETĖJE

Atostogavimo sezonas 
pranciškonų vasarvie tėję 
K e n n ebunkporte, Maine, 
prasideda liepos 1 ir baigia
si rugsėjo 4. Tai vasarvietė 
su lietuviška aplinka ir nuo
taika, žinoma Amerikoje ir 
Kanadoje. Duodama butas 
ir maistas. Be to, svečiams 
ruošiama koncertai, dailės 
parodos, literatūros vaka
rai. Visi lietuviai kviečiami 
praleisti atostogas šiame 
garsiame Amerikos kuror
te — Kennebunkporte — 
prie pat Atlanto vandenyno 
savo tautiečių draugystėje. 
Informacijai adresas: Fran- 
ciscan Guest House, Kenne- 
bunkport, Maine 04046. Tel. 
207-967-2011.

DVYLIKTOJI VINCO 
KRĖVĖS LITERATŪROS 

PREMIJA
1978 m. rudenį, Montrea- 

lyje, bus paskirta jau dvy
liktoji Vinco Krėvės litera
tūros premija. Ji skiriama 
už visas 1976-77 metais iš
leistąsias grožinės literatū
ros knygas išeivijoje. Pir
moji V. Krėvės premija bu
vo paskirta 1952 metais Jo
nui Aisčiui už literatūriniu 
atsiminimų knygą "APIE 
LATKĄ IR ŽMONES”. Pre
mija skiriama kas antri me
tai ir jos dydis — 500 dol.

Liet. Akad. sambūris yra 
apie 40-ties narių organiza
cija. šiuo metu jos valdy- 
bon išrinkti: V. žižys — 
pirm.; H. Nagys — vice- 
pirm.; R. Valinskienė — 
sekr.; G. Vazalinskas — 
ižd.; nariai: Vincas Piečai- 
tis ir Arvydas Kriščiukai- 
tis. Vinco Krėvės literatū
ros premija rašytojų tarpe 
turi pažymėtinai gerą var
dą. Be Jono Aisčio, laimėju
sio pirmąją V. Krėvės lite
ratūros premiją, tai, visi ki
ti šios premijos laureatai 
(chronologine tvarka): Jo
nas Mekas, Marius Katiliš
kis, Vincas Ramonas, Algi
mantas Mackus, Kostas Os
trauskas, Antanas Vaičiu
laitis, Kazys Barėnas, Juo
zas Kralikauskas, Liūne Su- 
t ema ir Eduardas Cinzas.

• Pompano Beach ir apy
linkės šauliai gegužės 14 d. 
6 vai. vak. Regency Tower, 
3850 Galt-Ocean Dr., Fort 
Lauderdale, rengia apie 
odos vėžį, rūkymą ir vėžį 
spalvotų garsinių filmų de
monstravimą. Filmas paga
mintas Amerikos Vėžio 
Draugijos. Paaiškin i m u s 
duos dr. K, Pautienis.

• Jurgis Baublys, gyv. 
Detroite, atsiuntė Dirvai 
paremti 20 dol., pastebėda
mas, kad tai jo asmeniška 
auka už inž. V. Urbono 
straipsnio atspausdinimą, 
kur viskas nešališkai ir tei
singai aprašyta.

Ačiū už auką.

Rasos Evans pakėlimas į aukštesnį laipsnį.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
B. Girčys, Chicago......... 5.00
D. Adomaitis, Chicago .. 7.00
A. Muliolis, Euclid......... 5.00
H. Gavorskas, Maracay .. 7.00
S. Šimoliūnas, Detroit .. 7.00
J. Puskunigis. Cleveland 2.00
V. Janušauskas, Long .. 2.55
A. Sederavičienė, Omaha 5.00 
Dr. P. Dirda, Chicago .... 7.00
J. Sakinis, Hot Springs .. 2.00 
Detroito studentai

ateitininkai.................... 5.00
P. Vaiginis, Cleveland .. 2.00 
A. Sperauskas Pamona .. 7.00 
Vyt. Mažeika, Chicago .. 5.00 
V. Janulaitis,

Morton Grove ............. 12.00
J. Blažys, Chicago ..........15.00
S. Graužinis, Cleveland .. 7.00 
A. Reventas, Gulfport .. 2.00 
J. Audėnas, Ozone Park 1.00 
J. Kriščiukaitis,

