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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

'Grįžtu iš Amerikos 
su baime dėl mūsų, 
visu likimo...’
Tokia antrašte paskelbė 

savo Įspūdžius iš viešnagės 
šiame krašte garsus rašyto
jas Eugene Ionesco paryžiš- 
kiame Le Figaro, kuriuos 
persispausdino visa eilė ki
tu Europos laikraščiu. Gi
męs 1912 m. Rumunijoje, 
Ionesco savo vaikystę ir 
jaunystę praleido Prancūzi
joje, Į kuria pamokyto j avęs 
Rumunijoje, vėl grižo 1938 
m. Jis yra vadinamo absur
do teatro steigėjas, pagar-

Regina Žymantaitė, Dirvos bendradarbė, su dr. Martin 
Abend, New Yorko TV 5 kanalo politiniu komentatorium, TV 
studijoje, paruošiant programą apie Lietuvą.

L. Tamošaičio nuotr.UŽMIRŠTI BALTIJOS KRAŠTAI IRIII LAISVĖS KOVOTOJAI...
Dr. Martin Abend, politi

nių žinių komentatorius ge
gužės .3 d. per New Yorko 
TV 5 kanalą jautriais ir 
griausmingais žodžiais at
kreipė New Yorko ir jo apy
linkių TV žiūrovų dėmesį Į 
lietuvį laisvės kovotoją Ba
lį Gajauską.

Balys Gajauskas 50 m. 
amžiaus sovietų kalėjimuo
se iškankintas 25 metus už 
kovą prieš sovietini impe
rializmą, neseniai buvo nu
teistas kalėti dar 15 metų,

Vytautas Meškauskas

sėjęs savo dramomis "Kė
dės", "Plika dainininkė” ir 
"Raganosis". Paskut i n i u 
laiku jis garsėja kaip poli
tinis kolumnistas ir priklau
so egzilu žurnalo ’Konti- 
nent’ redakciniam kolektv- 
vui. Savo Įspūdžiuose iš 
Amerikos jis konstatuoja 
savo sunkoku stiliumi:

"Prancūzija vieną gražią 
dieną gali patekti Maskvos 
priklausomybėm Po to ir 

(Nukelta į 3 psl.)

R. ŽYMANTAITĖ 

kadangi jis dar nebuvo "iš
gydytas” nuo tautinės ne
priklausomybės troškimo, 
sakė dr. Martin Abend.

Kaip Lietuva, sovietii bu
vo užgrobtos ir kitos Pabal
tijo valstybės beveik prieš 
40 metų. Balys Gajauskas, 
jeigu jis išgyvens, bus iš
kankintas per 40 savo gy
venimo metų dėl to, ką mes 
čia Amerikoje mylime — 
mūsų laisvę, mūsų savigar
bą po tautinė vėliava, toliau 

(Nukelta į 2 psl.)

Skulptorius Vytautas Raulinaitis prieš 10 metų žuvęs automobilio katastrofoje, yra daug 
talkinęs Dirvai, iliustruodamas jos leidinius. Gegužės 13-14 d. Clevelande yra rengiama jo 
memorialinė meno kūrinių paroda. V. Maželio nuotr.

PRISIMENANT SKULPTORIŲ VYTAUTĄ. RAULINAITĮ
Jo memorialines kūrinių parodos proga

AURELIJA BALAšAITIENĖ

Asmenybė, kurioje, šalia 
Įgimto talento, telpa natū
ralūs humoras, gera valia, 
noras būti naudingu visuo
menės, nariu, nesiekiant 
garbės nei aplodismentų, į 
aplinką spinduliuoja tą nuo
stabiai patvarią humanizmo 
kibirkštį, kurios nei pati 
mirtis neužgesina.

Kai populiarų ir visų mė
giamą skulptorių Vytautą 
Raulinaitį 1968 metų ge
gužės mėn. 25 dieną ištiko 
fatališka katastrofa, visa 
lietuviška visuomenė buvo 
giliai sukrėsta. Net ir lai
dotuvių biuras, visada pa
siruošęs didelėms laidotu
vėms, priėjo išvadą, kad a. 
a. Vytauto Raulinaičio i am
žinybę išlydėti susirinks mi
nia, kurios negalės sutal
pinti nei patys erdviausieji 
laidotuvių namai. Todėl jis 
buvo pašarvotas šv. Jurgio 
parapijos salėje. Atsisvei
kinimo vakare ir erdvioje 
salėje net ir stovintiems 
trūko vietos.

Minint jo mirties meti

nes, 1969 metų birželio mėn. 
1 dieną šv. Jurgio parapijos 
salėje Clevelando Akademi
nio Skautii Sąjūdžio inicia
tyva buvo suruošta iškil
minga akademija ir penkių 
Clevelando dailininkų paro
da, tuo pagerbiant jų žuvu
sį kolegą pačia gražiausia 
forma. Toje parodoje, šalia 
paties velionio, dalyvavo 
Algirdas Muliolis, Eglė Mu- 
liolienė, Nijolė Palubinskie- 
nė, Rimas Laniauskas ir 
Antanas Vaikšnoras, kurio 
jau irgi mūsii tarpe nėra.

Besiartinant jo mirties 
10 metų sukakčiai, Cleve
lando Vyr. SkaučiLi židinie- 
čitj vienetas, vadovaujamas 
Danos Dundurienės, nutarė 
tą liūdną dešimtmetį atžy
mėti Vytauto Raulinaičio 
kūrinių paroda, drauge iš
ryškinant ir jo šviesią, sau
lėtą asmenybę. Inž. Ed
vardas Kersnauskas, talki
ninkaujamas gausaus bū
rio buvusių a. a. Vytauto 
bičiulių ir draugų, Įtemp
tai ruošiasi tos parodos api

pavidalinimui, g a m inant 
tam reikalui stovus, skulp
tūroms išdėstyti kubus, ir 
t.t. Iš Vytauto našlės p. Al
donos Raulinaitienės namų 
ir privačių meno kolekcijo- 
nierių bus surinkti ekspona
tai. Numatoma išstatyti 
apie 38 skulptūras, 24 pa
veikslus, eilę nebaigtų dar
bų ir nuotraukų.

Ypatingai Vytautą jaut
riai prisimena skautai, ku
rių brolijos nariiT jis buvo 
nuo 1926 metų. Visi jį pa
žinojo kaip sąmojingą lau- 
žavedį ir tikrą skautą — 
idealistą. Neapsiimdamas 
jokių garbingų pareigu, jis 
nuolatos tyliai talkininkavo 
skautų darbuose, ypatingai 
ten, kur jis galėjo būti la
biausiai naudingas. Prisi
menu, kaip prieš vieną Ka
ziuko mugę jis su vilkiukais 
dirbo ištisus vakarus, kad 
mugei paruoštų rankų dar
bus. Jaunimas mėgo savo 
vyresnį brolį, jo linksmą 
būdą, pamėgimą juokauti, 

(Nukelta į 9 psl.)
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Kryžius ir piautuvas: bolševikai flirtuoja su dvasiškija - Vakaruose tuo 
tarpu ginčijamasi dėl dogmų - Ūkinės problemos kapitalistiniame 

pasaulyje: Amerika vienintelė valstybe, kurioje mažėja nedarbas - 
Pragyvenimo lygio skirtumas tarp Amerikos ir Sovietijos vis didėja.

Visoje komunistinėje Europoje 
pastebimas vyriausybių tikybinės 
politikos pasikeitimas. Jei anks
čiau su tikinčiaisiais ir jų organi
zacijomis buvo smarkiai kovoja
ma, tai dabar ieškoma bendravi
mo. Taip, pavyzdžiui, Rytų Vokie 
tijos valdovas Erich HeneckerUžmiršti Baltijos kraštai...

(Atkelta iš 1 psl.) 
kalbėjo dr. Martin Abend.

Lietuva yra katalikiškas 
kraštas, taipgi yra riba va
karų civilizacijos, kuri taip 
pat, kaip ir Balys Gajaus
kas yra simboliai, mūsų ap
leisti žmonės, kurie vos eg
zistuoja po Maskvos gele
žine letena. Taip pat jie yra 
pavyzdys didvyriškumo ir 
tautinės savigarbos, kas rei
kalauja mūsų pagarbos.

Mes gerbiam Solženicyną, 
mes respektuojam Pietų 
Afrikos Biko ir mes keliam 
ovacijas tiems, kurie kovo
ja prieš tironiją pasaulyje, 
bet retkarčiais tegirdim iš 
tos pusės, kur mūsų dėme
sys ypatingai turi būti nu
kreiptas. Balio Gajausko 
vardas turi būti įrašytas i 
tų vyrų sąrašą ir jų tautų, 
kurios kovoja už laisvę prieš 
tokią galingą jėgą. Batys 
Gajauskas vertas mūsų ne
paprastos pagarbos, ištiki
mumo jo idealui ir mūsų 
aktyvios paramos, nes tu
rim suprasti, kad jo kova 
už laisvę yra kartu ir mūsų 
kova.

Dr. M. Abend plačiai ži
nomas politinis komentato
rius yra jau anksčiau davęs 
apie Pabaltijo valstybes 16 
komentarų ir tikime netoli
moj ateity apie Gajauską 
išgirsime daugiau.

Kad tokia programa bu
vo gauta, ypatingai pasidar
bavo Lietuvos generalinis 
konsulas A. Simutis. Regi
na Žymantaitė, LTS atstovė 
Vliko taryboje, L. Tamošai
tis, LAS New Yorko sky
riaus pirm. Šiai programai 
Vlikas paskolino Lietuvių 
Enciklopedijos išleistą Lie
tuvos žemėlapį, kuris aiš
kiai matėsi ant sienos, per
duodant per TV virš pasa
kytus dr. M. Abend žodžius.

Be to, dr. M. Abendo pa
stangomis apie Gajauską 
buvo perduota žinia tą pa
tį vakarą ir per San Fran- 
cisco TV Oakland apylinkėj 
ir gauta iš Kristinos Pa- 
prockaitės - Novickienės ži
nia, jog buvo gerai atlikta.

Būtų gerai, kad lietuviai 
parašytų padėkos laiškus 
dr. M. Abend’ui šiuo adre
su : WNEW-TV, 205 E. 67th 
St., New York,, N. Y. 10021.

pasiūlė protestantų Bažnyčiai tu
rėti savo programas per radiją ir 
televiziją, pensijas dvasininkams 
ir valstybinę pagalbą 500 m. Lu- 
therio gimimo sukakčiai paminėti. 
Lenkijoje valdžios santykiai su 
dvasiškija jau seniai pakenčia
mi, jei ne visai geri, o Vengrijoje 
neseniai skaudžiai nubausti buvo 
huliganai, kurie sutrukdė katalikų 
pamaldas ir apie tai buvo plačiai 
paskelbta. Prileidžiama, kad 
Vengrija būsianti pirmasis sovie
tų satelitas užmezgęs diplomati
nius santykius su Vatikanu.

Kas slypi po ta Kryžiaus ir Plau
tu vo kombinacija? - klausia londo- 
niškis Economist ir atsako, kad tai 
nėra suliberalizėjusios toleranci
jos, bet tik politinės kalkulacijos 
ženklas. Visų pirma Bažnyčios, 
likdamos nepriklausomos, gali 
virsti disidentinių sąjūdžių židi
niais. Nuolaidos dvasiškijai jas 
verstų laikytis draugiškiau. Ant
ra, pasaulinis ūkinis nuosmūkis 
palietė ir komunistinius kraštus. 
Jie nebegali daugiau pakelti savo 
gyventojų pragyvenimo lygio, kas 
sukelia suprantamą masių nepasi
tenkinimą. Lenkijos vyriausybei, 
pavyzdžiui, būtų labai paranku, 
jei kas nors šalia jos pačios ‘apa- 
račikų’ ragintų liaudį daugiau 
dirbti ir mažiau galvoti apie gerą 
materialinį gyvenimą.

O ką toji Detente siūlo Bažny
čioms? Pastoriai ir kunigai norėtų 
būti mažiau terorizuojami. Be to, 
juos gal vilioja mintis, kad, atsar
giai laikydamiesi, jie krikščioniš
komis idėjomis galės užpildyti tą 
tuštumą, kurią palieka smunkanti 
komunistinė ideologija. Juk prieš 
20 metų apie tokį bendradarbiavi
mą niekas net svajoti nedrįso! 
Marksizmo savimi pasitikėjimo 
mažėjimas ir didesnis bažnyčios 
rūpestis socialiniais klausimais, 
krikščionims siūlo naujas galimy
bes.

Economist tačiau įspėja Bažny
čias būti atsargiomis. Tam tikra 
prasme jos komunizmo vergijoje 
buvo sėkmingos. Rytų Europoje 
dauguma maldyklų yra pilnos, tuo 
tarpu Vakarų Europoje jos visos 
tuščios. Išlaikydamos dvasinį au
toritetą Bažnyčios traukia prie sa
vęs žmones. Tas patraukimas su
mažės, jei bus remiamasi konkor
datais ... ne jų uždavinys yra mels 
tis už didesnes darbo normas ... 
šiuo metu niekur nesimato komu
nistinių režimų liberalėjimo. Tai 
nereiškia, kad Bažnyčios turi 
atmesti geresnį jų traktavimą, bet 
jos turėtų aiškiai pasakyti, kad sto
vi už ką nors skirtingo nuo vyriau
sybių. Tai galėtų būti gera pamo
ka ir Vakarų dvasininkijai susilai
kyti nuo per didelio politikavimo 
ir tarnavimo ciesoriui.

★ * *

Dėl Bažnyčių laikysenos Vaka
ruose irgi nemažai ginčijamasi. 
Pvz. buvęs jėzuitas Martin savo 
pagarsėjusioje knygoje The Finai 
Conclave teigia, kad Vatikane yra 
stiprių jėgų kurios mano, kad su 
komunistiniais rėžimais reikia ne 
tik gerai sugyventi, bet ir bendrau 
ti. Jis pats esąs ‘radikalas’, 
manąs, kad bažnyčiai reikia atsisa 
kyti savo visų turtų bei diplomati
jos ir rūpintis grynai dvasiškais 
reikalais. Yra ir priešingai manan
čių, kurie reikalauja grįžti prie Va
tikano I-jo konsiliumo dvasios ir 
nutarimų. Jie dabar remia popie
žiaus Pijaus IX kanonizavimą. 
Anot Milane ‘Corriere della Serą’ 
dienraščio, tai būtų ‘netiesioginis 
Vatikano II konsiliumo naujovių 
papeikimas’, Mat Vatikano I kon

siliume buvo paskelbta popiežiaus 
neklaidingumo dogma. Asmeniš
kai Pijus IX - Giovani Maria Mas
tai Ferreti - buvo labai kontraver
siškas personažas, žydus, tarp kit
ko, iki Romos įjungimo į Italiją 
1870 metais, jis laikė gette ir dar 
1868 m. įsakė viešą egzekuciją. 
Be to jis turėjęs epilesiniu priepuo
lių, despotiškų palinkimų ir ... sū
nų, vėlesnį kardinolą Filippo Ma
ria Guidi. Kanonizacijos bylai pa
ruošti paskirtas bažnytinės teisės 
advokatas Carlo Snider paaiškino 
Der Spiegei korespondentui, kad 
šventasis neturi būti kiekvienu at
veju neklaidingas. Pijaus IX kano 
nizacija būsianti ‘pripažinimas 
ypatingos Bažnyčios misijos, kuri 
pagal Apvaizdos planą buvo pati
kėta tam Ganytojui ...’

Apie kanonizaciją kalbama ir po 
piežiaus Jono XXIII, kuris sušvel
nino Pijaus IX griežtumą ir to 
pirmtakūno Pijaus XII. Iš visų iki 
šiol mirusių 261 popiežių, 79 jau 
yra paskelbti šventaisiais.

♦ ★ *

Tuo tarpu šioje ašarų pakalnėje 
Maskva laimėjo Afganistane, ku
ris yra tarp Kinijos, Pakistano, Ira 
no ir Sovietų Sąjungos - taigi svar
bus strateginiai. Ten buvusią val
džią nuvertė aviacijos karininkai 
išmokslinti Sovietijoje ir nauju pre 
zidentu, bei ministeriu pirminin
ku kartu, pastatė kompartijos va
dą Mohamed Taraki. Nors nūdien 
ir ne visi komunistai klauso Mask
vos, tačiau - turint galvoje, kad ji 
pirmoji pasveikino naują valdžią - 
reikia prileisti, kad toji bus jai pa
lankesnė negu kitiems savo kaimy 
nams, nors žada būti draugiška vi
siems kraštams.

