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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

NATO PROBLEMOS
Lieka ir toliau sunkiai išsprendžiamos

Vytautas Meškauskas

Pereitą savaitę Washing- 
tonan buvo suvažiavę NA
TO (North Atlantic Treaty 
Organization) valstybių vy
riausybių galvos. Ar jos ką 
nors konkrečiai padarys, 
paaiškės tik vėliau, 'iš pra
džių reikės pasitenkinti tik 
gražiom kalbom. To priežas
tis glūdi pačioje .NATO 
struktūroje. Ji juk yra ap
sigynimo sąjunga ir jau 
kaip tokia yra pasmerkta 
nepasisekimui. Tik atsimin
kime Didžiąją Kinų Sieną, 
romėnų įsitvirtinimus im
perijos pakraščiuose ir pa
galiau prancūzų Maginot li
niją — visi tie sustiprini
mai neapsaugojo daugiau 
civilizuotų tautų nuo lauki
nių užpuolimo. Kita silpna 
vieta struktūroje yra fak
tas, kad teoriškai visi nariai 
yra lygūs, tačiau iš tikro 
JAV yra nepalyginamai už 
kitus stipresnės ir todėl nuo 
jos laikysenos priklauso vi
sos sąjungos likimas.

Ir jei europiečiams dabar 
atrodo, kad Amerika turi 
mažiau noro kariauti už 
bent ką, negu kada nors 
anksčiau, lengva suprasti, 
kad ir jiems nesinori auko
tis, bet geriau apsidairyti 
ar negali išgelbėti savo kailį 
seperatišku susitarimu su 
bendru priešu.

Iš tikro tačiau, JAV ne
ša didžiausią apsiginklavi
mo naštos dalį. Kiekvienas 
JAV pilietis krašto saugu
mui atiduoda 391 dolerį, vo
kietis — 233, o britas tik 
176. Dabar kada vokiečiai 
labai atkuto, daugelis ame
rikiečių klausia, kodėl vo
kiečiai negalėtų duoti dau
giau. Tie, žinoma, galėtų at
sikirsti, kad NATO visų pir
ma tarnauja amerikiečių 
tikslams — jų žinioje pa
silieka visi atominiai ir 
strateginiai ginklai, už tat 
nenuostabu, kad jie turi ir 
daugiau mokėti. Prieš akis 
yra labai geras Turkijos pa- 
vyzdis. Tas kraštas, būda
mas strateginiai labai svar
bioje vietoje, iki šiol ne tik 
proporcingai savo resur
sams išleido daugiau karo 
pasirengimui negu kiti, bet 
ir susilaikė nuo bet kokio 
flirto su sovietais. Kai jie, 
graikų išprovokuoti, išlaip- 
dino savo kariuomenę Kip
ro saloje ir dalį jos okupa
vo, kongresas nutraukė 
turkams bent kokią karinę 
ir ūkinę pagalbą, nepaisant 
priešingo administracijos 
nusistatymo. Nenuostabu, 

kad Turkijos ministeris pir
mininkas skundėsi per NBC 
programą, kad jam paaiš
kėjo, jog neužtenka susitar
ti su šio krašto vyriausybe, 
dar reikia ieškoti palanku
mo atskirų spaudimų blo
kų...

Kitas pavyzdis yra kanc
lerio Schmidto pasikalbėji
mas su Newsweeko kores
pondentu Arnaud de Borch- 
grave, kuriam daugiausia 
rūpėjo Europos reakcija į 
paskutinius Maskvos žygius 
Afrikoje. Pasikalbėj imas 
buvo užrašytas į magneto
foninę juostelę, paskui iš 
jos padarytas nuorašas ir 
pasiųstas kancleriui patik
rinti. Kas atsitiko po to, 
privertė de Borchgrave 
griebtis ’padarioje’ žurna
listikoje nepraktikuojamų 
dalykų. Vietoje, kad palikus 
pasikalbėjimą tokį, kaip 
kancleris jį pataisė, (žinia, 
Newsweeko gegužės 29 d. 
laida), de Borchgrave Pa
ryžiaus International He- 
rald Tribūne paskelbė, ką 
Schmidtas ištaisė — jis iš
braukė visas vietas, kur bu
vo kiek griežčiau pasisakęs 
prieš sovietus! Kodėl Borch
grave taip padarė? Todėl, 
kad jis įsitikino, jog Zbig- 
nievo Brzezinskio privatūs 
būkštavimai, kad Schmid
tas siekia Vakarų Vokieti
jos ’findlanizacijos’ yra pa
grįsti. Todėl, anot Interna- 
tional Herald Tribūne kari
katūrą, jis nešioja du šū
kius, vieną skirtą amerikie
čiams su parašu: ’Yankee 
don’t go home’, kitą palan
kų sovietams...

Įdomiausia, kad opozici
nis DIE WELT, vietoje pa
sinaudojęs proga užpulti 
priešingos partijos kanclerį 
už dviveidiškumą, savo ve
damajame parašė, jog Hel
muto Schmidto žiūrėjimas 
pro akies plyšį į Rytus yra 
suprantamas.

Anot laikraščio, isteriška 

Anot Die Welt, Schmidt pasikeitė rolėmis su Carteriu; jis 
dabar galis pasakyti: ”Aš esu laisvas, Jimmy!”

JAV kongreso ir spaudos 
kampanija prieš ”imperiali- 
nę prezidentūrą iš dalies su- 
paraližavo JAV užsienio po
litiką. Dėl kongreso nutari
mo palikti ramybėje Ango
lą, „prezidentas, kuris visą 
pasaulį mokė žmonių teisių, 
buvo pasmerktas bejėgiai 
žiūrėti, kaip Prancūzija ir 
kitos valstybės kovojo už 
pirmąją žmogaus teisę — 
gyvybę”. Bet ir pats prezi
dentas turįs dalį kaltės už 
JAV prestižo smukimą. Ar 
ne jis sutabdė neutrono 
bombos gamybą, ar ne jis 
norėjo JAV mokėjimo ba
lanso deficitą padengti va
liutos manipuliacijom euro
piečių sąskaiton? Kaip ten 
būtų ,anot Die Welt: „Ri
bos to, ką Amerikos euro- 
piejiški partneriai gali pa
kęsti, jau yra pasiektos”..

Tokioje atmosferoje Car- 
terio konferencijos atidaro
moji kalba kai kuriems ste
bėtojams skambėjo kaip 
’šaltojo karo’ paskelbimas, 
kitiems ji atrodė švelnesnė 
negu kai kurie ankstyvesni 
administracijos pareigūnų, 
ypač Z. Brzezinskio, pareiš
kimai. Pažadėjęs griebtis 
priemonių pasivyti sovietų 
įgytą pranašumą, preziden
tas nukreipė susirinkusių 
dėmesį į Afriką: ”Kai aš 
čia kalbu, Sovietų Sąjungos 
ir Kubos veikla ... neleidžia 
kai kuriom tautom pasi
rinkti savo kelią ... Kaip 
didžiosios pasaulio sąjungos 
dalyviai mes negalime likti 
tiems įvykiams abejingi — 
ir dėl to, ką jie reiškia Afri
kai ir dėl jų tolimesnės įta
kos sąjungos interesams”.

Dabartinę situaciją gali
ma būtų sugretinti su tų 
dienų padėtimi, kai vokie
čiai apėjo Maginot liniją 
per Belgiją, šį kartą priešas 
peršoko per frontalinius 
įtvirtinimus į Afriką. Ką 
daryti — buvo jau tariama
si privačiai. Konkrečiai gal

Vilties draugijos pirmininkas inž. Kazimieras ir Elena Po
ciai su sūnumi Kęstučiu, baigusiu aukštąjį mokslą.

Vyt. Kasniūno nuotr.

MOKSLINIS DARBAS SKIRTAS 
TĖVYNEI IR TĖVAMS

KĘSTUČIO POCIAUS PRASMINGAS UŽMOJIS

Meilę tėvynei ir šeimai, 
mes kiekvienas išgyvename 
skirtingai, šie jausmai ne
sutelpa į jokius rėmus ir 
dažniausiai rutuliojasi pa
gal tuos posakius, jog obe
lis nuo obels toli nenurieda, 
arba kokie tėvai, tokie ir 
vaikai. ;

Tautinį auklėjimą Kęstu
tis Pocius gavo šeimoje, ku
rį vėliau papildė lituanisti
nėse mokyklose, bet vejan
tis amžiaus metus ,kuo to
liau, tuo labiau ėmė drau
gauti su knyga. Tad nuo 
pirmųjų mokslo metų jis 
pasižymėjo mokslo gabu
mais ir mokslui liko ištiki
mas, apvainikavęs jį ant
ruoju masterio laipsniu. 
Kaip vienas jo profesorių 
pasakė, jis mano, kad Kęs
tutis dar sieks ir aukštes
nio mokslo, nes jam stipen
dijos ir universiteto durys 
atviros, ir jo gabumus sun
ku suveržti kokios nors vie
nos srities varžtais.

Ir taip Kęstutis Pocius 
baigęs universitą geriau
siais pažymiais, mokslo va
dovybės skatinamas tęsė to
liau studijas ir gavo „Mas- 
ter of Arts” laipsnį, žurna
listika, komunikacija buvo 
jo pamėgtas mokslas ir, ro
dos, jog jis pradės darbą 
šioje srityje. Bet universi
teto vadovybė jo nepalei- 

kas nors bus nutarta šios 
savaitės Paryžiaus pasitari
muose. Prancūzija, kuri 
bent laikinai išgelbėjo Sha- 
bos provinciją, gal pasiūlys 
kokių priemonių būklei ten 
stabilizuoti, (žiūr. Apžval
ga).

VYT. KASNIŪNAS
džią, skiria stipendiją ir ra
gina tęsti toliau studijas 
jau visai kitoje srityje. Ir 
taip nuo humanitarinių 
mokslų jis metasi į kitą sri
tį į technikinį pasaulį, pa
ruošdamas antrą master 
laipsnį.

Prieš mūsų ak,is Kęstučio 
Pociau mokslinė knyga — 
tezė, .master laipsnio diplo
minis darbas.

Atverčiame pirmąjį pus
lapį, kur parašyta knygos 
pavadinimas ir metrika: So- 
lar Technics: A Solar Ener- 
gy Design Primer, Univer- 
sity of Notre Dame, Master 
of Science in Environic De
sign by Kęstutis Kazimie
ras Pocius. Departament of 
Architecture.

Kitas knygos puslapis 
skirtas dedikacijai: Dedic- 
ated to my parents Kazi
mieras and Elena, whose 
life — long support, guid- 
ance and enccuragement 
made it all passible.

„Tegul saulė Lietuvos 
tamsumus prašalina”.

Lietuvos himnas

Nemanome, kad su tokia 
knygos dedikacija yra pa
puošęs savo mokslinį darbą, 
kuris nors kitas jaunasis 
akademikas. Todėl ji ir yra 
istorinė dvejopa prasme. 
Pirmoji tokia tema paruoš
ta Notre Dame universite
te, tai ir lyg duoklė Ameri
kai ir pirmoji mokslinė kny
ga dedikuota tėvų žemei 
Lietuvai, kurią šiandien 
gaubia okupacinė tamsuma. 
Padėjęs tą mokslinį darbą 
ant tėvynės aukuro, jis sim
boliniai, su naujais mokslo 

(Nukelta į 2 psl.)
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Kodėl reikėjo Shabos užpuolimo, kad Carterio administracija pakeltu 

aliarmą? - Laimėjimas neturi pakaitalo - Prancūzų ir belgų 

______ motyvai - Orlovo nuteisimo atgarsiai ir atspindžiai.------------------

Sovietų įsigalėjimas Angoloje, 
Mozambique ir Etijopijoje sukėlė 
didesnį rūpestį Dirvos puslapiuo
se negu Amerikos didžiojoje spau 
doje ir Carterio administracijoje. 
Tas faktas iškelia įdomų klausimą 
kodėl Carterio administracija, ty
liai sutikusi su tų didelių Afrikos 
kraštų okupacija, dabar sukėlė 

triukšmą dėl sukilėlių įsiveržimo į 
Zaires Shabos provinciją? Juk iš 
tikro Zairę valdo diktatorius Mo- 
butu ir dauguma Shabos provinci
jos gyventojų norėtų nusikratyti jo 
jungo! Ciniškas atsakymas į tą 
klausimą yra toks, kad šiuo atveju 
Prancūzijos svetimšalių legionas 
ištraukė ‘kaštanus iš ugnies’ ir 
dar kartą įrodė, kad nėra jokio pa
kaitalo laimėjimui.

Juk kai prezidentas Giscard 
d’Estaig nutarė pasiųsti savo ka
reivius į Shabą, iš visų pusių pasi
girdo kritika. Net de Gaulle lai
kais buvęs min. pirm, ir ilgametis 
užsienio reikalu ministeris Mauri- 
ce Couve de Murville aiškino, kad 
tokia intervencija yra karo aktas 
ir kaip toks reikalauja seimo prita
rimo, juo labiau, kad Zaire neturi 
bendros gynimosi sutarties su 
Prancūzija. Savaime aišku, kad 
socialistų lyderis Francois Mitte- 
rand tokiai pažiūrai iš visos šir
dies pritarė. Bet kai tik Prancūzi
ją pasiekė pirmos nužudytų pran
cūzų ir belgų vaikų nuotraukos, 
vieša kritika ne tik nutilo, bet net 
pasigirdo priekaištų kam laukta! 
Žinia, prancūzai ir toliau liko susi
rūpinę, bet ne tiek dėl Shabos, 
kiek dėl Prancūzijosužsiangažavi- 
mo juodajame kontinente. (Šioje 
vietoje jau minėjome, kad ten jį 
laiko 12-15,ooo karių.)

Tuo tarpu Belgija laikėsi kiek ki 
taip. Daugumas belgų šnairiai

Mokslinis darbas...
(Atkelta iš 1 psl.) 

išradimais, su saulės ener
gija ir jos milžiniška jėga, 
siekia, kad Lietuvos padan
gė apgaubta rusinimo tam
suma, nušvistų naujais, 
laisvės spinduliais.

Kokia graži, prasminga 
Kęstučio Pociaus talka mū
sų visuomeniniam, kultūri
niam bei moksliniam dar
bui, koks gražus savo tėvų, 
žymių visuomeninkų, spau
dos darbuotojų įmintų pėdų 
sekimas.

Su sūnaus Kęstučio ant
ruoju moksliniu darbu — 
master laipsniu, tėvai Ka
zimieras ir Elena Pociai 
įrengė prie namo naują di
delį priestatą, kuris bus 
skirtas arcihtektūros įstai
gai.

Vyt. Kas.

žiūri į Mobutu režimą, kuris 1973 
metais juos iš buvusios Kongo ko
lonijos išvarė, o tos ūkiui pradėjus 
griūti, 1976 m. vėl pašaukė atgal, 
(įdomu, kad vienintėlė Shabos su
kilėlių atstovybė yra kaip tik Bal
selyje.) Shabos krizei prasidėjus, 
Belgijos koalicinės partijos - krikš 
čionys demokratai ir socialistai no 

rėjo išvengti bet kokios akcijos, ku 
ri galėtų būti aiškinama kaip para 
ma Mobutu režimui, Tik padėčiai 
pablogėjus, Belgijos vyriausybė 
nutarė pasiųsti savo parašiutinin
kus ir pradėti derybas su sukilė
liais dėl baltųjų evakuacijos.

Belgijos aviacija neturi nė vieno 
skysto kuro transportui pritaikyto 
lėktuvo, už tat teko prašyti Carte
rio talkos. Tik gegužės 17 d. rytą 
belgai gavo Carterio sutikimą ir jų 
ministeriu kabinetas nutarė pa
siųsti savo parašiutininkus, kurie 
pakilo tos pačios dienos 1 vai. po 
pietų. Kadangi jiems teko skristi 
per Madeirą, Ascension ir Gabo
ną - jų kelionė užtruko 25 valan
das. Kai jie atskrido, prancūzai 
jau buvo susidoroję su sukilėliais. 
Giscardas nutarė įsikišti gegužės 
17 d. vakare, o sekantį rytą svetim 
šalių legiono daliniai pakilo iš Kor
sikos ir stačiai patraukė į Zairę. 
Prancūzijos prezidentas paskam
bino Belgijos min. pirm. Tinde- 
mans, pranešdamas ką daro, bet 
nei jo patarimo pagalbos neprašė. 
Tik gegužės 18 d. vidudienį Stutt- 
garte susitiko Britanijos, Prancū
zijos, Belgijos ir JAV karininkai ir 
pradėjo svarstyti kaip visą opera
ciją koordinuoti.

Kas toliau? Sukilėliai neilgai 
priešinosi prancūzų legionieriams 
tam jie nebuvo pasiruošę. Kas 
verčia manyti, kat tai buvo dau
giau ar mažiau bandymas, o ne 
rimtai suplanuota operacija. Jau 
vien faktas, kad sukilėliai atėjo iš 
Angolos, leidžia tačiau manyti, 
kad kubiečiai ir sovietai ne tik 
jiems padėjo, bet ir treniravo, pra 
laimėjimo atveju pasiruošę pasa
kyti, kad jie nieko nežino - ką jų 

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

atstovai ir padarė. Tokios aštrios 
Washingtono reakcijos jie nesiti
kėjo.

Shaba patiekia 50% viso pasau
lio kobaldo, kuris reikalingas plie
no pagerinimui, produkcijos ir 
6% vario. Be to, Shaba yra ir 
stambus urano tiekėjas. Šiuo me
tu europiečiams pabėgus, kasyk
los neveikia, bet neatrodo, kad jos 
būtų labai nukentėjusios. (Sukili
mui pasisekus, kasykloms vado
vauti būtų pasiųsti ... rytų vokie
čiai.) Už tat, jei saugumas būtų at 
statytas, produkcija galėtų būtų 
atstatyta ir kurį laiką būtų gauna
ma daugiau už varį, kurio kainos 
po sukilimo gerokai pašoko. Kar
tu reikėtų Zairei duoti naujų kre
ditų, kad ji galėtų modernizuoti sa 
vo ūkį. Tam reikėtų kokių 2 bilijo
nų dolerių. Belgai norėtų tai su
organizuoti, jie turi tame krašte 
jau investavę 6 bilijonus dolerių, 
dabar jie bijo prancūzų konkuren
cijos, kurie iki šiol investavo ten 
tik 20 milijonų dolerių. Ne be to, 
kad į visą transakciją nebūtų įvelti 
ir didieji Amerikos bankai. Bet 
kaip su tuo saugumu? Apie tai šią 
savaitę pradėta kalbėti Paryžiuje.

* * *

Juri Orlovo nuteisimas padarė 
stiprų įspūdį Vakaruose, bet šiaip 
ar taip, tai tik vieno žmogaus liki
mas, kas matosi iš Britanijos min. 
pirm. Callaghan pareiškimo par
lamente. Girdi, nors jis už atskirų 
individų teisę pareikštų savo nepa 
sitenkinimą, jis vis dėlto nenorėtų 
nutraukti santykius su Sovietų Są 
junga, kuri yra viena iš dviejų di
džiausių pasaulio valstybių. Mes 
arba gyvensime su ja, ar kartu 
mirsime’.

Nepaisant to, daug kas galima 
būtų padaryti ‘privačia įniciatyva’ 
kuriai pavyzdį davė 20 Amerikos 
fizikų, atsisakę keliauti į Rusiją. 
Būtų gražu, jei Vakarai atsisakytų 
dalyvauti pasaulinėje Maskvos 
olimpijadoje. Bet toks pasiūly
mas turbūt sulauktų didžiausio pa 
sipriešinimo iš ten jau besiren
giančių nuvykti. Kaip, pavyzdžiui 
panašiai paveikti tuos 73 amerikie
čius pianistus, kurie yra kvalifi
kuoti dalyvauti Čaikovskio piano 
konkurse. Juk laimėjimas ten duo
da progos iškilti į pasaulinio mas
to pianistus. Kokie jie triukšmą 
pakeltų? Toks spaudimas, nors ir 
neoficialus ir nekoordinuotas, 
anot londoniškio Economist, vis 
dėl to sovietus galėtų paveikti.

Tuo tarpu pats Brežnevas nuvy
ko į Prahą, kurios pavasarį išsklai
dydamas prieš 10 metų davė savo 
doktrinos pamoką.

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Prieš įeidami nusivalykit kojas i Helsinkio aktą...

PHILADELPHIJOS 
BALFO METINIS 
SUSIRINKIMAS

Balandžio 16 d. Šv. And
riejaus parapijos salėje įvy
ko Philadelphijos BALFo 
skyriaus metinis susirinki
mas, kurį atidarė skyriaus 
pirmininkė Ona Kreivėnie
nė. Į prezidiumą susirinki
mui pirmininkauti buvo pa
kviestas Juozas Lukas, pre
zidiumo sekretorė — Albi
na Lukienė.

