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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

"Vokiečių klausimas”
Apie jį nekalbama, bet galvojama

Vytautas Meškauskas

Nors pereitą savaitę šio kraš
to dėmesio centre buvo Egip- 
to-Izraelio taikos sutartis, ku
rią net didžiausi optimistai va 
dino tik taikos kertiniu akme
niu, nes tolimesnei statybei ne 
buvo nei planų nei medžiagos, 
bet pasaulis dėl to nebuvo su
stojęs (žiūr. politinę apžvalgą) 
tačiau įvykiai kitose pasaulio 
vietose gali turėti didelės įta
kos į jos raidą. Jei Sovietų Są
junga ateityje norės turėti lais 
vas rankas Tolimuosiuose ir 
Art. Rytuose, ji turėtų Euro
poje ieškoti bendros kalbos. 
Faktinai tą procesą ji pradėjo 
su 1975 m. Helsinkio sutarti
mi, bet tąsyk ji galėjo statyti 
savo reikalavimus, nes jos svar 
blausios karinės pajėgos buvo 
sukoncentruotos kaip tik V aka 
ruošė. Nūdien dalį turėtos per
svaros sovietai yra priversti 
permesti kitur ir už tat jie ga
lėtų dėl savo vakarinio fronto 
saugumo padaryti kai kurių
nuolaidų. Taip galvojant tuo
jau susiduriame su vadinamu 
‘vokiečių klausimu’. Iš tikro 
jis jau nuo pereitų metų vasa
ros neapleidžia pasaulinės 
spaudos puslapių. Nieko tik
ro, nieko konkretaus, bet kaž 
kas vistiek vaidenasi. Paga
liau kovo 12 d. Der Spiegei pa 
sirodė su vokiečių ereliu ant 
viršelio, kuris savo naguose tu
ri Rytų Vokietijos herbą.

Atrodo, kad apskritai imant 
vokiečiai laikėsi to recepto, ku
rį prancūzams po 1870 metų 
karo, atplėšusio iš Prancūzijos 
Alzasą ir Lotaringiją, davė jų 
patriotas Leon Gambetta: 
‘niekada nekalbėti, bet visa
dos galvoti’. Tokia laikysena 
taip nuramino vakariečius ir 
rytiečius, kad įsivyravo pažiū
ra, kad dėl jų bendro labo Vo
kietija neturėtų būti suvieny
ta ir patys vokiečiai su tuo ap
siprato. Ar vokiška Austrija 
nėra atskira valstybė? Ir jei 
taip, kodėl tokia pat negalėtų 
būti Rytų Vokietija?

Iš tikro yra taip, kad Rytų 
Vokieitja, kuri turi aukščiau
sią pragyvenimo lygį tarp vi
sų sovietų satelitų, gali tokį iš
laikyti tik dėl Vakarų Vokieti
jos, tikro ūkinio milžino, nuo
latinės paramos. Tos paramos 
netekimas sumažintų tą stan
dartą, pareikalautų naujų 
griežtų priemonių ir didesnės 
jėgos joms įgyvendinti, visa 
tai nesiderina su nūdieniais 
Maskvos interesais. Kaip tik 
tai išnaudoti ir ragina Bonnos 
seimo socialdemokratų frakci
jos vadas Herbert Wehner, ku 
ris turėtų būti labai geras 
Maskvos politikos žinovas, nes 
pats buvo komunistas ir ilgus 
metus praleido Maskvoje.

Jei Maskva ne dėl savo gerų 
norų, bet reikalo yra reikalin
ga atlydžio, kodėl nebandyti 
jį pasiūlyti, žinoma už tam tik 
rą kainą. Kodėl nepareika
lauti už abipusį kariuomenių 

sumažinimą, NATO ir Varšu
vos pakto paleidimą ūkinės 
unijos tarp abiejų Vokietijų, 
kurią - kaip praktika parodo - 
paseks ir politinė unija.

Yra ženklų, kalbančių kad 
sovietams tokia kombinacija 
gali būti priimtina, kas sukėlė 
aliarmo skambučius Prancū
zijoje ir Lenkijoje. Pastarosios 
saugumas, Vokietijai susivieni 
jus, priklausys tik nuo Sovietų 
Sąjungos. Vakarų Vokietija 
Oderio-Neises linijos niekados 
nepripažino pastovia siena. 
Toks Lenkijos būkštavimas 
dėl ateities gali sutapti su 
Maskvos interesais - lenkai sa
vanoriškai prie jos daugiau 
glaustųsi.

Susivienijimo galimybė ne
maloni ir prancūzams, kurie 
bijo Vokietijos įsigalėjimo Va
karų Europos ūkinėje bendruo
menėje. Jei su tokia grėsme 
reikia skaitytis jau dabar, kas 
bus kai prie Vakarų Vokietijos
prisidės Rytų Vokietija? Le 
Monde vyr. redaktorius And
re Fontaine taip klausia: ‘Ar
gi neatrodo visai logiška, kad 
ilgainiui susivienijimas yra vi
sai įmanomas, ypač, jei santy
kiai tarp Vakarų Vokietijos ir 
JAV daugiau atsipalaiduotų, 
o Sovietų Sąjunga susidurtų su 
kitais sunkumais?’

Tiesa, tuo Prancūzijoje da
bar dar niękas netiki, tačiau 
greitai galinti susidaryti kita 
padėtis, kad ir dėl santykių 
įtempimo su kiniečiais, kuri 
galėtų priversti Sovietų Sąjun
gą atleisti tuos varžtus, kuriais 
ji laiko Rytų Vokietiją. Dabar 

(Nukelta į 2 psl.)

Kristijono Donelaičio lituanistinių mokyklų tėvų komitetas 1978-1979 mokslo metų. Iš kai
rės sėdi: Birutė Sasnauskienė — pareng. vadovė. Jonas Variakojis — tėvų komiteto pirm., Alė 
Steponavičienė — vicepirm. Stovi: Jonas Maleška — ūkio reik.-ved., Leonora Lirgamerienė — ižd. 
pav., Zita Deveikienė — pareng. vad. pavad., Kęstutis Kirvaitis — spaudos atstovas, Aušra 
Izokaitienė — pareng. vad. pavad., Antanas ' Jarūnas — ižd., Aušra Šaulienė — sekr. ir Alek
sas Pocius — pagelb. ūkio reik. ved. J. Tamulaičio nuotr.