Vakaruose daugiau rūpinamasi 
savo ūkinėmis problemomis. Lie
pos mėn. šiuo klausimu Bonnoje 
tarsis JAV, Kanados, Japonijos, 
Vakarų Vokietijos, Prancūzijos, 
Britanijos ir Italijos vyriausybės 
galvos, lydimos savo finansų mi- 
nisterių. Jų problema bus sude
rinti atskirų valstybių ūkines poli
tikas. Pereitais, metais Vokietija, 
Japonija, Šveicarija ir kai kurie 
arabų kraštai tiekią naftą, parda

H. Kissingeris, neseniai viešėdamas Vokietijoje, sovietų 
Afrikos politiką prilygino Hitlerio elgesiui, kas DIE WELT dien
raščiui davė idėją šiai Brežnevo karikatūrai, kuri, aišku, sukėlė 
didelį sovietų pasipiktinimą. Juo labiau, kad šio mėn. pradžioje 
laukiama Sovietijos prezidento vizito. Ypatingai protestavo prieš 
savo prezidento vizitą atvykusių sovietų žurnalistų delegacija, 
kuri aiškino, kad Brežnevas pats kovojęs prieš Hitlerį, o Vokie
tijoje iš jo tyčiojasi Hicks, kuris karo metu paišė antisovietines 
karikatūras nacių laikraščiui, ’Das Reich’.

vė daugiau negu pirko už 55 bili
jonus dolerių. Ilgainiui tai duotų 
neigiamų rezultatų visiems, už tat 
vokiečiai ir japonai turėtų pagy
vinti savo ūkius, kad patys dau
giau išleistų ir padėti tokioms vals 
tybėms, kurios pačios negali išsi
versti. Tačiau tokia politika vestų 
prie infliacijos pavojaus, o to ir vo
kiečiai ir japonai labai bijo. įdo
mu, kaip matome iš brėžinio, JAV 
yra vienintelė pramoninė valstybė 
kurios bedarbių skaičius sumažė
jo. (Sumažėjo netik bedarbių skai 
Čius, bet čia atsirado ir naujų dar
bo vietų 9 milijonams žmonių.) Vi
sur kitur bedarbių skaičius padi
dėjo.

The jobs are 
in America

IMMEDIATE OPENINGS
FOR

EXPERIENCED
N. C. OPERATORS

Mušt be experienced on numerically 
controlled vertical turret lathes,

2nd & 3rd Shift.
Excellent wages> & benefits.

GRAY TOOL CO.
7135 Ardmore

Houston, Texas 77054 
713-747-1240

An Equal Opportunity Employer 
f 16-25)
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EXTRUSION SUPERVISOR
A North Dalias Manufacturer of in- 
seclicides and animal health products 
is searching for the person with 4_į_ 
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)

........................................................................   ■ ■nma ■nirw

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

CALL MR. TRUBISKY, 
216-229-1706 

(12-18)

Nepaisant ūkinių problemų, ka
pitalistiniuose kraštuose pragyve
nimo lygis kyla greičiau negu ko
munistiniuose. Jei 1960 metais vi
dutinio JAV gyventojo pajamos 
siekė $5,452 - Sovietijos tik $1,481 
Skirtumas buvo $3,871. Dabar 
JAV gyventojas uždirba vidutiniai 
$7,894, Sovietijos - $2,759. Skirtu 
mas jau $5,135. Gal todėl jiems ir 
prisireikė Bažnyčios pagalbos.

OPPORTUNITY TO \VORK & LIVE 
IN SUNNY TUSCON 

AIRCRAFT ELECTR1CIANS 
SHEET METAL. MECHAN1CS 

Mušt be experienced in heavy trans- 
port aircraft.

ALSO NEEDED 
LICENSED AIRCRAFT INSPECTOR 

(AI)
Top wages. Liberal benefits, Int- 
mediate employment. Apply call or 

write to:
HAMILTON AV1ATION 

P. O. Bok 11746 
Tuscon, Arizona 25734 
or call 602-294-3434 

Ask for Mr. Boše, Chief Inspector 
(10-19)
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1978 METU KELIONĖS I LIETUVA
Vienos savaitės kelionė į Lietuvą gegužės mėn. 14-22 d. šešios dienos 

Lietuvoje. Kaina 849 dol.
Dviejų savaičių kelionės 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 i 
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,

BALTIC 
TOURS

Visos grupės bus lydimos patyrusią palydovą.

Daugiau informacijų kelionių į Lietuvą reikalu prašome kreiptis:
Algirdas Mitkus arba 

Baltic Tours
8 White Oak Road

Newton, Mass. 02168
(617) 969-1190

=
s

s

s

=
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Clevelande:

(216) 692-1707
Detroite:

(313) 453-8614
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KAS YRA MOTINA
Visi mes pažįstame ją, 

kuri nuo pat mūsų kūdikys
tės dienų nuolat sukasi ap
link dar mažą mūsų vaikiš
ką pasaulėlį, kuri mus bara, 
ramina, valgydina, verkiant 
ašarą nušluosto, švelnia 
ranka paglosto. Kol maži 
esam ji maitina pienu, kai 
paaugam duona, o vėliau į 
platesnį ir klastingą gyve
nimo kelią lydi kiekvieną 
žingsnį. Vaikystėje kiekvie
nas jaučiam, kad šalia ta
vęs yra, tau šypsantis šyp
sos, tau verkiant verkia — 
moteris.

Jei namuose tau šilta ir 
jauku, jei iš mokyklos grį
žus ant stalo tau deda pa
ruoštą valgį vis toji pati 
tyli, rami moteris, ar pagal
voji, kas ji toji geroji, rū
pestingoji tavo palydovė, 
kurios amžiną meilę lydi gi
liai sieloje paslėptas, su nie
ku kitu nesidalinamas neri
mas dėl tavo ateities, nors 
veide matai nuolatinę šyp
seną.

Jos vardas Motina, ku
rios prieglobstyje ugdoma 
mūsų vaikystė tvirtai nu
statanti ateities gyvenimo 
kryptį ir suaugę savyje at
randame tik tai, kas gyve
nimo ryte buvo į mūsų sie
lą įkvėpta. Kada skausmo 
paliesta vaitoja širdis ar 
gaili ašara drėkina skruos
tus, ar ilgesys temdo akis, 
kada ramybės ir paguodos 
neberandam draugų tarpe, 
tik tada prisimenam ją, ku
rios ranka visuomet išties
ta mus pakelti, palengvinti 
naštą gyvenimo vingiuota
me kelyje suklupus. Ir tik 
tada pajuntam, kas gyvybę 
suteikė, kas į gyvenimą iš
lydėjo ir kas yra Motina. Ji
— meilė, rūpestis, džiaugs
mas, ilgesys.

Motina — šeimos siela. 
Vaikai mūsų tautos žiedai
— Lietuvos ateitis. Tokiais 
kilniais šūkiais buvo at
švęsta paskutinė motinos 
diena nepriklausomoje Lie
tuvoje. Buvo gerbiama mo
tina, kaip šeimos širdis bei 
siela ir, kaip didžioji lietuvė 
patriotė nuo seniausių laikų 
nors ir be rašto išlaikiusi 
lietuvių kalbą gyvą, įdiegu
si tėvynės meilę savo sū
nums, atkovojusiems Lietu
vai laisvę.

Deja, sovietiniam Lietu
vos okupantui 1940 m. pa
vergus mūsų tėvynę, lietu

vės motinos tapo išblašky
tos po visą pasaulį. Bet 
skaudžiausia likimo trage
dija ištiko motinas ištrem
tas į Sibirą vergų darbams 
ir tas, kurių širdys alpo iš 
skausmo priešui išplėšiant 
vaikus iš motinos rankų, iš 
gimtųjų namų.

Šiandien lietuvių motina, 
būdama gili patriotė, kenčia 
gyvenanti priešo pavergtoj 
tėvynėj ir, daugelis lietuvių 
motinų gyvena rūpesčiuose, 
kad vaikai ir vaikaičiai iš
liktų lietuviais gyvendami 
svetimų kraštų įtakoj išei
vijoj.

Ar yra pasaulyje kita to
kia, tiek nuolatinių rūpes
čių žmogui teikianti tarny
ba, kaip motinos? Neveltui 
išminčiai sako, jog šeimose 
sudėtos didžiosios žmonijos 
viltys ir lūkesčiai, jog šei
ma yra kaip vandens šalti
nis, iš kurio iškyla krašto 
genijai įr žemės artojai, iš
tikimi tarnai ir valstybių 
galvos. O to židinio pagrin
dinė kurstytoja, šeimos dar
numo ir pareigų saugotoja 
yra MOTINA, todėl jos 
garbei 1908 m. amerikietės 
A. Jarvis pastangomis pa
skirta diena gražiausiam 
pavasario laike gegužės1 
mėn. ir kasmet švenčiama 
ir įvairiais būdais prisime
nama.

E. čekienė

UGNIS
Ugnis — gimtųjų namų 

jaukumo ir vidinės ramybės 
bei šilimos ženklas. Kartais, 
kai labai tamsu ir kai už 
langų staugia ir švilpia šal
ti vėjai, dvasinėse tolumose 
suspindi mažas žiburėlis ir 
atsiskleidžia namai. Jie ta
rytum priartėja, žiūri ir 
matai — jaukia liepsna 
plazda židinys. O kai jis už
gęsta ir mėlyni liepsnos 
drugeliai, lengvai suplas
noję virš blėstančių žarijų, 
išnyksta, užsidega žvakė, ir 
jos ramybėje atsiskleidžia 
namų dvasia.

Ugnis — ir gimtosios že
mės meilės simbolis, savo 
prasmės gelmėmis prasiver
žiantis pro šio gyvenimo 
tikrovės ribas. Jos piliakal
nių laužų liepsna nušviečia 
dramatišką mūsų tautos is
torijos kelią. Ji, ugnis, vir
tusi herojinės legendos žen-

Cyrus Verce Maskvoje...

‘Grižtu iš Amerikos
c

(Atkelta iš 1 psl.) 
likusi Europa. Pasiliuosuos 
kelias Afrikos užkariavi
mui, kuriuo sovietai jau da
bar žygiuoja. Amerika lei
džia tam atsitikti linksmai, 
aklai ir laimingai. Tačiau 
tai tuo nepasibaigs. Netru
kus pasitaikys ’spontaniški’ 
sukilimai lotynų Ameriko
je.”

Kodėl sovietai turėtų in
tereso įsigalėti Amerikoje
— klausė autoriaus ameri
kiečiai. Tai tie patys, kurie 
neklausia kokį interesą ru
sai turi remdami morališkai 
ir materiališkai Europos 
kompartijas, kurie neklau
sia ką rusai daro Vietname
— bet klausė, ką amerikie
čiai ten darė — ir kurie da
bar neklausia ką rusai daro 
visose pasaulio jūrose ir, ži
noma, Afrikoje. Kiek jis ga
lėjęs patirti New Yorke ir 
Kalifornijoje, 99' < ameri
kiečių nesuka sau galvos 
dėl sovietų imperijos plėti- 

klu, kyla iš Pilėnų kuoro ir 
niekad neužgęsdama šau
kia: Geriau mirti nei ver
gauti !

Ugnis, tarytum išsiverž- 
dama iš pavergtos mūsų že
mės gelmių, iškyla ir šian
dien Nemuno pakrantėse. 
Jos šviesoje sužėruoja tė
vynės meilės ugnimi spin
dintis Romo Kalantos vei
das. O jos liepsnų ūžesy pa
sigirsta begalinis jo šauks
mas.

Nutylame, susimąstome 
ir girdime ... — Girdime ir 
matome savo dvasia:

Ugnies kolona gyvoji
Sutviskus iškyla lyg smilė. 
Ir žodžiai ”Te laisvė

gyvuoja!”
Nuaidi per i'isa. pasauli.

Ir šaukia ir kalnai, ir jūra, 
ir vėjas,

Kartoja liepsnų žaižaruojan
čios gijos:

"Tebūna prakeiktas pasaulis 
vergijos,

Tebūna prakeiktas ir pats 
pavergėjas!”

V. Kavaliūnas
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mosi. O į visas puses ple
čiasi ne koks nežinomas re
žimas, bet totalinė diktatū
ra, kurios valdymo būdas 
nėra paslaptis. Vietname ir 
Cambodijoje po karo krito 
daugiau žmonių negu per 
visus karo veiksmus. Gyve
nimas tuose kraštuose yra 
nepakenčiamas, tačiau gyvų 
liudininkų pranešimai iš ten 
neįtikina amerikiečių. Kai 
vienam jų autorius pareiš
kęs, kad vietnamiečiai ap
gailestauja amerikiečių pa
sitraukimą, vienas atkirtos: 
”Juk tai nepatikėtina I”

”Aš sakiau vienai poniai, 
— rašo Ionesco, — profeso
rei Kalifornijoje, kad pre
zidentas Nixonas nebūtų 
prileidęs prie Pietų Vietna
mo sugriuvimo. Aš jai sa
kiau, kad Watergatės afera 
buvo daugiau kvailystė ne
gu mirtina prezidento nuo
dėmė, kad slapti mikrofonai 
egzistuoja visuose kraštuo
se. o Sovietų Sąjungoje ir 
jos satelituose kiekviena už
sienio atstovybė yra jų pil
na. Aš jai sakiau, kad ame
rikiečiai dėl tokios smulk
menos rizikavo savo krašto 
likimu. Ir kad dėl jų kaltės 
rusai yra pakeliui į didžiau
sią imperialistinę galybę ir 
sudaro didžiausią pavojų 
žmonijos laimei — jei tai 
dar nėra jau įvykęs faktas.

”Bet — atsakė ponia — 
mes laimėjom morališkai. Iš 
moralinio taško, mes esame 
stipriausi”.

’Tš tikro amerikiečiai yra 
pilni kompleksų. Apie 1920 
metus jie buvo aršiausi ra
sizmo šalininkai. Jie blogai 
elgėsi su negrais, išžudė 
raudonodžius. Jie turėjo 
gangsterių, ir dar dabar jų 
turi. Bet tas kaltės jausmas 
dėl praeities eina per toli. 
Vien dėl to, kad jie galvoja, 
ką jie kada nors padarė, jie 
užmiršta ką šiandien ir ry
toj turi padaryti. Joks ispa
nas šiandien nesigriaužia 
dėl savo protėvių elgesio su 
prie školumbo civilizacija 
Amerikoje. Jauni vokiečiai 
šiandien nepažįsta Hitlerio. 

Rusai nesijaučia kalti dėl 
milijonų savo tautiečių iš
žudymo. Kiniečiai nepralie- 
jo nė vienas ašaros dėl Ti
beto kultūros išnaikinimo”.

”Akivaizdoje tų įvykių, 
kurie dabar randa vietos 
Vietname ir Cambodijoje, 
amerikiečiai dabar ir atei
tyje yra atsakingi už tai, ką 
nenorėjo suprasti. Taip, jie 
yra kalti už nepakankamą 
pagalbą grąsinamom tau
tom. Amerikiečiai perleido 
priespaudai ir vergijai Rytų 
Europą. Jie perleidžia Piet
ryčių Aziją žmogžudžiams. 
Visose tarptautinėse konfe
rencijose, kuriose turėjo bū
ti ginamos žmonių teisės, 
Carteris baimingai ir bejė
giai nusileidžia. Dabar 
Jungtinės Valstybės nusi
leidžia dėl moralinių prie
žasčių, bet iš tikro jie patys 
pralaimi morališkai ir dva
siškai iš baimės ir aklumo. 
Blogiau, kad jie pralaimi ne 
tik patys save.”