Pranešimus padarė pir
mininkė Ona Kreivėnienė ir 
iždininkas Henrikas Mis- 
liauskas. Pasidžiaugta sėk
mingu vajum ir gražiai pa
vykusiu vajaus užbaigimo 
koncertu, šių metų vajus 
buvo sėkmingesnis už pra
eitų metų vajų ir BALFo 
centro valdybai buvo pa
siųsta $1700.00. Po to pla
tesnį pranešimą padarė di
rektorius Feliksas Andriū
nas apie BALFo atliekamus 
darbus, jo uždavinius, tei
kiamą šalpą ir pagalbą jos 
reikalingiems. Iš patiektų 
skaičių galima buvo maty
ti, kaip BALFo pagalba pa
siskirstoma įvairiuose kraš
tuose gyvenantiems lietu
viams. Taip pat galima ma
tyti, jog BALFo pagalbos 
yra nuolat reikalingų su 
materialine parama, o ypač 
yra reikalingi BALFo pa
galbos norintieji atvykti į 
JAV-bes ir atvykusieji pir
muose žingsniuose beįsiku- 
riant. Direktorius F. And
riūnas dvietė ir toliau būti 
ištikimais BALFui ir su ta 
pačia meile dirbti artimo 
pagalbai.

Šiame susirinkime buvo 
išrinkta nauja BALFo Phi
ladelphijos skyriaus valdy

I

ba: Regina Raubertaitė pir
mininkė, kun. Kajetonas 
Sakalauskas I-sis vicepirmi
ninkas bendriems reika
lams, Antanina špakauskie- 
nė vicepirmininkė sociali
niams reikalams, Vytautas 
šuopys sekretorius ir reika
lų vedėjas, Henrikas Mis- 
liauskas iždininkas ir Felik
sas Andriūnas vicepirmi
ninkas spaudos ir informa
cijos reikalams. Į revizijos 
komisiją išrinkti: Albina 
Lukienė, Petras Mitalas ir 
Vytautas Matonis. (fa)

THE SCHOOL SISTERS 
OF ST. FRANCIS

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

For information contact: 
Mother Supcrior 

Sancta Maria Convent 
Panhandle, Texas 79068 

(17-24)

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 grovving 
company. Good salary and benefits. 
Call collect 214-255-2122.

(18-29)

JEWELLERY DIE & HUB
CUTTERS

Manufacturer of emblematic jewellery 
has positions open for the following 
skilled tradespersons:

MASTER CUTTER (LEADER) 
DIE SINKER & ENGRAVER 

TOOL MAKER
Mušt be willing to relocate to 

WINDSOR, ONTAR1O.
Send complete resume including work 

experience to:
NORTH STAR EMBLEMATIC

P. O. BOX 7156 
VVINDSOR, ONTARIO N9C 3Z1 

(23-24)
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GERBKIME VIENI KITUS
Visuomeniniuose santy

kiuose žmogaus gerbimas 
reiškiasi paprastai, kai jis 
su žmonėmis susitikęs 
stengsis liesti tik gerąsias 
savybes, kurių kiekvienas 
jų turi. Tačiau žmogaus gė
ris neturi virsti žmogaus 
paikinimu, žmogus paglos
tyti verta, bet jis turi būti 
glostomas nupelnytai, ne 
tuščiai, nuoširdžiai ir taip, 
kad toks glostymas paties 
žmogaus naudai būtų. Pa
sak Vydūno, nuoširdumas 
žmonių santykiuose bus ta
da, kada žmogus į žmogų 
žiūrės, kaip į sau lygų pa
darinį, kada žmonių santy
kiuose nebus jaučiama nei 
savas nei svetimas.

Yra žmonių sunkiais ir 
vargingais keliais siekian
čių sau mėgiamojo tikslo, 
tokiem reikia padėti, nes jei 
tokiem nebūtų niekas padė
ję, tai neturėtum visos eilės 
žymių nusipelnusių moks
lui, menui, literatūrai, mu
zikai, politikai, organizaci
jai, labdarybei ir t.t. Padė
dami tokiem žmonėm, atlie
kam ne tik savo pareigą, bet 
talkinam ir kultūrai, tau
tai, valstybei, civilizacijai. 
Tą pareigos jausmą skiepy
ti reikia visiems, ypač bręs
tančiam jaunimui, nes gerai 
atliekamoji pareiga yra lo
bis, turtas nė tik žmogaus, 
bet ir tautos, civilizacijos ir 
kultūros. Geriausia žmogus 
atlieka savo pareigas tada, 
kaip jis dirba neverčiamas, 
savo noru, suprasdamas at
liekamojo darbo reikšmę, 
vertę ir svorį. Toks žmogus 
yra pareigos, amerikiečių 
vadinamas ”man of duty”, 
jis reikia gerbti, mylėti, 
skatinti... Juk dabai daž
nai visuomeniniam gyveni
me būna spragų ir kliuvi
nių. O tas pasireiškia tik 
dėl blogo pareigos jausmo; 
kartais dėl nevykusio jos 
supratimo. Pareigos jaus
mas nėra entuziazmo daly
kas, bet ir kultūros dovana 
žmonėms. Tik kultūringos 
tautos turi tinkamą parei
gos supratimą. Pareiga, iš
plaukianti iš žmogaus įsiti
kinimo, yra daugelio žmo
gaus darbų ir žygių varik
lis.

Nepakanka žmogui savo 
jėgomis tikėti, nepakanka 
savo pareigą atlikti, reikia 
dar ir norėti. Gerai norėti 
bet kurį savo sumanymą at

likti. šitas stiprus noras 
yra labai geras akstinas. 
Amerikiečiai sako: gerai 
norėti — beveik pusę at
likti.

Gyvenimo kelyje be noro 
reikia dar turėti priemonių 
savo noram vykdyti, tų 
priemonių neturėdamas — 
žmogus gali jų gauti iš ki
tų, paramos pavidalu, čia 
klausimas, kaip žmonių pa
lankumo ir paramos pelny
tis? šį klausimą gana vaiz
džiai ir praktiškai spren
džia amerikoietis Dale Car- 
negie savo knygoje. Pagrin
dinė jo mintis visai papras
ta. Pasak jo, su žmonėmis 
būk mandagus, nuoširdus, 
bet jiem nepataikauk, būk 
su visais linksmas, nes šyp
sena gerai žmones nuteikia, 
bet linksmumas neturi vir
sti isterija. Ir akyse ir už 
akių kalbėk apie kitą žmo
gų gerai, atvirai, suprask 
jo vertybę, kurią galima 
girti ir puoselėti, tačiau gir
damas neperdėk, nes jau 
bus pašiepiamas ir karika
tūra. Stenkis, kiek ir kur 
galėdamas, žmonėm padėti 
vienam gerą žodį tardamas, 
kitus paguosdamas, tre
tiems laiku ir protingai pa
tardamas. Esą, tik tas gau
na iš kitų, kuris kitiems 
duoda vertingų ir naudingų 
dalykų, bet savo darbais 
nesigirk, nekritikuok, ne
niekink. žodžiu, nedaryk 
taip, kad įžeistumei kito 
žmogaus ambiciją. Klaidin
gai sakoma, kad žmogus 
gerą pamiršta, tik blogą at
simena.

Ne, atsimena gerą taip 
pat, kaip ir blogą, tik apie 
gerus darbus giriasi patys 
tie, kurie juos daro, o apie 
blogus darbus kalba kiti, 
todėl įspūdis nevienodas.

J. Miškinis

PRIĖMIMAS NEW YORKE 
REZIDUOJANTIEMS 

DIPLOMATAMS
Gegužės 24 d. New Yorko 

Miesto Burmistras Koch su
ruošė Metropolitan Meno 
Muziejuje priėmimą čia re
ziduojantiems diplomatams 
ir konsulams. Dalyvavo per 
du tūkstančiu svečių, ku
riuos pasitiko Jungtinių 
Tautų generalinis sekreto
rius Kurt Waldheim, JAV- 
bių ambasadorius prie J. 
Tautų Andrew Young, New 
Yorko miesto komisionierė

INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ 
SUVAŽIAVIMAS BOSTONE

dr. Prano Zundės iš Atlan
tos. Referatuose buvo na
grinėjama dabartinė sąjun
gos veikla ir siūlytos kon
krečios priemonės veiklai 
išplėsti ir pagyvinti. Taip 
pat buvo kreipiamas dėme
sys į jaunuosius inžinierius 
ir siūlytos priemonės jų 
įtraukimui į sąjungos veik
lą. Dr. Zunde nurodė kelias 
temas moksliniams dar
bams, kurie būtų naudingi 
Lietuvos ateičiai. Sąjunga 
turi informacinį skyrių į 
kurį kreipiantis galima gau
ti patarimų apie techniškas 
studijas ir darbų galimy
bes jai baigus.

Išrinkta nauja centro val
dyba. Ją sudaro bostonie
čiai: Vytautas Izbickas — 
pirmininkas, Juozas Dačys, 
Kęstutis Devenis ir Romas 
Bričkus — vicepirmininkai, 
Vytautas Banaitis — valdy
bos narys jaunimo reika
lams, Bronius Galinis — 
vykdomasis d i r e k torius, 
Jurgis štuopis — sekreto
rius ir Vytautas žiaugra — 
iždininkas. Garbės Teismas 
išrinktas iš chicagiečių: Al
berto Kerelio, Juliaus Lin-

Gegužės mėn. pabaigoje, 
27-29 dienomis Bostone vy
ko Amerikos Lietuvių Inži
nierių ir Architektų Sąjun
gos (ALIAS) trykliktasis 
suvažiavimas. Suvažiavimą 
kvietė ALIAS centro valdy
ba, ruošė Bostono skyrius 
ir iš narių išrinktoji komi
sija, vadovaujama inž. Bro
niaus Galinio. Svarbiausias 
suvažiavimo tikslas buvo 
aptarti sąjungos reikalus, 
išrinkti naują centro valdy
bą, sustiprinti ryšį su lietu
vių visuomene ir pabend
rauti.

Suvažiavimas vyko Cop- 
ley Plaza viešbutyje. Jį ati
darė Bostono skyriaus pir
mininkė Dalia Ivaškienė. Į 
suvažiavimo garbės prezi
diumą pakvietė ALIAS cen
tro valdybos pirmininką 
arch. Albertą Karelį iš Chi
cagos, Bostono šv. Petro lie
tuvių parapijos kleboną 
kun. Antaną Baltrušiūną, 
VLIKo atstovą Stasį Lūšį, 
Lietuvių Moterų Federaci
jos Bostono klubo pirminin
kę Eleną Vasyliūnienę, Lie
tuvių Laisvės Kovotojų Są
jungos pirmininką Povilą 
žičkų, Lietuvių Bendruome
nės Bostono Apylinkės pir
mininką Antaną Matiošką, 
paskaitininką dr. Joną 
žmuidziną iš Kalifornijos, 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Bostono skyriaus pirminin
ką inž. Edmundą Cibą, su
važiavimo pirmininką inž. 
Joną Jurkūną ir suvažiavi
mo sekretorių inž. Kostą 
Nenortą.

Invokaciją atkalbėjo kun. 
Ant. J. Baltrušiūnas, Jung
tinių Amerikos Valstybių ir 
Lietuvos himnus sugiedo
jo sol. G. Ugianskienė, pri
tariant visiems susirinku
siems.

Suvažiavimas gavo daug j 
sveikinimų žodžiu ir raštu. į 
Jų tarpe buvo ir JAV pre
zidento Carterio iš Baltųjų 
Rūmų, kurį persiuntė suva
žiavimui prezidento mokslų 
ir technologijos patarėjas 
Frank Press.

Suvažiavime buvo atsto
vaujami septyni sąjungos 
skyriai.

Suvažiavimo metu dr. Jo
nas žmuidzinas skaitė įdo
mią paskaitą apie dalelių 
fiziką ir kosmologiją. Be Į 
to taip pat buvo skaityti | 
trys referatai — bostonie- Į 
čio dr. Jurgio Gimbuto, inž. į 
Juozo Danio iš Otavos ir ;

J. Tautoms ir Konsulari- 
niam Korpusui Sorensen ir !■ 
Metropolitan muziejaus pre
zidentas William Macom- 
ber.

Dalyviai turėjo progą ap
žiūrėti garsiojo prancūzų 
dailininko Claude Monet kū
rinių kolekciją ir taipgi bu
vo vaišinami šampanu ir už
kandžiais.

Svečių tarpe buvo ir Lie
tuvos generalinis konsulas 
Anicetas Simutis su ponia. 

I 
į 
į t
J 
I

tako ir Jono Jurkūno. Revi
zijos komisiją sudaro: An
tanas Kriščiūnas, Algis Va- 
sys ir Algis Zikas — visi 
bostoniečiai.

Gražiai praėjo viešbučio 
didžiojoj salėj suruoštas ba
lius. Programą atliko solis
tė Ugianskienė iš Philadel- 
phijos, a k o m p a nuojant 
komp. Jeronomui Kačins
kui. Baliuje dalyvavo daug 
lietuviškos visuomenės iš 
Bostono ir apylinkių.

Visą suvažiavimą gražiai 
pravedė jam pirmininkavęs 
inž. Jonas Jurkūnas iš Chi
cagos. Suvažiavime jautėsi 
darbinga nuotaika, pakili 
dvasia ir organizacijos pa
jėgumas užsibrėžtiems dar
bams atlikti. (kn)

• ALT simpoziumas Hel- 
sinkio-Belgrado konferenci
jų klausimu įvyks birželio 
11 d. 2:30 vai. p. p. Bosto
ne, Tautinės Sąjungos na
muose. Iš Chicagos atvyks
ta dr. K. Bobelis, T. Blins
trubas, dr. L. Kriaučeliūnas 
ir dr. K. Šidlauskas.

• Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos Chicagos Klu
bas, per ižd. O. Juodvalkie- 
nę, Dirvai paremti atsiuntė 
auką 25 dol. Ačiū.

. (e< tM
SKIRPSTAS

Greta dienraščių ir savaitraščių, dar pajėgiam leisti įvairių 
rimto turinio žurnalų. Be abejo, jų skaitytojų ratas siauresnis, 
nes tai nėra eilinės, paviršutinės informacijos šaltiniai, o jau 
gilesnis kultūros maistas. Nebe kasdienių aktualybių žinios ar 
šiaip pasiskaitymai, bet — giliau svarstomi reikšmingi tautos 
ar pasauliniai klausimai, mokslo temos. Keliamos svarbios idė
jos, brėžiami principai, daromos sintetinės išvados. Žurnaluose 
todėl reiškiasi ir ideologinės kryptys. Visa tai domina tik Įžval
gesnio proto skaitytoją — tuo būdu ugdomas sąmoningų visuo
menės vadovų elitas. O siekiant Lietuvai laisvės, net labai svar
bu turėti tvirtai principingų, gilios išminties asmenų. Be rimto 
turinio žurnalų, mūsų išeivija tolydžio susmulkėtų į bespalves 
pabiras, netektų bendrų siekimų vieningumo. Tad kieno pro
tas dar nesustabarėjęs ir akiratis nesiriboja tik asmeniniais po
reikiais bei smagumais — noriai skaito žurnalus, kad neatsiliktų 
nuo gyvenimo pulso ir aiškiau suprastų šių dienų uždavinius. 
Tikrą inteligentą traukia ne tik savos ideologijos spauda, bet 
ypačiai smalsu apžvelgti ir kitų krypčių pažiūras, palyginti in
terpretacijas. Taip išsilydo tikresnis visako supratimas, visa
pusiškesnis išmanymas.

• Politikos ir kultūros žurnalas Naujoji Viltis (jau nr. 10) 
rikiuojasi prie pačių rimtųjų, spaudinių išeivijoj. Turinys talpiai 
Įvairus, temos originalios ar bent naujaip liečiamos, o skaitytojų
itin mėgiama apžvalga apima kone trečdalį numerio. Be to, 
turinio linkmė visur tiesiai drąsi, atviro žvilgsnio, be miglotų 
užuolankų.

Pradžioj — aktualioji Altos ir LB nesantaikų tema: dabar
tinio stovio trumpa ir ryški atsklaida per tris su puse puslapio!

V. Alantas rašo apie baltų (aisčių) ateitį skaudžiu jautru
mu ir dalykiškai. Prūsų ir jotvingių istorinė žūtis mus Įparei
goja praregėti ir jungti jėgas. Jau mūsų žymūnai tai yra su
pratę: Šliūpas, Vaižgantas, O. Milašius... O pavergta tauta lau
kia mūsų iniciatyvos ateities gairėm kelią tiesti...

K. Nausėdas žvaliai pavadžioja po filosofinę mozaika — 
ryškina dabarties rimtų sąvokų sąmyšį ir šūkių netikrumą ...

Žymusis lituanistas J. Balys objektyviu įžvalgumu nurodo 
konkrečius klaidžiojimus po mūsų mitologijos dirvas kai kurių 
mėgėjų darbuose.

Nepaprastai vertinga K. Vėlyvio studija apie mūsų kalbą 
dk. Lietuvoje. Iš viso šis N. Vilties nr. 10 — 156 pusi, teikia 
daug įdomios pasiskaitymo medžiagos reikliam, giliau proble
mas nagrinėti pratusiam inteligentui.

• Šių metų Tėvynės Sargo nr. 1 irgi patrauklaus turinio: 
mūsų praeities ir dabarties temos, naujopi svarstymai, originalūs 
darbai. Štai sužinom, kad arkiv. J. Matulaitis ilgus metus veikė 
kaip sociologas Lenkijoj ir daug nusipelnė tam kaimynui, kuris 
lig šiol mums tebėra žiaurus (Seinai, Punskas). Yra labai origi
nalus rašinys apie mūsų politikos lygį. O itin svarbus straipsnis 
apie ''bendradarbiavimą su okupantu”: ramiai, nuosekliai, ir ob
jektyviai dėstomi faktai ir daromos išvados. Juoba pravartu 
įsiskaityti vasaros turistam Lietuvon, kad sugebėtų protingai 
pralįsti pro okupanto užmačias.
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Diplomatijos paraštėje (58) Vadovas Sidzikauskas

Dialogas su Gladkovu
Erdviame kambaryje sė

dėdamas už rašomojo stalo, 
manęs laukė Gladkovas. 
Atokiai nuo jo, kabineto 
kampe ,sėdė j o ir ką tai ra
šė į šmėklą panašus, mato
mai jo "angelas sargas”, 
man priminęs vienuoli Pi- 
meną iš ”Boriso Godunovo” 
operos. Gladkovas, man pri
sistatęs ir paspaudęs ran
ką, paklausė kas yra su 
manim, kad aš taip atkak
liai priešinuosi. Aš jam at
sakiau, kad esu nustebęs to 
"jauno žmogaus" reikalavi
mais. Jis ramino mane, kad 
tas jaunuolis nieko blogo iš 
manęs nenorįs ir kad pasi
kalbėję ir išsiaiškinę mudu 
susiprasiva.

Gladkovas pakvietė mane 
atsisėsti ir pasiūlė rusišką 
papirosą. "Ja, konečno, kul- 
turnieje vas”, (aš, žinoma, 
kultūringesnis už Jus), pra
dėjo jis mūsų pasikalbėji
mą. "Tuo aš neabejoju”, at
sakiau.

Po tokios įžangos jis pa
siskundė, kad visoki prieš- 
sovietiniai gaivalai sklei
džia gandus, kad Rusija 
esanti neturtinga ir apsku
rusi, tuo tarpu kai Rusijoj 
visko pilna ir kaipo pavyzdį 
rodė savo uniformą, kuri 
esanti pasiūta iš Rusijoj 
pagamintos medžiagos, nors 
pažiūrėjus į ją man nebuvo 
jokios abejonės, kad ji buvo 
pasiūta iš Kaune surekvis- 
truotų medžiagų. Jis sten
gėsi mane įtikinti, kad So
vietų Sąjunga esanti ge
riausias lietuvių liaudies 
draugas ir norinti ją apsau
goti nuo hitlerinių kėslų.

"Štai kad ir Tamsta", sa
kė jis, "prirašėt tomus Vil
niaus ir Klaipėdos klausi
mais, o ką visa tai Jums 
davė? Nieko! O mes atida
vėme Jums Vilnių, o ir Klai
pėda bus Jūsų greičiau nei 
kad Jūs manote. Prieš ką 
Hitleris kalė ginklus, jei ne 
prieš Sovietų Sąjungą, bet 
išmintingoji Stalino ir Mo
lotovo politika nukreipė 
juos prieš vakarų kapitalis
tinę buržuaziją. Ji baigia 
nukraujuoti, o mes stebime 
ir ruošiamės. Jau ir dabar 
Hitleris šoka taip, kaip mū
sų Stalinas griežia. Mes įsi
kišime į jų pradėtą karą, 
kai bus atėjęs laikas. Per
galė bus mūsų. Aš norėčiau, 
kad tos pergalės šventėj ir 
Tamsta dalyvautum, bet ne 
kaipo pasyvus stebėtojas, o 
kaipo aktyvus tos pergalės 
dalyvis, todėl aš Tamstos 
neprašau, bet esu įgaliotas 
Lietuvos liaudies vardu rei
kalauti, kad Tamsta su ja 
eitum ir jai tarnautum".

"Viskas yra galima", at
sakiau aš į ilgą jo tiradą, 
"bet tam reikalingas lai
kas". čia aš jam pakarto
jau tai, ką anksčiau buvau 
pasakęs inkvizitoriui polici
jos nuovadoj, būtent, kad 
teoriškai aš esu išstudija

vęs komunizmą ir marksiz
mą, o kad praktiškai tik da
bar turiu progą juos pažin
ti, ir t.t. ir t.t.

Kaip ir anas, Gladkovas 
man prikišo, kad tai esąs 
tik mano išsisukinėjimas. 
Aš bandžiau užginčyti, įro
dinėti sudėtingumą. Tas 
mudviejų pasikalbėjimą jį 
nukreipė į filosofijos sritį. 
Gladkovas operavo Marksu, 
Engelsu, Leninu, atseit dia
lektiniai materialistinės fi
losofijos autorių tezėmis, o 
aš citavau Kantą, Hegelį, 
Auguste, Conte, Bergsoną, 
ir senovės bei moderniųjų 
laikų filosofus.