San Angelo ................ 2.00
A. Baltaragis, Cicero .... 7.00
Z. Vyšniauskienė, Malvern 5.00 
P. Baltuonis, La Šalie .. 7.00 
Dr. A. Grushnys, Wichita 12.00 
M. Meiliūnas, Weston .... 7.00 
Dr. A. Pustelnikas,

Chicago ........................ 10.00
K. Jakimaitis, Worcester 7.00 
B. Dūda, Los Angeles .... 7.00 
J. Petronis, Los Angeles 10.00
A. Čepulis, Philadelphia 2.00 
J. Vidmantas, Elizabeth .. 9.00
J. Gudėnas, Cleveland .. 5.00
K. Dedulionis, Cleveland 2.00 
E. Jarašūnas,

Santa Monica............. 77.00
L. Kalinauskas, Toronto 7.00
J. Kregždė, Cincinnati .. 7.00
K. Zabiela, Australija .. 9.40
J. Baublys, Detroit.........20.00
P. Valūnas, Torrington .. 7.00
L. Sagys, Cleveland .... 5.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

• Buffalo Lietuvių Klu
bas, kuris veikia ir kaip LB 
apylinkė, Vasario 16-sios 
proga kreipėsi į vietos laik
raščius su prašymu veda
mąjį straipsnį skirti Lietu
vos dabartinei padėčiai nu
šviesti. ”Buffalo Evening 
News” vedamųjų redakto
riui atsisakius vedamąjį pa
rašyti, buvo kreiptasi į laik
raščio vyriausią leidėją 
(prezidentą), kuris ne tik 
savo pažadą vedamąjį pa
talpinti išpildė, bet dar ir 
reporterį su fotografu į mi
nėjimą atsiuntė. Bendrai 
Buffalo laikraščiuose Lietu
vos reikalu buvo patalpinti 
vienas vedamasis straips
nis, keturi informaciniai 
straipsniai, ir du laiškai re
dakcijai. Minėjimą dviem 
atvejais perdavė ir Buffalo 
televizijos stotis žinių metu.

• Rasa Evans, generolo 
inž. Antano Gustaičio duk
raitė įstojo į JAV karo avi
aciją (Air Force). Užbaigu
si karinį apmokymą, tarna
vo vienos aviacijos bazės 
ryšių skyriuje, Texas vals
tijoje, kur atsižymėjo tak
tiškumu ir sumanumu.

Pereitą rudenį iš daugelio 
kandidačių ji vienintelė bu
vo paskirta į Baltuosius Rū
mus. Už pavyzdingą elgesį, 
discipliną ir sumanumą, š. 
m. sausio mėn. ji buvo pa
kelta į aukštesnį laipsnį 
(Airman first class-senior).

Egzaminų metu, vienas 
iš jai duotų klausimų buvo: 
”Kur ir kada buvo paskuti
nis sukilimas Sovietų Są
jungoje?” "Lietuvoje" — 
atsakė Rasa. "Iš kur tu ži
nai?” — nustebo egzami
nuojantieji pulkininkai. 
”Mes davėme šį klausimą, 
nesitikėdami, kad teisingai 
atsakysi.” "Mano motina 
yra lietuvė, ir aš seku spau
dą” — atsakė Rasa.

Rasa dirba Baltųjų Rūmų 
ryšių skyriuje.

Klubui vadovauja dr. Algir
das Gamziukas, sekreto
riauja — Romas Masiulio- 
nis.

• Jūra Viesulienė ir Te
resė Gečienė, besireiškian
čios lituanistinio švietimo 
darbo baruose Philadelphi- 
joje, š. m. balandžio 8 d. 
buvo priimtos tautinių-etni- 
nių grupių istorijos doku
mentacija besirūpina n č i o 
Balch Instituto vadovybės. 
Jų turėta galimybės susipa
žinti su Instituto Teikiama 
globa, vykdomom specia
liom programom ir tartasi 
dėl stipresnio lietuvių įsi
jungimo.

• Valerijonas Balčiūnas, 
ilgametis LB darbuotojas ir 
kelių LB Tarybų narys, iš
rinktas Floridos Auksinio 
kranto (Pompano Beach) 
apvlinkės pirmininku. Kiti 
valdybos nariai: Nijolė Žu
tautienė — vicepirm.. Jonas 
Paškus — ižd., Emilija Zub- 
rickienė — ižd. pavad., 
Ona Rudaitienė — soc. sek
cija ir Leonas Butkus — 
narys. Į kontrolės komsiją 
išrinkti Zigmas Steponavi
čius, Julija Oneškienė ir 
Eduardas Jonaitis.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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