Kristijono Donelaičio aukštesniosios lituanistinės mokyklos mokytojų taryba. Iš kairės: 
mokytojai Jonas Jasaitis, Bronė Stravinskienė, insp. Jonas Bagdonas, vicedirekt. Danutė Bin- 
dokienė, direkt. Julius Širka, akord. Arūnas Polikaitis, Vida Kazlauskaitė, muz. Vytautas Gu
tauskas ir Regina Kučienė. J. Tamulaičio nuotr.

Kr. Donelaičio mokyklai 20 metų
Po Antrojo pasaulinio ka

ro, Chicagoje apsigyvenus 
naujiesiems ateiviams, tė
vai ir mokytojai susirūpino 
lituanistinių dalykų moky
mu. Prie lietuviškųjų para
pijų veikiančiose mokyklo
se buvo įsteigtos ar atgai
vintos lituanistinės klasės, 
kuriose buvo mokoma lietu
vių kalba, istorija ir litera
tūra. Lietuviams, gyvenan
tiems toliau nuo lietuviškų 
parapijų ir leidžiantiems 
vaikus į kitas mokyklas, ne
buvo kur mokyti lituanisti
nių dalykų. Tėvų pastango-

A. .JUODVALKIS

mis buvo pradėta rūpintis 
Įsteigti šeštadieninę mo
kyklą. Tokios mokyklos 
steigimu daugiausiai rūpes
čio parodė Angelė ir Anta
nas Kašubai, E. Gerulis, 
pritariant LB apygardos 
švietimo vadovams ir re
miant „Tėviškės” -parapijos 
klebonui kun. Ansui Tra- 
kiui.

1959 m. spalio 17 d. buvo 
atidaryta lituanistinė mo
kykla, į kurią Įsiregistravo 
30 mokinių ir prisiglaudė 

„Tėviškės” parapijos patal
pose. Dirbo du mokytojai: 
Ona Rozniekienė ir Palmyra 
Lamsaitienė. Mokyklos ve
dėju buvo pakviestas žino
mas pedagogas Julius širka, 
nesenai persikėlęs iš Toron
to, Kanados, kur buvo Mai
ronio vardo lit. mokyklos 
vedėju. Pedagogas Julius 
Širka ir šiandien tebėra iš
augusios mokyklos direkto
riumi.

Mokykla sparčiai augo ir 
1960 metų rudenį įsiregis
travo virš 100-to mokinių. 
Turimos patalpos buvo per 
ankštos ir visų mokinių ne
pajėgė sutalpinti. Mokyklos 
vadovybei ir tėvų komitetui 
atsirado naujas rūpestis — 
surasti mokyklai didesnes 
patalpas. Po ilgesnių ieško
jimų ir pastangų, pavyko 
gauti leidimą naudotis 
miesto pastatu, vadinamu 
Fieldhause, Marąuette Par
ke. Patalpos nebuvo pritai
kytos mokyklos reikalams.

- Padidėjus mokinių skai
čiui ir naujos patalpos pasi
darė per ankštos. Teko dalį 
klasių grąžinti į „Tėviškės” 
parapiją. Suskaldytoj mo
kykloj buvo sunku dirbti, 
todėl buvo ieškoma labiau 
mokyklai pritaikytų ir erd
vesnių patalpų. Teisėjo Al
fonso Wells (lietuvis), tėvų 
komiteto pirm. A. Regio ir 
kitų įtakingų asmenų pa
galba, 1962 m. rudenį buvo 
gautos miesto mokyklos MC 
KAY (6901 So. Fairfield) 
patalpos, kuriose ir šiandien 
mokykla tebėra prisiglau
dusi. Nors nuoma yra aukš
ta, bet darbo sąlygos ir ap-

(Nukelta į 7 psl.)
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SfiVOITinĖ POLITIU^^

Vakarų Europos politinė raida - Rinkėjams pasiliekant prie seno 

_______  nusistatymo, didesnių pakitimų nelaukiama. ________

The Economist apžvelgda
mas Vakarų Europos politinę 
būklę, ją pavadino stebėtinai 
pastovia. Europos demokrati
nės valstybės ne tik 'Laikė vi
sus recesijos ir infliacijos puo
limus, bet jų režimai, gali sa
kyti, net sustiprėjo. Trys 
kraštai dar 1973 metais buvę 
valdomi diktatūrų — Portuga
lija, Graikija ir Ispanija — sėk 
mingai pasirinko demokratinę 
formą. O tuo pačiu laiku gali
mybė komunistams įeiti į Ita
lijos ir Prancūzijos vyriausy
bes sumažėjo. Blogiausioje 
būklėje, kurioje visko galima 
laukti, paliko tik Turkija, jei 
ją skaityti europine valstybe.

Nuopelnas už pastovumą 
priklauso daugiausiai vadams 
Giscard d’Estaing Prancūzi
joje, Helmutui Schmidtui Va
karų Vokietijoje, Giulio An- 
dreotti Italijoje, Canstantine 
Karamanlis Graikijoje ir Adol 
foSuarez Ispanijoje. Tuo nuo
pelnu tačiau jie turi dalintis ir 
su rinkėjais. Imkime pavyz
džiu Ispaniją. Ten 40 metų iš 
buvo Franco diktatūra, išei
nanti iš prielaidos, kad ispa
nai patys nemoka susitvarkyti 
Paprastai po to rinkėjai elgiasi 
kaip vaikai, kurie nežino kaip 
atsidžiaugti savo laisve. Iš tik
ro tačiau ispanai, gavę pro
gos, du kartus pasisakė už nuo
saikų Suarezą, atmesdami pa
gundas iš kairės.