Turėjau įspūdį, kad Glad
kovas savo srityje buvo ge
rokai praprusęs, bet labai 
siauro išsilavinimo; komu
nistas fanatikas, kuriam 
marksizmas-leninizmas yra 
viso ko alfa ir omega, vie
nintelė, jokių abejonių ne
kelianti, tiesa.

"Tamsta būtum geras 
žmogus", pasakė jis man, 
"tik Tamstai kliudo idealis
tinės filosofijos sluoksnis, 
kurį nugramdžius, viskas 
būtų tvarkoje. Su Tamsta 
įdomu pasikalbėti, ne taip 
kaip su daugeliu kitų, ku
riuos man čia atveda. Aš 
dažnai pagalvoju apie tuos 
Jūsų tautiečius, kurie pa
bėgo į Berlyną ir dabar ten 
ėda padvėsusias varnas. 
Kaip aš norėčiau ten būti ir 
su jais susidoroti".

"Berlynas yra tolokai”, 
ironiškai aš pastebėjau, "ar 
ne lengviau būtų Tamstai 
tapti, sakyčiau, kad ir Ka
raliau č i a u s "Staathalte- 
riu”?

"Viskas yra galima", at
sakė jis

Matydamas, kad tokia 
perspektyva jį vilioja, aš jo 
paklausiau, ar jis moka vo
kiečių kalbą. Jam atsakius 
neigiamai, aš pasisiūliau 
būti vertėju, nors mūsų su
sitikimo pradžioje jis ir pa
sisakė esąs kultūringesnis 
už mane. "Počemu niet", 
(kodėl ne), atsakė jis, "tol- 
ko prežde nada eto zaslužit” 
(tik pirma reikia to užsi
tarnauti). "Za etim dielo ne. 
stanet”, (tai nebus kliūtis), 
atsakiau. Mane stebino jo 
padėties sovietinio pareigū
no naivumas, nesupratimas 
ironijos.

Grįžome prie tiesioginio 
reikalo. Jis kalbino mane 
parodyti savo lojalumą 
"liaudžiai” ir sutikti su ja 
bendradarbiauti. "Mes ne 
pripuolamai Tamstą pasi
rinkom", pridūrė jis, "mes 
žinome kokius plačius ry
šius Tamsta turi ir čia ir 
užsienyje, todėl Tamstos 
b e n d r adarbiavimas būtų 
mums labai naudingas”. O 
aš. vis reikalavau duoti man 
laiko susipažinti su komu
nistine praktika, pažinti ko
munistinę sistemą iš arti, 

jos pritaikomumą gyveni
me.

Laikrodis rodė 4:30 vai. 
ryto. Gladkovas atsistojo, 
sakėsi turįs valandėlei išei
ti. Išeidamas jis pašaukė 
vieną savo tarnautojų pa
būti su manim. Atėjo paly
ginti jaunas vyras, iš viso 
ko matėsi, kad lietuvis. Likę 
vieni aš jo paklausiau, ar 
tikrai jis esąs lietuvis, ir 
gavęs teigiamą atsakymą, 
jo paklausiau: "Kaip Tams
ta čia jautiesi?” Atsakymo 
negavau ir mūsų pasikalbė
jimas pasibaigė. Po kokio 
pusvalandžio sugrįžo Glad
kovas. Spėju, kad šis buvo 
išėjęs pasitarti su Dekano
zovu, ar su Sniečkum, ir 
gauti jų nurodymus, ką su 
manim toliau daryti.

Sugrįžęs jis man pareiš
kė: "Aš galėčiau Tamstą 
suimti, bet aš to nepadary
siu, tačiau žinokit, kad 
Jums bus bėda, jei man pri
reiks būti Jūsų prokuroru”. 
"Tikiuosi, kad iki to nepri
eis”, pasakiau aš. žinoma, 
aš turėjau galvoje vieną, o 
jis, tur būt, suprato, kitą. 
"Duodu Tamstai savaitę 
laiko pagalvoti ir apsispręs
ti. Kadangi nei Tamsta nei 
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man ši vieta nėra patogi, 
todėl už savaitės lauksiu 
Tamstos "Versalio” viešbu
čio 22-me kambaryje 7:30 
vai. vak. Dabar galite grįš
it namo, būtinai nueikite į 
tarnybą, o apie mūsų pasi
kalbėjimą — niekam nė žo
džio". "Bet kaip aš iš čia 
išeisiu?”, paklausiau Glad- 
kovo ir jis paliepė vienam 
savo tarnautojų mane išly
dėti.

Buvo 5 vai. ryto. Eida
mas Donelaičio gatve ne 
vieną sykį atsiukau atgal 
pasitikrinti ar niekas ma
nęs "nelydi”, tačiau visai 

vienas parėjau namo į 
Ožeškienės gatvę. Visi na
mo langai buvo apšviesti, 
žmona ir abu mūsų gyven
tojai budėjo, nustebo ir nu
džiugę manęs sulaukę, žmo
na sakėsi keletą sykių tele- 
fonavusi Pozdniakovui, bet 
su juo susisiekti, žinoma, 
nepavyko. Kiek atsigodęs ir 
pavargęs nuėjau į tarnybą. 
Daviau žinią savo priete- 
liams į pasienį, kad esu at
sidūręs pavojuje, prašiau 
skubiai organizuoti perėji
mą per sieną.

(Bus daugiau)

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

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

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje
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Paukščių tako kelionė
Dainininkės Dalios Kučie- 

nienės biografija plati ir 
įvairi. Gimė teisininko kapi
tono A. Noreikos ir mokyto
jos E. Krapavičiūtės šeimo
je. Tėvas, būdamas Kario re
daktorius, pasižymėjo kaip 
rašytojas ir žurnalistas. Vė
liau partizaninėje veikloje 
žinomas kaip "Generolas 
Vėtra", 1946 m. Vilniuje už 
partizaninę veiklą buvo nu
kankintas.

Karo audros Dalią K. nu
bloškė į Argentiną, vėliau į 
Vokietiją ir Šveicariją. Gy
vendama Pietų Amerikoje,

KALBOS VARGAI
T. KLYGA

Kaip anąkart buvo minė
ta, kalbos sinonimai, t. y. 
vadinamieji vienareikšmiai 
žodžiai, įdėmiau stebint, iš 
tiesų nėra visiškai vienodos 
prasmės. Tačiau kartais jie 
gali vienas kitą atstoti, pa
vaduoti. Betgi matėme, jog 
tie dažni mūsų pašnekesiuo
se dailus ir gražus — nors 
labai artimi, bet kai kuomet 
gerokai skiriasi, nesutampa.

Šį kartą pažvelkim į re
čiau pasitaikantį prieveiks
mį užuot, be kurio vis tiek 
neišsiverčiam. žodyne jam 
prigretintas atitikmuo — 
vietoj. Ir nors abu žodžiu 
reiškia maždaug tą pat, ta
čiau įsidėmėtina, kad jų pa
vartojimas sakiny yra 
griežtai skirtingas. Būtent, 
vietoj tariamas tik prie 
vardažodžių (daiktavardis, 
įvardis, skaitvardis, būd
vardis) ir eina kilmininko 
prielinksniu, t. y. reikalau
ja būtinai kilmininko. Pvz. 
Vietoj duonos valgyk bul
ves. Vietoj knygos jis nusi
pirko skrybėlę. Ogi užuot — 
tinka tik prie veiksmažo
džio (dalyvio).

Štai vakar laikraščio ži
nutėj randu posakį: Juos iš
gyrė vietoj, kad papeiktų. 
Atrodo, šis žiniarašys visai 
nežino prieveiksmio užuot, 
todėl bando išsiversti vien 
tuo vietoj, nes žodynai juos 
gretina kaip vienaprasmius. 
Bet sakinys išėjo luošas. Pa- 
sitaisytina taip: Juos išgy
rė, užuot papeikę. Kitas pa
vyzdys: Vietoj dirbti, jis 
tik pamokslauja (Užuot dir
bęs...).

Bet yra ir tokių, kurie 
įsikandę bruka visur tik 
užuot, nors visai nepritin
kamai; mat, lyg retesnis, 
įdomesnis žodis. Pvz. pasa
ko: Užuot kelionės Euro
pon, jie išvyko į Floridą 
(taisytina: Vietoj kelionės 
Europon ...). Arba vėl: 
Užuot tavęs, čia dirbs jau 
kitas (Vietoj tavęs čia 
dirbs jau kitas).

?.

ANTANAS NAKAS

pradėjo lavinti balsą. Persi
kėlusi su motina į Chicagą 
čia baigė Marijos aukštes
niąją mokyklą, vėliau tėvų 
jėzuitų Loyolos universitetą 
"Bachelor of Science" laips
niu iš vokiečių bei pran
cūzų literatūros. 1969 m. 
baigė Roosevelt universite
tą "Master of Arts" laips
niu. Baigdama studijas pra
dėjo rašyti eilėraščius, ku
rie buvo išspausdinti "Ai
duose", "Ateity", "Laiškai 
Lietuviams" ž u r n a luose. 
Keletą metų redagavo Atei
tininkų skyrių Draugo pus
lapiuose. Dažnai buvo kvie
čiama į įvairias konkursų 
komisijas jų tarpe net 4 
kartus į Draugo romano 
komisiją.

Nežiūrint į visą Dalios
K. veiklą, jos negalima bū
tų priskirti prie moters ti
po, kuri yra tiek pamaldi, 
kad virdama sriubą, skai
tytų maldaknygę. Greičiau
siai ji laikosi aukso vidu
rio: ... ir Dievui žvakutė 
ir velniui žvakutės nuodė
gulys ...

Savo lanksčiu talentu ji 
atiduoda duoklę dainos me
nui, kuris yra, šalia šeimos 
pareigų, pagrindinis jos gy
venimo tikslas. Menas ją 
skatina gyventi ir džiaug
tis. Jis jai kaip meteoras 
skirtas degti, kad mūsų die
nos šioje žemėje būtų ap
šviestos, kad skausmas bū
tų lengvesnis ir ateities die
nos teiktų daugiau vilties 
ir džiaugsmo patirti šios 
žemiškos kelionės aplinką 
ir grožį.

Ji labai sąžiningai ir 
kruopščiai ruošiasi koncer
tams. Ruošdamasi save iš
bando, tarsi skulptorius iš
rėžia iš marmuro aiškią li
niją, kurią diktuoja jos me
ninė pasaulėjauta ir išraiš
kos jausmas. Išeidama į 
estradą, ji jaučia didelę at
sakomybę prieš klausyto
jus, kad jie nebūtų apvilti, 
nebūtų melo ir kad jie pa
tikėtų jos dainai, reiškia
mom mintim, jausmams, 
vis dar kartą patikrindama 
tai, ką galėsianti išgyventi 
ir patirti koncerto metu. Ji 
prisimena, kad menininko 
kūrybinė individualybė yra 
tas nepakartojamas feno
menas, kuriuo galima ste
bėtis, džiaugtis ir žavėtis. 
Atsidavimas ir meilė menui 
ją subrandino. Dainoje ji 
dabar išgyvena savo bran
džiausias dienas. Neperdė
tas bus tvirtinimas, kad ji 
dabartiniu metu yra mūsų 
iškiliausia dainininkė, jei 
neskaityti L. šukytės, kuri 
gyvena Vokietijoje. Dalios 
K. balso tembras visuose re
gistruose išlygintai subren
do. Dainos interpretacija 

pasiekė meniško lygio. Jos 
dainos vis sukasi apie mei
lės žavesį. "... aš norėčiau 
tau pasakyti tiek daug da
lykų ir minčių, kurie glūdi 
mano širdyje, bet šioj dai
noj tik vieną mintį, kuri yra 
tikra kaip šio vakaro sute
ma, kaip žvaigždės dangu
je yra amžinos, taip mano 
meilė tau gili ir amžina ..." 
Norėčiau dar pridėti: jei tu 
esi partizano duktė iš ginta
ringo Baltijos krašto, tai 
tavo menas turi būti taip 
gražus kaip nušlifuoto gin
taro gabalas.

Dainavimo karjerą pra
dėjo 1961 m. Jos koncertai 
įvyko šiame krašte, Argen
tinoje, Brazilijoje, Europo
je, Urugvajuje, šalia mažes
nių koncertų ji atliko 4 in
dividualius rečitalius, ku
rie lietuvių ir svetimtaučių 
muzikos kritikų buvo labai 
teigiamai įvertinti. Pirma
eilėse rolėse jai teko daly
vauti ir operose: "Eglė žal
čių Karalienė", "La Bohe- 
me", La servą padrone", 
"Sidabrinė daina" ”11 Vigi- 
lante dėl Mare", "Song of 
Songs", "Kornevilio Var
pai" ir kituose muzikali- 
niuo pastatymuose.

Dalios koncertai labai tei
giamai prisidėjo prie vieno 
šiais metais įvykio, kuriuo 
mielai pasinaudotų kiekvie
na Amerikoje garsi daini
ninkė.

Nuo gegužės 6 iki birželio 30 d. Rochesteryje Gallery 696, 
Park Avė. 696 su dideliu pasisekimu vyksta dail. Alfonso Dar- 
gio kūrinių paroda, kurioj išstatyta 60 darbų. Apie ją pakar
totinai skelbiama per radiją ir birželio 6 per TV buvo perduo
tas pasikalbėjimas su dailininku. Nuotraukoje vienas iš parodoj 
išstatytų darbų.

ft- ■

ft I 1

Solistė Dalia Kučėnienė vykstanti koncertui į Taiwaną, 
tautinę Kiniją. V. Noreikos nuotr.

Massachusetts valstijoje 
gyvenantis Antanas Ado
mėnas, pasiklausęs Dalios
K. dainavimo ir turėdamas 
ryšių su JAV valstybės De
partamentu, pasiūlė jai, 
drauge su sportininkais, 
vykti koncertuoti į tautinę 
Kiniją — Taiwaną.

Lietuvos gen. konsule J. 
Daužvardienė, palaikydama 
glaudžius ryšius su tau
tinės Kinijos konsulatu Chi
cagoje, ir suprasdama dide
lę lietuviškumo propogan- 
dos reikšmę, pristatė Dalią 
Kinijos konsulato pareigū
nams. Po to, tuojau Kinijos 
konsulatas pakvietė Dalią 
atlikti koncertą per Kinijos 
Naujųjų Metų iškilmes Chi
cagoje. Kadangi jos daina
vimas visiems labai patiko 
tai tą patį vakarą ji buvo 
užangažuota atlikti kitą 
koncertą — kiniečių moks
lininkų suvažiavime Chica
goje. Suvažiavime ir kon
certe dalyvavo daug digni- 
tarų ir Kinijos kultūrinin
kų.

Tuo pačiu laiku konsula
tas atliko reikiamus forma
lumus valstybės Departa
mente. Dalios koncertas 
Taiwane įvyks š. m. liepos 
mėn. gale, globojamas ki
niečių švietimo ministeri
jos. Šiam koncertui progra
ma buvo parinkta nepapras
tai kruopščiai. Be kitų dai
nų bus atliktos ir dvi lietu
viškos dainos lietuvių kalba. 
Daug neįkainuojamų pa
stangų ir darbo įdėta besi
ruošiant šiam koncertui.

Koncertui pažadėta Kini
jos valdžios subsidija. Tai 
pirmas toks įvykis per pa- 
skutinuosius 20 metų. Be
veik visur jai akompanavo 
gyvenantis Chicagoje pia
nistas, muzikologas dr. E. 
Arias. Jis jai akompanuos 
ir koncertuose Taiwane.

Chicagos miesto meras at
siuntė proklamaciją, skelb
damas kultūrinių ryšių die- 

(Nukelta į 6 psl.)
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'HOLOKAUSTAS’ BALTIŠKU STUDUIĮ PUOSELĖJIMO 
KONFERENCIJOJE "1™

Lygiai prieš 10 metų JAV Baltie 
čių akademikų iniciatyva buvo 
įsteigta draugija Pabaltijo kraštų 
studijų tikslams. Draugijos, su
trumpintai vadinamos AABS - 
(Association for the Advancement 
of Baltic Studies) nariai yra dau
giausiai baltiečiai akademikai, dir
bą JAV ir Kanados kolegijose ar 
universitetuose. Yra prisidėjusių 
ir nebaltiečių, dirbančių Baltisti
kos srityje ir jąja besidominčių. 
Kas dveji metai draugijos vadovy
bė šaukia visuotinį narių susirin
kimą, kur Pabaltijo studijoms atsi 
dėję nariai ar svečiai praneša apie 
naujausius tyrinėjimus baltistikos 
srityje. Visuotiniai susirinkimai 
yra taip pat ir vieši draugijos pa
sirodymai ir narių pabendravimas 
kur pasikeičiama mintimis bei 
idėjomis ir nustatomos gairės atei 
ties veiklai.

Šių metų baltiškų studijų konfe
rencija buvo išskirtinė dviem at
žvilgiais: 1. paminėtas pirmas jo 
gyvavimo dešimtmetis; 2. į jos 
programą įrašytas naujas daly
kas — Holokaustas Pabaltijo kraš
tuose. Kangi dalykas lietė žydų 
žudynes vokiečių okupacijos metu 
tai kai kam atrodė jis netinkamas 
svarstyti akademiškos draugijos 
konferencijoje. Opozicija prieš 
holokausto įrašymą į konferenci
jos programą iškilo ir spaudoje. 
Štai Dirvoje (1978.IV.20) pasirodė 
J. Pr. straipsnis ‘Žydų klausimas 
baltistinių studijų konferencijoje’. 
Pirmiausia straipsnio autorius 
būkštavo, kad vyraujantieji holo
kausto programos pranešėjai žy
dai, turį prisirinkę daugiau 
medžiagos apie holokaustą, gali 
lietuvius ir kitus pabaltiečius pa
vaizduoti iš blogos pusės. Teigi
niui pagrįsti J.Pr. paminėjo ir iš 
Lietuvos žydų sąjungos gautą laiš
ką iš Izraeliaus, kuris buvo tiesiog 
kaltinimo aktas lietuviams’. Tuo 
tarpu lietuviai nepasiruošę holo-

Paukščių tako...
(Atkelta iš 5 psl.) 

nas su tautine Kinija, o iš 
Baltųjų Rūmų Dalia gavo 
atskirą prezidento pasvei
kinimą ir linkėjimus.

Prieš išvykdama į Taiwa- 
ną, kaip dalis ”public rela- 
tion” solistė pakviesta Los 
Angeles sporto rungtynėse, 
tūkstantiniame stadione, at
likti Amerikos himną, o 
Taiwane per tokias pačias 
rungtynes tautinės Kinijos 
himną.

Sugrįžus solistei iš kelio
nės, būtų įdomu išgirsti jos 
programą, atlikta Taiwane.

Mums belieka džiaugtis, 
kad lietuvė buvo išrinkta 
atstovauti Amerikai šiuose 
iškilmėse. Mes džiaugiamės, 
kad mūsų paliktas kraštas 
bus prisimintas ir toliau 
matomas šiame chaoso pa
saulyje.

Vertinant jos pastangas, 
pinasi čiurlioniškos vizijos. 
Stovi žmogus paskendęs 
sapnuose. Pažadėjo Visaga
lis, kad saulei tekant, užsi- 
liepsnuos kalnuose karūnos, 
kad žmogų apims kūrybos 
ekstazė ir jis dainoje nušli
fuos briliantą, kurį parodys 
žmonėms.

Tegu paukščių tako ke
lionės koncertai būna vien 
laimėjimai, kuriuose būtų 
girdimi ne tik žodžiai, bet 
ir neišreikštos mintis. 

kausto klausimui kelti. Todėl J. 
Pr. siūlė jį iš AABS konferencijos 
išimti.

Sekdamas J.Pr. išvedžiojimais 
atsiliepė Dirvoje (1978.V.27) J.R. 
trumpa pastaba tiesiog aliarmuo
jančios antraštės: ‘Lietuviai nori 
save apkaltinti žydų žudymu’. Tai 
šaukdamas J.R. tarėsi žinąs, kad 
šia tema (t.y. holokausto) kalbėti 
yra sukviesti gerai pasiruošę, izra 
elyje ištreniruoti ir tam reikalui 
per tris dešimtmečius rinkę me
džiagą žydai’.

IJ.Pr. straipsnį atsiliepė nuola
tinis Dirvos bendradarbis Vytau
tas Meškauskas straipsniu ‘Lietu
viai ir žydai’. Nors Meškauskas ir 
kibo prie J.Pr. straipsnio ne esmi
nių smulkmenų ir žengė į platy
bes (pvz., liesdamas Lietuvos kon
stituciją), tačiau davė keletą kritiš
kų pastabų. Visai teisingai V.M. 
pasisakė prieš J.Pr. motivaciją ne 
svarstyti konferencijoje žydų žudy
nių todėl, kad pranešėjai joje bus 
gerai pasiruošę, su surinkąja me
džiaga apsišarvavę žydai ir lietu
viai, kaip ir kiti baltiečiai, jiems 
prilygti negalėsią. Teisingai V.M 
pastebėjo, atsakydamas J.Pr., 
kad ‘studijų konferencija nėra 
koks teismas, bet tik pašnekėsiai, 
galį padėti suprasti tų lemtingų 
dienų įvykius’. Prie šios taiklios 
pastabos galima dar pridurti, kad 
baltistinių studijų draugijai, kaip 
perdėm akademinei, ir tinka kon
ferencijoje turėti pranešėjus, ku
rie ateina su naujais tyrinėjimo 
duomenimis bei idėjomis. Nauji 
pateikimi duomenys ir išvados pa
gyvina mokslinę draugiją ir net iš 
dalies prasmina jos egzistenciją. 
Baltistinių studijų draugijos pa
skirtis ir yra tirti visokeriopai Pa
baltijo kraštų praeitis ir dabartis, 
neaplenkiant jokio bent didesnio 
įvykio. Niekas negali ginčytis, 
kad Pabaltijo žydų tragedija (kuri 
buvo didesnės dalies vakarų Euro 
pos - ir dar kiek rytų) tra
gedijos dalis įeina kaip juodžiau
sia dėmė į Baltijos kraštų istoriją. 
Tad baltistinių studijų draugijai, ji 
keltina ir svarstytina. Tai ir buvo 
padaryta Toronto konferencijoje 
1978.V.11-14 d.d.