Atrodo, persispausdinta 
iš kokio tremtinių laikraš
čio, bet ne Figaro tiesa ? 
žinoma, kad amerikiečiai 
mažai rūpinasi įvykiais už 
savo sienų. Tačiau kiek jais 
rūpinasi tie patys prancūzai 
ar tokie vokiečiai, kurių net 
18 milijonų gyvena bolševi
kų vergijoje? Imkime, pa
vyzdžiui, neseną triukšmą 
dėl Carterio apsisprendimo 
sustabdyti vadinamos neu
trono bombos gamybą. Vo
kiečiai šoko kritikuoti Car- 
terį, tačiau greitai apsižiū
rėjo, kad puldami ir ameri
kiečius ir sovietus kartu, 
jie netenka pagrindo dery
bom su . . . bent vienu iš jų. 
Už tat laukdami pas save 
Brežnievo, apsisprendė pa
vaizduoti, kad su amerikie
čiais turi tik šeimyninius 
kivirčius, iš tikro juos riša 
tvirtos sutartys. Tik taip 
.jie gali susilaukti kokių 
įdomesnių pasiūlymų iš So- 
vietijos valdovo. Nelabai 
morališka, bet koks sėk
mingas politikas kada nors 
vadovavosi morale? Pasau
lis pergyvena tik absurdą 
ne tik teatru, bet ir tikro
vėje.
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Diplomatijos paraštėje (54) Vaclovas Sidzikauskas

Urbšio ir Merkio likimai
Užsienių reikalų ministe- 

ris J. Urbšys sugrįžęs iš 
Maskvos, su žmona Marija 
Mašiotaite išvyko atostogų 
j Kačerginę. Ten vasarojo ir 
jo kolega buvęs Teisingumo 
ministeris Antanas Tamo
šaitis. Nuo liepos 1 d. Ka
čerginėje gyveno ir mano 
žmona Regina. Aš dažnai, 
kasdien, ar kas antrą dieną, 
po darbo Shell bendrovės 
automobiliu nuvažiuodavau 
i ten. Vakarais ir naktimis 
mudu su Urbšiu išvaikščio- 
jova visą tos gražios vasar
vietės mišką prisimindami 
tiek tolimesnę praeitį, tiek 
svarstydami birželio Įvy
kius ir netikrą ateitį.

Vieno tokio pasivaikščio
jimo metu Urbšys man pri
sipažino, kad kitą rytą vyk
stąs Į Kauną pasimatymui 
su Dekanozovu, kurio norįs 
prašyti tarnybos, nes savo 
išteklių pragyvenimui tu
rįs tik 2-3 mėnesiams. Jis 
sakėsi esąs nusistatęs iš 
Lietuvos neišvykti, nors ir 
turįs pasiūlymą jį slapta 
pervesti per sieną į Vokie
tiją. Kai kitą dieną atva
žiavau į Kačerginę, Urbšys 
atpasakojo man savo pasi
kalbėjimą su Dekanozovu. 
Tas pasikalbėjimas buvo 
tuo įdomus, kad jis atsklei
dė Maskvos planus Lietuvos 
atžvilgiu, kurie Kaune buvo 
stropiai slepiami.

Painformavęs Dekanozo
vą apie savo medžiaginius 
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rūpesčius ir norą gauti tar
nybą, Urbšys pareiškė sa
vo nuomonę, kad jį sugrą
žinti į užsienių reikalų mi
nisterijos tarnybą, greičiau
sia jiems būtų nepatogu. 
Urbšį pertraukdamas Deka
nozovas ciniškai pasakė: 
”Argi jūs dar turite kokių 
abejonių? Kodėl su "persė
dimais?”, darydamas aliu
ziją į tai, kad nei nepriklau
somos Lietuvos valstybės, 
nei jos užsienių reikalų mi
nisterijos daugiau nebus. 
Urbšys prašė duoti jam tar
nybą Lituanistikos Institu
te, kuris buvo švietimo mi
nisterijos žinioje. Dekano
zovas sutiko ir telefonu pa
liepė švietimo ministeriui 
A. Venclovai tą reikalą su
tvarkyti.

Po dešimties dienų, anks
tų rytą man iš Kačerginės 
paskambino žmona ir prašė 
skubiai atvykti, nes ten kas 
tai nepaprasto atsitikę. At
važiavęs sužinojau Urbšio 
ir Urbšienės suėmimo ir iš
vežimo smulkmenas. Jiems 
buvo duotos vos kelios va
landos susiruošimui į kelio
nę. Kiekvieną jų žingsnį ly
dėjo šautuvu su durtuvu 
apsiginklavęs rusas enka- 
veidstas. Vėliau paaiškėjo, 
kad juodu buvo nugabenti į 
Kauną ir iš ten drauge su 
Merkiais išvežti į Rusiją.

Merkių "finalas” buvo 
dar dramatiškesnis. Sužino^ 
jęs apie "priešrinkiminius” 

liepos 12 d. lietuvių inteli
gentų suėmimus, Merkiui 
pasidarė neramu Palangoje 
ir sugrįžęs į Kauną vieną 
liepos mėn. rytą telefonu 
kvietė mane labai svarbiu 
reikalu pas jį užeiti, tačiau 
ne į jo, bet į jo uošvienės 
Rabašauskienės butą Mic
kevičiaus gatvėje. Merkį ra
dau neramiai vaikščiojantį 
po salioną, abiem rankom 
susiėmusį galvą. "Nuo tavo 
patarimo”, prabilo jis, "pa
reis mano apsisprendimas. 
Kieme stovi mano automo
bilis su pakrautais daiktais, 
g r e t i muose kambariuose 
laukia mano žmona ir sū
nus. Būdamas Palangoje aš 
buvau perėjęs į Nimmer- 
sattę ir norėjau likti Vo
kietijoj, tačiau pasienio po
licija sakėsi turinti atsi
klausti Berlyno, kaip su ma
nim pasielgti. Belaukiant 
atsakymo aš pamačiau prie 
barjero, Lietuvos pusėje, 
stovintį sūnų Gediminą ir 
tokiomis liūdnomis akimis į 
mane bežiūrintį, kad mano, 
kaip tėvo širdis neišlaikė ir 
aš sugrįžau. Planuoju išva
žiuoti į Rygą ir iš ten skris
ti į Stockholmą. Iš Švedijos 
bandysiu pasiekti Ameri
ką. Su savim turiu kelis 
šimtus dolerių, tikiuosi, kad 
man padės Amerikoje gyve
nantieji mano giminės.” Aš 
jam patariau nedelsiant ir 
nesvyruojant išvažiuoti. At
sisveikinome paskutinį kar
tą.

Po keletos dienų buvusia 
Merkio sekretorius Gerar
das Novickis man pranešė, 
kad visa Merkių šeima jų 
pačių automobiliu iš Rygos 
sugrąžinta į Kauną ir dabar 
randasi namų arešte savo 
bute, prie kurios stovi gink
luotas enkavedistas. Novic
kis man papasakojo, kaip 
viskas įvyko. Nuvažiavęs Į 
Rygą Merkys lankėsi Lietu
vos pasiuntinybėje, kurioje 
dar tebegyveno Dailidė ir 
svečiavosi pas Švedijos pa
siuntinį, kuris drauge buvo 
ir Švedijos pasiuntinys Lie
tuvai. Tuo metu buvo sunku 
gauti vietą lėktuve Į Stock
holmą, nes visos vietos bu
vę išpirktos. Novickio tė
vas, kuris gyveno Rygoje, 
pasisiūlė Merkiui jį nuves
ti Į vokiečių laivą, kuris tu
rėjo išplaukti Į Stettiną, bet 
Merkys atsisakė pasinaudo
ti ta galimybe, nes, kaip 
buvęs Klaipėdos guberna
torius, būkštavo patekti į 
kacetą. Palaukęs porą dienų 
Rygoje, jis gavo tik vieną 
vietą lėktuve į Švediją. Jis 
nutarė skristi vienas, tikė
damasis, kad šeima galės 
atskristi vėliau. Jo išlydėti 
į Rygos aerodromą atvažia
vo Švedijos pasiuntinys. 
Tuo laiku aerodromą ir iš
skrendančius jau kontrolia
vo sovietų saugumiečiai. 
Jiems užkliuvo Merkio dip
lomatinis pasas, išduotas jo 
tikru vardu ir Lietuvos Mi- 

nisterio Pirmininko titulu. 
Telefonu susižinoję su Kau
nu, sovietų saugumiečiai jį 
suėmė, ir visą šeimą jų pa
čių automobiliu, sargybos 
lydimus, pristatė į Kauną. 
Tas incidentas galėjo pa
greitinti ir Urbšių suėmi
mą. Po daugelio metų Ame

rikoj sužinojau, kad po Sta
lino mirties, keliems me
tams praslinkus, Merkys 
buvo paleistas iš Vladimiro 
kalėjimo, bet tiek nusilpęs, 
kad netrukus mirė, o jo 
žmona ir sūnus sugrįžo į 
Lietuvą.

(Bus daugiau)

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
1978 METAIS!!!

AMERICAN TRAVEL SERVICE
BUREAU

9727 South Westem Avenue 
Chicago, Illinois 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 i 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU!

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

Taipogi parduodami papigintus sklidimus (čarterius) į 
Londoną, Frankfurtą, Zuerichą, Varšuvą, Havajus, Las 

Vegas ir kitur.

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

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

Telefonai: 
krautuvės: (312) 263-1 
namą: (312) 677-8489
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‘Saulėgrąžų sala’ Angelų mieste
Losangelie č i a i mėgsta 

linksmo žanro vaidinimus 
ir Los Angeles dramos sam
būris sumaniai parinko ba
landžio 29 dieną parodyti 
savo ištikimiems žiūrovams 
Vytauto Alanto trijų veiks
mų komediją „Saulėgrąžų 
sala”.

Toks komedijos siužetas:
Dailininkas Saulius Ve

žiota aklai myli savo vėja
vaikę žmoną Vidą, kuri pre
tenzingais reikalav i m a i s 
alina kūrybinį savo vyro pa
sauli. Vienok be Vidos Ve
žiota negali kurti, šito dvi
lypumo jis nesuvokia: Kar
tais Vida atrodo jam būtina 
jo kūrybos sąlyga: kar
tais ... ragana. Veikalo pra
džia rodo Vežiotų santuo
kos trapumą — tai Vidos 
gerbėjų invazija i Vežiotų 
namus. Išmanus Vežiotos 
draugas Zigmas Riauka su
galvoja ir Įgyvendina drąsų 
planą, kuris paremtas psi
chologiškai netikra prielai
da: jeigu jau Vida trukdan
ti Vežiotai kurti, reikia Ve
žiotus perskirti, šita Riau- 
kos prielaida paremtas ir 
komedijos siužetas.

Vida išbėga iš namu. Ve
žiotos pasaulio neatgaivina. 
Dabar Viešiota jau žino, 
kad Vidos kaprizai nebuvę 
kliūtimis kurti. Po kelių in-

ŠE SĖLIS
V. KAVALIŪNAS

— Ne tik šeimoje, ne tik šeimoje. Visur. Net kad ir 
va — mylint balandžius. Jei aš jų būčiau taip labai ne
mylėjęs, būčiau nenusikaltęs.

— Nesuprantu . ..
— Dabar būčiau ramus ir galėčiau nors pasilsėti. O 

nusikaltau tik per juos, tik kad per daug juos mylėjau.
— Man visiek neaišku.
— Kas neaišku ? — pakelia jis tankius savo antakius.
— Kaip galima mylint balandžius nusikalsti?
— Ir dar kaip. Tik jūs ir vėl atsistojote.
— Kad jau eisiu.
— Sėskitės, papasakosiu, — sako jis ir valandėlę 

tyli, tarsi sugrįždamas į praėjusias tolumas. Paskui lyg 
kiek nušvitusiu ir drauge kenčiančiu veidu pradeda:

— Buvau tada gal tik kokių devynerių metų. Ir nie
ko taip nemylėjau kaip balandžius. Atsikeliu, būdavo, ir 
kur buvęs kur nebuvęs tuoj bėgu prie- jų. Turėjau labai 
gražų — verstinį ir su dideliu kuodu. Visas mėlynas, 
tik galva balta, o kojos apžėlusios. Vieną rytą dar nespė
jau nei pro duris išeiti, žiūriu — mano verstinis tik plast, 
plast sparnais, ir Rainis, toks katinas, jį nešasi. Suklin
ku, šoku vytis ir atimu, bet kas iš to — jis jau negyvas. 
Ir toks mane apima pyktis, toks baisus keršto jausmas, 
kad susigaunu Rainį, pririšti prie kaklo akmenį ir per 
daržą prie balos. Visas uždusęs ir netverdamas pykčiu, 
sviedžiu į patį vidurį. Jis pasineria, ir tik burbulai kyla 
iš vandens. Paskui pasirodo ir jo nugara. Aš stoviu ir 
žiūriu, kaip jis kovoja su mirtimi. Ir pamažu mane ap
ima baimė. Ką aš padariau? Ką aš padariau? O kai jis 
nuskęsta ir jau tik vienas kitas- burbulas iškyla, pradedu 
verkti iš gailesčio, — pasakoja jis ir nutyla.

Tyliu ir aš. Ir žiūriu į kenčianti ir saulėlydžio šviesa 
nutviekstą jo veidą. Matau — jo lūpos virpa.

— Kai dabar pagalvoju, reikėjo šokti į vandenį ir 
jį išgelbėti.

— Ar jūs nieko nedarėte?
— Nieko. Parėjau namo, bet į pirkią neinu. Sėdžiu 

sode po kaštonu ir verkiu. O sesuo išeina ir atsistojusi 
ant slenksčio šaukia:

— Ateisiu, ateisiu, — atsiliepiu, bet neinu. Nei val
gyt, nei nieko nesinori. Tik sėdžiu ir vis galvoju: Ką aš 
padariau, ką aš padariau? Ir taip visą dieną. O naktį

žiūriu — ateina tas Rainis. Ir, rodos, jau ne katinas, o 
žmogus.

— žiūrėk, — sako, —■ ką tu man padarei ? — Ir rodo 
tą akmenį prie jo kaklo. O akys jo tokios liūdnos, tokios 
pilnos skausmo, kad aš pašoku iš miego ir vėl nesusi
laikau ir garsiai pravirkstu.

Balandžiai prilesę kviečių ir saulėje mėlynai spin
dinčiais gurkliais vienas po kito pažeme nulekia į mies
telį. O mes sėdime, žiūrime į prie horizonto slenkančią 
saulę ir tylime. Klausti nieko neklausiu. O jis, tarsi su
grįžęs iš tolumų, ir vėl sako:

— Ir, žinote, tie žodžiai, tie jo žodžiai... Niekad jie 
nenutilo. Nei gimnazijoje, nei universitete. Jie atlydėjo 
mane ir į šį kraštą. Kai dar dirbau fabrike, būdavo, kar
tais užsimirštu. O dabar, kur tik einu, vis ir jis kaip 
šešėlis. Sustoju, atsigrįžtu — nieko. Tik pradėsiu eiti, 
jis ir vėl už mano nugaros.

— Ir girdite tuos jo žodžius?
— Kad tai tik girdėčiau. Kad tai tik girdėčiau. Atei

na vakaras, naktis ... Užgesinu šviesą, atsigulu ir tuoj 
matau — stovi jis prie durų su tuo akmeniu. Ir rodo:

— žiūrėk, ką tu man padarei.
— Jums reikia pasilsėti. Nervai ...
Jis pakelia antakius ir grasinančiai žiūri į mane:
— Kaip tai nervai?
— O kas?
— O kas? O kas? — pakartoja jis. — Argi jums 

dar neaišku kas?
— Jūs gi jį nuskandinote. Tai kaipgi jis ateis ir 

kalbės ?
— Ateina.
— Nužudytas, sakote, ir ateina ir kalba?
— Niekas kito nužudyti negali. Niekas.
— Bet nužudo.
— Nužudo tik pats save. O tas kitas gyvena.
— Kaip jis gyvens? — šypteliu.
— Jūs nesijuokit, — sujuda jis visu kūnu. — Ir 

man nesakykite ... Jis gyvena.
— Kur?
— Tame, kuris jį nužudo.
— Tai kad jo jau nėra.
— Nėra? Sakote, jo niekur nėra?
— Nėra.
— O čia? Ar ir čia jums nieko nėra? — uždeda jis 

ranką ant savo krūtinės ir atsikelia nuo suoliuko.
Aš tebesėdžiu ir žiūriu. O jis tolsta ir susilieja su 

paskui jį slenkančiu šešėliu ir sutemosna grimztančiu 
mūsų miestelio siluetu.

JURGIS GLIAUDĄ

triguojančių epizodų, kurie 
daugiau liečia kitus vei
kalo personažus, komedijos 
„happy end” suveda Vežio
tus ir jie ,išviję iš namų 
„draugus” bei patarėjus, 
pradeda laimingą santuoki
nį gyvenimą.

Komedija turi savo sen
tenciją: meilė yra marga ir 
akla, o santuokos sandarai 
išlaikyti patarėjų nerei
kia ...

Paskiriems epizodams ir 
Vešiotų konflikto atspal
viams ryškinti komedijoje 
veikia pagelbiniai persona
žai, kurių tipai paremti 
kontrastuojančiomis vienas 
kitam savybėmis (sukčius, 
girtuoklis, naivuolė, narsus, 
bailys, etc.). Polėkiško idea
listo tipas rezervuotas pa
grindiniam personažui, dai
lininkui Vežiotai, todėl jo 
rolė, kaip leitmotyvo rolė 
operoje, nusako veikalo pri
gimtį : kūrybos impulsai 
yra neracionalūs, kaip gam
tos jėga. Prašalaičių korek
tūros čia nereikalingos. Dai
lininko Vešiotos ir jo žmo
nos Vidos santykiai, tokiu 
būdu, matytini kitoj, neko- 
medijinėje perspektyvoje.