Europiečių ištikimybė da
bartiniams valdovams stebina 
anglo saksus, kurie tiki į politi
nę taisyklę, kad jei vyriausy
bė prašo savo piliečių pasiau
koti, tie per ateinančius rinki
mus vyriausybę pašalina. Siau
rinėje Europoje, kaip Belgijo
je, Olandijoje ir Danijoje, koa
licinės politikos panaikino di
desnį skirtumą tarp partijų ir 
politikų. Ten balsuojama tra
diciniai — Belgijoje kiek į de
šinę nuo centro, Olandijoje ir 
Danijoje - kiek į kairę nuo 
centro. Švedijoje rinkikai kiek 
pakrypo į dešinę. Panašiai, ko 
gero, gali atsitikti ir D. Brita
nijoje per sekančius rinkimus. 
Vokietijoje socialdemokratai 
kiek susilpnėjo, bet ne tiek, 
kad turėtų apleisti savo pozi
cijas.

' •••

Daugiausia, tačiau, stebino 
Pietų Europos rinkėjų nuotai

'Vokiečių 
klausimas’...
(Atkelta iš 1 psl.) 

tuo netiki ir patys vokiečiai. 
Jų dauguma džiaugiasi vadi
namos vartotojų bendruome
nės palaima. Bet ar tikrai 
taip?

Francois Seydoux, buvęs 
Prancūzijos ambasadorius Bo- 
nnoje, cituoja Egon Bahr, mo
dernios Vakarų Vokietijos ‘Qst 
-politik’ kūrėją: ‘Nepasitikėkit 
vokiečiu, kuris sakytų, kad 
tautinis klausimas yra numi
ręs’. Spiegeliui tas pats Bahr 
teigia, kad prie to jis dar pri
dūręs, kad nenorįs pripažinti 
tautinio klausimo vokietis - 
‘arba meluoja, ar yra kvailas’. 

kos. Portugalija laimingai iš
vengė kairiai nusiteikusių ka
rių ir komunistų įsigalėjimo 
1974-75 metais. Italijos krikš
čionys demokratai šiaip taip 
išsilaikė nesidėdami į koaliciją 
su komunistais ir jų perspek
tyvos sekančiuose rinkimuose, 
kurie greičiausiai įvyks dar 
šiais metais, yra geresnės. 
Graikijos Karamanlis laimėjo 
patogia dauguma 1977 m. rin
kimuose, o Gascard d’Estaing 
pereitais metais atsigynė nuo 
bandymo sumažinti jam para
mą parlamente.

Jei reikėtų subendrinti, ga
lima pasakyti, kad Pietų Eu
ropos rinkėjai pasisakė prieš 
pakeitimus labiausiai dėl nepa 
sitikėjimo nežinomais vadais. 
Ispanijoje socialistų pergalė 
įvesdintų į valdžią naujus žmo 
nes, kurie iki šiol joje nebuvo 
ir greičiausiai iššauktų priešde- 
mokratines nuotaikas kariuo
menėje. Prancūzijoje komu
nistų parija sugadino savo šan 
sus laimėti kairiųjų koalicijai 
grįždama beveik prie staliniz-' 
mo, o Italijoje neprieita prie 
pasikeitimų, nes rinkėjai vis- 
dėlto visai nepasitiki komunis
tais, nors jie ir vaidina esą la
bai draugiški.

Bet, jei recesijos ir infliaci
jos 1920-1930 m. europiečius 
paragino mestis į kairę ir deši
nę, kodėl istorija nepasikarto
ja - nors, tiesą sakant, ūkiniai 
sunkumai dabar yra kiek leng 
vesni - šiame dešimtmetyje? Iš 
dalies dėl to, kad europiečiai 
atsimena istoriją. Nacizmo 
siaubas dar nėra pamirštas, o 
ko vertas kitas kraštutinumas 
jie mato Rytų Europoje.

Neapaisant to, marksistai ti
kėjosi didesnio proletariato pa 
sipriešinimo, kai pradėta ra
ginti daugiau susiveržti diržus 
kraštuose, kur turtas nėra vie
nodai išsidalinęs. Bet vietoje 
to, jie mato išsipildant jų blo
giausią sapną: proletariatas, 
nepajėgdamas sumušti buržu
azijos, jungiasi prie jos. Juo
dadarbių proporcija moder
niškoje visuomenėje sumažėjo. 
Pokarinis ūkinis atkutimas di
deliam skaičiui žmonių davė 
nuosavus namus, ^automobi
lius, televizijas ir kitokias ge
rybes. Infliacija skriaudžia 
darbininkus, bet ne tiek, kad 
tie rizikuotų remdami revoliu

Izraelio-Egipto taika Amerikos taksų mokėtojams kainuos virš 10 bilijonų dolerių...

ciją. Mokesčiai taip pat nepa
tinka darbininkams, bet kar
tu verčia juos nepasitikėti so
cialistais, kurie reikalauja dau
giau galios vyriausybei: dau
geliui žmonių didesnė galia vy 
riausybei reiškia didesnius mo 
kesčius. Bedarbė didelė, bet 
beveik visos Europos valstybės 
dar pajėgia mokėti pakanka
mai bedarbiams.

Pavojus lieka. Kai kurie 
kraštai ilgai negalės išlaikyti 
bedarbių armijų. Daug jau
nų žmonių toje armijoje nega- | 
Ii įsijungti į bendruomenę, nes 
vyresnieji nori apsaugoti savo 
atlyginimą. Jei naftos kainos 
vėl pašoks, bus sunku suvaldy 
ti revoliucinius instinktus. Jei 
kapitalistinis pasaulis nemo
kės subalansuoti savo ūkio, jo 
gyventojų politinė ramybė am 
žinai nesitęs. Šiuo metu betgi 
atrodo, kad Vakarų Europa 
įsigijo politinį pastovumą, ku
rį Britanija taip ilgai laikė tik 
savo dorybe.