II

Iš viso žydų klausimui skirtos 4 
sesijos. Iš jų viena pačiam holo- 
kaustui. Jos pavadinimas ‘Holo
kaustas ir Baltijos žydija’. Sesijai 
pirmininkavo prof. Romualdas J. 
Misiūnas. Jis atidarė sesiją ir pa
sakė įžanginę kalbą tikrai akade
mišką ir pabrėžė reikalą svarstyti 
keliamus klausimus dalykiškai.

Pirma pranešėja buvo Gertrudė 
Schneider, New Yorko miesto ko
legijos profesorė. Jos tema buvo 
‘Rygos getas’. Pranešėja turėjo 
būti dalyką gerai išstudijavusi ar 
pati pergyvenusi (sprendžiant iš 
jos amžiaus — jaunose dienose). 
Taip ji smulkmeniškai nupasakojo 
baisią, jaudinančią geto istoriją 
nuo 1941 iki 1944, kada jis ištuštė
jo. Pažymėjo, kad geto egzekuto
riai buvo vokiečiai ir latviai esse- 
sininkai.

Antras įdomiausias sesijos pra
nešėjas buvo Emanuelis Nodel, 
vakarinio Michigano u-to profeso
rius. Sakėsi esąs estas, bet iš tik
rųjų žydas. Jo tema ‘Baltų tautų 
vaidmuo holokauste’. Ramiai, 
akademiškai kalbėjo profesorius 
apie tris Pabaltijos valstybes, ku
rias gerai pažinojo, taip pat ir apie 
žydų mažumą jose. Jis neprie
kaištavo pabaltiečiams antisemi
tizmo. Patį holokaustą laikė vokie
čių okupantų piktadarybe. Bet jie 
traukė visokiais būdais vietinius 
patiems nuo jos atsiriboti ir vieti
niams primesti. Profesorius ope
ravo ir statistika, nors ir laikė ją 
melu, bet neišvengiamu. Duoda
mas bendrą gyventojų skaičių 
kiekvienoje Pabaltijo respublikoje 

jis pateikė apytikrius skaičius, 
kiek iš kiekvienos jų dalyvavo žy
dų egzekucijose. Lietuviams jis 
davė mažiausią skaičių — 2000, 
nors Lietuva gyventojų skaičiumi 
viršijo kitas dvi respublikas. Pri- 
durmai dar pastebėjo, kad lietu
vių daliniai buvo panaudoti Varšu
voje ir Ukrainoje.

Profesorius griežtai paneigė Pa 
baltijo tautoms kartais primeta
mą kaltę dėl holokausto. Jis visai 
teisingai pastebėjo, kad joms, bu
vusioms okupuotoms, negali būti 
taikomas kolektyvinės atsakomy
bės principas. Aplamai, prof. No
del žvelgė į Pabaltijo žydų trage
diją iš platesnės istorijos perspek
tyvos ir kalbėjo sine ira et studio 
ypač tuo metu, kai televizijos apa
ratas buvo atgręžtas į jį.

Gali sakyti bibliografinis prane
šimas buvo Dovydo M. Crowe, 
Elon kolegijos profesoriaus. Jis, 
nieko nuo savęs nepridurdamas, 
apžvelgė žydų daugiausia autorių 
raštus apie holokaustą ypačiai Pa
baltijo kraštuose.

Gilios įžvalgos mintis apie holo
kaustą pareiškė komentatorė Ele
na Fagin, Miami (Florida) profe
sorė. Ji (pati pergyvenusi holo
kaustą Lenkijoje) pabrėžė, kad jis 
istorikui tyrinėtojui sudaro labai 
sunkiai nugalimas kliūtis dėl jo ša
liškų šaltinių. Šaltiniai, nors rašy
ti ar žodžiu pateikti iš tiesioginės 
patirties, daugiausia yra tenden
cingi. Vaizduojamoji tikrovė su
drumsta pačių autorių pergyveni
mų. Baigdama kalbėtoja pabrėžė 
kad holokaustas yra ne tiek isto
rinis, kiek moralinis klausimas. 
Jis turi derėti pamoka ateinan
čioms kartoms vengti panašių da
lykų. Tam reikalui apie jį turi bū
ti kalbama ir rašoma.

Sesijos pabaigoje dėl visų pra
nešėjų kalbų pasisakė mūsų pro
fesoriai A. Musteikis ir P. Slavė
nas, abu iš Buffalo universiteto. 
Jie pabėrė keletą kritiškų pastabų.

Ši pusantros valandos trukusi 
sesija vienintelė apie holokaustą. 
Kiti žydų klausimai buvo paliesti 
dar trijose sesijose. Viena jų turė
jo pavadinimą ‘Baltiečių žydų ben
druomenė tarpakario laikmetyje’. 
Joje pasirodė jaunuolis F. Bruce 
Aškėnas, U.S. Archyvų tarnauto
jas, su pranešimu ‘Lietuvos žydų 
ekonominė kova pagal JAV diplo
matus stebėtojus’. Kaip praneši
mo antraštė sako, pranešėjas rė
mėsi diplomatiniais dokumentais, 
imtais iš valstybinio archyvo. Aš
kėnas panaudojo dokumentus iš 
paskutinių Lietuvos nepriklauso
mybės metų (1938-40), kada JAV 
turėjo paskyrusios (nuo 1937) pir
mą ir paskutinį pasiuntinį Lietu
vai - Owen Norem. Tačiau Aškė
nas nesiribojo paskutiniais Lietu
vos metais. Jis perbėgo visą ne
priklausomą metą ir visur įžiūrėjo 
mūsų valdžios palaikytą antisemi
tizmą. Jam antizemitizmo reiški
niu rodėsi valdžios politika remti 
lietuvius profesionalus ir ugdyti 
savus pareigūnus valstybiniam 
aparatui aptarnauti. Ši valdžios 
politika laikyta ‘ataka prieš žydų 
buržuaziją’ (‘an attack on Jewish 
burgeoisie’). Gan piktokai Aškė
nas atsiliepė apie Verslininkų 
draugiją ir prieš jų šūkį ‘Lietuva 
lietuviams’. Jis palaikė antisemi
tizmu ir valdžios įvestą licencijų 
sistemą užsienio prekybai. Žydai 
- pasak Aškėną - jų negaudavę. 
Nepatiko Aškėnui ir valdžios re
miamų bendrovių (the govem- 
ment trusts) organizavimas preky 
bai ir pramonei. Tai esą daryta 
žydams išstumti iš krašto ekono
mikos.

I savo pranešimo rėmus Aškė
nas įtraukė ir JAV pasiuntinį No- 
remą, pakaltinęs jį ir antisemitiz
mu. Jis išskaitė jo nepalankumą 
žydams iš pasakytos kalbos savo 
kilmės mieste Montanoje, kur jis 

kalbėjo kaip pasiuntinys Lietuvai. 
Rėmėsi dar kitais oficialiais 
dokumentais. Atrodo, pranešėjo 
turėta mintis, kad pasiuntinys pa- 
kurstęs antisemitizmą Lietuvoje.

Aškėno pranešimas ne tik stip
riai dokumentuotas, bet dar ir iš 
patirties rašytas. Rodos, pats jis 
būtų buvęs dar per jaunas atminti 
Lietuvos nepriklausomybės laikus. 
Galimas daiktas, kad jis rengė pra
nešimą padedamas vyresniųjų šei 
mos narių ar draugų. Kas gali ži
noti? Gal Aškėnas bus kilęs iš ko
kios pogrindžio veikėjų šeimos ne 
priklausomybės laikais ir gavo pro 
gos išlieti savo kartėlį Lietuvai šio 
j e konferencijoje. Tai vienintelis 
antilietuviškas pranešimas konfe
rencijoje.

Trečioje žydams skirtoje sesijo
je, pavadintoje ‘Pabaltijo žydų bui
tis tarpkario laiku’, mums žino
mas profesorius J. Cadzow skaitė 
pranešimą ‘Žydų gyvenimas Lie
tuvoje 1918-1942’. Jis vaizdavo 
žydų teisinę, politinę ir ypačiai 
kultūrinę padėtį ir įrodinėjo, kad 
jie naudojosi lygiomis teisėmis su 
visais krašto gyventojais. Priešin
gai Aškėnui, mažai jis lietė žydų 
vaidmenį valstybės ekonominia
me gyvenime.

Be šių suminėtų pranešimų ir 
pranešėjų apie holokaustą ir žy
dus skaitytos dar kelios perdėm 
siauros, specialaus turinio paskai
tos: pvz. vienas profesorius kalbė
jo apie karaimus Lenkijoje tarpka- 
riniu metu, kitas apie Pabaltijo žy 
dus įsikūrusius Izraelyje. Nėra 
reikalo jų gvildenti.

UI

Iš pateiktos trumpos apžvalgė
lės, tikiuos, kiekvienam skaityto
jui bus numanu, kad ‘holokausti- 
niai’ pranešimai AABS konferen
cijoje nebuvo tokie, dėl kurių iš 
anksto verta buvo jaudintis. Jie 
buvo dalykiški, ne propagandiniai. 
Kad pranešėjai buvo daugiausia 
žydų tautybės akademikai, visai 
suprantama. Jiems liestos temos 
buvo artimesnės kaip kitiems. 
Jiems prieinamesnį ir šaltiniai, 
kaip ir literatūra. Šioje konferen-
rijoje padaryta žydų tautos holo
kausto svarstymo pradžia ir dar 
perdėm siauroje plotmėje. Turėta 
galvoje vien masinės žydų ekster- 
minacijos Pabaltijyje faktas, neieš
kant jo gilesnės priežasties. Visai 
neliestas pagrindinis klausimas: 
kaip vokiečiams nariams kilo toks 
diaboliškas planas, kaip ‘galutinis 
žydų klausimo išsprendimas’ juos 
eksterminuojant. Šis klausimas 
gal vestų į tolimesnį, būtent, anti
semitizmo klausimą. O antisemi
tizmas buvo per amžius bendras 
europinis reiškinys nuo pat mūsų 
eros pradžios, kada kūrėsi Europa 
kaip krikščioniškoji bendruomenė. 
Antisemitizmo apraiškos paliudy
tos net Romos imperijoje, kai žy
dai puvo pasklidę joje. Žydai nuo 
viduramžių pradžios neįsiterpė į 
krikščionišką bendruomenę. Jie 
gyveno jos išorėje, nors jos tarpe. 
Svetimais, nepageidaujamais, net 
priešingais laikyti žydai net ir pa
čias bažnyčios hierarchijos. Baž
nyčios autoriai nerodė pagarbos 
žydų maldos namams ir jų dvasi
ninkų luomui. Žinomi žydų perse
kiojimai viduramžiais, net ir po
gromai.

Per amžius glūdėjęs antisemi

FASTENER MANUFACTURING
• COLD HEADERS
• TRIMMERS
• SHAVERS
• CENTERLESS GRINDERS
• MACHINE REPAIR

Experienced individuals required for the above occupations. 
Apply in person to

FERRY CAP & SCREW CO.
2151 Scranton Road,
Cleveland, Ohio 44113

An Equal Opportunity Employer
(21-23)

Kalifomijos lietuviai aiškiai 
pasakė NBC televizijos vado
vybei, kad jie griežtai protes
tuoja prieš visam kraštui pa
rodytą tendencingą, šališkai 
prožydišką filmą ”Holocaust”, 
kuriuo melagingai kaltinami ir 
įžeidžiami lietuviai.

Plakatų buvo kelios dešim
tys. Demonstrantų dar dau
giau. Dalyti atsišaukimai, pa
neigiantieji žydų skleidžiamą 
melą apie lietuvius.

Alg. Gustaičio nuotraukos

tizmas Europoje pasiekė ir nau
juosius laikus. Žydai vis laikyti 
svetimu gaivalu kiekvienoje tauto
je ar valstybėje. Vokiški nariai tik 
išpūtė iki kraštutinumo visur glū
dėjusi antisemitizmą ir ant jo pa
grindo vykdė didžiausią nusikals
tamąjį aktą 20 amžiuje.

Nors mūsų laikų holokaustas tu 
rėjo giliausias šaknis visuotinia
me antisemitizme, tačiau jį vokie
čiai vykdė įvairiuose kraštuose pa
gal vietines aplinkybes ir priežas
tis. Tai jų daryta pridengti sava 
piktadarybei, panaudojant vieti
nius kaip savus įrankius. Kaip tai 
daryta ir kokios priemonės naudo
tos, galėtų parodyti tik platesni ir 
gilesni tyrinėjimai. Jiems gerą 
pradžią padarė tik ką įvykusi VI 
Baltistinių studijų konferencija. 
Reikia tikėti, kad tyrinėjimai bus 
tęsiami. Kadangi iš holokausto 
neišskiriamas ir mūsų kraštas, tai 
ir mūsiškiams istorikams ir socia- 
logams nederėtų stovėti nuošaly
je. Tyrinėtojams neturėtų būti 
sektinais vadovais tie, kurie su pa 
gieža atsiliepia apie holokausto ty 
rinėjimus ir net piktinasi jų kėli
mu į viešumą.
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AR GALĖSIME IŠLIKTI IŠEIVIJOJE BE RYŠIO 
SO TAUTOS KAMIENU? ™EAIM,1W>AS

Ar mes kaip lietuviai iš
eivijoje galime laukti švie
sesnės ateities Lietuvai ar 
ne, tai yra mums labai svar
bus ir pagrindinis klausi
mas. Jeigu manom, kad ne, 
tai galime ir dabar užmirš
ti apie veiklą ir išsiskirsty
ti, rūpindamiesi tik savo as
meniniu gyvenimu. Bet jei
gu tikime, kad Lietuvos 
ateitis yra šviesi, tai turim 
ne tik dirbti tai dienai, bet 
ir turime patys išlikti lietu
viais, išlaikyti mūsų kultū
rą ir išeivijos organizacijas.

Didžiausia grėsmė mums 
išeivijoje yra asimiliacija. 
Mes visi beabejo šią grėsmę 
suprantame. Kai matome, 
kaip jvairios tautinės gru
pės laiko bėgyje apleidžia 
savo tautinį paveldėjimą, 
pilnai įsijungia į svetingą 
kultūrą ir sutirpsta.

Sociologai turi daug su
rinktų duomenų, įrodančių 
tautybių palaipsnę akultū- 
rizaciją. Mus, tie duomenys 
gal ne tiek domina, kiek pa
čios akultūrizacijos priežas
tys ir kaip jos pritaikomos 
mums lietuviams. Vienas 
džiuginantis reiškinys, tai 

A. A.
Tauriam lietuviui, didžiam patriotui, Si- 

biro kankiniui,

DR. MYKOLUI DEVENIUI, 
staiga mirus, jo žmonai ALENAI, dukrai 
DALIAI, sūnums dr. ALGIRDUI, inž. KĘS
TUČIUI su šeimomis ir anūkams, gilią šir
dies užuojautą reiškia ir kartu liūdi priete- 
liai:

Ona ir Juozas Andriai, 
Kazimieras Alminas, 
Aleksandra ir Juozas Balčiūnai 
Sigita ir Kazys Černiauskai, 
Elena ir Česlovas Gedgaudai, 
Laimutė Graužinienė, 
Vanda Hriškevičienė, 
Antanina ir Jonas Kutros, 
Antanina Lukšienė, 
Vita ir Albinas Markevičiai, 
Halina ir Antanas Milakniai, 
Julija ir Emilis Sinkiai, 
Marcelė Vaičienė, 
Lilė ir Donald Tremblay, 
Aliodija Trečiokienė, 
Justina žirgulienė.

Santa Monica, Calif.

Tauriam Lietuviui, mielam biržiečiui

DR. MYKOLUI DEVENIUI 
anapilin iškeliavus, žmoną ALENĄ, sūnus 
dr. ALGĮ ir inž. KĘSTUTĮ, dukrą DALIĄ ir
žentą Dr. K. BOBELĮ su šeimomis ir kitus 

artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime

faktas, kad lietuviai bend
rai lėčiau asimiliuojasi į ki
tas kultūras.

Šis reiškinys jau buvo 
pastebėtas prieš daugelį 
metų, po pirmo pasaulinio 
karo, kada du amerikiečiai 
sociologai priėjo išvados, 
kad: „Lietuvių tendencija 
susiburti į kolonijas jiems 
duoda proga susiorganizuo
ti savo visuomeninį, litera
tūrinį, religinį, šalpos ir ko- 
operatyvinį gyvenimą, kopi
juojant tiek, kiek galima jų 
institucijas namie (t. y. 
Lietuvoje)’’.

Lietuvių gyvavimas or
ganizacijose daug padėjo 
jiems išlaikyti savo tautinį 
paveldėjimą.

Yra doumenų, kurie rodo, 
kad asimiliacijos procesas 
iki šios dienos lietuvių gy
venimą išeivijoje palietė žy
miai mažiau, negu kitų tau- 
tyvių grupes. Viena iš prie
žasčių, tur būt, yra ta, kad 
lietuviai, gal būt, turi stip
resnį išsilaikymo instinktą, 
kuris verčia juos burtis į 
įvairias organizacijas ir 
veikti jų ribose.

O jeigu tos organizacijos

Halina ir Edvinas 
B a 1 c e r i a i 

tenkina lietuvių troškimus 
ir reikalavimus išeivijoje, 
tai jos ir garantuoja sau 
ateitį, tuo pačiu kartu at
spindėdamos bendrus tau
tos siekius ir tikslus.

Savaime aišku, kad orga
nizacija tampa įrankiu, iš
laikyti tautinį paveldėjimą 
svetur. Bet tas įrankis yra 
efektyvus tiktai tada, kai 
tuo pačiu laiku tenkina jos 
narių troškimus. Kitaip sa
kant ,tautinė organizacija 
negali gyvuoti be stiprios 
jos narių paramos, o patys 
nariai negali išlaikyti savo 
tautiškumo be organizaci
jos — organizuotos veiklos.

Kad organizacija išliktų 
gyva, ji turi turėti bendrus 
idealus. Ji turi išlaikyti sa
vo principus, siekdama šių 
tikslų. Ji turi atspindėti sa
vo narių troškimus. O gal 
net ir pati svarbiausia są
lyga, kuri išlaiko ir stiprina 
organizaciją laiko bėgyje, 
yra tos organizacijos suge
bėjimas komunikuoti su sa
vo nariais, pajausti daugu
mos valią ir ją reprezentuo
ti.

Manau, kad Lietuvių Ben
druomenės ateitis yra švie
si, kadangi ji atspindi ben
drus savo narių idealus bei 
troškimus. Tie troškimai 
didele dalim pinasi su esmi
nių lietuvybės išlaikymo 
klausimu išeivijoje. Ir su 
atgavimu Lietuvai laisvės. 
To siekiant, Lietuvių Bend
ruomenės veikla apima pla
čias kultūros sritis: ir švie
timą ,ir religiją, ir politiką, 
ir jaunimo auklėjimą, ir li
teratūrą bei kitas meno for
mas.

Tai visi esminiai elemen
tai, kuriais reiškiasi mūsų 
tautinis charakteris.

Iš to visko kyla labai 
reikšmingas, ir gal būt pa
grindinis klausimas, kuris 
turi filosofinių, sociologi
nių, kultūrinių, ir politinių 
implikacijų. Ar įmanoma iš
laikyti ir reikšmingai ugdy
ti lietuvišką kultūrą išeivi
joje be ryšio su tautos ka
mienu ... Tai yra su oku
puota Lietuva? Ar mes be 
ryšių su tautos kamienu ga
lime išlikti išeivijoje ir 
prasmingai reikštis kaip 
lietuviai svetur?

Kol turime savo tarpe žy
mius lietuvius išeivius, ku
rių tautinė sąmonė subren
do savame krašte ir kurie 
čia reiškiasi visokiose lietu
viško gyvenimo srityse, tai 
galime sakyti, kad tuo tar
pu lietuvybę išeivijoje ga
lim išlaikyti. Bet kas bus 
ateityje? Nėra tada klausi
mo, kad turime vienaip ar 
kitaip pajusti tikros Lietu
vos dvasią bei lietuvio sielą. 
Bet kaip tą galima atlikti 
ir tuo pačiu nesukompromi
tuoti savo moralini ii princi
pų ir nusistatymų prieš so
vietų okupantus?

Inž. Raimundas Kudukis, buvęs Clevelando miesto viešųjų 
Įmonių direktorius, dabar vadovaująs savo inžinierijos firmai, 
JAV LB tarybos prezidiumo pirmininkas.

Čia iškyla gana keblus 
klausimas.