Pagrindinį personažą, 
dailininką Saulių Vežiotą 

vaidino Rimantas Žukas, 
vaizdavęs aklos meilės pa
vergtą vyrą, kuris nepaste
bi „šeimos draugų” invazi
jos į jo namus, kuris galįs 
numesti šalyn dailininko še
petuką, kad, žmonos įsaky
tas, galėtų dažyti jos kojų 
pirštų nagus! Vešiotos 
epizodai buvo nuolatinė pi- 
kanterijos ir abstraktiško 
idealizmo sandūros, kas, sa
vo esme, darė šį personažą 
ir gailų, ir tragišką. Tad šį 
nelengvą vaidmenį Žukas 
atliko su jam būdingu pasi
tikėjimu, įtikindamas kad 
pikanterijoje gali rastis 
skaudžių tonų.

Jo koketišką, plaštakės 
temperamento žmoną Vida 
vaidino Danutė Barauskai
tė, įtikindama auditorija, 
kad šiam personažui įmano
ma glamonėtis su „šeimos 
draugais” ir . .. ištikimai 
mylėti savo keistoką vyrą.

Ištisinės linijos Zigmo 
Riaukos rolę polėkiškai at
liko Saulius Matas, su bas
tūno patyrimu operuoda
mas nesuskaitomais gėralų 
buteliais ir primygtinai 
skelbdamas tokio pat žanro 
gyvenimo filosofiją.

Kontrastingą komediji- 
niam vientysumui širdies li
ga sergančio ir vėliau staiga 

mirusio galerijos savininko 
Juozo Vitarto rolę lengvai 
pravedė Manfredas Priš- 
mantas. Jo lengvabūdės 
žmonos, vėliau našlės, rolę 
gerai atliko Viltis Jatulie- 
nė. Nesudėtingą Vitartų 
dukters Rūtos rolę, kurią 
atliko Rasa Zelenytė, rodo, 
kad jaunutė aktorė yra ža
danti jėga. Saulius Stanči
kas užtikrintai pravedė iš
tisinės linijos gydytojo Da- 
lindos rolę.

Vincas Dovydaitis turėjo 
sudėtingą savo aspektais 
niekšybės machinacijomis 
gyvenančio verteivos Stasio 
Stasionio rolę. Jis atliko ją 
su įtikinančiu, niuansuotu 
aplombu.

Antro veiksmo įžangoje 
savotišku išžengimu iš re
alistinio žanro buvo mirk
sinčios šviesos blyksniuose 
„raganų šokis” girtų vyrų 
slogutyje.

Veikalą režisavo režisierė 
Dalila Mackialienė, siužeto 
realybę nuspalvinusi lengvu 
šaržu, kuris buvo lyg piešinį 
paryškiną štrichai. Ji sutei
kė veikalo bėgiui susitiki
mų, konfliktų ir jų atmaz- 
gų, dialogų ir monologų ad 
rem, dinamiškumą, atmetu
si pauzę, pripažindama 
vaidmenį žodžiui, pozai ir 
ryškiai, akivaizdžiai, ko
miškai situacijai. Režisūros 
padėjėjos: Ema Dovydaitie
nė ir Inga Tumienė.

Vaidintojų ansamblis san
dariai suvestas į gerą kūry
binį vienetą, nes kiekvienas 
vaidinimo dalyvis yra per
sonažas savyje ir jo santy
kiavimo su kitais briaunos 
ryškina siužeto konfliktus. 

Erdvingo Vešiotų buto 
dekoracijas sukūrė Povilas 
Jasiukonis, griežtos simet
rijos būdu įkurdinęs Vešio
tų santuokos konfliktus ap
link platų langą, pro kurį 
matomas didmiestis.

Iš teksto ypatybių galima 
manyti, kad veikalas para
šytas, kada jaunoji lietuvių 
karta dar atsiminė Lietuvos 
buitį (Riaukos posakis apie 
atlaidus).

Po spektaklio, Lietuvių 
Tautiniuose Namuose bu
vo Audronės Ambrozaity- 
tės (iš Chicagos), Sauliaus 
Stančiko ir Rimanto Žuko 
tapybos ir fotografijos dar
bų parodos atidarymas. Pa
rodos dalyviai buvo prista
tyti Sauliaus Mato taikliais, 
š a r ž uojančiais apibūdini
mais, nes tai buvo iš „Sau
lėgrąžų Salos” atvykusio 
personažo Zigmo Riaukos 
nuomonės...

AUTOS SIMPOZIUMAS 
TORONTE

Amerikos Lietuvių Tary
bos pirm. dr. Kazys Bobelis 
ir vicepirmininkai Teodoras 
Blinstrubas, dr. Leonas 
Kriaučeliūnas ir dr. Kazys 
Šidlauskas buvo nuvykę į 
Torontą, Kanadoje, kur ba
landžio 30 d. Lietuvių Na
muose įvyko Altos simpo
ziumas apie Lietuvos laisvi
nimo bylą Helsinkio ir Bel
grado konferencijų šviesoje 
ir buvo išryškinta Ameri
kos Lietuvių Tarybos užda
viniai ir veikla.

Simpoziumas įvyko glo
bojant Lietuvių Namų vi
suomeninės veiklos komite
tui. Atidarė Namų vadovas 
Teodoras Stanulis. Simpo
ziumui vadovauti buvo pa
kviestas dr. Leonas Kriau
čeliūnas. Teodoras Blinstru
bas apibūdino Altos uždavi
nius ir veiklą. Apie Helsin
kio ir Belgrado konferenci
jų praktiškąją reikšmę Lie
tuvos reikalui kalbėjo dr. 
Kazys Bobelis, o dr. Kazys 
Šidlauskas nagrinėjo teisinę 
Helsinkio ir Belgrado pasi
tarimų ir nuostatų prasmę.

Buvo susirinkę per 300 
žmonių, jų tarpe dalyvavo 
ir vadovaujantieji lietuviš
kosios visuomenės veikėjai. 
Dalyviai pranešimus sekė 
su nuoširdžiu susidomėjimu 
ir savo klausimais dar la
biau padėjo išryškinti pra
nešimų temas. Pabaigoje 
Altos vadovybės žmonėms 
už atvykimą ir pranešimus 
padėkojo Lietuvių Namų 
vadovas Teodoras Stanulis.

WANTED AT ONCE EXPERIENCED 
MACHINISTS 

RADIAL DRILL PRESS 
BRIDGEPORT OPERATOR 

Mušt have job shop espcrienee and 
'be able to sėt up work from blue 
prints and elose tolerance. All bene
fits, including overtime.
MANIFOLD SPECIALIST INC. 

19444 PROGRESS DR. 
STRONGSVILLE, OHIO 44136 

216-238-5445 
E.O.E.

(17-19)



Nr. 19 — 6 DIRVA 1978 m. gegužės 11 d.

Australijos padangėje
—————ANTANAS LAUKAITIS
KANADA IR AMERIKA 

JAU ČIA PAT
Australijos lietuviai spor

tininkai jau beveik pilnai 
yra pasiruošę savo kelionei 
į Pasaulio Lietuvių Dienas 
Kanadoje ir vėliau draugiš
koms gastrolėms po paski
rus Amerikos miestus ir jų 
lietuviškas kolonijas. Iš vi
so su sportine grupe vyks
ta virš 60 sportininkų ir 
apie 30 svečių, bei sporti
ninkų artimųjų.

Iš Australijos išskrenda- 
ma birželio 22 dieną PanAm 
lėktuvu Flight 812 ir Los 
Angeles sportininkai bus tą 
pačią dieną 5:25 po pietų. 
Visais sportininkų reikalais 
čia rūpinasi vietiniai spor
tininkai ir "Bangos" klubo 
pirmininkas inž. Algis šė
kas. Be rungtynių, Disney- 
land, priėmimo ir kt. čia bus 
daug kam pirmoji pažintis 
su Amerika. Į Toronto iš- 
skrendama pirmadienį, bir
želio 26, 8:55 ryte Kanados 
oro linija AC Flight 815 ir 
Toronte būsim 4:15 po pie
tų. Galutinis gastrolių pla
nas po Ameriką dar nėra 
nustatytas, nors pakvietimų 
yra daug. Visą Australijos 
sportininkų kelionę Ameri
koje tvarko geras austra
liečių draugas Vytautas 
Grybauskas iŠ Chicagos.

Seka atvykstančiųjų są
rašas, kuris dar gali šiek 
tiek pasikeisti.

Ana, Bann-Sidarytė Carol, 
Boudville-Morkūnaitė Aldo
na, Atkinson-Kelertaitė Ma
rija, Dambrauskaitė Silvi
ja, Dambrauskienė Ire
na, Gustafson-Motiejūnaitė 
Snaigė, Dambrauskas Ru
dis.

Lauko ir stalo tenisas
Leveris Romas, Leveris 

Vytas, Kaltinis Adomas Ho- 
bart, Pocienė Lidija, Valuc- 
kaitė Gema, Andrikonis An
tanas, Sirjatavičius Vytas, 
Pilkienė Ona, Bone-Mikalai- 
nytė Ona.

šachmatai, golfas, 
plaukimas, lengvoji 

atletika
Dambrauskas Juozas, Kar 

pavičius Jurgis, Baltutis 
Aleksas, Kuncaitis Vytau
tas, Petrauskas Leonas, Pa- 
tupaitė Rasa, Talanskas M.

Vadovai ir svečiai

AUSTRALIJOS 
SPORTININKŲ IR 
SVEČIŲ SĄRAŠAS 

Vyru krepšinis
Gulbinas Romas, Milvy

das Algis, Kardas Edis, 
Gvildys Edis, šutas Stasys, 
Jaunutis Aleksas, Roussi- 
yan Vadim, Gustafson Phi- 
lip, Palubinskas Edis.

Laukaitis Antanas. Gul
binas Valentinas, Andrijai- 
tis Petras, Sidabras Rober
tas, Mikutavičius Antanas, 
Visockienė Auksė, Ramo- 
naitis Viktoras, Ramonai- 
tienė Denise, Beinoravičiū- 
tė Irena, Kalnins Venesa, 
Patupienė Pajauta, Kapo
čius Juozas, Liutikas Jur
gis, Norvilaitis Stasys, Nor- 
vilaitienė Jadvyga, Valod- 
ka Česlovas, Belkienė Lau
ra, Kazokas Vincas, Vasa
ris Algis, Karpavičienė Da
na, Kapočius Algis, Stan- 
wix-Radzevičiūtė Valė, Hef- 
ner - Motiejūnaitė Laima, 
Skeivienė-Dimavičiūtė Ada, 
Gustafson Peter, Belkutė 
Rita.

Universitete teisių fakulte
te. čia studijų jis nebaigė, 
nes jam daug artimiau prie 
širdies buvo teatras ir sce
nos menas, kurį pradėjo gi
liau pažinti A. Sutkaus va
dovaujamoje Tautos Teatro 
studijoje. Vėliau kuri laiką 
jis dirbo satyros teatre Vil
kolaky ir 1929 m. baigė Val
stybės Teatro Vaidybos stu
diją. 1931 m. jis buvo pa
kviestas Valstybinio Radio
fono sekretoriumi-adminis- 
tratorium, vėliau jį pakvie
čiant būti radiofono režisie
rium, tose pareigose išbū- 
nant iki pasitraukimo į va
karus. Be režisavimo radio
fone, jis ir pats buvo sukū
ręs daug radijo vaidinimu 
iš kurių "Golgota” daugelį 
kartų buvo kartojama Di
dįjį Penktadienį per Kauno 
radijo.

Pasitraukus į vakarus, jis 
subūrė Detmolde po visą 
Vokietiją išsibarsčiusius te
atro menininkus, su kuriais 
vėliau aplankė daugelį DP 
stovyklų visose trijose zo
nose. 1951 m. su žmona at
vyko į Adelaidę, čia jis taip 
pat tuojau įsitraukė į teat
rinį ir režisūros darbą. Jis 
rūpestingai atrinko būrelį 
scenos mėgėjų, kuriuos per

ilgą laiką mokė ir ruošė sa
vistoviam scenos darbui. Jis 
pastatė ir surežisavo čia ne 
vieną teatrinį veikalą ir per 
metus išaugino labai gražų 
būrį jau ne scenos mėgėjų, 
bet tikrąją prasme profe
sionalų, kurie ir šiandien 
Adelaidėje ir visoje Austra
lijoje yra mūsų teatrinės 
pažibos. Jo scenos darbas 
visuomet reikalaudavo to
bulumo, todėl ir jo moki
niai visuomet buvo ir yra 
išskirtinai geri. Be režisū
ros velionis paliko ir nema
žai savo kūrybos rankraš
čių, kuriuos jo žmona daini
ninkė ir teatro kritikė šiuo 
metu peržiūri.

Paskutinį atsisveikinimą 
tiek lietuvių bažnyčioje, 
tiek ir kapuose išreiškė la
bai daug jo artimųjų, paro
dant kaip mėgiamas ir my
limas buvo Adelaidės lietu
vių scenos ir teatro didysis 
maestro.

SURVEYORS
Immediate openings for experienced 

PARTY CHIEFS 
INSTRUMENT MEN 

CHAINMEN 
APPLY 1O: 

SURVCON INC. 
5757 WOODWAY 

HOUSTON, TEXAS 77019 
713-780-4123

An Equal Opportunity Employer

EKSKURSIJOS I LIETUVĄ
KAINA nuo $741.00

Iš BOSTONO IR NEW YORKO

GRUPĖSE:

Rugsėjo 22 — $845.00

rugpiūčio 6 — $1245.00 
rugsėjo 3 — $1195.00 
gruodžio 22 — $1045.00

THE SCHOOL SISTERS 
OF ST. FRANCIS

serve God and 
their nęighbor 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, Tėvas 7906R 

(17-24)

WANTED AT ONCE
CHUCKER OPERATORS

Experience Required.
APPLY IN PERSON

IMERMAN INDUSTRIES 
12165 MACK

DETROIT, MICH. 45215
(12-2!)

WANTED AT ONCE
TOOL ROOM MACHINIST

Experience Required.
APPLY IN PERSON

IMERMAN INDUSTRIES 
12165 MACK

DETROIT, MICH. 48215
(12-2!)

PRODUCTION 
FOREMAN

DOWNRIVER 
LOCATION

A division of maior NYSE tisfed cor
poration seeks a person with 1-2 
years experience in electrical "and rr.e- 
chanical maintenance. The csndidatc 
we seek mušt have the demonstrated 
ability to supervise and direct a staff 
of production workers.

lesponsibilities will include the 
jeneral supervision, plant mainten- 
ince and operation of our manufac' 
turing facility which prcduces shell 
sands for customers in the foundry 
indusfry. This position is on the 
second shift.

If you seek an excelient salary and 
benefits package as well as solid 
opportunities for professional growth, 
we invite you to apply. Send a brief 
letter outlining your background and 
salary history, o call, DALE CLARK 
at:

Motery krepšinis
Vyšniauskaitė Elena, 

Statkienė-Milvydienė Rasa, 
Tamošiūnaitė Angelė, Ju- 
ciūtė Virginija, Rupinskai- 
tė Regina, Grigonytė Ramu
nė, Venslovaitė Veronika, 
Jančiauskaitė Aldona, Kas- 
peraitytė Rita. Visockis Si
gitas — treneris.

Jauniu krepšinis
Urnevičius Petras, Vie- 

raitis Algis, Navakas Si
mas, Ignatavičius Jonas, 
Šutas Petras, šutas David, 
Ragauskas Eduardas, Stan- 
wix Brennan, Soha Vikto
ras, Atkinson Don.

PRISIMENANT JUOZĄ 
GUčIŲ

Prieš kurį laiką Adelai
dės lietuvių bendruomenė 
neteko savo vieno iš žymių
jų narių, veikėjo ir labai 
mėgstamo visoje lietuviško
je Adelaidės šeimoje. Tai 
buvo palčios erudicijos ir iš
silavinimo žmogus, guvus, 
dalyvaująs visame lietuviš
kame gyvenime.

Gimęs 1903. 2. 25, žirna- 
jų kaime, Zarasų apskrity
je, jis mokėsi Zarasų, Ro
kiškio ir Kauno gimnazijo
se. Vėliau studijavo V. D.

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE
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 smulkesniu 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.
PRICES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBĮECT 

TO CHANGES AND/OR' GOVERNMENT APPROVAL.