•••

Kalbant konkrečiai... Ispa 
nijos rinkimai dabartiniojo 
premjero Adolfo Suarez De
mokratinio Centro linijai davė 
167 vietas naujame seime, so
cialistinė darbininkų partija 
turės 121 atstovą, t.y. jei jie ir 
susidėtų su komunistais, turin 
čiais 23 atstovus, jie vis tiek 
dar atsiliktų nuo Unijos. Aiš 
kūs Franco šalininkai pravedė 
tik vieną atstovą, o Demokra
tinė Koalicijos partija, kaž kas 
tarp konservatizmo ir Franco 
nostalgijos - 9 atstovus.

Naują vyriausybę Suarezas 
žadėjo sudaryti po balandžio 
3 d. savivaldybių rinkimų. 
Tai bus palyginti mažas ‘su- 
per-ministerių’ klubas, talki
ninkaujamas 20 valstybės sek
retorių. Suarezas turi reikia
mą daugumą aukštesniuose 
parlamento rūmuose, o seime 
jam trūksta 8, kuriuos gaus iš 
mažesnių lokalinių partijų, 
pvz. Katalonijos liberalų, tu
rinčių 9 atstovus ir norinčius 
palyginti nežymios autonomi
jos. Baskų nacionalistai viso 
pravedė 9 atstovus, tačiau iš 
jų tik 3 laikomi separatistais, 
norinčiais iš Ispanijos išsiskir
ti, kiti būtų patenkinti tik di
desne autonomija. Atskira An
dalūzijos socialistų partija pra-

Iš kitos pusės

Toks antspaudas: Mūsų kraštas Jumis Pasitiki — 
dedamas ant visų slaptų Vakarų Vokietijos raštų. Kaip 
priešnuodis specialiai apmokytų Rytų Vokietijos agentų 
vilionėms. Tų veikla iki šiol buvo tokia sėkminga, kad 
’bosai’ atėję į įstaigas lengviau atsidūsta, jei randa jau 
savo sekretores, nes priešingu atveju jos gali pasirodyti 
Rytų Berlyno televizijoje su įvairiausiom reveliacijom. 
Kaip Uršei Lorenz, 11 metų išdirbusi NATO centre. Tą 
pačią savaitę iš savo darboviečių ir gyvenviečių dingo dar 
keturios sekretorės. Saugumo įstaigos išdalino sekantį 
atsišaukimą iškabinimui:

"Slapyvardis, kuris atidaro seifus, yra meilė. . 
Prasideda kaip paprastai. Susipažįstama. Jaučia
mas patraukimas. Pasitikima. Išeinama pasivaikš
čioti. Įsimylima. Pasakojama iš savo gyvenimo. 
Intymūs dalykai. Ir privatūs. Ir apie savo užsiėmi
mą. Išpildomi maži prašymai. Jie vis didėja. Iš 
meilės. Iki pasibaigia tėvynės išdavimu. Mat, kai 
kurios meilės yra užplanuotos Rytų Berlyne. Besi
siūląs yra jau seniai vedęs. Su saugumo tarnyba. 
Prašome apie tai pagalvoti.’’

Iš 56.000 Bonnos valdininkų 2/3 yra moterys. Dau
giausiai jaunos (vidurkis 23 m.) ir viengungės. Iš 1.250 
parlamento atstovų asistentų 850 irgi yra moterys. Už
dirba sekretorės gerai. Apie 3.000 DM ar 1.500 dol. į mė
nesį. Bet meilės, matyti, trūksta. vm

vedė 5 atstovus, gaudami pa
ramos iš ... Libijos. Mat, toji 
skaito Andalūziją gimusia iš 
Islamo... •••

Tuo tarpu Italijoje krikde
mų lyderis Giulio Andreoti vėl 
bandė sudaryti naują vyriau
sybę. Komunistai ją sutiktų 
remti, nors ir nebūtų į ją pa
kviesti, jei į ją būtų įsileisti 
kompartijai npriklausą kairie
ji. Patys komunistai nelabai 
veržiasi į vyriausybę, nes bijo, 
kad tai iššauktų dešiniųjų per
versmą, kaip Gilėje. Eventu
aliai galėtų būti sudaryta krik
demų koalicija su palyginti 
maža socialistų partija, kuri 
faktinai dalyvaudavo vyriau
sybėse iki krikdemų-komunis- 
tų susitarimo sudaryti vyriau
sybę be komunistų dalyvavi
mo, bet su jų parama. Socia
listai nenorėtų naujų rinkimų 
iki birželio mėn., kada turės 
įvykti Europos seimo rinkimai 

kuriame, jie tikisi, daugumas 
atstovų bus socialdemokratų 
pakraipos, kas galėtų padary
ti įspūdžio ir I Italijos rinkikus

WANTED JOURNEYMEN
OR

IST CLASS SKILLED
MACHINIST 

AC CHUCKER
AB SINGLE SPINDEL

AND
GENERAL SHOP HELP

Hiring now for permanent positions 
in clean modern shop that has vvork- 
ed 55 hours per week vvith no iay-offs 
for past 20 years. First shift. Fully 
paid benefits including hospitaliza- 
tion, life insurance, pension and profit 
sharing. For a steady, secure future 
call or visit

SSP FITTINGS CORP.
120 Northfield Rd. 
Bedford, Ohio 44146 

216-439-7000
02-15)

Opportunity for ųuaiified 
TOOL REPAIR PERSON

TO WORK & LIVE IN CONGEN1AL 
SMALL COMMUNITY.

lmmediate opening mold maker or 
machinist who can repair injection 
molds. Large modern grovving plastics 
molding plant offers top pav for top 

person plūs excellent fringes.
If interested apply, call or vvrite: 

TO SUSAN BROWN

A. G. P. PLASTICS INC.
P. O. Box 250

150 Washington Avė. 
Peru, Ind. 46970 

317-473-5594
(12-18)

SUPERVISOR
OPPORTUNITY FOR PERSON W1IH 
TECHNICAL EXPERIENCE IN PLAS- 
TIC INJECTION MOLDING OPERA- 

TION.
lmmediate openings available. Large 
modern grovving plastics molding 
plant offers top pay for top person 

plūs excellent fringes.
If interested apply, call or vvrite: 

TO SUSAN BROVVN

A. G. P. PLASTICS INC.
P. O. Box 250

150 Washington Avė. 
Peru, Ind. 46970 

317-473-5594 
(12-18)
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Laiškas užsienio lietuviams

RUSAMS STEIGIA MOKYKLAS
- LIETUVIAMS NELEIDŽIA

Jūs dažnai lankotės Lietu
voje. Aplankykite ir mus, Bal
tarusijos TSR lietuvius, savo 
gimines ir negimines, - rašo ok. 
Lietuvos pogrindžio spauda 
savo 1978 m. leidinyje ‘Apie 
lietuvių padėtį Baltarusijos 
Respublikoje’.