Daugelis mūsų jau ilgą 
laiką šį klausimą svarstė
me ir oficialiai ir neoficia
liai, ir per organizacijas ir 
asmeniškai. Į jį reikia rea
liai žvelgti ir daryti atitin
kamas išvadas, jeigu ieško
me kelio į savo tautos sielą, 
į to medžio kamieną, kurio 
esame tik šaka.

Konfliktas kyla iš to, kad 
siekiant šio svarbaus tikslo 
— būtent laikyti ryšį su 
tautos kamienu, kuris mai
tintų mūsų lietuvišką są
monę — privalome turėti 
reikalą su Lietuvos okupan
tu, kuri laikome priešu ir 
prieš kurį turime kovoti. 
Mes principiniai be abejo 
visi sutinkam, kad į jokius 
kompromisus su okupantu 
negalim leistis. Mūsų kova 
prieš Lietuvos okupaciją ne
gali liautis ir mažėti tol, kol 
pati Lietuva yra okupuota. 
Bet kaip tada mes galim 
rasti kelią į tautos sielą? 
Jei atsisakysim bet kokių 
ryšių su Lietuvos lietuviais, 
tai yra su tautos kamienu.

Mes galime, gal net pri
valome, ieškoti asmeniškų 
kontaktų su Lietuvos lietu
viais, tačiau griežtai atme
tant bet kokius oficialus ry
šius.

Šiandieną mums yra ge
resnių progų negu būdavo 
anksčiau, užmegsti ryšius 
su lietuviais patriotais Lie
tuvoje, vengiant oficialų 
kontaktų, kurie galėtų pa
kenkti arba silpninti mūsų 
tautinę sąmonę bei politinę 
ar kultūrinę veiklą išeivi
joje.

Atsiminkime, kad oku
panto tikras, nepaliaujamas 
tikslas yra mūsų tautą grei
čiau ar vėliau sunaikinti, 
surusinti, ir jis tą tikslą vi
saip siekia. Tas kuris mano 
kitaip, labai, labai klysta.

O kas yra tikri Lietuvos 
patriotai ir pats tas tautos 
kamienas ? Tai Kalantos ... 

Kudirkos .. . Kronikos pla
tintojai (kurie tikra prasme 
yra nauji mūsų tautos 
knygnešiai) ir eiliniai pasi
šventę žmonės, dirbantieji 
ir laukantieji laisvos Lietu
vos. Tai tikra Lietuvos dva
sia, tai tautos kamienas.

Pavyzdžiui, paimkim ir 
palyginkim galimus mūsų 
kokius nors kontaktus su 
oficialia bažnyčia Lietuvo
je ir Lietuvių Katalikų Baž
nyčios Kronika. Kurie jų 
yra mums vertingesni, ar 
daugiau mums ką duotų? 
Ar mūsų pažintis su Kroni
ka, ar jos vienu, kitu dar
buotoju ne svarbesni už bet 
kokią oficialią pažintį su 
oficialiu bažnyčios atstovu?

Savaime aišku, kad kon
taktas ar pažintis su Kroni
kos leidimu yra daug dau
giau vertingesnė, nes ji at
skleidžia tikras Lietuvos as
piracijas, jos sielą, iš ku
rios mes galim semtis ir jė
gos, ir įkvėpimo, ir ryžto, 
kad galėtume savo lietuviš
ką tikėjimą vystyti ir stip
rinti čia laisvame pasau
lyje.

O pogrindžio literatūra 
aplamai mums rodo, kad 
mūsų veikla šiaurės Ame
rikoje ir kituose pasaulio 
kraštuose yra labai Lietu
vos žmonių vertinama ir 
skatinama. Tas faktas ska
tina mus išlaikyti ir vysty
ti mūsų organizuotą veiklą 
ateičiai.

Kad mums reikia kontak
to su tėvyne, tai nėra klau
simo. Mums problemos ky
la tada, kada reikia nubrėž
ti to kontakto ribas ir nu
spręsti prie kurio taško tas 
kontaktas nebedaro mums 
naudos, o tik tarnauja Lie
tuvos okupantui, čia mums 
tikrai gilus klausimas, ku
rio lietuvių išeivijoje daž
nai vengiama, bet į kurį tu
ri būti atitinkamai atsako
ma, nes jo sprendime glūdi

(Nukelta į 8 psl.)
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Per anksti Lietuvoje savo žemišką kelio
nę užbaigusiai NATALIJAI DAMIJONAI- 
TYTEI-DOVYDAITIENEI, jos brolį ir mūsų 
valdybos narį, mieląjį

PRANĄ DAMIJONAITĮ 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

ALT S-gos Elizabetho 
Skyriaus Valdyba:

Petras Lanys
Vincas Misiūnas 
Jonas švedas
Julius Veblaitis
Jurgis Miežaitis

i

Elizabeth, New Jersey

DAITIENEI Lietuvoje mirus, savo mielajam

bičiuliui

PRANUI DAMIJONAIČIUI,

reiškiu gilią užuojautą ir drauge liūdžiu

Jurgis Miežaitis

Elizabeth, New Jersey

Brangiai sesutei NATALIJAI DOVY

Didžiam Lietuviui, nuoširdžiam prieteliui

DR. MYKOLUI DEVENIUI

DALIAI ir žentui dr. K. BOBELIUI su šei

momis giliausią užuojautą reiškiame

amžinybėn iškeliavus, žmonai ALENAI, sū

nui dr. ALGIUI ir inž. KĘSTUČIUI, dukrai

Hildegard ir Mike 
P a s k e r I

HMM 1
A. A.

Brangiai motinai

KAROLINAI BUTKIENEI
mirus, dukrai GINAI, žentui MORRIS ČAP-

KAUSKAMS reiškiame gilią užuojautą ir 
kartu liūdime

Stefanija ir Henrikas Stasai,
Antanina ir Irena Puškoriūtės,
Petras Zigmantas

AR GALĖSIME IŠLIKTI.
(Atkelta iš 7 psl.) 

ir lietuviškos kultūros liki
mas išeivijoje.

Profesorius dr. Antanas 
Maceina buvo parašęs 
straipsnį "Ateitininkų ke
liu’’ leidiny, kuriame jis tei
singai apibrėžė ryšių su tė
vyne klausimą.

Jis sako, kad sovietai vei
kia prisidengdami mūsų lie
tuviškų tautiškumu, lietu
viška kultūra, ir bendrai vi
sais mūsų laimėjimais mok
slo, meno, sporto, ir kitose 
srityse. Mes išeivijoje trok
štam šių laimėjimų, bet tuo 
pačiu neigiame su jais su
rištą "tarybinę santvarką".

Dr. Maceina daro išvada, 
kad visi lietuvių laimėjimai 
tėvynėje išaugo ne dėka 

"tarybinės santvarkos", bet 
NEPAISANT jos.

Mes turime turėti tiek 
pasitikėjimo savyje, kad ga
lim ir turim suprasti, kad 
yra skirtumas tuose daly
kuose, kurie eina iš tautos, 
ir tuose, kurie eina iš tau
tai primestos santvarkos 
bei komunistinės pasaulė
žiūros.

Jis toliau diskutuoja lan
kymąsi tėvynėje ir pabrė
žia, kad toks lankymasis 
gali būti tikras, jo žodžiais, 
"atsparos šaltinis, teikiąs 
jėgų atremti nutautinimo 
įtakoms". Ką besilankantie- 
ji krašte nori pamatyti, yra 
ne "tarybinius laimėjimus", 
bet "lietuvį žmogų", anot 
Maseinos: "... kaip jis bu
voja ir jaučiasi tarybinės 
santvarkos apsuptas bei 
įtaigaujamas".

Tai taikymas į tai ką aš 
anksčiau pavadinau Lietu
vos sielą. Mes tą sielą galim 
pajust, ir turim pajust, nes 
per ją gaunam įkvėpimo 
patys išlikti lietuviais sve
tur. O tą darydami — išlikę 
lietuviais svetur — stipri— 
nam kartu ir pačią Lietuvos 
sielą, nes turėdami tą su ja 
kontaktą, duodam ir jai 
progos atsinaujinti ir likti 
atsparia nuo sovietinių įta
kų.

Pavyzdžiui, 1976-tų metų 
KRONIKOS 23-ame nume
ryje Vladas Lapienas, savo 
laiške Brežnevui ir Lietu
vos komunistų partijos se
kretoriui Griškevičiui, iš
vardino sąrašą iš jo prie
varta paimtų ir negrąžintų 
knygų. Jis pateikė 20 knygų 
pavadinimų: jos beveik vi
sos buvo išleistos lietuvių 
vakaruose, o daugiausia 
šiaurės Amerikoje. (Įskai
tant ir tik ką cituoto dr. 
Antano Maceinos darbų). 
Be abejo tos knygos Lietu
vą pasiekė labai prasmingų 
ryšių forma.

Čia tik mažas pavyzdys, 
kaip mes išeivijoje ir Lie
tuvos žmonės tėvynėje esa
me vieni kitiems reikalingi. 
Mes iš jų šėmiam jėgų ir 
atnaujinam savo lietuvišką 
charakterį. O jie iš mūsų 
semia ir. atnaujina laisvos 
minties jausmą ir galią. O 
laisva mintis tikrai galinga.

Tad, kiek Lietuvių Bend
ruomenės veikla rišasi su 
lietuvybės išlaikymu išeivi
joje, tiek ji ir turi rištis su 
pačios Lietuvos siela, su 
Lietuvos žmogum, kuris 
puoselėja, nors ir priespau
doje, tas pačias žmogiškas, 
lietuviškas aspiracijas, ku
rias ir mes čia laisvame pa
sauly stengiamės stiprinti 
ir ateičiai išlaikyti.

Nors klausimas, kurį iš
keliu yra gan gilus, kompli
kuotas, ir reikalingas išsa
maus svarstymo, norėjau 
vistiek bent apibrėžti jam 
tam tikras ribas, ir duoti 
jam griaučius, ant kurių 
būtų galima statyti mūsų 
išeivijos Lietuvių Bendruo
menės ir pačios Lietuvos 
tarpusavio santykių dės
nius.

Mūsų idėjinė kova su Lie
tuvos okupantais vyko ir 
turi vykti ateityje be jokių 
kompromisų. Noriu pabrėž
ti, kad rusai yra pasiryžę 
mūsų tautą sunaikinti, o 
kad tas neįvyktų mes čia 
turime su mūsų tautiečiais 
Lietuvoje visokiais būdais 
susijungti ir kartu prieš tą 
naikinimą kovoti. Tą da
rant, mes privalome turėti 
prasmingą kontaktą su tik
ra mūsų tautos siela Lietu
voje. Tą, aš manau, jau eilę 
metų sėkmingai darom — 
neoficialiais ar pogrindi
niais kanalais — ir darysim 
ateityje. Toks pats kontak
tas dalinai ir rodo mūsų lie
tuvių atsparumą ir pasiry
žimą neišnykti kaip tauta.

O tas mūsų kontaktas su 
Lietuva, jeigu teisingai su
prastas, vietoj, kad silpnin
tų mūsų atsparumą prieš 

EKSKURSIJOS Į LIETUVA
1978 METAIS!!!

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
BUREAU

9727 South Western 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); i
#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 skridimus (čarterius) į 
Londoną, Frankfurtą, Zuerichą, Varšuvą, Havajus, Las 

Vegas ir kitur.

"tarybinę s a n t varką"... 
kaip teigia tokių kontaktų 
kritikai, iš tikrųjų silpnina 
pačią tą "tarybinę santvar
ką’’ ir sėja pačios sovieti
nės sistemos eventualaus 
žlugimo sėklą.

Mes privalome reaguoti į 
rusą okupantą kaip priešą, 
ką ir darom. Mes privalome 
vengti bent kokių kompro
misų su juo, ką taip pat 
darom. Bet tą darydami tu
rime suprasti, kad negalim 
nutraukti ryšio su savo bro
liais ir seserimis, kurie ken
čia toje okupacijoje, ir ku
rie tikisi iš mūsų visokios, 
ypač moralinės pagalbos.

Jeigu Lietuvių Bendruo
menė laisvam pasaulyje ne
atsisakys savo idealų ir 
vystys prasmingus ryšius 
su tautos kamienu, ji užtik
rins sau vietą istorijoj, kaip 
pramačiusi tos istorijos pro
cesą: organizacija, kuri su
gebėjo išlaikyti lietuvių kul
tūrą išeivijoje, nes suprato 
tuos dėsnius, kurie veikia 
visuomeniniame bei politi
niame gyvenime ir todėl lė
mė jos išlikimą svetimose 
kultūrose, o tuo pačiu ro
danti pasauliui jos tėvynės 
vargo kelią.

Tą darydama Lietuvių 
Bendruomenė įgyvendins 
savo idealus, lietuvių išei
vių aspiracijas ir, prisidė
jus prie mūsų pavergtų bro
lių ir seserų pastangų, bus 
instrumentali mūsų tėvy
nės Lietuvos sekančiam at
gimimui.

SURVEYORS 
Immediate openings for experienccd 

PARTY CHIEFS 
INSTRUMENT MEN 

CHAINMEK
APPLY 1O: 

SURVCON 1NC. 
57S7 WOODWAY 

HOUSTON, TEXAS 77019 
713-780-4123 

An Equa! Opportunity Employer 
(19-23)
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KALBOS APIE NUSIGINKLAVIMĄ 
JUNGTINĖSE TAUTOSE

Gegužės 23 d. į Jungti
nės Tautas New Yorke su
sirinko daugelio valstybių 
šefai, aukščiausi valstybių 
atstovai ir šimtai delegatų 
iš viso pasaulio, specialion 
asamblėjos sesijon nusigin
klavimo klausimui spręsti.

Tai sesijai ruoštasi jau 
nuo 1976 m. gruodžio mėn., 
priimant rezoliuciją, kad 
nusiginklavimas esąs Jung
tinių Tautų pagrindinis tik
slas užtikrinti pasaulyje

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 vajumis ir nepra
leisti šios progos apsidraus
ti pridėtinėmis apdraudo- 
mis.

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

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

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

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

• Per ši Vaju galima pa
sirinkti sekančius apdraudų 
planus:

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

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

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

10 Metu Taupoma ia 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)

REGINA ŽYMANTAITĖ
Spec. korespondentė prie

Jungtinių Tautų

taiką. O šio suvažiavimo 
svarbiausias uždavinys nu
statyti galutiną programą, 
kaip Jungtinės Tautos turė
tų to siekti, kad būtų , gali
ma sumažinti karines išlai
das.

Toje programoje, 7 nors 
plačiai bus kalbama apie 
atominį nusiginklavimą, nu
matyta aptarti apribojimo 
zonas, kad būtų nustatyta, 
kokiose pasaulio dalyse ne
būtų naudojama atominė 
jėga ir jos pramonė.

Generalinė Asamblėja nė
ra galutinas sprendimų or
ganas, bet tai naujų nusi
ginklavimo pastangų pra
džia.

Kadangi šios idėjos reali
zavimas užtruko 17 metų 
atkreipiant viso pasaulio 
komunikacijos dėmesį ir 
teikiant daug vilčių, tačiau 
atidarymas įvyko abejoti
noj atmosferoj ir štai ko
dėl: labai lėtai vykstantie
ji SALT pasitarimai, įtemp
ta politinė situacija tarp 
Amerikos ir Sovietų Sąjun
gos, ypatingai dėl paskuti
nių įvykių Afrikoje ir Pie
tų Azijoje. Sovietų strate
ginės pirmenybės siekimas, 
šiurkščios datelės Orlovo 
teisme, sovietų laužymas 
Helsinkio sutarties, net ir 
pora dienų prieš suvažiavi
mą Sovietų išbandymas sa
vo anti-satelito. O svarbiau
sia nebuvimas Brežnevo ir 
ypatingai Carterio, kuris 
norėjo atvažiuoti ir ginti 
nusiginklavimo principus, 
bet jo patarėjų nuomonė iš 
to nieko neišeis, nes visa 
tai bus tik retorika.

Britų „Pinančiai Times” 
pastebėjo, kad šiai sesijai 
yra galimybių nusivilti ne
vaisinga propaganda.

Atida rymo posėdyje 
Asamblėjos prezidentas, Ju
goslavijos užsienio vicemi- 
nisteris Lazar Bojsov pa
brėžė, kad per 30 metų nuo 
pirmos generalinės asamb- 
blėjos per visą laiką nusi
ginklavimo klausimu nebu
vo nieko konkretaus pa
siekta išskyrus rezoliucijų 
priėmimą, kurių priskai
čiuojama virš tūkstančio.

J. T .generalinis sekreto
rius Waldheim ragino 
asamblėją dėti pastangas, 
kad pasaulis iš kiekvieno iš
leidžiamo ginklavimuisi bi
lijono dol., kad vienas mili
jonas būtų skiriamas nusi
ginklavimo p a s t angoms, 
nors jis neminėjo, kaip toji 
suma būtų sunaudojama.

Gegužės 24 d. Jugoslavi
jos ministeris pirmininkas 
V. Djuranovic perskaitė Ti
to kalbą ir pats pasiūlė vi
suotinį pilną nusiginklavi
mą, sušaukti pasaulinę nu
siginklavimo konferenciją 
ir uždrausti atominius ban

dymus. Tito planavo pats 
čia dalyvauti, bet paskuti
niu momentu, kaip ir Car
ter atsiuntė tik savo pava
duotoją.

JAV vardu kalbėjo vice
prezidentas Mondale, kuris 
ramiai, bet griežtai pasisa
kė prieš sovietų aktyvų 
ginki avimąsi, tikėdamas 
greitos sutarties su sovie
tais įvykdymo SALT reika
lu ir JAV, Britų bei Sovie
tų sutarties sustabdymui 
atominių ginklų bandymą. 
Nežiūrint pesimistiško jo 
kalbos tono, Mondale šią se
siją pavadino vilties simbo
liu ir siūlė antrą sesiją už 
trijų metų.

Pasisakymai dėl pastan
gų sustabdyti ginklų lenk
tynes, nukreipti ginklavimo 
išlaidas atitaisymui pasau
lio ekonominių ir socialinių 
ligų ir nusiginklavimo pa
stangomis atitaisyti Jungti
nių Tautų autoritetą, buvo 
kartojami debatų metu vi
sų kalbėtojų, įskaitant Kip
ro prezidentą ir Švedijos 
ministerį pirmininką.

Trečiąją sesijos atidary
mo dieną pagrindinis dėme
sys buvo skiriamas Parncū- 
zijos prezidento Giscard 
d’Estaing atsilankymui. Jo 
atvykimas buvo pirmas 
Prancūzijos prezidento vizi
tas Jungtinėse Tautuose. 
Iki šiol per 16 metų pran
cūzai boikotavo bet kokius 
pasitarimus siekiant nusi
ginklavimo. Jo buvimas pa
rodė, kad Prancūzija turi 
noro dalyvauti Ženevos nu
siginklavimo konferencijoj 
ir kvietė Europos kraštų 
nusiginkliavimo komisiją 
p o s ė džiauti Prancūzijoje 
ateinančiais metais.

Giscard d’Estaing pabrė

EKSKURSUOS Į LIETUVĄ
Iš BOSTONO IR NEW YORKO

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE: 
VIENOS SAVAITĖS:

Rugsėjo 22 —- $845.00Rugsėjo 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 — PATARTIN A 
REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

Dėl smulkesnių žinių ir registracijos kreipkitės i:

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.

Norintiem atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkom 
iškvietim dokumentus.

PR1CES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJEC.T 
TO CHANGES AND/OR GOVERNMENT APPROVAL.

Prancūzijos prezidentas Amerikai ir Sovietijai: "Nusigink- 
luokit, arba aš...!”

žė, kad pasaulis jau yra 
persiginklavęs ir siūlė laips
nišką nusiginklavimą, tik
rinant satelito pagalba to 
sutarimo vykdymą.

Spaudos konferencijoj jis 
pasisakė dėl nusiginklavi
mo iš principo, bet aiškiai 
pabrėžė, kad jis nemažins 
Prancūzijos atominių gink
lų, kol didžiausios jėgos to 
paties nepadarys. Spaudos 
konferenciją pagal tradici
ją atidarė J. T. korespon
dentų draugijos pirm, so
vietų Tass atstovas ir tuoj 
išdidžiai užklausė garbingą 
svečią, kokia jo nuomonė 
apie Brežnevo pasiūlymus 
nusiginklavimui vykdyti. O 
d’Estaing atsakė, jog jam 
būtų maloniau buvę pirma

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

girdėti klausimą apie Pran
cūzijos pasiūlymus. (Mat 
ta konferencija buvo su- 

’ kviesta prancūzų iniciaty
va).

Visi kalbėtojai pasisakė, 
kad pasaulio ginklavimuisi 
kasmetinė suma pasidarė 
jau 400 bilijonų dol. Tai yra 
vienas milijonas minutei, 
vienas bilijonas į dieną, o 
2/3 tos sumos išmoka JAV 
ir USSR. Tai čia Washing- 
tonas ir Maskva savotiškai 
susijungia Jungtinėse Tau
tose bendram tikslui — ap
ribojimui atominių ginklų 
platinimo ir kaip dvi di
džiausios apsiginklavimo jė
gos priverstos išaiškinti pa
sauliui jų pastangas ginklų 
kontrolės, nes trečiojo pa
saulio kraštai nori iš tų su
mų gauti savo kraštų kito
kiai paramai, pav., kiek kai
nuoja apginklavimas ir iš
lavinimas vieno kareivio už 
tą pačią sumą galima išla
vinti 80 vaikų, o kiek kai
nuoja nuleisti vieną atominį 
povandeninį laivą, už tiek 
pat galima būtų pastatyti 
4150,000 vidutinių gyvena
mų namų.