Norintient atsikviesti gimines ii Lietuvos sutvarkom 
iikvietim dokumentus.

Viešėdami Chicagoje aplankykite

Vyry tinklinis
Sauka Gediminas, Zduoba 

Edis, Zduoba Arvydas, Bel- 
kus Jeronimas, Karpavičius 
Edis, Boudville Peter, Kal
nins Alnis, Kymantas Gi- ' 
rutis. Stanwix Peter.

313-379-9681

IMC FOUNDRY 
PRODUCTS 

DIVISION 
21220 N. Iluron River Drive
Rockwood, Michigan 18173

An Equ*l Opportunity Employer M/F

WANTED JOURNEYMEN 
OR IST CLASS SKILLED 

DIEMAKERS
Mušt be able to sėt up woik frc./o 
blue print & close tolerance, and

Mušt 
dies. 
pany

DIE REPA1RMEN
be experienced on progressive • 
Excellent wages and all coni- 
paid benefits.

GRANT INDUSTRIES
33415 Groesbeck

Frasier, Mich. 48024 
313-293-9201

(19-25)

WANTED EXPER1ENCED
UPHOLSTERERS 

SEWERS 
LAMINATION FABRICATOR 

FRAME ASSEMBLERS 
and

FABRIC CUTTERS 
lst shift. Good working conditions. 

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

513-367-0246
(17-20)

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

Savininkai: J. JANURAITIS ir J. MAtEIKA

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

Kainos žemos- Pasirinkimas didelis.

Motery tinklinis
Gulbinaitė Irena, Liesytė

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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■ Chicagos lietuviai
—i_ ANTANAS JUODVALKIS

CHICAGOS LIETUVIŲ 
TARYBOS 

KONFERENCIJA

Metinė Chicagos Lietuvių 
Tarybos konferencija įvyko 
š. m. balandžio 30 d. 3 vai. 
p. p. šaulių salėje. Konfe
renciją atidarė ir jai vado
vavo pirm. R. Šarka, o se
kretoriavo protokolų sekre
torius St. Mankus. Prie pre
zidiumo stalo buvo pakvies
ti gen. konsule J. Daužvar- 
dienė ir ALTos Centro val
dybos atstovas J. Skorubs- 
kas, kurie susirinkusius at
stovus pasveikino ir pasi
džiaugė gera Chicagos lie
tuvių Tarybos veikla.

Gen. konsule priminė žy
dų gamintą filmą HOLO- 
CAUST, kurioje nepagrįstai 
lietuviai i n k riminuojami, 
kaip esesininkai, dalyvavę 
Varšuvos žydų naikinime. 
Prašė išnešti protesto rezo
liuciją. Taip pat paminėjo ir 
tą patį sekmadienio rytą 
(IV. 30), rodytą teigiamą 
filmą apie Chicagos lietu
vius ir dedamas mūsų pa
stangas atgauti Lietuvai 
laisvę. Prašė neužmiršti iš
reikšti padėką. Konsule ra
gino būti akylais ir reaguo
ti į visas pastebimas netei
sybes.

Pirmininkas R. šarka pra
nešė, kad valdyba, kiek są
lygos leido, judėjo: pami

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
7*4% — 6 metų su $1,000, minimum. 
7«/2% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6% % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6 ’/j % — 1 metu su $1,000, minimum.

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

SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY FJ8.LXC

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

Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fri., 9-5; Sat., 9-1; CloMd W«£.

Juotas Gribauskas, vedėjas

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

nėjo Baisiojo Birželio įvy
kius pamaldomis bažnyčio
se, dalyvavo Pavergtų Tau
tų demonstracijose, suren
gė nepriklausomybės pa
skelbimo minėjimą ir atli
ko kitokius darbus.

Iždininkė Irena Šankus 
piniginę apyskaitą buvo pa
ruošusi raštu ir įteikė prie 
registracijos stalo. Visos 
apyskaitos neskaitė, o tik 
pažymėjo, kad šių metų mi
nėjime žmonių dalyvavo 
mažiau, bet aukų gauta 
daugiau. ALTos centro val
dybos atstovui J. Skorubs- 
kui įteikė 8000 dol.

Iždo globėjų vardu prane
šimą padarė Oskaras Kre- 
meris, siūlė patiektą apy
skaitą priimti, o iždininkei 
išreikšti padėką.

Per apyskaitinius metus 
(1977. V. 3 d. iki 1978.
IV. 25 d.) turėta pajamų 
$16,332.05, išleista $12,037.- 
72, kasoje yra $4,294.33. 
Aukų gauta $11,164.60, prie 
įėjimo surinkta $1,567.71, 
minėjimui išleista $3.163.41 
ir pervesta Centrui $8.000. 
Minėjimui ruošti išleista 
dvigubai daugiau, kaip su
rinkta prie įėjimo. Įdomu, 
kam ir kokios sumos teko ? ’

Palyginimui norisi sugre
tinti Chicagos kaimynystė
je veikiantį ALTos Lake 
apskr. (Ind.) skyrių. Ilgą

DIRVA

eilę metų teko būti atstovu 
ir dalyvauti to skyriaus 
sprendimuose. Lake apskr. 
skyriui, nuo pat įsisteigimo, 
vadovauja Albertas Vini- 
kas. Jis niekad nesutiko 
rengimo išlaidas dengti iš 
laisvinimo reikalams suau
kotų sumų. Dažniausiai prie 
surinktų aukų pridėdavome 
iš kasos tam tikrą sumą, 
kad Centrui įteikiamoji au
ka būtų apvalesnė. Chica
gos skyrius, daugiau ketvir
tadalio suaukotų pinigų pa
silieka savo reikalams ir ne
atiduoda tiesioginiam lais
vinimo darbui. Ar tai yra 
gerai ?!

Patiektos apyskaitos plo
jimu buvo priimtos.

Registracijos davinius 
pranešė Veronika Linkevi
čienė.

Nominacijų komisijos 
vardu pranešimą padarė Ig
nas Andrašiūnas (kas tą 
komisiją sudarė, neteko iš
girsti). Iš pranešimo nega
lima buvo susidaryti pilno 
vaizdo kas ir kaip valdybą 
sudaro, nes jokių rinkimų 
nebuvo.

Ignas Andrašiūnas per
skaitė 11 rezoliucijų, kurios 
plojimu buvo priimtos (ti
kėkime, spaudoje bus pa
skelbtos pilnai.

Konferencija baigta Lie
tuvos himnu.

LIETUVIŲ 
ABITURIENTU 
PRISTATYMAS

Lietuvių Moterų Federa
cijos Chicagos klubo valdy
ba, jau šeštus metus, ruošia 
lietuvių baigiančių aukštes
niąsias mokyklas pristaty
mą. LMF Chicagos klubui 
talkina abiturientų motinų 
komitetas, šiemet motinų 
komitetą sudaro: J. Krutu- 
lienė (pirm.), V. Aleknienė,
N. Užubalienė ir I. Pemku- 
vienė. Išsiuntinėta virš 90 
anketų ir tikimasi dalyvaus 
bent 60 abiturientų. Praėju
siais metais dalyvavo rekor
dinis skaičius jaunimo ir 
svečių. Viso daugiau 400.

Stalų ir vietų užsakymas 
vyksta pilnu tempu. Kvie
čiama visus lietuvius šiame 
pobūvyje dalyvauti ir susi
pažinti su mūsų atžalynu. 
Rezervacijas priima: Van
da Aleknienė, 11027 So Bell 
Avė., Chicago, III. 60643, 
telef. 238-6378.

L. M. Federacijos Chica
gos klubo valdyba ir Moti
nų komitetas deda visas pa
stangas, kad pristatymas 
gerai pavyktų ir mūsų jau
nimas nebūtų apviltas.

Pokylis įvyks š. m. ge
gužės 20 d. 7 vai. vak. gra
žiose Sheraton Inn, viešbu
čio salėse, 9333 So. Cicero 
Avė., Oak Lawn, Chicago,
III.

Šokiams gros Ą. Stelmo
ko orkestras.

★
L. M. Federacijos Chica

gos klubo š. m. balandžio 
30 d. susirinkime, jaunimo 
Centro kavinėje, buvo iš
klausytas pranešimas apie 
socialinius reikalus. Kalbėjo 
Vytautas Alex Račkauskas,

Nr. 19 — 7

Chicagos Neries tinklininkės. Iš kairės: A. Dirkytė, R. Rap- 
šytė, R. Veselkaitė, S. Shebelski, A. Pleirytė, M. Oškeliūnaitė,
R. Martinkutė ir L. Šulaitytė.

ilgametis VISTA ir Project 
Senior Ethnic Find organi
zacijų narys. Jis aiškino, 
kain pensininkai turėtų už
pildyti pareiškimus ir at
gauti iš Illinois iždo nuosa
vybių. nuomu bei pirkimu 
mokesčių dalį. Račkausko 
pranešimas buvo dėmesin
gai išklausytas, o paklausi
mų metu rūpimi klausimai 
išsiaiškinti.

Po paskaitos aptarta ar
tėjančio pokylio — abitu
rientų pristatymo deta
lės. Susirinkimui prelegen
tą pristatė ir pirmininkavo 
energingoji pirmininkė Ma
tilda Marcinkienė.

Susirinkimas baigtas vai
šėmis.

LAIŠKAI LIETUVIAMS

Tėvų Jėzuitų leidžiamas 
mėnesinis žurnalas "Laiš
kai lietuviams" jau 19 metų 
skelbia konkursus ir už ge
riausius rašinius skiria pre
mijas. Už 1977 metus pre
mijų įteikimas įvyko š. m. 
balandžio 28 d. Jaunimo 
Centro kavinėje.

Vakaronę atidarė ir ją 
pravedė rašytoja ir žurnalo 
viena iš redakcijos nariu 
Nijolė Užubalienė. Pasvei
kino negausius svečius ir 
pakvietė aktore Živile Num- 
gaudaitę atlikti programą.

Aktoriškai ir vaizdžiai, 
gerai apšviestoje prožekto
riais šviesoje, aktorė per
davė rašytojos Šatrijos Ra
ganos raštų trumpą monta
žą. Tikras malonumas bu
vo klausytis ž. Numgaudai- 
tės raiškiai perduotas min
tis apie vyro ar moters pra
našumą, rašytas prieš 100 
metų, o ir dabar diskutuo
jamas visame pasaulyje.

Tėvas Vaišnys, SJ, tik 
prieš kelias dienas grįžęs iš 
Australijos, perdavė te
nykščių lietuvių sveikini
mus ir dėkojo "Laiškų lietu
viams" bičiuliams už para
mą. Pastebėjo, kad konkur
so rezultatais nėra per daug 
patenkintas, nes mažėja da
lyvių skaičius ir rašinių ko
kybė.

Konkursui vertinti komi
sijos sekretorius rašytojas 
Juozas Toliušis perskaitė 
laimėtojų sąrašą. Komisija 
nerado nė vieno rašinio ver
to pirmos premijos. Antrą
sias premijas laimėjo Nina 
Gailiūnienė už rašinį "Pyk
tis — emocija su biologinė-

Z. Degučio nuotr.

GRAŽUS CHICAGOS 
"NERIES" TINKLTNIN- 

KIŲ PASIRODYMAI

Chicagos "Neries" sporto 
klubo tinklininkės yra, tur 
būt, vienos iš aktyviausių 
visoje Amerikoje. Jos žie
mos metu du kartus savai
tėje rungtyniavo dviejuose 
Chicagos parkuose ir ten 
laimėjo pirmąsias vietas. 
Curie Parko pirmenybėse 
jos užėmė I vietą moterų 
grupėje, o Rainey Parke ir
gi tokią pat vietą mergaičių 
grupėje. Jos kartą mėnesy
je dalyvaudavo dideliuose 
Chicagos moterų turnyruo
se, kur šalia mergaičių pa
sirodydavo įy "Neries" ber
niukų komanda, kuri savo 
amžiaus jaunuolių grupėje 
neranda sau lygių visoje 
Chicago je.

"Neries" tinklininkės gra
žiai užsirekomendavo Vid. 
Vakarų sporto apygardos 
pirmenybėse, kurios įvyko 
balandžio mėn. 22-23 dieno
mis Chicagoje. Jos čia iško
vojo pirmąsias vietas mer
gaičių C ir B klasėse. Neto
li laimėjimo buvo ir mer
gaičių A klasėje. Tačiau 
baigmėje jos turėjo nusi
leisti amžiumi vyresnioms 
Chicagos "žaros" mergi
noms, kurias, beje, prieš- 
žaismiuose buvo nugalėju
sios. "žaros" komanda buvo 
nugalėta kovojant dėl pir
mos vietos ir Curie Parko 
pirmenybėse.

"Neries" tinklininkės su
maniai treneruoja Zigmas 
žiupsnys, kuris dabar ko
mandą rengia Pasaulio Lie
tuvių sporto žaidynėms To
ronte.

Komandoje praėjusį sezo
ną žaidė: A. Pleirytė, M. Oš
keliūnaitė, R. Rapšytė, S. 

j Shebelski, R. Veselkaitė, A. 
Dirkytė, L. šulaitytė, S. 
Orent, G. Jankauskaitė, R. 
Martinkutė ir kt.

L. šulaitytė

mis šaknimis" ir Gražina 
Kriaučiūnienė — "A penny 
saved is a penny earned". 
Trečiąją premiją gavo Ni
jolė Gražulienė už "Apy
kantos link”. Ketvirtąją 
premiją skyrė — Daliai 
Staniškienei už "Vakaro še
šėliuose". Penktosios pre
mijos taip pat niekam nepa
skyrė. Komisija pageidavo, 
kad antrosios premijos raši- 

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

nio antraštė būtų išversta 
lietuviškai.

Komisija pasiūlė šių me
tų rašinių konkursui šią te
mą: Geras draugas — retas 
paukštis.

Konkurso komisiją suda
rė: A. Likanderienė, J. To
liušis, kun. A. Saulaitis, SJ, 
N. Užubalienė ir G. Valiu- 
kienė.

Vakaronėje dalyvavo tik 
viena laureatė Nijolė Gra- 
žulienė ir kalbėjo visų lai
mėtojų vardu. Mecenatų 
vardu trumpą žodį tarė Jo
nas Veselka, skatindamas 
daugiau domėtis konkursu 
ir jame dalyvauti.

Užsklandai muzikai Ma- 
nigirdas Motiekaitis piani
nu ir Povilas Matiukas 
smuikui pagrojo Fr. Han- 
delio 4 dalių sonata ir Edv. 
Balsio fragmentą iš baleto 
”Eglė žalčių karalienė”.

Menininkai rengėjų buvo 
apdovanoti gėlėmis ir visi 
dalyviai pakviesti pabend
rauti prie paruoštų užkan
džių.

Premijų įteikimas su vi
somis kalbomis ir meninė 
dalis, tetruko vos vieną va
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ENGINEERING/TECHNICAL 
OPPORTUNITIES

Williams Research Corporation, an innovative technological leader in 
the development of small gas turbine engines for diverse applications 
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:
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Sr. Manufacturing Engineer 
Welding Manufacturing Engineer 

Industrial Engineer 
Metallurgical Engineer (Sr. or Jr.) 
.. . TFCHNTCAL mmmmmmummmmmi.,,........... ............... .
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Technical Writer
.... ..................   GR0Up LEADER ... .............

R 
R 
R 
R 
R 
R

R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R

(DRAFTING/CHECKING)

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

......... ............ . .........................r C AT J, COLLECT . --------
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Mr. Dean Hardesty
1 - 313 - 624 - 5200

We offer an exceptional range of starting salaries, a comprehensive 
benefit program an outstanding vvorking environment and a solid 
policy of promotion from vvithin.

. If unable to call, please forward resume in confidence to:

THE PERSONNEL DEPARTMENT
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WILLIAMS RESEARCH CORPORATION
2280 WEST MAPLE ROAD 

WALLED LAKE, MlCHIGAN 48088
An Equal Opportunity Employer M/F (15 19)
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ROBERPS-JOHNSON INDUSTRIES, INC.
★ IMEDIATE OPENINGS

• TOP PAY 4- EXCELLENT BENEFITS
• RETIREMENT PROGRAM
• VACATION
• PAID HOLIDAYS

★ FIRST CLASS FITTERS
• UP TO $7.50 PER HOUR

★ SECOND CLASS FITTERS
• UP TO $6.75 PER HOUR

★ DRILLING 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 8-10AM ' • MON. THRU FRI.
PERFECLITE, INC.