Pamatysite, kaip mes gyve
name. Žemės, kuriose nuo 
amžių lietuviai gyveno, dabar 
yra atskirtos nuo Lietuvos; iš 
jų padarė Baltąją Rusiją, to
kią baltą, kad net baltalenkių 
valdymo metais mes nekentė- 
jome tokios priespaudos, kaip 
dabar. Iš mūsų atimta tai, ką 
padorioje valstybėje turi kiek
vienas žmogus, ir į ką mes tu
rime teisę pagal veikiančius 
Tarybų Sąjungos įstatymus.

Blogiausia tai, kad mums 
skriaudos daromos slaptai, 
kad pasaulis apie jas nežinotų. 
Ir kadangi pasaulis apie mūsų 
padėtį neturi žinių, tai dar la
biau paskatina mūsų persekio
tojus mus engti.

Apie mūsų sunkią padėtį, 
mums daromas skriaudas ne
žino ne tik pasaulis, bet ir jūs, 
užsienio lietuviai. Mes esame 
užmiršti. Visai neseniai šiais 
metaisKanadoje Toronto mies
te posėdžiavo V-tasis Pasaulio 
Lietuvių Seimas. Jis priėmė 
atitinkamas rezoliucijas, ku
riose paminėjo daugelį pasau
lio lietuvius liečiančių klausi
mų: kad Vilniaus Katedra ir 
Sv. Kazimiero bažnyčia būtų 
grąžintos tikintiesiems, kad 
Seinų-Suvalkų (Lenkijoje) kra
što lietuviams būtų leista turė
ti lietuviškas pamaldas Seinų 
Katedroje. Daug kas paminė
ta rezoliucijose, o apie Balta
rusijos TSR lietuvius - nei žo
džio, tarsi mūsų visai nebūtų. 
Kodėl gi Seimas negalėjo užsi
minti bent apie tai, kad mum 
reikia lietuviškų mokyklų?

Šia proga mes norime iškel
ti dar vieną reikalą. Esame 
girdėję, kad Kanados minist
ras pirmininkas ponas Trudo 
kartais atvyksta į kavinę, kur 
renkasi paprasti darbininkai, 
pasikalba su jais, išgeria ka
vos. Jei tai gali daryti kapita
listinės valstybės aukščiausios 
valdžios atstovas, tai kodėl gi 
Tarybų Sąjungoje, kurioje vi
sa valdžia priklauso liaudžiai, 
aukščiausios valdžios atstovas 
drg. Brežnevas negalėtų pri
imti mūsų, paprastų darbo 
žmonių, delegaciją, ją išklau
syti ir patenkinti mūsų teisė
tus reikalavimus?

Tuo tarpu nei drg. Chruš

čiovas, nei drg. Brežnevas ne 
tik nepriėmė nei vienos mūsų 
delegacijos, bet net nei vienas 
mūsų pareiškimas ar skundas 
jų nepasiekė. Kai nuvyksta į 
Maskvą mūsų atstovai, jiems 
kelią pastoja sargybos, kurios 
toliau nepraleidžia ir liepia 
mūsų reikalavimus, išdėstytus 
raštu, įmesti į pašto dėžutę. 
Daug kartų mes prašėme aukš 
čiausią TSRS valdžią, kad 
mūsų prašymų neatiduotų vie 
tinei valdžiai, o patys spręstų 
mums skaudžius klausimus. 
Bet, deja, kiekvieną kartą mū 
sų prašymai, siųsti aukšč. val
džiai, atsiduria vietinių parei
gūnų rankose, kurie mūsų, lie
tuvių, nekenčia ir visus mūsų 
pareiškimus nuleidžia niekais. 
Taip atsitiko ir šįmet, kai Pe
lesos tikintieji prašė grąžinti 
jiems iš jų atimtą bažnyčią.

Jūs, užsienio lietuviai, gali
te laisvai kalbėti, rašyti ir veik
ti. Jei mūsų prašymai nepa
siekia drg. Brežnevo, tai Jūs 
galite padaryti žygių, kad jis 
sužinotų apie mums daromas 
skriaudas. Gal būt, jam prieš 
pasaulinę viešąją nuomonę 
bus nepatogu atsakyti mums 
tai, ką jis pats savo parašu pa
tvirtino naujoje TSRS konsti
tucijoje.

Jūs lankote Seinų-Suvalkų 
krašto lietuvius. Tikimės, kad 
aplankysite ir mus. Jūs čia vie 
toje sužinosite daug naujų da
lykų. Aplankę mus, jūs nega
lėsite tylėti, o per Jus teisybės 
žodis apie mus pasieks pasaulį 

Toliau leidinyje apie Balta
rusijos lietuvius, kurių esama 
virš 30,000 , rašoma:

Kai Baltarusijos lietuviai 
reikalauja lietuviškų mokyklų 
jiems atsakoma: ‘Dėl saujelės 
mes mokyklų nedarysime’. 
Gervėčių, Pelesos ir kitose lie
tuviškose vietovėse yra daug 

mokyklų, kuriose mokosi lie
tuviai. Vienose tų mokyklų 
yra saujelė lietuvių mokinių, o 
kitose jų skaičius siekia 100 ir 
daugiau. Visiems jiems pri
metama rusų dėstomoji kalba 
nuo pat pirmos klasės. (

Kad ir saujelę mokinių ga
lima mokyti gimtąja kalba, 
parodo Tarybų Lietuvos pa
vyzdys. Visoje LTSR, kur tik 
atsiranda keli ar keliolika rusų 
vaikų, jiems steigiama atskira 
mokykla (pradinė), arba ati
daromos rusiškos klasės. Štai 
1977 metų duomenys.