Sovietų ministras Gro- 
myko primygtinai siūlė 
bendrą sutartį prieš gami
nimą neutroninės bombos 
bei sumažinimą egzistuo
jančių ginklų iki visiško pa
naikinimo.

Tą patį remia ir JAV, 
bet su sąlyga, kad būtų 
vykdomas nuolatinis tikri
nimas, kas pasirodo labai 
trukdo sovietams atlikti 
tai, ką jie patys siūlo ki
tiems.

Baigiant pirmųjų dienų 
sesiją, gaunasi įpūdis, kad 
čia vėl bus, kaip ir iki šiol: 
visi susirenka, pasisako 
prieš augančias ginklavimo
si sumas, grįžta namo, pa
didina karinius biudžetus ir 
vėl vykdo tai, prieš ką pa
tys pasisakė.
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KARTŲ SKIRTINGUMAS
Dažnai sakoma, jog bend

ras darbas sulydina žmo
nes labiau už tūkstančius 
gražių žodžių organizacijų 
seimuose. Jei taip tikrai 
yra; tai bendras tautinis or
ganizacinis darbas gyve
nant svetimuose kraštuose 
turėtų mus dar labiau suly
dinti. O labiausiai išeivijos 
organizaciniam darbe turė
tų jungtis vyresnieji veikė
jai su čia baigusiais moks
lus jaunaisiais, nes jų ran
kose išeivijos ateitis ir pa
galba Lietuvos ateičiai. Jau
nimas visuomet pirmauja 
ten, kur eina kova už savo 
tautos laisvę, už idealo pras
mę, jį pamilsta, užsidega ir 
ima to idealo siekti, auko
tis.

Dabartinis mūsų išeivijos 
jaunimas taip pat vertas dė
mesio ir vyresniųjų pasiti
kėjimo, nes tą Įrodo savo 
darbais, žinoma, jei vyres

šios dienos grožio salionas 
su vakar dienos kainomis Viskas vėliausios mados pas Andre Duval...

Patrauklus naujas de
koravimas, patys naujau
si Įrengimai ir geriausiai 
už viską, mūsų einančios 
su diena talentingos pa
tarnautojos, kiekviena iš 
jų eksperte technikoje ir 
stiliuje.Taip viskas seka šios dienos reikalavimus, išskirus kainas . . .

Shampoo & HAIRCUTTING $3.95 
Styleset $3.95 from only

not $7.50 not $7.50
BLOWER CUT & STYLING only $8.45 

Marie Ames 
SOFT VELVET 

Perm 
$12.95 
not $17.50

■ ■ - *nci. cui
Sale of Beauty $9.95 UfllPCf$ 16.99

Special — the famous
Nutra Perm complete 
with cut. Permanent Eyelashes, inclividually applied, $15 

The marvelous No Sėt Perms, from only $10.95 
by Hibner. Helene Curtis.

No rollers. no pincuris, ever again j
Jeigu jūs dar nebandėte mūsų saliono, jūs pra-. 

randate puikų grožio pažinimą. Nieko nėra ką jūs 
galėtume prarasti — ir jeigu jūs neesate patenkinta 
mūsų stiliumi, sąskaita nebus pristatyta.

Yra kuklus 30 c. papildomas mokestis 
visai sumai.

Penktadienį ir šeštadieni 50 centų daugiau.
WEST

• Opposite Southland, 
845-3400

• Opposite Westgate, 
333-6646

• Parmatown, 
884-6300

• Sheffield Center 
Lorain 233-7211 
233-8020
Elyria 324-5742

EAST
• 406 Euclid Avė., 2d F. 781-3161
• Southgate, 5899 Warrensville, 

663-6346
• Severance Center, 

382-2600, 382-2569
• Shoregate, 944-6700,
• Mentor, 255-9115, next to Zayre’s 

Lake Shore Blvd.

nieji leidžia jiems pasi
reikšti. Jų užsibrėžti užda
viniai nesibaigia posėdžių 
protokolais. Tačiau didžiau
si lietuvybės židiniai, svar
biausios kultūrinės ir ypač 
politinės organizacijos, ku
rių vadovybėms reikalinga 
ir net būtina ne vien veik
lumo, bet ir autoriteto, dar 
vis tebėra vyresniųjų ran
kose. Bet, lietuvių jauni
mas gimęs dar prieš atvy
kimą Į ši kraštą, jau nebė
ra jaunimas. Jie baigę aukš
tuosius mokslus ir savo pro
fesijų talentais yra daug 
Įvertinimo bei pasitikėjimo 
sulaukę iš svetimųjų. Šiame 
krašte gimęs, dabar bręs
tantis jaunimas autoritetus 
iškelia jau iš savo vyres
niųjų mokslus baigusių ko
legų tarpo ir jais pasitiki 
daugiau, negu senaisiais. 
Tad reiktų ieškoti ne vien 
jaunimo talkos, kiek jam

no! S15
Froating $17.50 

not $30 eup 
or

cap

Incl. cut

The great new wave 
that’s pre-programed 
for beautiful results 
every time $30.00 at 
most salons.

talkininkauti.
Kiekvienas kraštas savo 

mokyklose išauklėja naują 
prieaugi), sugebanti vado
vauti krašto visuomeni
niam, ekonominiam ir poli
tiniam gyvenimui. O kas gi 
tokių vadovų paruoš mums, 
savų aukštųjų mokyklų ne
turintiems, jei .ne mūsų pa
čių organizacijos ir jų va
dovybės laiku tą supratu- 
sios ir galimai daugiau vi
sose srityse su jaunimu 
bendradarbiaudamos.

Apie jaunimą organizaci
jos kalba, kad j Į reikia 
įtraukti Į veiklą, kad jis 
energijos nestokoja. Tą ma
tome iš vienkartinių prasi
veržimų, tačiau to neužten
ka. Jaunųjų energija ir pa
siruošimas reikalingas pa
stoviam, ištvermingam dar
bui ir ilgam tautinės, visuo
meninės ir politinės veiklos 
išlaikymui. Jam vyresnieji 
jau turi parodyti konkre
čius uždavinius, nurodyti, 
kas tuo ar kitu momentu 
naudinga atlikti bendram 
lietuviškam reikalui.

Deja, vyresnieji veikėjai 
nesistengė paruošti dabar 
taip vadinamos vyresnio
sios jaunuomenės kartos, 
neišugdė visuomeninių or
ganizatorių, kad vyresnie
siems pasitraukus neliktų 
organizacinė tuštuma, todėl 
jau šiandien jaučiasi auto
ritetų stoka. Ir tai daugiau
sia todėl, kad vyresniųjų 
lietuviškame veikime nuo
lat vyko ir vyksta tam tik
ra Įtampa, viens kitame ma
tomas, o gal ir esamas opo
nentas. Vieni jaučiasi ne

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

>
>
>
<
<
K

Gegužės 27 d. Detroite sukūrė lietuvišką šeimą Irena Lepars- 
kaitė iš Detroito ir Antanas Dainora iš Hamiltono. Sutuoktuvių 
apeigos Įvyko Dievo Apvaizdos bažnyčioje. J. Gaižučio nuotr.

pakeičiamais vadais, iš ki
tų, ypač jaunesnių reikalau
ja būti tik aklais pasekė
jais, stebėti ”vado” nuotai
ką ir jo žodžiams pritarti. 
Kitaip sakant, paversti vi
sus negalvojančiais, būti be 
savo nuomonės, užmiršti, 
kad protavimas ir kiekvie
no laisvai pasirinkta orga
nizacija yra Įgimti žmo
gaus ir demokratiško gyve
nimo dalykai.

Didėjant komunistiniam 
imperializmo pavoj ui pa
sauliniu mastu, tolygiai di

dės ir politinis antikomu
nistinis aktyvumas. Tokiu 
laikotarpiu mūsų didie
siems ir bendriesiems sieki
mams yra itin svarbu turė
ti gerai paruoštų jaunesnės 
kartos vadovų, nes visuo
menė yra jautri Įvairiais 
būdais lietuviškai veiklai 
padėti, jei mato, kad vado
vaujama sąmoningų, dorų 
ir teisingų žmonių.

E. čekienė

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES
To work and live in a Rural 

Community. 
For all shifts.

For a progressive small acute care 
hispital. Competitive salary & shift 
differential. Liberal personnel policies 
& fringe benefits. Moving allowance. 

Apply call or write to: 
D1CERTOR OF NURSING SLRVICE
SHERIDAN COMMUNITY 

HOSPITAL
301 N. MAIN STREET 

SHERIDAN, MICH. 48884 
517-291-3261

(23-32)

JOURNEYMAN
DIE MAKERS

DIE REPAIRMEN
Medium sized auto stamping plant. 
Mušt be able to repair progressive and 
line dies and trouble shoot in press. 
Starting rate $8.25 per hour and top 
benefits.

PI F4SF APPI Y-
THOMAS DIE and STAMPING 

2170 E. WALTON BLVD.
PONTIAC, MICH 48057, NR. 1-75 

313-373-0388
(23-25)

A New Sheet
Metai Fabrication

Plaat Opening
In Northern Suburb

WANTED EXPF.R1ENCED
Sheet Metai Man

Precision Machinist
Applicants mušt have leadership abi
lity and desire. Foreman or Shop Su
perintendent position. Also needed 
other PRODUCT1ON HELP.

Call G. D1K1N or D. HALLER
7 a. m.-5 :30 p- m.
(313) 296-0710

TOOL & DIEMAKERS 
TOOL & DIE REPAIRMAN 

MACHINIST
Excellent opportunity for experienced 
individuals. Pleasant vvorking condi
tions and interesting responsibilities. 
Employee orentated company with ex- 
cellent fringe benefits and recrea- 
tional program. Metai stamping exp. 
preferred būt not absolutely neces- 
sary. Good tool and di.es experience 
a mušt. For personai confidential in- 
terview call Personnel Department.
CUYAHOGA STAMPING 

COMPANY 
216-283-1700

An Eaual Opportunity Employer 
(22-28)
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Baltijos jūra - sovietų ežeras?
Nuo Rusijos caro Petro 

Pirmojo laikų Baltijos jūros 
erdvė buvo Rusijos, vėliau 
Sovietų užkariavimų taiki
niu.

Kaip Viduržemio jūra, 
Baltijos jūra suriša van
dens keliais paj ūrio kraštus 
Daniją , Švediją, Rusiją, 
Suomiją, Lenkiją, Estiją, 
Latviją, Lietuvą ir abi Vo
kietijas. Baltijos jūra yra 
tarptautinė jūra.

Prieš pirmąjį pasaulinį 
karą, Kaizerio Vokietijai 
esant galingai, Rusija tik 
bailiai siekė apginti savo 
pozicijas komercine ir mili- 
tarine prasme. Po Antrojo 
pasaulinio karo sovietai pa
vertė Baltijos jūrą savo 
ežeru, visiškai suniveliavę 
kitų Baltijos valstybių eko
nominius interesus šioje er
dvėje. Baltijos jūra tapo so
vietų žvejybos užtvanka, 
karinio laivyno manevrų 
poligonu, politinių pratybų 
užkampiu ir jūrine užtvara 
prieš bet kurią priešo inva
ziją, ko taip paniškai visad 
bijo sovietinė diktatūra.

Nors dabar kariavimo bū
dai absoliučiai skirtingi nuo 
buvusiųjų, Maskva piktai 
šaukia prieš kiekvieną "įsi
veržimą” į Baltijos vande
nis ir tokiais "įsiveržimais” 
laiko, pav. kurios nors lais
vosios valstybės kuklaus 
karo laivo draugišką Švedi
jos ar Suomijos uostų vizi
tavimą.

Deja, Maskva nevaldo es
minės Baltijos jūros užtva
ros, Bornholmo salos, ši sa
la priklauso Danijai, o jos 
Maskva dar nesukombinavo 
okupuoti, kaip Pabaltijo 
respublikas. Tačiau ir į da
niškąjį Bornholmą Maskva 
buvo įminus pėdą. Net de-

JŲ PAČIŲ AKIMIS... (Šluota)

Leonidas VOROBJOVAS

Siunčiame įvairius kalkuliatorius ir Stetoskopus.
Sudarant savo nuožiūra siuntinį reikia pridėti 

$28.00 už visas persiuntimo išlaidas. Kiekvieno siun
tinio pristatymas yra garantuotas.

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

BALTI C STORES LTD
(Z. Juras)

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

Tel. 0J 460 2592.

RIMAS DAIGCNAS

šimtį mėnesių, iki 1946 me
tų kovo mėn. sala buvo so
vietų okupuota. Tada Bal
tijos jūrą Maskva valdė ab
soliučiai ir šimtaprocenti
niai.

Penkiasdešimt tūkstančių 
Bornholmo salos gyventojų 
ant savo sprando patyrė 
"išlaisvintojų” jungo skonį. 
Daniškoji sala tapo ginkluo
tu avangardu ... prieš so
vietų invaziją Atlanto link.

Riešutas mažas, bet ga
na kietas. Tai laisvės sau
gojimo principo riešutas. 
Okupacijos mėnesių patyri
mas buvo geriausia laisvės 
meilės mokykla. Bornhol- 
miečiai apsiginklavo ir su
organizavo savanorių armi
ją, ir ketina priešintis bet 
kuriai invazijai. Invazija 
gali būti tik Varšuvos pakto 
galybių: SSSR arba Rytų 
Vokietijos.

Danija laiko saloj tik 500 
reguliarios armijos karių, 
bet vietos savanorių armija 
gerai treniruota, sugyvenu
si su terenos ypatybėmis, 
patriotiškai išauklėta, jau
na, sudaro kieto priešinimo
si bazę. Sala yar nedidelė, 
apie 250 kvadratinių mylių 
pločio, nutolus 55 mylias 
nuo Lenkijos, 48 mylias nuo 
Rytų Vokietijos.

Bornholmas, laisvės cita
delė Baltijos jūros pačiame 
išėjime į laisvą pasaulį, tu
ri ne tiktai strategišką, bet 
labiau simbolišką prasmę.

Dabar sala yra nulatinio 
įtakojimo ir gąsdinimo sta
dijoje. Sovietai ir jų sateli
tai žvejuoja prie pat salos. 
Kariniai manevrai vyksta 
Jprie pat paplūdimių, kur 

vasaromis suvažiuoja apie 
ketvirtį milijono turistų. 
Sakoma, Bornholmo gyven
tojai nuolatos bijo, kad Var
šuvos pakto karo laivynai 
nemėgintų p r a k tikuotis, 
kaip vykdyti invazijų į smė
lėtą ir žemą rytinę salos 
pusę. Tada neišvengiamai 
kiltų ginklų konfliktas.

Kol kas Maskva to ven
gia. Todėl pasitenkina žu
vų vogimu iš po pat Born
holmo žvejų panosies ir ka
ro laivyno manevrais Born
holmo paplūdimiuose, sako
ma, dažnai išlipa sovietų 
narai, vadinamieji kariniai 
"frogmanai", šnipai. Dani
ja visa tai praleidžia negir
domis, nors tai yra nuolati
niai Danijos suverenumo 
pažeidimai.

Nuolatinė pavergimo 
grėsmė paveikė danus. Iš 
kurčių pacifistų, jie virsta 
aktyviais savo laisvės sar
gais. Jie ginkluojasi, jauni
mas ima galvoti pozityviai, 
socializmo mitas supranta
mas realiai. Mat, socializmo 
titulu Maskva pridarė klai
dų, sukeitusi socializmą su 
vergijos ir okupacijos sąvo
komis.

Bornholmo salos fenome
nas yra įdomus: nejučiomis

PRAKTIŠKIAUSIOS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

Siuntinys 1 — 1978.
Nepermatomo nailono gėlėta arba su ornamen

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

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

žemiau siūlome keletą praktiškesnių ir naudin
gesnių dalykų:

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

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

("Ali wool made in England") ................... 70.00
Geresnė eilutei medžiaga

("All wool made in England") ................... 75.00

WEST X
FRANCE''{GERMANY

or^e^an f- ■

.ANDsjl^,eI. 
_ Cana!

tą salą palietė sovietinio 
militarizmo ir imperializmo 
pirštai.

(Bus daugiau)

WANTED AT ONCE JOURNEYMEN 
OR IST CLASS

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

HOLY SPRING DIVISION
400 Elm Street 

Holly, Michigan 48442 
313-634-8281

(16-251

HOUSEKEEPER
2 days a week. Own transportation. 

For eldery couple.
Call 216-442-7050

(21-23)

TOOL 
& 

DIE 
MAKERS

Keiper USA, Ine. is a leading 
supplier for the automotive in- 
dustry. Our continued growth 
and success has created im- 
mediate openings for persons 
with experience in metalwork- 
ing and assembly manufactur- 
ing. Experience in progressive 
dies is essential. A Journey- 
mans card or eąuivalent back- 
ground is reąuired. If you qua- 
lify we can offer you an excel- 
lent salary and fringe benefit 
program.

Please Send Resume

Or Call Collect
MARY BUSSLER, 

Industrial Relations Mgr.

KEIPER 
USA, INC.

5600 W. Dickman Road 
Battle Creek, Mich. 48015 
(616) 962-5473, Ext. 513

An Equal Opportunity Employer M/F 
(23-24)

JOURNEYMEN
or

IST CLASS SKILLED
TOOLMAKERS

Plastic extrusion company re- 
quires experienced personnel for 
our expanding program.

FOR ALL SHIFTS.
Call or write:

INDUSTRIAL 
PLASTICS 

SPECIALISTS 
570 Cleveland Street

Chelsea, Michigan 48118 
313-475-8637

(23-29)

WANTED JOURNEYMEN 
PLASTIC INJECTION

MOLD MAKERS
Willing to relocate beautiful Northern 
Michigan captive mold shop has 
openings first or second shift. Top 
pay, libiral fringe benefits. (616) 
547-6584 or write LEXAL1TE 1NTER- 
NATIONAL CORP., U.S. 31 N. CHAR- 
LEVOIX, MICH. 49720, attn. TOM 
KL1NE. (22-31)
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‘Daina’ Baltimorėje 

atgyja

Nors ir gerokai praretė
jęs, Baltimorės lietuvių vy
rų choras „Daina”, kad ir 
užklumpamas krizės, sten
giasi išsilaikyti. Gegužės 6 
d. surengė savo įprastinį 
pavasario koncertą.

Sambūris taip pasivadi
nęs, pagerbdamas savo pir- 
mataką, tada mišrų chorą 
„Dainą” (1931-1954). Visą 
tą laiką šioj o muzikinė va
dovė buvo L. Bekerskienė, 
kelerius pirmutinius metus 
ji dirigavo ir antrajai „Dai
nai”. Jai pasitraukus, cho
ras jau nebeturėjo pasto
vaus dirigento. Jie keisda
vosi kas metai. Vietoje ne
atsirandant lietuvio muzi
ko, vadovais tenka kviestis 
kitataučius. Niekas taip ne
pakenkia meno sambūriui, 
taigi ir chorui, kaip nuola
tinė dalyvių kaita (vieni iš
eina, nauji ateina) ir pasto
vaus vadovo stoka.

Pradžioje choras buvo 
subūręs apie 30 vyrų. š. m. 
koncerto dieną scenoje su
skaitėme jau tik 16 daini
ninkų. Kad ir netekęs kelių 
išlavintų ir stipresnių bal
sų, choro pirmininkas, jo 
nuolatinis įkvėpėjas, padrą
sinto jas ir palaikytojas — 
kun. Ant. Dranginis — ne
nuleidžia rankų. Nuostabia 
ištverme, kaip galėdamas, 
rūpinasi sambūrį išlaikyti 
gyvą. Jo pastangomis prisi
kalbinta dirigentė antroji 
lietuvių parapijos vargoni
ninkė, jaunutė Cheryl To- 
boll. Sambūris vėl atkunta 
ir net ruošiasi dalyvauti 
Lietuvių Dainų šventėje 
Toronte.

Š. m. jo koncerto progra
ma susidėjo iš 15 dalykų: 
M. K. Čiurlionio „Ant kalno 
gluosnys”, J. švedo „Bal
nok, tėveli”, J. Naujalio 
„Lietuva brangi”, T. Ma- 
kačino ”čia mano tėvynė”,
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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

M. Budriūno „Pjovė lankoj 
šieną”, S. Sodeikos „Nakti
gonės daina”, A. Vanagaičio 
„Mes be Vilniaus nenurim
sim”, St. Šimkaus „Karei
vių daina”, A. Mikulskio 
„Už aukštų kalnų”, J. Stro- 
lia „Vai ūžia, ūžia”, A. Mi
kulskio „Kalniškės mūšis”, 
S. Graužinio „Jau pravertos 
dvaro stonios”, Vyt. Juo- 
zapaičio „Gromatėlę para
šiau”, St. Šimkaus „Vai čiū
čia liūlia”, Vyt. Juozapaičio 
„Apynėlį nuraškysiu”. Su 
kiekviena daina angliškai ir 
lietuviškai publiką supažin
dindavo Daina Buivytė.

Baltimoriečiams naujovė 
buvo dvi clevelandiečio A. 
Mikulskio komponuotos dai
nos. Dainuojant jo „Kalniš
kės mūšį”, sakytinį įtarpą 
rečitavo kun. A. Dran
ginis. Taip pat labiau pub
lika plojo už T. Makačino 
dainą ir už „bisą” — „Ra- 
movėnų maršą”.