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

landą. Esame neuratę prie 
tokių sklandžių ir trumpų 
programų. Visomis progo
mis esame linkę kitus mo
kyti ir nurodinėti ką turime 
atlikti lietuvybės išlaikymo 
ir tėvynės vadavimo darbe.

CHICAGA AMERIKIEČIU 
”NEWS MEDIA” ŽENKLE

Didžiausias Chicagos 
dienraštis — CHICAGO 
TRIBŪNE — sekmadienio 
(IV. 30) laidoje — ilius
truotame MAGAZINE prie
de, žurnalistė HELEN 
RAECE plačiai aprašė lie
tuvių gyvenimą Marųuette 
Parko apylinkėje. Išvardina 
visas prekybos įmones, res
toranus, delikatesų krautu
ves, tavernas, brangenybių 
ir tautinių išdirbinių krau
tuves, bažnyčią, vienuolyną, 
ligoninę, mokyklas, spaudą 
ir daugelį kitų dalykų. Ap
rašo Jaunimo Centrą, litua
nistines mokyklas, jaunimo 
organizacijų veiklą, lietuvių 
operą bei chorui. Straipsnis 
išsamus ir labai palankus, 
iliustruotas net 10 nuotrau
kų, jų tarpe 4 spalvotos.

Tą patį sekmadieni 8:30 
vai. ryto (pakartojo 12:45 
vai. naktį) NBC TV 5 kana
las parodė Chicagos lietu

vių gyvenimą GAMUT pro
gramos metu. Pasikalbėji
mą vedė dr. Skrupskelvtė ir 
Jaunimo Centro direktorius 
kun. A. Saulaitis, S. J.

Tikrai, balandžio mėn. 
paskutinis sekmadienis Chi
cagos lietuviams buvo labai 
malonus.

Lietuviai prašomi siusti 
nadėkos laiškus TRTBTTNE 
korespondentei HELEN 
RAECE ir taip pat TV 5- 
tam kanalui.

LB ŠVIETIMO TARYBOJE
JAV LB švietimo Tary

ba, atsižvelgdama į šiais 
metais susidariusią išimti
ną padėtį, dėl rengiamų Pa
saulio Lietuvių Dienj, To
ronte, įprastinės mokytojų 
studijų savaitės Dainavos 
stovyklavietėje, atsisako.

Šiais metais mokytoju 
savaitė rengiama kartu su 
Kanados LB švietimo komi
sija. ivvks birželio 27-30 d. 
d. Toronte, Kanadoje.

Patalpos gautos labai pri
einama kaina Toronto uni
versiteto bendrabučiuose. 
Viena savaitė asmeniui su 
pusryčiais kainuos 70 dol., o 
dviems, su dviguba lova, tik 
55 dol. Rezervacijas šiuose 
bendrabučiuose reikia pada
ryti jau dabar, bet ne vė
liau gegužės 26 d., įmokant 
pusę savaitinės kainos ir 5 
dol. registracijos mokesčio. 
Rezervacijas priima L. Ta
mašauskas, 236 Dovercourt 
Rd., Toronto, Ont., Canada 
M6J 3E1.

XII-jai Mokytojų studijų 
savaitei numatyta plati ii’ 
įdomi programa su gerais 
paskaitininkais ir grupinė
mis diskusijomis. Visi litu
anistinio švietimo darbuoto
jai ir jaunimas kviečiami 
dalyvauti.

Paskaitų laikas bus sten
giamasi derinti su Pasaulio 
Lietuvių Dienų programa, 
kad vieni kitiems netruk
dytų.

DVIEJŲ DIENŲ 
POEZIJOS ŠVENTĖ

Poezijos dienų šventė šie
met įvyks gegužės 26-27 d. 
Toks kasmetinis poezijai dė
mesys Chicagoje skiriamas 
jau penktąjį kartą. Abiejų 
dienų renginiai įvyks Jau
nimo centro kavinėje, pra
džia 8 vai. vak.

Penktadienį bus poezijos 
vertimų vakaras. Bus de
klamuojama įvairių tautų 
poezija, išversta į lietuvių 
kalbą ir lietuvių poezija, iš
versta į kitas kalbas. Tai 
bus įdomus mūsų literatū
ros vakarų naujumas.

šeštadienį vyks gyvųjų 
poetų poezijos vakaras. Pa- 
brėžtiu svečiu šiemet bus 
poetas Antanas Gustaitis. 
Jis čia skaitys humoristi
nius savo eilėraščius ir fel
jetoną apie poeziją ir poe
tus. Kiti programos daly
viai : Danguolė Sadūnaitė, 
Vitalija Bogutaitė, sės. Ona 
Mikailaitė ir Viktoras Dir- 
da. Tai vis įvairių krypčių 
ir įvairių kartų mūsų poezi- 
jo satstovai .Abiejų vakarų

■ Detroito lietuviai
ANTANAS GRINIUS

GRANDINĖLĖS ŠOKIŲ 
KONCERTAS

Balandžio 30 d. detroitiš- 
kiams bus ilgai prisiminti
na. Prisimintina ne dėl to, 
kad ji buvo graži, saulėta 
pavasario diena, o dėl to, 
kad Grandinėlė Crestwood 
gimnazijos auditorijoje, į 
kurią atvyko rekordinis 
skaičius žmonių, gražia mu
zika ir šokiais žavėjo de- 
troitiškius. Pirmiems muzi
kos garsams nuskambėjus 
ir scenos uždangai pakilus 
grandinėlė pradėjo savo šo
kių koncertą „Kepurine”. 
Jokios pranešėjos nebuvo ir 
niekas apie šokamus šokius 
nepranešinėjo, šokis po šo
kio, kaip tame filmų ekra
ne, vienas po kito bėgo ir 
bėgo. Keitėsi šokiai, keitėsi 
šokėjai-šokėjos, keitėsi ir 
kai kurie jų ir rūbai, šiau
dinės skrybėlės plevėsavo, 
klumpės tauškėjo, gaidys 
„kakariku” giedojo, velniai 
erzino mergaites ... Ir taip 
su dviem pertraukomis pa
šoko jie mums net 17 šokių. 
Grojo J. Pažemio vadovau
jamas orkestras, o po kiek
vieno pašokto šokio salėje 
ilgai, ilgai tratėjo žmonių 
delnų skabesiai.

Užbaigus šokti ir scenon 
susirinkus visiems šokė
joms ir šokėjams į sceną 
įžengė jūrų šaulių „švytu
rio” kuopos pirmininkas Al
fa Šukys ir visiems nuošir
džiai padėkojo: šokėjams, 
muzikantams ir gausiai 
atsilankusiems svečiams. 
Kuopos moterų sekcijos va
dovė Angelė Šukienė Gran
dinėlės vadovo asistentei 
Aleksandrai Sagienei įteikė 
raudonų rožių puokštę, o va
dovui Liudui Sagiui prisegė 
baltą gėlę.

Pasibaigus koncertui sve
čiai geros nuotaikos pagau
ti palengva skirstėsi į na
mus. Garbė „švyturiečiams” 
už pakvietimą, o Grandinė
lei už atvykimą ir gražios 
programos atlikimą.

ATVYKSTA LOS 
ANGELES DRAMOS 

SAMBŪRIS
Los Angeles Dramos Sam

būris, vadovaujamas Dali
jos Mackialienės atvyksta 
Detroitan ir Kultūros Cent
re suvaidins: gegužės 20 d. 
8 vai. vak. (šeštadienį), Bi
rutės Pūkelevičiūtės trijų 
veiksmų dramą „Paliki
mas”, o gegužės 21 d. 3 vai. 
p. p. Vytauto Alanto kome
diją „Saulėgrąžų sala”.

Į vaidinimus bilietų pla
tinimu rūpinasi dr. Vytau
tas Majauskas. Bilietų kai
na 3, 5 ir 7 dol.

Sambūris atvyksta kvie
čiamas LB Detroito anylin- 

programoms vadovaus Ka
zys Bradūnas.

Visuomenė kviečiama tra
dicinėje mūsų poezijos šven
tėje gausiai dalyvauti. Cjc) 

kės valdybos pirmininko 
Algio Rugieniaus.

DARIAUS-GIRĖNO 
KLUBAS

Dariaus - Girėno klubas, 
kuris administruoja ir Lie
tuvių Namus, kiek įmany
damas gerina svetainę ir 
namus. Be anksčiau numa
tytų pagerinimų pridėtas ir 
dar vienas; samdo policijos 
pareigūną ir jis penktadie
niais ir šeštadieniais nuo 8 
vai. vak. iki 2 vai. ryto sau
gos į svetainę atvykusių 
svečių .automobilius.

METAI BE VLADO 
MINGĖLOS

Balandžio 29 d. suėjo me
tai kai su šiuo pasauliu at
siskyrė žurnalistas, rašyto
jas, visuomeninis veikėjas 
knygų „Medinis Dievas’’ ir 
Miliuko biografijos auto
rius Vladas Mingėla. Balan
džio 30 d. šv. Antano baž
nyčioje už jo sielą buvo at
našautos mišios ir po mišių 
kapinėse pašventintas pa
minklas. žmona Lidija Min- 
gėlienė paminklo šventinia
me dalyvavusiems užkan
džius parengė savo namuo
se. (

ALT S-GOS DETROITO 
SKYRIAUS METINIS 

SUSIRINKIMAS
Amerikos Lietuvių Tauti

nės Sąjungos Detroito sky
riaus narių metinis-visuoti- 
nis susirinkimas įvyko ba
landžio 23 d. Lietuvių na
muose.

Skyriaus pirmininkas Jo
nas Švoba atidarė susirinki
mą ir pakvietė agr. Jurgį 
Baublį susirinkimui pirmi
ninkauti, o sekretoriumi 
Antaną Vaitėną. Prieš pra
dedant svarstyti darbotvar
kę susirinkimo pirmininkas 
paprašė susirinkusius atsi
stojus, vienos minutės tyla, 
pagerbti mirusiuosius sky
riaus narius: teisininką 
Vincą šarką, skyriaus rė
mėją Joną Jonyną, buv. 
skyriaus pirmininką Alfon
są žiedą, mokyt. Kostą Jur- 
gutį, Juozą Pauliką ir Jurgi 
Šidagį. Apgailėtina, kad ne
gailestinga mirtis, tokiu 
trumpu laiku, pasiėmė iš 
mūsų tarpo daug darbščių 
ir didelių patriotų.

Po to sekė valdybos ir re-, 
vizijos komisijos praneši
mai. Skyriaus pirmininkas 
Jonas Švoba padarė prane
šimą apie pereitais metais 
nuveiktus darbus. Valdyba 
turėjo 11 posėdžių ir 2 vi
suotinus susirinkimus. Su
ruošė Dr. Jono Basanavi
čiaus 125 metų gimimo ir 
50 metų mirties sukakčių 
paminėjimą. Surengė išvy
ką į Šadeikų sodybą, kurį 
praėjo su dideliu pasiseki
mu ir buvo pelninga. Suren
gė politinę popietę, kurioje 
paskaitas skaitė Dirvos po- 

(Nukelta į 9 psl.)
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DETROITE...
(Atkelta iš 8 psl.) 

litinis komentatorius Vy
tautas Meškauskas tema 
"Tarptautinė raida ir Lie
tuva”, inž. Algis Zaparac- 
kas tema "Lietuvių įtaka 
Amerikos politikoje’’ ir dr. 
Kazimieras Karvelis tema 
"Disidentų vaidmuo Lietu
vos laisvės byloje". Toliau 
pirmininkas Švoba pasi
džiaugė, kad į skyrių įsirašė 
penki nauji nariai, tai mū
sų darbščiosios talkininkės 
Antanina Jonynienė, Stasė 
šimoliūnienė, Joana švobie- 
nė ir nariai Jonas Mikelke- 
vičius ir Justinas Pusdeš- 
ris. Susirinkimas pasveiki
no naujus narius gausiai pa
plodamas. Baigdamas savo 
pranešimą pirmininkas Švo
ba pasidžiaugė, kad sky
riaus valdyba dirbo darniai 
ir jautė visuomenės pritari
mą.

Skyriaus kasininkas Juo
zas Leščinskas pranešė apie 
kasos piniginį stovį, o revi
zijos komisijos pirmininkas 
Alfa Gilvydis perskaitė ka
sos tikrinimo aktą, paste
bėjęs, kad piniginė atskai
tomybė vedama tvarkingai 
ir tiksliai.

Pereito visuotino susirin
kimo protokolas, susirinki
mui pageidaujant, neskai
tytas.

Albertas Misiūnas pasiū
lė, kad dėl pranešimų ne
reikšmingais klausimais ne
verta gaišinti laiko, o pri
imti ir valdybai padėkoti už 
atliktus darbus. Susirinki
mas rankų plojimu Misiūno 
pasiūlymą parėmė ir tokiu 
būdu pranešimai buvo pri
imti.

Sekė valdybos ir revizi
jos komisijos rinkimai. Su
sirinkimo pirmininkas Jur
gis Baublys pasiūlė prašyti, 
kad senoji valdyba pasilik
tų dar vienai kadencijai, 
susirinkimas gausiais ran
kų plojimais pasiūlymui pri
tarė ir tokiu būdu senoji 
valdyba tapo vienbalsiai 
perrinkta tokiame sąstate: 
Jonas Švoba, Stasys šimo- 
liūnas, Jonas Gaižutis, Ro
mas Macionis, Juozas Leš
činskas, Albinas Bliūdžius 
ir Antanas Vaitėnas. Revi
zijos komisijoje lieka Alfa 
Gilvydis ir Vincas Tamošiū
nas, o vieton mirusio Vinco 
Šarkos darinktas Albertas 
Misiūnas.

Buvo diskutuojama tau
tinės spaudos klausimais. 
Pirm. Švoba painformavo, 
kad Dirva dabar išsilaiko iš 
prenumeratos ir aukų, bet 
ragino, kad visi skyriaus 
nariai prenumeruotų patys 
ir talkintų surasti naujų 
prenumeratorių. Yra spaus
dinama knyga "Tautinės 
Minties Keliu", kurios para
mai skyrius paaukojo 50 
dol. ir čia pat, susirinkime, 
užsiprenumeravo Albertas 
Misiūnas įteikdamas 20 dol. 
Yra leidžiamas tautinės 
minties žurnalas "Naujoji 
Viltis”, kurio pereitais me
tais išėjo tik vienas nume
ris, jį leidžia Tautinė Sąjun-

Prisimenant Vytautą Raidinaitį...
(Atkelta iš 1 psl.) lėtus gegužinių programų 

beveik niekada neužgęstan- Rietu. Jis mėgo rašyti, dekla- 
čią šypseną. Ir darbas su 
juo tapdavo panašus į žaidi
mą.

Nuo pačių ankstyviausių 
vaikystės dienų a. a. Vy
tautas buvo linkęs į skulp
tūrą, geisdamas savo vi
daus pasaulį išreikšti ak
menyje, medyje, molyje, 
metale, kurie po jo jautriais 
ir stipriais menininko pirš
tais tapdavo gyvi, išreikš
dami sąvoką (Pažinimas, 
Tingėjimas), judesį (šokė
ja, Medžiotojai), asmenybę 
(Kristus, Judo Galva). Vos 
keturiolikos metų būdamas, 
jis sukūrė Kristaus statulą 
Alvito bažnyčiai. Besimoky
damas Aušros berniukų 
gimnazijoje, jaunasis Vy
tautas pasižymėjo kaip ga
bus skulptorius, moksleivių 
parodose atkreipdamas ži
novų dėmesį. Kalbėdamas 
apie save su įgimtu sąmo
jumi, jis vienam savo bičiu
liui pasakęs: "Kai norma
lūs vaikai bėga prie mamos 
prašyti valgyti, aš prašy
davau molio lipdymui".. .

Gimnazistas V. Raulinaitis 
prie pirmosios savo skulptūros.

1940 metais baigęs Karo 
Mokyklą, Vytautas pradėjo 
studijuoti Vilniaus Meno 
Akademijoje. Studijas bai
gė Freiburge, Vokietijoje.

Nors jo gyvenime svar
biausią vietą užėmė skulp- 
tūra, Vytautas visu kuo do
mėjosi, kas buvo pozityvu 
ir kūrybinga. Būdamas ge
ro balso savininkas, jis 
daug metų dainavo Čiurlio
nio Ansamblyje ir Cleve
lande buvo Ąžuolų Okteto 
nariu. Renkant lėšas Nau
josios parapijos bažnyčios 
statybai, prisimename jį 
drauge su poetu Baliu Au
ginu dainuojantį jų pačių 
sukurtus sąmojingus kup- 

ga drauge su Korp! Neo-Li
thuania.