4-iems mokiniams atidary
ta rusiška klasė Kupiškio vidu
rinėje mokykloje ir Tartyrio 
(Trakų rajone) pradinėje mo
kykloje.

7-iems mokiniams atidary
ta rusiška klasė Pluknio (Tra
kų raj.) vid. mokykloje ir 
įsteigta pradinė mokykla Ve- 
liučionyse (Vilniaus raj.)

Atidarytos rusiškos klasės 
Pravieniškėse 11-kai mokinių, 
Lazdijuose 9 mokiniams ir Ta 
bariškėse (Šalčininkų raj.) 10 
mokinių.

13-15 mokinių atidarytos 
rusiškos klasės, arba įsteigtos 
rusiškos mokyklos 6 vietovėse 
(Vilniaus ir Klaipėdos mies
tuose po vieną, likusios Vil
niaus ir Šalčininkų rajonuose)

16-18 mokinių panašiai ap
rūpinti mokymu rusų kalba 9 
vietovėse (dvi tokios mokyklos 
yra Kauno mieste, viena Tra
kų rajone, viena Ignalinos r., 
likusios Vilniaus ir Šalčininkų 
rajonuose).

21-22 mokiniai aprūpinti 
mokymu rusų kalba 5 vietovė
se (1 Ignalinos r., 1 - Prienų 
mieste, 1 Širvintų m. ir 2 Vil
niaus rajone).

Vadinasi, Tarybų Lietuvo
je 27 mokyklose saujelė rusų 
yra aprūpinama rusišku mo
kymu.

Taip pat lenkai Lietuvoje 
turi mokyklas arba klase su la
bai mažu (7-10) mokinių skai
čiumi. Sulenkintas elementas 
Lietuvoje palaikomas, nes tai 
atrama Maskvos politikai: že
mėse lieka įaugęs svetimkūnis 
ir tuo pakenkiama lietuvių na
cionaliniams interesams.

Kodėl lietuviai Baltarusijos 
TSR-e negali gauti lietuviškų 
mokyklų, nors ten susidaro di
delis mokinių skaičius? Kodėl 
TSRS Konstitucija, kurioje įra 
šyta lygybė prieš įstatymą vi
siems piliečiams, taip pat teisė 
mokytis gimtąja kalba, netai
koma Baltarusijos TSR lietu
viams, o taikoma Lietuvoje ru
sams ir lenkams?

Norint sunaikinti lietuvybę 
Baltarusijos TSR-e, nesigėdi- 
nama įžūliai laužyti savo pa
čių parašytą ir pasirašytą kons 
tituciją. Visi šie Konstitucijos 
straipsniai apie lygybę ir teisę 
mokytis gimtąja kalba įrašyti 
ir naujoje TSRS ‘Brandaus so-

UŽ LIETUVĄ, UŽ LAISVĘ, UŽ DIEVAI
Š. m. rugpiūčio 10 d. su

kanka du metai, kai suside
gino ANTANAS KALI
NAUSKAS. A. Kalinauskas 
gimė 1957 m.

Jis žavėjosi R. Kalantos 
auka, buvo religingas. Prieš 
išvykdamas Į kariuomenę, 
1975 m. rudeni atliko išpa
žintį. Tarnavo Latvijoje, 
Gulbino mieste.

1976 m. liepos mėnesi A. 
Kalinauskas iš kariuome
nės pabėgo. Jis visada buvo 
patriotiškai nusiteikęs ir 
sakydavo, kad okupantams 
netarnausiąs. Įkalbėtas grįž
ti, kartu su motina važiuo
jat savo karinį dalinį. At
vykęs į kareivines, 1976. 
VIII. 10 jis apsipila benzi
nu, numeta kareiviškus dra
bužius (prieš tai supjaus- 
tęs) viršininkams po kojo
mis ir save uždega sušukęs: 
”Posmatrite, kak garit lito- 
vec patriot! Za Litvu, za- 
svobodu, za Boga! A vam 
služit nebudu! — žiūrėkite, 
kaip dega lietuvis patrio
tas! Už Lietuvą, už laisvę, 
už Dievą! O Jums netar
nausiu !”

Šiai gyvybės aukai jis iš 
anksto ruošėsi.

Kadangi pas A. Kalinaus
ką rado du bilietus trauki
niu, todėl užgesinę ugnį, iš
kvotė, kad geležinkelio sto
tyje dar yra jo motina. Mo
tina buvo ilgai tardoma. Po 
to jai leido, įeiti į palatą, 
kur gulėjo sūnus Antanas. 
Jis kalbėjo: ”Mama, dova
nok už viską — aš mir
siu .. .” Mirė kitą dieną — 
rugpiūčio 11 d.

Nors motina labai prašė 
leisti parsivežti sūnų Į na- 

cializmo’ Konstitucijoje (34 ir 
36 str.). Tai gal dabar bus ati
taisytos BTSR lietuviams da
romos skriaudos?

THE REMARKS OF THE 
HONORABLE HAMER- 
SCHMIDT (ARK.) ON 

TH OCCAS1ON OF
LITHUANIAN INDE- 

PENDENCE DAY
.. .”The non-Communist 

Chargė d’ Affaires of the 
Lithuanian Legation here 
in Washington, likę his Lat- 
vian counterpart here, and 
Estonian counterpart in 
New York, remains recog- 
nized by our Government as 
the true representative of 
his people.”

”Together with Latvian 
and Estonian colleagues in 
freedom, the Lithuanian 
Chargė d’Affaires conti- 
nues to provide us with va- 
luable insights with which 
we can compare the Soviet 
promise at Helsinki with 
the Soviet performance i n 
Lithuania and in her Baltic 
sister statės.”