Pirmojoj koncerto daly
je, kaip dažnai esti, buvo 
jaučiamas šioks toks balsų 
nuvėsimas, tartum pavargi
mas, bet antrojoj daly vyrai 
atsigavo ir savo uždavinį 
atliko, neapvylę klausytojų. 
Visa programa — vien tik 
lietuvių muzikų kūriniai. 
Vadovė pati skambino for
tepijonu ir dirigavo. Liet, 
dainai atsidavusius vyrus 
ir naująją dirigentę publika 
nuoširdžiai priėmė. Įverti
nant jos triūsą, „Dainos” ir 
Baltimorės lietuvių vardu 
jai per petį perjuosta liet, 
tautinė juosta. Pašnekinta, 
Toboll pasisakė mėgstanti 
lietuvišką dainą, iš įvairių 
raštų stengiasi susipažinti 
su lietuvių tauta ir kultūra. 
Net prasitarė, kad, jei reik
tų jai pasirinkti tautybę, 
tai pasirinktų lietuvių. La
bai susidomėjo, sužinojusi, 
kad Čiurlionio yra parašyta
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PASAULIO LIETUVIŲ DIENOS
RENGIAMOS TORONTE, KANADOJ 

1978 BIRŽELIO 28 — LIEPOS 3

VYKS ŠIE RENGINIAI: 
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SEIMAS 
V-JI KANADOS IR JAV LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ 
PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS

TUO BUS PAMINIMOS LIETUVOS VALSTYBĖS NEPRIKLAUSOMY

BĖS ATSTATYMO 60 METŲ IR TAUTINĖS OLIMPIADOS KAUNE 40 

METŲ SUKAKTYS

KVIEČIAME RUOŠTIS IR DALYVAUTI! 
JŪS ESATE LAUKIAMI!

PLD ORGANIZACINIS KOMITETAS
1011 COLLEGE ST., TORONTO, ONT. 
CANADA M6H 1A8

simfoninė poema „Jūra”, 
norėtų palyginti su Debus- 
sy „La mer”, bet Baltimo
rėje neturime įgrotos anos 
Čiurlionio kompozicijos.

Senieji chorų vadovai — 
vargonininkai sensta ir 
miršta, o iš lietuvių jauni
mo pakaitų beveik nėra. Ir 
mūsų „Dainos” chorą suda
ro daugiausia vidutinio am
žiaus, pražilę ir net gerokai 
senyvi dainininkai (vienas 
jų, Lietuvių Tautinio Namo 
valdybos pirm. B. Karpius, 
bebaigiąs 80 metų). Beveik 
pusė, su kun. Dranginiu 
priešaky, senosios ateivių 
kartos čiagimiai. šiuo metu 
jau nedidelė Baltimorės lie
tuvių nausėdija džiaugiasi, 
kad turi 3 tautinių šokių 
ratelius, o atskiro jaunųjų 
dainos sambūrio nėra nei 
vieno. O juk galėtų susida
ryti ir dainuojančių jaunuo
lių ratelis, čia augęs poka
rinių ateivių jaunimas no
riai buriasi į sporto klubą, 
kuris prieš keletą metų pra
sidėjo su 20 narių, o šiuo 
metu jau turi 87.

Kiekvienai lietuvių gy
venvietei choras gal labiau 
reikalingas, negu kokia kita 
tautinė veikmė. Nesmagu 
prisiminti, kai anksčiau, kol 
dar nebuvo „Dainos” choro, 
paminint 16-tąją Vasario, 
kun. Dranginis salėje pra
dėdavo himnus, o iš publi
kos silpnai jam tepritarda-

WANTED CARBIDE AND/OR 
METAL SAW SHARPENER 

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

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

Mondąy through Friday 
for appointment.

Saturday interviews arranged.

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 
_____ ______________________ (16-251 

vo. Nors lysk Į žemę iš gė
dos: ne tik Amerikos him
ną, bet ir savo tautos gies
mę tik padrikai, be dvasios, 
šiaip taip pagiedodavo.

Dabar būklė kita, nebe
reikia baimintis, nes „Dai
nos” vyrai ne tik užpildo 
šią spragą, bet ir bažnyčio
je yra kam lietuviškai pa
giedoti. Jie paįvairina pro
gramą kasmetinėje Lietu
vių Dvidienio šventėje, ren
giamoje miesto aikštėje. 
Lietuvių šv. Alfonso bažny
čia nustotų savo tautinio 
pobūdžio, jei net ir iškil
mingomis progomis niekas 
negiedotų lietuviškai.

Baltimoriečiams būtų di

WĄNTED AT ONCE
lst Class Skilled

SEWING MACHINE MECHANIC
EXPERIENCED ON UN1ON SPECiAL 39500 & 52800, SINGLE NEEDLE 
& 269 BAR-TACKER. MODERN FULLY AIR CONDIT1ONED PLANT. 

SALARY COMMENSURATE WITH EXPER1ENCE & ABILITY. 
APPLY CALL OR SEND RESUME

HEMCO INC.
P. O. Box 211

Newton Grove, N. C. 28366
Call collect 919-594-1968

(20-22)

REGISTERED NURSES
WITH SUPERVISORY ABILITIES

• Full time and Part time.
• Mušt be interested in providing excellent nursing care.
• Beautiful residential aera.
• Pleasant working conditions.
• Free parking.
• Free meals.
• 11 p. m. — 7 a. m.
• Every other weekend off.
• Competitive salary.
• Blue Cross, Blue Shield & Major Medical.
• Shieft differential.
• Paid vacation plan.
• Paid holiday plan.
Progressive, skilled nursing facility in the Western Hills 
area. Call Director of Nursing 8 a. m. to 3 p. m.

513-941-0787

TOOL AND DIE 
JOURNEYMEN

Excellent chance for individual to enter a medium-sized 
metai finishing plant. Experience in moldings and form 
dies a real plūs būt not a mušt. Excellent starting salary 
and superior fringe package. For appointment, call:

AMERICAN SUNROOF 
CORPORATION

313-285-4911, Ext. 246 or 247

An Equal Opportunity Employer

delė garbė, jei jiems atsto
vauti į Kanadą galėtų nu
vykti stambus, gerai išla
vintas, dainininkų būrys. 

Rodos, visi sutinka, kad lie
tuviška daina yra viena 
svarbiausių mūsų tautišku
mo savybių, taipgi ir viena 
priemonių lietuvybei palai
kyti. Choras šioje srityje 
nieku kitu nepamainomas. 
Užtat Baltimorės „Dainos” 
choro vyrai, o ypač jų vado
vo kun. A. Dranginio pa
stangos, vertos didžiausios 
visuomenės paramos ir dė
kingumo. Jam padeda choro 
valdybos narys Just. Bui- 
vys. (m)
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■ Chicagos lietuviai
ANTANAS JUODVALKIS

VAKARAS SU 
LIETUVIAIS 

ABITURIENTAIS

Lietuvių Moterų Federa
cijos Chicagos klubo valdy
ba, talkinant Motinų komi
tetui, jau eilę metų, rūpina
si aukštesniąsias mokyklas 
baigusių lietuvių pristaty
mu plačiąjai Chicagos lietu
vių visuomenei. Abiturientų 
pristatymas įvyko š. m. ge
gužės 20 d. Sheraton Inn 
viešbučio salėse. Dalyvavo 
55 abiturientai ir apie 350 
jų tėvų bei svečių.

Ąžuolui Stelmokui gro
jant maršą, į salę įžygiavo 
dailiai pasipuošę abiturien
tai ir užėmė skirtas vietas. 
Programai vadovavo Antro 
kaimo aktorius Eugenijus 
Būtėnas, o kiekvieną abitu
rientą atskirai iššaukė ir jį 
aptarė klubo pirmininkė 
Matilda Marcinkienė. Moti
nų komiteto pirmininkė 
Joana Krutulienė berniu
kams prisegė po gvazdiką, 
o mergaitėms įteikė po ro
žę. Pristatymas užtruko 
apie valandą laiko, atseit po 
minutę kiekvienam abitu
rientui.

Praėjusių metų kolegų 
vardu abiturientus pasvei
kino Margarita Kulytė. Ji 
linkėjo ne tik siekti mokslo 
aukštumų,’ bet ir nepasi
mesti amerikoniškoje jūro
je, o išlikti gerais lietuviais, 
pavergto krašto kovotojais.

Gen. konsule Juzė Dauž- 
vardienė, kaip visada, rado 
tinkamą žodį jaunajam lie
tuvių atžalynui. Pasidžiau
gė gausiu prieaugliu ir lin
kėjo glaustis prie lietuviš
kos visuomenės bei dirbti 
lietuviškos kultūros ir lie
tuvybės išlaikymui.

Baigusiųjų vardu jauna
sis A. Rušėnas humoristi
nėje formoje papasakojo 
apie tolimesnių studijų pa
sirinkimą, tikintis rasti ma

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
1l/i% — 6 metų su $1,000, minimum. 
7’/2% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6 % % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
0*/}% — 1 metų su $1,000, minimum.

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

SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY FJ8.L.I.C.

aini 
ttiony 

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

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

Juokas Gribauskas, vedėjas

žai darbo, o daugiau laisva
laikio saviems malonu
mams. Bet ką tik bandė 
studijuoti, visur reikėjo 
pirma įdėti daug darbo, o 
tik tolimuose horizontuose 
matėsi ir malonumų pro
švaistės. Dėkojo tėveliams, 
Moterų Federacijos klubo 
valdybai, Motinų komitetui 
už šio vakaro surengimą, o 
gen. konsulei ir praeitų me
tų absolventams už gražius 
ir prasmingus linkėjimus.

Šio vakaro vadovas Eug. 
Būtėnas, palinkėjo jaunie
siems kolegoms siekti mok
slo aukštumų, kaip ir jis 
daręs ir šį pavasarį gausiąs 
bakalaurą iš fotografijos.

Pirm. M. Marcinkienė ne 
tik sveikino, bet linkėjo ne
pamiršti šalia pagrindinių 
dalykų ir lituanistinių. 
Jiems studijuoti Lietuvių 
Fondas yra pažadėjęs sti
pendijas.

Šių metų abiturientų tar
pe neatsirado daug talentų 
tik Arūnas Pemkus pa
skambino porą dalykėlių, o 
Dudėnaitė paskaitė savo 
kūrybos.

Sveikinimo reikšmingą 
žodį ir kartu invokaciją su
kalbėjo dr. kun. Kęstutis 
Trimakas.

Jaunieji abiturientai bu
vo labai tvarkingai ir puoš
niai apsirengę, mandagūs ir 

drausmingi, širdį džiugino 
toks gausus jų būrys. O jie 
buvo surinkti iš plačiosios 
Chicagos apylinkės ir su
burti į vieną vietą visų 
džiaugsmui ir pasigerėji
mui. Pagarba visiems tėve
liams, ypač mamytėms taip 
puikiai p a s i r u ošusiems 
šioms iškilmėms. Moterų 
Federacijos Chicagos klu
bas ir Motinų komitetas at
liko nelengvą, bet prasmin
gą ir pagirtiną darbą. Klau
sytojus džiugino, kad dau
guma abiturientų yra baigę 

lituanistines mokyklas ir 
lanko Pedagoginį Institutą.

Jauniesiems abiturien
tams linkime neatitrukti 
nuo lietuviškos visuomenės, 
o jungtis į lietuviškas orga
nizacijas ir tęsti lietuvybės 
išlaikymo ir Lietuvos vada
vimo darbą.

HAMILTONO AIDAS IR 
SOLISTAS STRIMAITIS 

CHICAGOJE

Hamiltono mergaičių cho
ro "Aidas” ir solisto Rimo 
Strimaičio koncertas įvyko 
š. m. gegužės 21 d. Jaunimo 
Centro didžiojoje salėje, 
žmonių prisirinko bemaž 
pilna salė ir balkonas.

Be jokio pranešimo ar 
sveikinimo žodelio, kaip 
esame įpratę, scena prasi
vėrė ir išvydome jaunyste 
žydinčias, tautiniais rūbais 
pasipuošusių 40 mergaičių. 
Pilna to žodžio prasme — 
mergaičių, nes visos yra 
aukštesniųjų mokyklų auk
lėtinės 14-17 metų amžiaus. 
Jaunasis choro vadovas, 
muzikas Jonas Govedas ne
daug tesiskiria nuo savo 
chorisčių: gyvas, greitas, 
dailus.

Pirmoje dalyje mus pra
džiugino 4 dainomis, sukur
tomis J. Govedo, A. Budriū- 
no, A. Mikulskio ir S. Šim
kaus. Atvangai solo porą 
dainų padainavo solistas Ri
mas Strimaitis, akompa
nuojant tam pačiam muzi
kui J. Govedui. R.‘Strimai
tį jau pažįstame iš operų 
pastatymų, kur jį matėme 
pagrindiniuose vaidmenyse. 
Choras ir solistas kartu pa
dainavo K. Kavecko "Susi
tikt tave norėčiau, sulaukęs 
publikos karštų plojimų ir 
pakartojimo. Vėl choras pa
dainavo A. Bražinsko ir M. 
Vaitkevičiaus porą dainų, 
publikos išprašytų net pa
kartojimo. Pirmąją dalį 
baigė solistas Strimaitis J. 
Karoso "Trimis seselėmis".

Po pertraukos pasirodė 
kitomis spalvomis apsiren
gęs choras ir padainavo vėl 
4 dainas, sulaukęs ir vėl 
gausių katučių. Solistas 
Strimaitis su choru padai
navo E. Toseli "Serenadą”, 
sulaukęs triukšmingų ploji
mų ir buvo priverstas bi- 
suoti. Po to, vėl choras pa
dainavo M. Noviko tris dai
nas. Koncertą užbaigė cho
ras su solistu Strimaičiu, 
padainavę L. Denzos "Funi- 
culi - Funicula", sulaukęs 
publikos karštų plojimų ir 
turėjo bisuoti.

Koncertas laikytinas pa
vykusiu, atsilankė daug 
žmonių, kurie pasidžiaugė 
lietuviškai daina ir tuo pa
čiu parėmė jaunųjų pastan
gas. Visi šaukiame, kad 
jaunimas reikia remti ir 
duoti jiems kelią, šį koncer
tą organizavo jaunimas ir 
pats jaunimas jį išpildė, tai 
turėjo žmonės salėje netilp
ti, o vis dėlto matėsi treje
tas tuščių eilių. Pats kon
certas pakuteno ne vieną 
jautresnę širdį, matant tokį 
didelį jaunų veidų būrį. Su

prantame, kad vadovui mu
zikui J. Govedui nelengva 
su tokiu žaliu jaunimėliu 
susitvarkyti, tad atsiekti 
rezultatai, tuo labiau yra 
džiuginantys.

Po koncerto PLJS Ryšių 
centro narė Rūta Nainytė- 
Sušinskienė padėkojo sve
čiams už tokį puikų koncer
tą, choristes apdovanojo 
puikiu rožių krepšių, o vy
rams prisegė po gvazdiką. 
Visus pakvietė į kavinę pa
bendrauti.

Kavinėje, PLB pirm. Br. 
Nainys dėkojo choro vado

LIETUVIU DAINOS 
AMERIKOJE

Mūsų senosios išeivių kartos išlaikyti kultū
riniai lobiai.

Antrasis rinkinys: lyrinės liaudies dainos.
Surinko ir suredagavo Dr. Jonas Balys.

41+342+12 psl. Yra 702 dainos su aiškinimais, 
bibliografija, angliška santrauka, dainininkų ir rin
kėjų nuotraukomis. Dainos buvo užrekorduotos 
1949-52 m.

Kaina $8.00. Galima gauti šių laikraščių adm.: 
"Dirva", "Darbininkas", "Draugas", "Keleivis", 
"Lietuvių Dienos", "Naujienos".

Studentams ir AABS nariams kaina $6.00,.jei 
užsisakoma tiesiog iš Leidyklos: Lithuanian Folk
lore Pub., 1105 Chiswell Lane, Silver Spring, Md. 
20901.

Visos pajamos už šią knygą bus panaudotos to
limesniems serijos "Lietuvių Tautosakos Lobynas" 
tomams išleisti.

Leidykla jokių pašalpų nei iš lietuvių, nei iš 
amerikiečių įstaigų ar fondų nėra gavusi.

Š. M. BIRŽELIO MĖN. Iš SPAUDOS IŠEINA 
m o no g r a f i j a 

GENEROLAS
POVILAS PLECHAVIČIUS

Knyga 300 psl., gausiai iliustruota, kietais viršeliais 
su aplanku.

Kaina — $9.00.
Užsakymus siųsti: KARYS

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, N. Y. 11207

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

Būsime dėkingi jei prisidėsite savo auka prie šios statybos 
įvykdymo.

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

ALKOS Direktoriatas
— —— ~ ------ (Atkirpti) - ------ — — — —

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

Dabar siunču:
□ visą auką $....... □ dalį aukos $.......

Čekius rašyti ALKA vardu. Aukos atskaitomos nuo mokesčių 
(1d. N r. 23 7227294).

Vardas Pavardė Adresas

vui, solistui ir visoms cho
ristėms už tokį puikų kon
certą. Nepamiršo ir choro 
administratoriaus Jeronimo 
Pleinio ,ant kurio pečių gu
la visi choro ūkiniai rūpes
čiai ir reikalai. Taip pat pri
minė, kad visą ruošos darbą 
Chicagoje išnešė PLJS Ry
šių Centro pirm. Mindau
gas Pleškys.

Rengėjai džiaugiasi, kad 
gautas pelnas palengvins li
tuanistikos seminaro ruošą, 
o chorui dėkoja už paauko
tą priklausanti honorarą.
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IMMEDIATE OPENINGS
JOURNEYMEN 

TOOL & DIE MAKERS 
2ND and/or 3RD Shift

Openings are for eigth (8) hrs. shift. 
Mušt have a journeymans card. Pros- 
pects for consistent full time work 
are cxcellent. Twelve (12) paid holi- 
days annually. Superior fringe bene
fits and insurances. Effective 5-1-78 
starting wage is $7.78 per hour with 
automatic increase to $7.98 in 39 
days.

APPLY IN PERSON AT:
ANDERSON-BOLLING MFG.

E. SAVIDGE ST.
SPR1NG LAKE, MICHIGAN 49456 

Phone: 616-842-8220
An Eaual Opportunity Employer

(21-25)

WANTED 
IMMENDIATELY 
BORING MILL 
OPERATORS

Superior Benefits
TOP WAGES 
EXCELLENT 

WORK1NG CONDITIONS

DEMCO
411 S. Fort

Detroit, Michigan 48217
(16-25)

WANTED JOURNEYMEN

TOOL & DIE MAKERS
IMMEDIATE OPENINGS

We have Severai openings for Journeymen Tool and Die 
Makers in our manufacturing facility located in the 
Nevvark Industrial Park. We provide excellent starting 
pay and all company paid fringe benefits. Starting rate 
$6.78 per hour. Top rate $7.32 per hour.

Apply at

WALKER 
MANUFACTURING

ROUTE 2, INDUSTRIAL PARK 
HEBRON, OHIO 43025
An Equal Opportunity Employer

L
 CLEVELANDO 

PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

• 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 9 D. Pensininkų 
klubo gegužinė.

• LIEPOS 16 D. Clevelando 
Balfo skyriaus gegužinė.

• LIEPOS 23 D. gegužinė 
DMNP parapijos sodelyje.

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

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

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

• Rugsėjo 9 D. koncertas. 
Rengia Clevelando birutietės.

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

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

• SPALIO 7 IR 8 D.D. — 
Lietuvių klubo kultūrinės pre
mijos įteikimo balius ir Lietu
vių namų penkerių metų su
kakties minėjimas.

• SPALIO 8 D. DMNP para
pijos tradicinė vakarienė.

• SPALIO 14 D. abiturientų 
pristatymas-balius. Rengia LB 
Ohio apyvardos valdyba.

• SPALIO 21 D. Lietuvių 
Namų apatinėje salėje Įvyks 
Clevelando Ramovėnų Choro 5 
metų sukakties minėjimas.

• SPALIO 28 IR 29 D. Lie
tuvių Dienos. Rengia LB Cle
velando apyl. valdyba.

• LAPKRIČIO 4 D. Ohio 
Lietuvių Gydytojų Draugijos 
metinis suvažiavimas ir balius 
Lietuvių namuose.

• LAPKRIČIO 5 D. Lietu
vių Skautų Sąjungos 60 metų 
sukakties minėjimas.

• LAPKRIČIO 11 D. Žalgi
rio šaulių kuopos parengimas 
Naujos parapijos salėje.

• LAPKRIČIO 18 D. Lietu
vos kariuomenės šventės mi
nėjimas Lietuvių Namuose. 
Rengia LKVS "Ramovė”

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

• GRUODŽIO 2-3D. Rimo 
Laniausko Meno paroda Lie
tuvių Namuose. Ruošia Korp! 
Giedra.

• GRUODŽIO 3 D. Dirvos 
koncertas.’

• Lietuviu klube penkta
dienio ir šeštadienio vaka
rais muzikantas groja pra
moginę muziką ir dainuoja 
populiarias dainas.

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

WANTED AT ONCE IST CLASS 
SKILLED 

BURNERS 
FITTERS 

WELDERS 
For steel plate weldments, experienced 
only. Hourly rate plūs overtime, day 
shift, paid hospitalization, insurance 
and profit sharing benefits. 

LOVEMAN STEEL CORP. 
5455 PERKINS RD. 