Padiskutavus tautinės 
spaudos ir kitais klausi
mais, susirinkimas baigtas 
ponių paruošta kavute, o 
kadangi ta diena buvo šv. 
Jurgio šventė, tai susirin
kimo pirmininkui varduvi
ninkui Jurgiui sugiedota Il
giausių metų.

Juozas Leščinskas

DIRVA

muoti, vaidinti, retkarčiais 
net rasdamas laiko talki
ninkauti radijo programai. 
Jis buvo nepaprastai darbš
tus ne tik savo paties darbe, 
bet ir savo paslaugose ki
tiems, kur jis buvo naudin
gas ir reikalingas. Jis buvo 
dosnus ir savo darbo nemo
kėjo piniginiai vertinti. Į 
naują butą persikrausčiu
sius savo bičiulius jis apdo
vanodavo savo paveikslais, 
"kad nebūtų sienos tuš
čios".

Jo kūriniai buvo išstatyti 
Clevelando Meno Muziejaus 
tradicinėse gegužės mėne
sių parodose 1953 ir 1959 
metais. Jis dalyvavo įvairio
se menininkų parodose Cle
velande ir Chicagoje, kur už 
savo skulptūrą yra laimėjęs 
premiją. Jo skulptūrų yra 
Chicagos Čiurlionio Galeri- 
rijoje, New Yorke, Toronte 
ir kituose miestuose. Pir
maisiais savo įsikūrimo me
tais dirbdamas Cleveland 
Twist Drill bendrovėje, jis 
pragarsėjo savo "Miss 
Twist Drill’’ skulptūra, su
kurta iš grąžtų.

Statant Naujosios para
pijos bažnyčią, jam buvo 
kun. Angelaičio užsakyta 
pagaminti Dievo Motinos 
statulą. Pirmoji statula kle
bono buvo atmesta dėl savo 
"pasaulietiškos" išvaizdos, 
Teko iš naujo kurti antrą 
jau pagal tradicinį Dievo 
Motinos atvaizdą... Ir to
kia ji dabar stovi ties baž
nyčios durimis.

1965 metais dail. V. Jo
nynas pakvietė Vytautą į 
New Yorką dirbti jo fir
moje skulptoriaus darbą. 
Toji firma specializavosi 
bažnyčių dekoravimų. Vy
tautas atlikinėjo skulptū
ras pagal Jonyno braižinius. 
Atliekamu laiku jis vistik 
norėjo būti savarankiškas 
ir kurti pagal savo paties 
vaizduotę. Vienas to laiko
tarpio geriausių kūrinių yra 
jo originali ir humoristiška 
Šv. Jurgio skulptūra, kuri 
New Yorke buvo atžymėta 
premija. Jis nesitenkino 
tradicine skulptūros techni
ka nei medžiaga, eksperi
mentuodamas su plastika, 
cementu, aluminijumi ir ki
tomis medžiagomis. Daugu
ma jo skulptūrų balansuo
jasi tarp realizmo ir abs
trakto, nevaržomos realis-

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, gegužes 13 d.,
7 vai. vak.

Sekmadienį atnašaujamos šv. Mišios
10 vai. ryto.

Rengia VYR. SKAUČIŲ ŽIDINYS
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V. Raulinaitis

tinėmis formomis, tik ribo
jamos jo vaizduotės dinami
ka. Tuo pačiu pasižymi ir 
jo tapyba.

Po trijų metų tarnybos
V. K. Jonyno firmoje, Vy
tautas pasiryžo grįžti į Cle- 
velandą, kad galėtų būti su 
savo šeima. Gavęs darbą 
garsioje Holzheimerio fir
moje kaip skulptorius, Vy
tautas buvo pasiruošęs nau
jam gyvenimui. Penktadie
nį prieš pradedant naują 
tarnybą, Vytautas žuvo prie 
Washingtono, D. C., auto
mobilio katastrofoje. Joje 
žuvo dar trys asmenys ir 
buvo sunkiai sužeista jo 
žmona Aldona, kuri laimin
gai pasveiko. Be jos, a. a. 
Vytautas paliko sūnų And
rių, dukrą Ingridą ir motiną 
Kristiną Raulinaitienę.

Ne vien savo skulptūro
mis ir tapyba yra nepamirš
tamas a. a. Vytautas Rauli
naitis, nors jo rankomis su
kurta Dievo Motinos statu
la ties DMNP bažnyčios du
rimis dar ilgus dešimtme
čius sveikins maldininkus. 
Linksmas laužavedys, išti
kimas bičiulis, sąmojingas 
ii’ linksmas svečias pobū
viuose, paslaugus ir visada 
pasiruošęs patarnauti, jis 
paliko sunkiai užpildomą 
spragą. Bet jo asmenybės 
šviesi kibirkštis vis dar te- 

Šv. Jurgio skulptūra 

bedega. Jis gyvas su mumis 
savo tauriu žvilgsniu į as
mens vietą 'monių bendruo
menėje, savo giliu žmogaus 
paskirties supratimu. Tebū
nie jam lengva Amerikos 
žemelė.

OPPORTUNITY FOR 
EXPERIENCED 

SCREW MACHINE 
SĖT UP AND 
OPERATOR

Need some one with 8 to 
10 years experience on 
Brown & Sharpe or Daven- 
port Machinery. To work in 
our clean modern manu
facturing plant in West 
County.
We are an aggressive well 
known company enjoving 
good growth. We offer com- 
petitive salary and fringe 
benefits.

CALL PERSONNEL DEPT.

314-872-7554
An Equal Opportunity Employer 

(19-2!)

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 v/ork from blue prints 
and close tolerance.

HOLY SPRING DIVISION
400 Elm Street 

Holly, Michigan 48442 
313-634-8281

(16-25)

FOUNDRY
PLANT SUPERINTENDENT

Aluminum permanent hold foundry 
requires an experienced person te 
over see all operations of an 80 man 
shop. Write or phone H. WERNK1.„ 
W1LLARD BRONZE COMPANY, 1253 
Knovvlton 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 Severai employees, mušt be 
able to schedule work flow, figure 
costs as well as hands-on exp. Excel- 
lent opportunity to join a grovring 
company. Good salary and benefits. 
Call collect 214-255-2122.

(18-29)
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JOURNEYMAN 
INSTRUMENT 
REPAIRMAN 

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

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

Wausau, Wisconsin 54401 

AMERICAN CAN 
COMPANY 

HIGHWAY 31 ROTHSCHILD, 
WISCONSIN 54474

An Equal Opportunity Employer 
(15-19)

WANTED AT ONCE JOURNEYMEN 
OR 1ST CLASS SKILLED

ALL AROUND MACHINISTS 
N/C OPERATORS

Mušt have job shop cxperience & be 
able to sėt up wors from blue prints 
& ciose tolerance.

Exceljent vvorking 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

VVANTED AT ONCE 
SĖT UP MAN

HEAVEY DUTY PRESS 
ROOM

Expe.rience Required.
APPLY IN PERSON

IMERMAN INDUSTRIES 
12165 MACK 

DETROIT, MICH. 48215
(12-21)

WANTED AT ONCE
MILL WRIGHTS

Experience Reqvired.
APPLY IN PERSON

IMERMAN INDUSTRIES 
12165 MACK 

DETROIT, MICH. 48215
(12-21)

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.

• GEGUŽĖS 27-28 D. Gran
dinėlės 24 valandų šokių mara
tonas Lietuvių Namuose apa
tinėje salėje.

• 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.

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

• RUGPIŪČIO 20 D. LKVS 
’'Ramovė” Clevelando ksyriaus 
gegužinė.

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

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Realty, 31715 
Vine St., Willo,wick, 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 korteliu 
ir eilę kitų prekių. Prašome 
atsilankyti. Tel.: 531-6720.

WANTED EXPER1ENCED 
DROP FORGF. 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. 48216 
313-496-1970

(16-21)

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

KALVIS
Prilyrę«"tankinio ir elektrinio kūjo 

naudojime įvairių dalykų ir metalo. 
Labai gera galimybe . senoje firmoje. 
Tiktai dienomia. Pastovu. Daug 
priedų.
ROSE METAL INDUSTRIES, 

INC.
1536 EAST 43RD CTREET

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

HELP WANTED
Large National Insurance 

Co. wants men and women, 
who needs extra income. No 
experience necessary. We 
train and supply prospect. 
Take advantage of this 
great chance to get ahead. 
Call today.

Mr. Herakovic
292-4787

(19-21)

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

WANTED CARB1DF. AND/OR 
METAL SAW SHARPENER 

Previous experience helpful būt not 
necessary mechanic.al ability required. 
We are located in the Ferndale Hazel 
Park area. Pay competitive with non- 
automotiMe industry. Paid vacations, 
paid holidays, paid siek days, paid 
Blue Cross & Blue Shield with master 
medical rider. Hours 7:30 a. m. to 
4:30 p- m., five days a vveek so:.ie 
overtime. Contact JIM PJGCOT 

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

Monday through Friday 
for appointment.

Saturday interviews arranged.
(1524)

MOVĖ SOUTH TO WARMER 
WEATHER

WANTED. Person interested manag- 
ing 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 LINEMAN
Good pay. Excellent (ringe benefits. 
Contact:

KELLEY ELECTRIC COMPANY 
Post Office Box 428 

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

(13-19)

WANTED
IMMENDIATELY
BORING MILL 
OPERATORS

Superior Benefits
TOP WAGES I 
EXCELLENT 

WORK1NG CONDITIONS

. DEMCO
411 S. Fort

Detroit, Michigan 48217
(16-25)

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nat>onwide is on your side

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

WANTED JOURNEYMEN 
OR 1ST CLASS SKILLED 

TOOL LEADERS 
TOOL MAKERS

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

15363 E. TWELME MILE 
ROSEVILLE. MICH. 48066

WANTED
ROAD DRIVERS

Minimum age 23 yrs. old, 1 year all- 
vveather tractor-truiler experience. 
Chauffeur’s license. Able to pass phv- 
siCal and road tests. Call CONSOLI- 
DATED FREIGHTWAYS in Richfieid, 
Ohio, for an appointment Monday af- 
ter I p. m. 216-659-6171.

An Equal Opportunity Employer 
(54-19)

1MMED1ATE NEEDS FOR 
JOURNEYMAN

TOOL AND DIE MAKERS
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints and close tolerance.
lst 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)

Champlon Spark Plua Caramlc 
Dlvition offtrs •xc«lhn» fall 
range of benefits and working

TOOLMAKERS
Applicants should be jour- 
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 oguol opportunity omployor Fomalo/Molo
(18-21)

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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.

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ 
NUOŠIMTI

4-

UŽ SANTAUPŲ
C.

Įnešu* $ 1.000
^J/2/0 12 mėnesiu

PAŽYMĖJIMUS
ine^us si,ooo 

/O 3° mėnesių

Įnešus $1.000
18 mėnesiams

Įnešus $1,000
72 mėnesiams

Pagal federalinės valdžios Įsaką už santaupas, išimtas iš pažymė
jimo sąskaitos prieš nurodvtąjaiką. nemokamas nuošimtis už 90 dienų, 
o už likusį periodą ant išimtos sumos išmokamos tik reguliarus san
taupų knygutės nuošimtis (5’iC).

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖUž įnašus mokame

5’4%
Įdedi kiek nori, išimi kada nori.Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvieną dieną ir išmokamas du kartus metuose.SANTAUPŲ SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI 840,000.

MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS 
PASKOLAS NAMŲ PIRKIMUI.

Zuperio, /avino/
■and loan association *

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East 185th Street

481-8552
6712 Superior Avė. 13515 Euclid Avė. 14406 Cedar Avė.

431-2497 681-8100
32S00 Center Ridge Road

779-5915

381-4280
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

PAMALDOS Už ROMĄ 
KALANTĄ

Šv. Jurgio bažnyčioje bus 
atnašaujamos sekmadienį, 
gegužės 14 d. 10:30 vai.

DMNP bažnyčioje pamal
dos bus atnašaujamos ant
radienį, gegužės 16 d. 7 
vai. vak.

ALTa kviečia visus gau
siai dalyvauti pamaldose.

• Demonstracijos prie 
NBC televizijos studijos 
(E. 6 St., Clevelande), pro
testuojant prieš filmo Holo
caust rodymą, kur lietuviai 
išvadinti žydų žudikais, or
ganizuojamos lietuvių jau
nimo šį penktadienį, gegu
žės 12 d., 5:30 vai. p. p. Vi
si kviečiami gausiai daly
vauti.

DR. JONAS KAŠUBA 
NAUJOSE 

ATSAKINGOSE 
PAREIGOSE

Dr. Jonas Kašuba, dir
bantis tarptautinėje True 
Temper - Wilkinson - Alle- 
gheny Ludlum Korporacijo
je, pakeltas į Engineering 
Director vietą visos korpo
racijos sporto reikmenų di
vizijoje Geneva, Ohio, ku
riai dar priklauso keli fab
rikai Arkansas, Mississippi, 
Ohio ir Tennessee valstybė
se. Bene visos garsiausios 
golfo lazdos, teniso raketės 
ir pan. randa pradžią šioje 
sporto reikmenų divizijoje. 
Yra skaičiuojama, kad iŠ 
čia yra aprūpinama apie 60 
nuošimčių šios rūšies pa
saulinės rinkos.

Dr. J. Kašuba turės tech
nišką ir finansinę atsako
mybę už naujų produktų bei 
gamybinių procesų įvedimą, 
patobulinimus ir bandymus. 
Jonas Kašuba yra baigęs 
mechaninę inžineriją Rut- 
gers University B. S. (1960 
m.) ir teoretinę bei pritai
komą mechaniką Universi
ty of Illinois M. S. ir Ph. 
D. (1964 m.). Yra taipogi 
Registered Professional En- 
gineer Ohio ir New Yorko 
valstybėse.

Prieš pradedant dirbti 
1971 metais True Temper

DIRVA

Žaibo vyrų tinklinio komanda. Pirmoje eilėje iš kairės: 
L. Kedys, V. Kliorys, K. Kliorys. Antroje eilėje: R. Zylė, V. 
Žiedonis, S. Čyvas, S. Venclauskas. Trūksta: G. Barzduko. R. 
Tito ir R. Švarco. S. Venclausko nuotr.

ŽAIBO TINKLIN1NKAI — 
EUCLIDO LYGOS 

ČEMPIONAI

Clevelando L. S. K. žaibo 
vyrų tinklinio komanda per
eitą sezoną dalyvavo Eucli- 
do Tinklinio Lygoje, I-je di
vizijoje.

Lygos žaidimai prasidėjo 
lapkričio 14 d. ir vyko kiek
vieną pirmadienį Euclid 
High School salėje iki ba
landžio 3 d. Buvo žaidžiame 
3 ”Round Robin”, kiekvie
nos su kiekvienu) ratai.

Po to, pirmų 4 vietų lai
mėtojai žaidė vieno minu
so turnyrą dėl čempionato.

Pradžioje sezono žaibie- 
čiai pasirodė gana viduti
niai, tačiau į sezono pabai
gą pasispaudę ir reguliarų 
sezoną užbaigė 3-j e vietoje, 
su 28 laimėjimais ir 17 pra
laimėjimų.

Turnyre dėl čempionato, 
balandžio 10 d. žaibas susi
tiko su 2-tros vietom laimė
toju Nationwide Ins. Mū
siškiai išėjo laimėtojais, pa
sekme 2:1 (6:15) (15:9) 
(15:11). Tikrumoje Nation- 
wide komandą atstovavo 
Slovėnų Sporto Kubas.

Kitoje pusėje, ręgulia-

.Corp., jis dirbo penkis me
tus Battelle Memorial Insti
tute, Columbus, Ohio kaipo 
vyresnis inžinierius. Dir
bant True Temper Corp. 
sėkmingai atliko visą eilę 
techniškų darbų su kuriais 
kilo ir administracinėje sri
tyje. Prieš šį pakėlimą dr. 
J. Kašuba buvo visos True 
Temper Corp. gamybinių 
procesų vadovas.

Baigęs studijas ištarnavo 
dvejus metus JAV kariuo
menėj ir buvo pakeltas į ka
pitono laipsnį.

Dr. J. Kašuba dalyvauja 
lietuvių visuomeninėje vei
kloje. Buvo Clevelando li
tuanistinės- mokyklos tėvų 
komiteto iždininku ir 
ALIAS Clevelando skyriaus 
valdyboje.

Jono ir Lillian Kašubų 
šeima gyvena Concord 
Township, Ohio. Vaikai To
mas ir Rūta lanko lituanis
tinę mokyklą Clevelande ir 
priklauso lietuvių skau
tams.

raus sezono I-mos vietos ko
manda Edie’s Tavern iveikė 
4-tos komandą Ideal Plumb- 
ing.