(FROM CONGRESSIO- 
NAL RECORD, February 
15„ 1979, No. 17, p. H 656). 

mus, bet neleido. Rugpiūčio 
12 d. tiesiai iš lavoninės A. 
Kalinauskas buvo palaido
tas Gulbino mieste. Atsi
sveikinant neleido motinai 
net pabučiuoti sūnų ...

Tik po mėnesio davė lei
dimą Antaną iškasti ir pa
laidoti Lietuvoje. Iš Gul
bino į Lietuvą kartą lydėjo 
”palydovai”.. . Ir Vilkaviš
kyje laidotuvių dieną taip 
pat ant kojų buvo sukelti 
milicininkai ir saugumie
čiai, kad neįvyktų demons
tracija.

V. Kalnius
(Aušra, Nr. 12, 1978)

TARPTAUTINIAI 
VAIKO METAI

1976 m. gruodžio 21 d. 
Jungtinių Tautų generalinė 
asamblėja pravedė rezoliu
ciją paskelbdama 1979 me
tus tarptautiniais vaiko me
tais. Ryšium su tuo JAV-se 
Prezidento ir Kongreso su
tarimu buvo sudaryta spe
ciali komisija, kuri per šiuo 
metus varys akcija už vai
ko gerbūvį Amerikoje ir vi
same pasaulyje.

Washingtone Vaiko /Svei
katos Centras ir vaikų ligo
ninės tautinis medicinos 
Centras 1979 m. kovo 14 d. 
suruošė forumą 111 Michi
gan Avė., kur kalbėto dak
tarai aiškindami pozityvią 
pažangą vaikų sveikatos po
žiūriu ir kartu nusiskųsda- 
hi, remdamiesi statistiniais 
daviniais, penkiolikm e č i ų 
motinų-mergaičių vis didė
jančiu skaičiumi. Svarbiau
sia jų pačių skaičius mirtin
gumo gana didelis ir pa
gimdyti vaikai daugumoje 
yra paliegėliai.

Forumą patronavo ponia 
Gyrus Vance, ponia Marion 
Barry ir ponia Andrew 
Young.

Buvo pakviestos visos 
ambasadorių žmonos jų tar
pe matėsi ir ponia Dobrv- 
nin — USSR ambasado
riaus žmona ir taip pat O. 
Bačkienė Lietuvos atstovo 
žmona. Visos dalyvaujančių 
kraštų atstovės ir jų kraš
tai buvo sužymėtos specia
liam sąraše.

Ypačiai gražiom idėjom 
pasireiškė ponia Peter Jay 
Britų ambasadoriaus žmo
na, kuri išryškino kaip su 
mažesniais ištekliais išties
ti vaikui pagalbos ranką.

FITTERS OR FITTER 
WELDERS

lst and 2nd shifts, good hourly rate 
plūs overtime and f ringes.

G&W INDUSTRIES, INC. 
1898 CARTER RD. 

CLEVELAND. OHIO 44113 
________________________________ (12-19) 

WANTED EXPERIENCED 
TURRET LATHE — SĖT 

UP MEN
TOOL MAKERS

Mušt be able to sėt up work from 
biue prints & elose tolerance. High 
hourly rate. overtime & fringe 
benefits.
FLUID LINE PRODUCTS INC. 
38377 WILLOUGHBY, OHIO 44094 

216-946-9470
(12-16)
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Diplomatijos paraštėje (98) Vaclovas Sidzikauskas

Laisvos Europos Komitetas
Karo metu Teherane ir 

Jaltoje, o jam pasibaigus 
1945 m. Potsdame, Vakarų 
alijantų padarytieji nevykę 
sprendimai ir nuolaidos Sta
linui Vidurio ir Rytų Euro
pos klausimu ypač paryškė
jo, kai i New Yorką ir Wa- 
shingtoną pradėjo plūsti so
vietų priespaudos aukos, jų 
tarpe Vengrijos pokarinio, 
1957 m. išrinkto parlamen
to pirmininkas, pagal to 
krašto konstituciją ėjęs ir 
valstybės premjeras Ferenc 
Nagy, Lenkijos egzilinės 
vyriausybės Londone bu
vęs pirmininkas, Churchil- 
lio spaudžiamas sugrįžęs į 
Varšuvą ir ten ėjęs vice

premjero pareigas, Stanis- 
lav Mikolajčik drauge su 
Varšuvos sukilimo vadų, 
vėliau Lenkijos Liaudies 
Seimo nariu, Stefan Kor-. 
bonski, žymus Bulgarijos 
politikas ir parlamentaras 
dr. George Dimitrov, po Vi
šinskio įvykdyto perversmo 
Rumunijoj jos buvęs minis- 
teris pirmininkas generolas 
Nicola Radescu ir buvusieji 
užsienių reikalų ministeriai 
Constantin Visoįanu ir Gre- 
gor Gafencu, po 1948 m. 
Maskvos emisaro Zorino su
režisuoto komunistinio per
versmo Čekoslovakijoj — 
jos vicepremjeras ir Pragos 
burmistras dr. Peter Ženki,

‘A*pber Holidays”
1979 M. EKSKURSIJOS 

Į LIETUVA
IŠ BOSTONO AR NEW YORKO

VIKNOS SAVAITES: Maskva/Vilnius/Leningradas

Balandžio 11 —$795.00
■balandžio 25 —$795.00
gegužės 2 ir 9 -—$829.00 
gegužės 16 — $839.00

birželio 7 — $859.00
liepos 12 ir rugpiūčio 2 —$865.00 
rugsėjo 19 ir rugsėjo 26 —$829.00 
spalio 10 — $839.00

DVIEJŲ SAVAIČIŲ
birželio 7 —Maskva 1, Vilnius 5 if 6 dienos Vakarų Euro

poje: Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis — $1399.00

birželio 20 — Leningradas 2, Vilnius 5, Riga 2, Maskva 2,
Helsinkis 2 — $1189.00

liepos 12 — Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
poje: Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis — $1399.00

rugpiūčio 2 — Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
poje: Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis — $1399.00

rugpiūčio 8 — Leningradas 2, Vilnius 5, Riga 2, Maskva 2,
Helsinkis 2 — $1189.00

VISOS GRUPĖS aplankys Kauną ir Trakus, bus 
lydimos vadovu. Prie šių grupių galima jungtis iš 
VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su 

papildomu mokesčiu.
GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 
PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway, P. O. Box 116 MEMBER 