BEDFORD HTS., OHIO 44146 
216-232-6200. EXT. 18 

(22-31)

• Patria prekybos na
muose 794 E. 185 St. Cleve
lande, galima įsigyti nau
jų maisto produktų bei do- 
vaninių reikmenų. Turime 
naujų knygų, plokštelių, lie
tuviškų sveikinimo kortelių 
ir eilę kitų prekių. Prašome 
atsilankyti. Tel.: 531-6720.

CUSTODIAN

Couple or family for eth- 
nic Hali. Bent and utilities, 
plūs salary. Call: 442-7871 
or 261-9462. (21-23)

BAR MANAGER
for ethnic Hali. Call: 442- 
7871 or 261-9462. (21-23)

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

\VANTED JOURNEYMEN 
OR IST CLASS SKILLED 

DIEMAKERS 
Mušt be able to sėt up woik from 
blue print & close tolerance, and

DIE REPA1RMEN
Mušt be experienced on progressivc 
dies. Excellent wages and all coni- 
pany paid benefits.

GRANT 1NDUSTR1ES
33415 Groesbeck

Frasier, Mich. 48024 
313-293-9201 .* (19-25)

WANTED
DIE SETTERS
IST 8c 2ND SHIFTS

Experienced Die Setter needed by 
established Atlanta Mfgr. top pay, 
paid vacation, holidays, life insurance. 
hospitalization, free parking. Apply 
°r write Personnel Director, ATLAN
TA STOVE WORKS, 112 KROG ST„ 
N.E., ATLANTA, GA. 30307. (40-0 
524-0881. (22-31)

PATTERN GRADER
3 Years Experience

Flat Pattern Grading
Ladies Sportswear 

Free Parking
Paid Heaith Insurance

THE GROVE CO.
8300 Manchester, St. Louis, Mo. 63144

314-961-2345
(21-23)

MOKAME AUKŠČIAUSIA

UŽ SANTAUPŲ
C-

įnešus $1.000
12 mėnesių

NUOŠIMTI

PAŽYMĖJIMUS
Įnešus $1,000 
30 mėnesiu

įnešus 81,000
72 mėnesiams

KELSEY-HAYES 
CANADA LTD.

KELSEY-HAYES CANADA LIMITED
Requ!resthe Followlng

SKILLEDTRADES: 
MILLVVRIGHTS 

PRECISION GRINDERS
The MILLVVRIGHTS are requlred to malntain and 
fabricate plant productlon equlpment related to the 
trade, a knowledge of hydraullcs and pneumatlcs is 
essential
PRECISION GRINDERS are requlred to sėt up and 
operate various types of Preclsion Grlnding Machines 
and their related equipment and attachments to grlnd 
tools dies and machine parts as requlred to malntain and 
rebuild productlon tooling and equlpment related to the 
automotive parts industry.
THE SUCCESSFUL CANDIDATE:

Mušt possess a Journeymans (womans) 
Certificate or documented proof of experlence 
of 8 years in the Trade or a U.A.VV. Card.

THE REMUNERATION:
We offer an excellent automotive fringe benefit package 
and an excellent hourly rate.
Please apply to:

Manager Industrial Relatlons
KELSEY-HAYES CANADA LIMITED

309 Edis St. East
VVIndsor, Ont. N9A 2H1 (21-24)

inešu* $1.000
g IS mėnesiams

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

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖUž Įnašus mokame

už santaupas, išimtas iš pažymė-

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.

Superior Zovinn/
■and loan association

ATIDARYTA ŠEATAD1EN!AIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East 185th Street 

481-8552 
13515 Euclid Avė.

681-8100
32800 Center Ridge Road

779-5915

6712 Superior Avė. 
431-2497

Fšnc

14406 Cedar Avė. 
381-4280
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

MIRĖ A. MIKOLIŪNAS
Birželio 5 d. 7 vai. ryto 

mirė Clevelando visuome
nės veikėjas Antanas Mi
koliūnas. Laidojamas bir
želio 7 d.

PAGERBS KUNIGĄ 
G. KIJAUSKĄ

Birželio 18 d., sekmadie
nį, 4 vai. p. p. DMNP para
pijos salėje rengiamas kle
bono kun. G. Kijausko pa
gerbimas.

Komitetas maloniai kvie
čia visus atsilankyti.

LB CLEVELANDO 
APYLINKĖS VEIKLA
Gegužės 7 d. visuotiniam 

apylinkės susirinkimui nu
sprendus palikti tą pačią 
valdybą dar vieneriems me
tams ir davus jai teisę rei
kalingus narius kooptuoti, 
valdyba savo pirmam posė
dy nutarė pareigų persi
skirstymo nedaryti. Todėl 
Jurgis Malskis vėl pasilieka 
apylinkės pirmininkas, Vik
toras Mariūnas — vicepir
mininkas ir kultūros vado
vas, Pranas Karalius — se
kretorius, Bronius Gražulis 
— vicepirmininkas švieti
mo reikalams, Stasys Ast
rauskas — iždinininkas, Vy
tautas Biliūnas — parengi
mų vadovas ir Vladas Ba
cevičius — narys visuome
niniams darbams.

Iš PLJS pakviestos Pet
raitytė ir Lenkauskaitė jau
nimo reikalams.

Naujoji kontrolės komisi
ja: Stasys Mačys — pirmi
ninkas, Kazys Gaižutis ir 
Juozas Žilionis — nariai.

(vm)

• Simas Kudirka birželio 
16 d. kalbės apie savo per
gyvenimus ir JAV užsienio 
politiką sovietų atžvilgiu 
City Club, 320 Superior 
Avenue, Clevelande. Norin
tieji dalyvauti skambina
tel. 621-0082.

Gegužės 27 d. Clevelande sukūrė lietuvišką šeimą Živilė 
Kliorytė ir Linas Vaitkus, pasižymėję jaunuoliai lietuvių jau
nimo veikloje. Vestuvinėje puotoje dalyvavo daug svečių. Nuo
traukoje iš kairės: K. Kliorys, jaunieji Živilė ir Linas Vaitkai, 
Onutė Kliorytė, P. Vaitkus, R. Kliorienė ir L. Mikulionis.

V. Bacevičiaus nuotr.

• May Co. rengiamame 
”Po viena vėliava” tarptau
tiniame festivalyje birželio 
12 d. May krautuvėje mies
te, kuris vyks iki birželio 
16 d. nuo 11 iki 4 vai. p. p. 
kasdien, dalyvaus 23 tauty
bės su savo rankdarbiais ir 
maistu. Kviečiami visi atei
ti ir pasidžiaugti kitų tautų 
menu, pasižiūrėti indėnų 
brangenybių ir kaip ukrai
niečiai dekoruoja velyki
nius kiaušinius.

• Vincas Juodvalkis, bu
vęs clevelandietis, dabar 
gyvenąs Yucaipoje, Kalifor
nijoje, buvo atskridęs į Cle
velandą aplankyti savo duk
ters ir sūnaus ir pamatyti 
senus pažįstamus. Paviešė
jęs dvi savaites, grįžo at
gal į Kaliforniją.

Under 
One 
Flag 

June 12 to 16 
May Co.

Downtown 
7th floor!

m
may co

Ateikite ir, įsijungę j mūsų 
maisto įvairumą, apkeliau
kite pasaulį, smaguriaukite 
užkandžiais ir visokios 
rūšies skanumynais paga
mintų 22 įvairių tautų. Tai 
mūsų pagarba daugeliui 
etninių grupių, kurios padė
jo įkurti ir išvystyti mūsų 
miestą. Liaudies rankdar
biai ir tautinė muzika taip 
pat! Nuo 11 iki 4 vai. p. p. 
Sustokite priešpiečiams ar 
atvykite tam specialiai, 
parsineškite kai kurių 
gerybių namo šeimai. Bet 
nepraleiskite progos!

MES DUODAME IR KEIČIAME EAGLE STAMPS.

• O. Mikulskienės kank
lių muzikos studijos moki
nių šeštasis rečitalis įvyks 
birželio 11 d. 5 v. p. p. Lie
tuvių Namų didžioje salėje. 
Po programos bus kavutė. 
Visi maloniai kviečiami at
silankyti.

• Melbourno Dainos Sam
būrio (iš Australijos) kon
certas, kuris turėjo įvykti 
š. m. liepos mėn. 8 d., at
šaukiamas — neįvyks.

• Vacys Kavaliūnas kal
bės apie A. Kairio premi
juotą romaną ”Po Damoklo 
kardu” LB Clevelando apyl. 
vakaronėje birželio 9 d. 
7:30 vai. vak. DMNP para
pijos mažoje salėje.

KĘSTUTIS GAIDŽIŪNAS 
Statė Farm namų, aparta
mentų ir automobilių drau
dimas. Įstaigos telefonas — 
292-3605. (23-26)

• Vasario 16 proga pa
pildomai ALT Clevelando 
skyriuje gautos šios au
kos: V. Apanio 25 dol., D. 
Ješmanto 10 dol. ir V. Ake
laičio 4 dol.

Greitai parduodami 2 
sklypai po 40x100, arti 
miesto parko ir paplūdimio 
Sheffield Lake City Elyria, 
Ohio. Kaina $5000. Kreip
tis šiuo antrašu: J. S., 6805 
Angeles Road, Melbourne 
Beach, Fla. 32951. Telef.: 
(305) 724-8741. (22-23)

PRIEŠ TOLIMĄ KELIONĘ
Grandinėlės Australijon 

kelionės reikalams nuodug
niai aptarti ir nuspręsti š. 
m. birželio 11 d., 2:30 vai. 
p. p. E. Cleveland YMCA 
patalpose (grupės repetici
jų vietoje) yra šaukiamas 
grupės šokėjų ir muzikantų 
tėvų susirinkimas. Susirin
kime turėtų dalyvauti visi 
tėvai ,kurių jaunimas ryž
tasi atlikti ne eilinę Gran
dinėlės koncertinę išvyką.

Prieš tėvų susirinkimą, 
12:15 vai. p. p. vyks Gran
dinėlės pilna repeticija. Re- 
peticijon yra kviečiami visi, 
ir tėvai, ir grupės rėmėjai, 

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

LATVIAN ROOFING
Telefonas (216) 521-2182

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

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

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO 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.

ypač jaunimas (gal būsimi 
Grandinėlės šokėjai, muzi
kantai) pamatyti ir pažinti 
Grandinėle repetuojant.

(Is)

IŠNUOMOJAMAS KAM
BARYS su baldais vienam 
vyrui. Galima naudotis vir
tuve. Skambinti: 486-1336.

(23-24)

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nationvvide is on your sk*®

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



DIRVA
POSĖDŽIAVO VILTIES 
DRAUGIJOS VALDYBA

Birželio 3 ir 4 d. Cleve— 
landė posėdžiavo Vilties 
draugijos valdyba. Iš Chi- 
cagos buvo atvykę pirm. K. 
Pocius, vicepirm. J. Jurkū
nas ir sekr. dr. V. Dargis, 
kurie drauge su Clevelande 
reziduojančiais vicepirmi
ninkais J. Kazlausku, A. 
Laikūnu, P. J. Nasvyčiu ir 
Dirvos red. V. Gedgaudu 
aptarė visą eilę reikalų ir 
padarė atitinkamų nutari

Lietuvių plačiai gerbiamam buvusiam 
Vorkutos kankiniui, Yale universitete iš
mokslintam gydytojui

A. A.
DR. MYKOLUI DEVENIUI 

mirus, jo žmonai veikliai visuomenininkei 
ALENAI, jo dukteriai DALIAI, sūnums dr. 
ALGIRDUI ir inž. KĘSTUČIUI, žentui dr. 
KAZIUI BOBELIUI, Amerikos Lietuvių Ta
rybos pirmininkui, reiškiame nuoširdžią užuo
jautą ir giliai išgyvename liūdesį su jų šei
momis

Chicagos Lietuvių Tarybal
Korp! Neo-Lithuania mecenatui

A. A.

DR. MYKOLUI DEVENIUI 
mirus, jo žmonai ALENAI, dukrai DALIAI 
ir jos vyrui dr. KAZIUI BOBELIUI, sūnams 
dr. ALGIRDUI ir inž. KĘSTUČIUI su šeimo
mis reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą

Lietuvių Tautinių Namų dalininkui

DR. MYKOLUI DEVENIUI
mirus, žmonai ALENAI, dukteriai DALIAI 
su šeima, sūnums dr. ALGIUI ir inž. KĘS
TUČIUI su šeimomis ir kitiems giminėms 
reiškia nuoširdžią užuojautą

Brangiam L.S.T. Korp! Neo-Lithuania 
mecenatui

DR. MYKOLUI DEVENIUI 
mirus, žmonai ALENAI, sūnums dr. ALGIUI 
ir inž. KĘSTUČIUI, dukrai DALIAI ir žen
tui dr. K. BOBELIUI su šeimomis ir kitiems 
artimiesiems šią skaudžią valandą reiškiame 
mūsų visų giliausią užuojautą ir kartu su ju
mis gedime ir liūdime

L.S.T. Korp! Neo-Lithuania, 
Los Angeles

mų, kurie bus paskelbti vė
liau.

• Dirvos novelės konkur
sui gautos dar šios novelės: 
Justo — „Naktis pas jį”, 
Aguonos — „šizofrenikas”, 
Arūno — „Vieną gražy pa
vasarį”.

• Baltijos kraštu (Lietu
vos, Latvijos ir Estijos) 
diplomatai, reziduoją Ame
rikoje, gegužės 23 d. New 
Yorke turėjo pasitarimą. Iš 
lietuvių dalyvavo dr. S. A. 
Bačkis ir A. Simutis.

Korp! Neo-Lithuania
Vyr. Valdyba

Tautiniai Namai
Los Angeles

LIETUVOS ATSIMINIMŲ 
RADIJO LIETUVIŲ 

DIENA
„Lietuvos Atsiminimų” 

radijas, vadovaujamas prof. 
dr. Jokūbo Stuko kasmet 
rengia tradicinę lietuvių 
dieną — pikniką su įvairia 
ir turtinga programa, kurtą 
šiemet atliks: Moterų kvar
tetas „Vilija”, vadovaujant 
muz. Liudui Stukui; Tauti
nių šokių grupė „Liepsna”, 
vadovaujama Birutės Vai
čiūnaitės; Estų šokėjų gru
pė, vad. Ferdinand Rikka; 
Konopka lenkų šokių an
samblis ; Iškiliosios lietuvai
tės rinkimai „Mis Lithua- 
nia” 1978. Taip pat bus tė
vų pagerbimas jų dienos 
proga.

Piknikas įvyks birželio 18 
dieną, 1 vai. p. p. Progra
ma prasidės 3 vai. 30 min. 
p. p. ir šokiai 5 vai. grojant 
M. Matulionio orkestrui. 
Programa vyks po atviru 
dangum amfiteatre, kuris 
talpina 1000 žiūrovų. Lietu
vių Diena — piknikas įvyks 
bet kokiam orui esant. Yra 
didelis sklypas automobi
liams pastatyti nemoka
mas. Įėjimas 4 dol., studen
tams ir moksleiviams 2.50 
dol., vaikams iki 12 m. ne
mokamai. į

Piknikas įvyks Estų tau
tiniam parke, ir salėse, 
Route 528, Lakewood-Jack- 
son, N. J. bet kokiam orui 
esant. Tai pagrindinis radi
jo metinis renginys, todėl 
direktorius dr. J. Stukas 
maloniai kviečia visus lietu
vius atsilankyti.

• Lituanistiniai kursai 
šiemet įvyks Loyola of the 
Lakęs patalpose netoli 
Akron, Ohio. Kursai prasi
dės rugpiūčio 6 ir tęsis iki 
rugpiūčio 20. Mokestis, 
įskaitant kambarį ir mais
tą, $120. Studentai, kurięm 
trūksta lėšų, gali prašyti 
stipendijų iš Vydūnų Jau
nimo fondo šiuo adresu: Vy
tautas Mikūnas, 3425 W. 73 
St., Chicago, III. 60629. Re
gistracijos lapus galima 
gauti PLJS Ryšių Centre, 
2422 W. Marųuette Rd., 
Chicago, III. 60629. Kursuo
se kviečiami dalyvauti visi, 
kurie yra baigę gimnaziją 
ir pajėgia lietuviškai kal
bėti bei raštyi.

• Vincas Pavilčius per 
mūsų bendradarbį A. Juod
valkį Chicago j e įteikė Dir
vai paremti auką 25 dol., li
kutį nuo a. a. Onos Kryže
vičienės laidotuvių aukų, 
paskirstytų spaudai.

Ačiū už auką.

• Lietuvių rašytojų drau
gijos valstybos posėdyje 
gegužės 13 New Yorke nu
tarta LRD premiją, prade
dant 1979 m., skirti tarp 
vasario 10 ir kovo 10. Kny
gų vertinimo komisija su
daroma 1978 m. rugsėjo mė
nesį. Vėliausia data kny
goms gauti — sausio 31 d. 
Premijai įteikti ruošiami
literatūros vakarai.

1 1978 METU DIRVOS NOVELĖS 
KONKURSAS

TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 
temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui Įteikti data: 1978 metų 
birželio 15 d.

| ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲŠTI: Dirva, Novelės 
Konkursas, P. O. Box 03206, Cleveland, Ohio 44103.

Į PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašo
mi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant 
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su 
autoriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono nume
riu. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažy
mėta: nelaimėjus — neatplėšti. »

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui bus įteikta 600 dole
rių premija. Konkurso skelbėjas turi teisę premi
juotąją novelę be papildomo atlyginimo spausdinti 
Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Auto
rius gali premijuotąją novelę spausdinti antruoju 
leidimu.

| NEPREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų au
toriams arba paliekami naudotis. konkurso skelbėjui 
atskirai sutartomis sąlygomis. ;

JURY KOMISIJA paprasta balsų dauguma sprendžia, kas 
premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti. Jeigu 
komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė 
nepremijuotina, premija tais metais neskiriama ir 
perkeliama į ateinančius metus.

i Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
L. Mūrelis, Chicago ....27.00
V. Rusa, Bankstown .... 2.00
A. Naujokas, Norridge .. 5.00
K. Narbutaitis,

Great Lakęs ................ 5.00
B. Narbutas, Toronto .... 4.80 
Tėv. dr. T. Žiūraitis,

Washington ................ 5.00
S. Baras, Chicago............. 7.00
Detroito mergaičių choro

tėvų komitetas............. 15.00
J. Miglinas, Chicago .... 3.00
A. Petrikas, Great Neck 2.00
V. Kačinskas, Chicago .. 7.00
S. Jučas, Hot Springs .... 5.00
N. Young, Tuscon ......... 2.00
V. Beleckas, Brooklyn .. 7.00
K. Cicėnas, Woodrige .. 2.00
B. Bagdonas, Palos Park 5.00
A. Tveras, Chicago......... 13.00
Jūrų šaulių Švyturio

kuopa Detroite.............10.00
Dr. R. Sakalas,

Vero Beach ................ 12.00
V. Janukaitienė, Detroit 5.00 
Dr. D. Degėsys, Cleveland 12.00 
M. Aukštuolis, Cleveland 2.00
A. Petrauskas, Dearborn 7.00
V. Lenkevičienė, Chicago 7.00
A. Keliuotis, Chicago .... 2.00 
VI. Mažeika, Caracas .... 12.00 
E. Bumelis, Lakeside .... 7.00
A. Meilus, Parma ..........10.00
S. Čepas, Weston............. 1.00
J. Byla, Waterbury .... 2.00

A. A.

Mielam Klubo nariui, Santa Monikos 

pirmtakūnui,

DR. MYKOLUI DEVENIUI, 
amžinybėn staiga iškeliavus, Jo žmonai ALE
NAI ir visai jų šeimai, gilią ir nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Santa Monikos Amerikos 
Lietuvių Klubas 

Santa Monica, Calif.
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B. Bugenis, Detroit......... 7.00
A. JančĮzs, Gulfport......... 2.00
J. Budrys, Strongsville .. 7.00 
V. K. Karalius, Baltimore 2.00 
Inž. P. J. Nasvytis,

Willoghby .................... 7.00
I. Černis, W. Bloomfield .. 2.00 
V. Abraitis, Palm Cost .. 7.00
M. Bieliūnas, Centerville 2.00
J. P. Vaičaitis,

St. Petersburg ............. 8.00
H. Kmitas, Los Angeles .. 7.00 
ALT S-gos Cicero skyrius 30.00
P. Nevulienė, Eastlake .. 7.00 
A. Aglinskas, Chicago .. 2.00
L. Saudris, Lebanon .... 3.00 
J. Liubinas, E. Chicago 2.00
A. Ambraziūnas,

Los Angeles ................ 5.00
Dr. V. Gruzdys, Euclid .. 7.00
A. Kašuba, Deltona......... 5.00
B. Užemis, Hot Springs .. 2.00
T. Bogušas, Boston......... 2.00
D. Brazdžionis,

Los Angeles ................ 7.00
M. Lembertienė,

Santa Monica ............. 10.00
K. Narbutaitis, Cleveland 2.00
M. Jasėnas, Binghamton 7.00
L. Žitkevičius, Brooklyn 3.00
J. Chodakauskas, Belevue 3.00
K. Palubinskas, Cleveland 7.00
LMKF Chicagos Klubas 25.00 
J. Meiliūnas, Preston .... 1.56 
A. Sagys, Cleveland .... 2.00 
A. Ūselis, Chicago ......... 2.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.
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