Tuo būdu balandžio 17 d. 
baigmėje susitiko žaibas su 
Edie’s Tavern. Mūsiškiai 
čia patiekė staigmeną, leng
vai laimėdami 2:0 (15:7) 
(15:9).

Pagal lygos nuostatus, 
reguliaraus sezono I-mos 
vietos laimėtojas turi būti 
nugalėtas 2 kartus. Tuo bū
du balandžio 24 d. įvyko le
miamos rungtynės, kuriose 
žaibiečiai vėl išėjo laimėto
jais 2:1 (11:15) (16:14) 
(15:9) ir pasipuošė čempio
no titulu.

žaibo komandoje žaidžia: 
Gytis Barzdukas, Saulius 
Čyvas, Leonardas Kedys, 
Kęstutis Kliorys, Vytautas 
Kliorys, Ramūnas Švarcas, 
Rimgaudas Titas, Saulius 
Venclauskas, Valdas žiedo
nis ir Romas Zylė. Koman
dos kapitonas — R. Titas.

Komandos menedžeris yra 
Valdas žiedonis, parodęs 
neeilinės energijos ir orga
nizacinių sugebėjimų atsta
tyti šią komandą ant kojų.

Dabar komanda intensy
viai ruošiasi Pasaulio Lietu
vių žaidynėms. Prieš tai 
ruošiasi dalyvauti Veletaje 
amerikiečių turnyrų ir nu
mato suruošti porą rungty
nių Naujosios parapijos sa
lėje, kurią nors sekmadienio 
popietę.

Rėmėjais vyro tinklo ko
mandos yra: adv. Algis šir
vaitis, 677 East 185 Street, 
Cleveland, Ohio 44119, tel. 
692-1222, ir dantų gydyto
jas Viktoras Stankus, 5001 
Mayfield Road, Lyndhurst, 
Ohio, tel. 381-3580. (sv)

• ALT Clevelando sky
riaus naujoji valdyba pa
reigomis pasiskirstė: pirm. 
A. Pautienis, vicepirm. O.
O. Jokūbaitienė, vicepirm. 
ryšiams su organizacijom 
Pr. Razgaitis, sekr. F. Mac
kus, ižd. K. Karalis, sekr. 
spaudos inf. V. Smetona ir 
narys jaunimo reik. R. 
Aukštuolis.

• LB Clevelando apyl. su
sirinkime gegužės 7 d. da
lyvavo apie 70 asmenų ir 
buvo perrinkta ta pati val
dyba.

/

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti 
š. m. gegužės 21 d., sekmadienį,

4 val.p. p. Lietuvių Namų didžiojoje 
|K salėje įvykstančioje

LITERATŪRINĖJE POPIETĖJE
su rašytoja AURELIJA BALAŠAIT1ENE.

Po programos — kavutė

Kūrybos ištraukas skąitys DALIA ORANTAITĖ.

Įėjimo auka $3.00.
Skautininkių Draugovė

• Grandinėlė gegužės 20 
d., 2 vai. p. p. šoks Kent 
U n i v e rsiteto (Trumbull 
campus) ruošiamame meti
niame American Heritage 
festivalyje, kuriame laukia
ma atsilankant 10,000 žiū
rovų.

• Edvardas ir Joana Ste
pai persikėlė iš Parmos į 
Willoughby Hills. Jų naujas 
adresas yra: Pine Ridge 
Valley, 2255 Par Lane, Apt. 
414, Willoughby Hills, Ohio 
44094. Tel. 944-7741.

KĘSTUTIS GAIDŽIŪNAS 
IR TOLIAU ATSTOVAUJA 

STATĖ FARM 
DRAUDIMO BENDROVĘ

Pranešu visiems Cleve
lando apylinkių lietuviams, 
kad nuo 1978 metų gegužės 
1 dienos įsijungiau kaip 
bendradarbis agentas į Ro- 
bert Dively Insurance, Ine., 
vieną iš Ohio didžiausių 
Statė Farm draudimo bend
rovės agentūrų.

Nors Statė Farm bendro
vė paskyrė agentą laikinai

JAUKIOJE NUOTAIKOJE IR ELEGANTIŠKOJE 
APLINKOJE GALITE PRALEISTI 

penktadienio ir šeštadienio vakarus
GINTARO VALGYKLOJE.

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

kokteiliai ir muzika.
SEKMADIENIAIS

nuo 11 ryto iki 6 vai. vak. bufeto stiliaus pietūs.
Daug įvairių patiekalų, kuriuos galima kartoti iki šimto 
kartų. Suaugusiems $4.95, vaikams iki 12 metų $2.95. 
Už kavą ir pyragus bei tortus mokama papildomai. Val
gius paruošia Gintaro vyriausioji šeimininkė KRISTINA 

BILIŪNIENĖ.
LIETUVIŲ KLUBAS ir GINTARO VALGYKLA atida

ryti kiekvieną dieną nuo 11 vai. ryto.
LIETUVIŲ NAMŲ salė ir kambariai nuomojami įvairiems 
renginiams. Paruošiami užkandžiai, pietūs, vakarienės 

privatiems pobūviams, šermenims, krikštynoms, 
vestuvėms.

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

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

73T,

Chesterland medelynui ir dekoratyvinei 
sodininkystei (landseaping) 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.

Nr. 19 — H

aptarnauti mano buvusius 
klijentus, visi šie klijentai 
turi pilną teisę reikalauti, 
kad Statė Farm bendrovė 
pervestų jų draudimus šiai 
agentūrai.

Prašau visus klijentus dėl 
draudimo pervedimo forma
lumų kreiptis pas mane 
įstaigoje: 28001 Chagrin 
Boulevard, telef; 292-3605.

Kęstutis Gaidžiūnas

FOR SALE BY OWNER 
PARDUODA 

SAVININKAS
Gražus kolonialinis namas 

Hilgrove prie Neff Road, 
DMNP parapijos, 3 naujai 
dekoruoti miegamieji, sa- 
lionas su gazo židiniu, val
gomasis, indu spinta sie
noje, naujai pertvarkyta 
virtuvė, vonios, visur 
kilimai, perskirtas rūsys — 
darbui ir išmuštom sienom 
žaidimams, veranda, pri
jungtas garažas ir daug vi
sokių priedų. Virš $40,000. 
Dėl apžiūrėjimo skambinti 
481-8599.

(17-20)



DIRVA
MIRĖ VLADAS 
SKIRMUNTAS

Gauta žinia iš Kenoshos, 
Wisc., kad mirė Vladas 
Skirmuntas, taurus lietuvis 
nuo 1949 m. su šeima gyve
nąs Kenoshoje. Paskuti
niais metais velioni kankino 
artrytis. Palaidotas vietos 
kapinėse. Į laidotuves buvo 
nuvykę Chicagos neolitua- 
nai, kurių eilėse a. a. Vladas 
Skirmuntas buvo.

• Simas Kašelionis, Dir
vos novelės premijų jau eilę 
metų mecenatas, paskyrė 
500 dol. ALT S-gos baigia
mai rengti spaudai "Tauti
nės minties keliu" knygai, 
kuriai jau anksčiau yra pa
aukojęs 100 dol. Tokiu bū
du jo Įnašas yra 600 dol. Tai 
gražus pavyzdys.

• Lietuvos vyčių Vidurio 
vakarų apskrities metinis 
pavasarinis suvažiav imas 
Įvyks gegužės 19-21 dieno
mis Continental Congress 
Inn, 12800 Michigan Avė., 
Dearborn, Michigan 48126. 
Suvažiavimą ruošia Detroi
to 102 kuopa.

Penktadieni vakare bus 

Mirus mūsų skyriaus nariui

IGNUI DIDELIUI,

jo broliui PETRUI DIDELIUI ir jo šeimai 

nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

A.L.T. S-gos Philadelphijos
skyrius

A. A.

Korp! Neo-Lithuania nariui

VLADUI SKIRMUNTUI

mirus, žmoną, dukras ir sūnų su šeimomis

nuoširdžiai užjaučiame

Korp! Neo-Lithuania
Chicagoje

susipažinimo pobūvis, šeš
tadieni 10 vai. vyks apskri
ties susirinkimas, o 1 vai. p. 
p. prasidės kėglių turnyras. 
Tą patį vakarą organizuo
jamas banketas su šokiais, 
kurio metu bus Įteiktos 
Įvairios premijos. Sekma
dienio programoje šv. Mi
šios ir priešpiečiai.

Suvažiavimo komitetui 
p i r m i n innkauja Joseph 
Guerriero ir Gus Baibak. 
Detroito 102 kuopos pirmi
ninkė yra Gražina Vaškelis.

• Jonas Jurašas, Theater 
for a New City vadovybės 
pakviestas, režisuoja iš Lie
tuvos gautą "anoniminio 
autoriaus" tragikome d i j ą 
"Pasivaikščiojimas mėne
sienoje", apie merdinčią to
talitarinę utopiją. Premjera 
Įvyks birželio 1 d. Teatras 
yra New Yorke 2nd Ave
nue. prie 10 gatvės.

PAPILDYMAS
Dirvoje Nr. 17 korespon

dencijoje iš Philadelphijos, 
vardinant ALT S-gos sky
riaus valdybos sąstatą buvo 
praleista sekretorės J. Mel
nikienės pavardė.

JAV LB ATSTOVAI 
LANKO AMERIKOS 

MISIJĄ PRIE
JUNGTINIŲ TAUTŲ

Š. m. gegužės 2 d. New 
Yorke JAV LB Krašto val
dybos pirmininkas inž. Al
gimantas Gečys ir vicepirm. 
Rimas česonis buvo priimti 
JAV ambasadoriaus prie 
Jungtinių Tautų Andrevv 
Young.

Lietuvių Bendruomenės 
atstovai ambasadoriui Įtei
kė išsamų memorandumą 
pavergtos Lietuvos klausi
mu ir dokumentaciją žmo
gaus teisių paneigimo rei
kalu. Specifiniai pristatyta 
naujausią informacija iške
lianti sunkią Balio Gajaus
ko, Šarūno Žukausko ir kitų 
disidentų padėtĮ.

Atskirai LB atstovų pasi
matyta su JAV delegatu 
prie Jungtinių Tautų žmo
gaus Teisių Komisijos Ed- 
ward Mezvinski. Jam taip 
pat suteikta dokumentacija 
minėtais klausimais.

Ambasadorius Young ir 
atstovas Mezvinski palan
kiai priėmė prašymą žmo
gaus teisių paneigimo klau
simą ir Pabaltijo valstybių 
okupaciją paminėti Jungti
nių Tautų asamblėjoje ir 
Įvairiose komisijose.

• Antanui Kažukauskui, 
ilgamečiui Dirvos skaityto
jui, po sunkios ir ilgos ligos 
mirus š. m. kovo 7 d., našlė 
Bronė Kažukauskienė at
naujino Dirvos prenumera
tą, kartu pranešdama ir 
apie savo mylimo vyro mir
ti.

Reiškiame užuojautą

ATITAISYMAS
A. Juodvalkio recenzijoje 

apie "Naująją Viltį" (Dir
va Nr. 18) Įsivėlė nemaloni 
klaida. Straipsnio "Lietuvių 
kalba ok. Lietuvoje” auto- 
rius yra ne Kazys Velykis, 
bet Kazys Velvvis.

Atsiprašome.

0WNER 
OPERATORS

Expanding Southwestern Michigan 
motor carrier has openings for ovzner 
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: Steadv 
yearround employment 50.4c for all 
miles loaded or emty. Weekly sttle- 
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. Con-.- 
pany trailers.
For further information call collect 
404-782-3468 and ask for CHUCK 
SMOOTH. (18-2?)

MACHINE SHOP 
EXPER1ENCED

TURRET LATHE OPERATOK
AND

# 2 A.C. MACH1NIST 
OPERATOR

APPLY IN PERSON 
RUTH-BERRY CO.

A SUBSIDIARY OF DAN1EL 
1NDUSTRIES INC.

5025 Jensen Dr.
Houston, Texas 77026

An Eejual Opportunity Employer
(16-20)

1MMEDIATE NEED FOR IST CLASS 
BRIGEPORT OPERATORS

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

NORBERT 1NDUSTRIE3 
313-759-5530

(16-20)

BOSTON

ŽIDINIEČIŲ 
LINKSMA VAKARIS

Seniai lauktas Bostono 
vyr. skaučių židinio links- 
mavakaris Įvyko šeštadienį, 
balandžio 29 d. Įdomumo 
centre buvo Bostono etno
grafinio ansamblio pasiro
dymas. Ansamblis, vado
vaujamas Ginos Kupčins
kienės, pasirodė su kaimo 
vestuvėmis. Programa su
sidėjo iš vestuvinių dainų, 
papročių ir senovinių šokių. 
Ansamblis, susidedąs iš 25 
asmenų. Įdomiai atliko pro
gramą ir publikos buvo šil
tai sutiktas. Visus žavėjo 
nuoširdumas, natūralumas 
ir Įsijautimas Į dainuoja
mas dainas ir šokius.

Po programos buvo židi- 
niečių paruoštos vaišės ir 
šokiai, grojant latvių šokių 
kapelai. Susidomėjimas va
karu buvo didelis.

LIETUVIŲ 
TAUTODAILĖS 

INSTITUTO SKYRIUS
š. m. balandžio mėn. 28 

d. Įvykusiame susirinkime 
buvo Įsteigtas Lietuvių 
Tautodailės instituto sky
rius Bostone. Į skyriaus val
dybą Įėjo Vyt. Dilba, Irena 
Manomaitienė, Ina Nenor- 
tienė, Saulė Šatienė ir Liu
da Šukienė.

Lietuvių Tautodailės in
stitutas, veikiąs nuo praei
tų metų spalio mėn. Kana
doje, buvo Įsteigtas daili
ninkų Anastazijos ir Anta
no Tamošaičių iniciatyva. 
LTI yra kultūrinė organi
zacija siekianti apjungti 
tautodailės mėgėjus. Insti
tuto tikslas yra rinkti, tirti 
ir saugoti senąjį Lietuvių 
liaudies meną ir puoselėti 
naująją lietuvių tautodailę.

Tš pirmųjų Bostono sky
riaus darbų yra numatyta 
birželio mėn. pradžioje su
ruošti juostų audimo kur
sus, kuriuos praves dail. A. 
Tamošaitienė.

BOSTONO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 
KLUBO PARODA

Š. m", balandžio 29-30 die
nomis Bostono kultūros klu
bas, vadovaujamas Beatri
čės Vasaris,* suruošė įdomią1 
meno paveikslų parodą. Pa
rodoje buvo išstatyti daili
ninkų Vyt. Igno, Prano La
pės, Viktoro Vizgirdos, Vla
do žiliaus ir Kazimiero žo- 
romskio darbai. Į parodą, 
kuri vyko Piliečių klubo sa- • 
Įėję, atsilankė nemažas 
skaičius žmonių. (kn)

MACHINIST
EXPERIENCED

LATHE SHAPER
VERTICAL MILU 

JOURNEYMAN CARD NOT REQUIRED

HURON FORGE & MACHINE CO.
9041 Alpine, Detroit, Mich. 48204 

313-933-2062
X.

An Equal Opportunity Employer

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 Į SLA 
narių šeimą ir pasinaudoti 
šio VAJAUS lengvatomis ir 
privilegijomis.

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

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

• Apsidrausti galima iki 
70 metų amžiaus, nelikri- 
nant sveikai os.

• Aplikantai nuo 1 iki 60 
metu gali ansidrausti nuo 
$1.000 iki $5.000.

• Aplikantai nuo 61 iki 
70 melu gali ansidrausti 
$1.000 arba $2.000.

• Per ši Vaju galima pa
sirinkti sekančius apdraudų 
planus:

Viso Amžiaus Mokama 
apdraudą (Whole Life V-l).

Viso Amžiaus Mokamą 
tik nėr 20 metų (20 Pay
ru ent-Life V-2).

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

10 Metu Tautomnia ap- 
drauda (10 Year Endov- 
ment V-X).

• Po trijų metų nariams 
garantuojamos nepraranda
mos apdraudų vertybės 
Cash Surrend'er 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)
L1T.TLE S1STER OF TJ4E POOR HAS 

JjMMEDIATE OPENINGS EORr 
registered nurses 
LICENSED PRACT1CAL 

NURSES
FOR ALL SHIFTS.

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

L1TTLE SISTF.RS OF 
THE POOR 

17550 SOUTHF1ELD RD. 
DETROIT. MICH. 48235

(5-131
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