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764

Trans-Atlantic Travel Service, Ine., vidaus ir užsie
nio agentūra, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI or
ganizuoja visą eilę ekskursijų į LIETUVĄ ir i 

kitas pasaulio šalis.
Įstaigai vadovauja:

ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.
PRICES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 

TO CHANGES AN/OR GOVERNMENT APPROVAL.
REGISTERED OHIO TRAVTI. AGF.NT įį TA 032 !

ministeriai Stefan Osuky, 
dr. Joseph černy, dr. Adolf 
Prohaska, dr. Jaroslav Sla- 
vik, dr. Joseph Lettrich ir 
daugelis kitų. Ir tiems, ku
rie nenorėjo matyti tikro
vės, atsidarė akys, kad iš 
visos priešhitlerinės koali
cijos tik vienas Stalinas ve
dė karą politiškai, 
kai tuo tarpu Vakarų ali- 
jantai jį vedė daugiausia 
kariškai, jiems pir
moj eilėj rūpėjo sutriuškin
ti Hitlerio karinę galią, pa
liekant politinius reikalus 
Taikos konferencijai, kuri, 
deja, dėl Maskvos machina
cijų ir dabar, beveik 30 me
tų po karo pabaigos, nesusi
rinko ir vargu ar kada susi
rinks.

Visos tos aplinkybės pa
skatino sukūrimą 1949 m. 
Jungtinių. Tautų būstinėje 
New Yorke Tautinio Lais
vosios Europos Komiteto, 
kurio šūkis buvo C r u - 
sade for F r e e d o m
— Kryžiaus žygis dėl lais
vės. Jos svarbiausioji veik
los priemonė Laisvosios Eu
ropos Radijas (Radio Free 
Europe). Komitetą sudarė 
žymūs JAV politikai, diplo
matai, buvusieji kariai; su- 
minėtini: generolai Dwight 
D. Eisenhower, Lucius 
Clay, ambasadoriai J. Grew 
ir J. Hughes, pramoninin
kai ir spaudos žmonės. Ko
mitetas politiniai ir medžia
giniai rėmė Vidurio ir Rytų 
Europos egzilų sukurtas 
politines organizacijas, sie
kiančias atstatyti savo 
kraštų nepriklausomybę ir 
laisvę, atseit jų tautines ta
rybas ir komitetus.

Atsidūręs New Yorke, eg- 
ziliniam sektoriuj radau to
kią padėtį. Buvo susikūrę ir 
veikė Bulgarijos, Čekoslo
vakijos, Lenkijos, Vengri
jos, Rumunijos ir Jugosla
vijos tautinės Tarybos ar 
Komitetai. Laisvosios Eu
ropos Komitetas tas organi
zacijas rėmė. Remiamas bu
vo ir tų valstybių egzilų su
organizuotas žaliasis Inter
nacionalas (Peasant Union)
— atgaivinęs prieš karą 
veikusią tarptautinę ūki
ninkų Sąjungą, kuriai ir 
Lietuva priklausė.

1950 m. liepos 4 d. Lais

\
Linas Kojelis kalba nepriklausomybės šventės minėjime, 

Denver, Colorado. Iš kairės sėdi Dalia Pliuškonytė, toliau Leonas 
Vaitaitis ir P. Steikūnienė. Sauliaus Pliuškonio nuotr.

vosios Europos Radijas pra
dėjo transliacijas tų kraštų 
kalbomis. Jos buvo pradė
tos JAV nepriklausomybės 
paskelbimo dieną, tuo būdu 
simbolizuodamos jų paskir
tį — sugrąžinti nepriklau
somybę ir laisvę Sovietų pa
vergtoms valstybėms.

Kiek vėliau, Laisvosios 
Europos Komiteto parama, 
išskyrus transliacijas, buvo 
teikiama ir Albanijai. Bal
tijos valstybės paliko nuo
šalyj. Tiesa, Lietuvos pa
siuntinys Washingtone Po
vilas žadeikis ir ALTa buvo 
darę žygių Washingtone ir 
New Yorke, kad Laisvosios 
Europos Komiteto globa ap
imtų ir Lietuvą. Jų žygiai, 
deja, nebuvo sėkmingi. Sa
vo neigiamą nusistatymą 
Laisvosios Europos Komi
teto vadovybė ir Valstybės 
Departamentas motyvavo 
tuo, kad Baltijos valstybės, 
anot jų, esančios geresnėj 
padėtyj, nei satelitiniai 
kraštai, nes jų aneksija nė
ra pripažinta ir Washing- 
tone jos turinčios savo pil
nai pripažintus diplomati
nius atstovus, taigi esą yra

kas jų teises ir interesus 
JAV-se atstovauja ir gina.

Vienas pirmųjų mano už
davinių atvykus i Ameriką 
ir joje apsidairius buvo 
Baltijos valstybių reikalų 
sutapatinimas su kitų so
vietų pavergtųjų Vidurio ir 
Rytų Europos valstybių, 
prieš karą taip pat buvusių 
nepriklausomų, būtent: Al
banijos, Bulgarijos, Čeko
slovakijos, Lenkijos, Rumu
nijos ir Vengrijos proble
ma. Tas uždavinys buvo 
įvykdytas palaipsniui.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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.

- — ------------------ -------------------- ---------------------— -— --------------------- ------------------------------------------------------------------ - -

INDUSTRIAL 
ELECTRICIAN

Top wages for individual whose func- 
tion would be troubleshoot automal- 
ed equipmenti Mušt be able to 
troubleshoot electrical. pneumatic. 
and hydraulic systems with the ūse 
of schematics. Prefer high school 
graduate with 5 years Industrini 
Electrical experience.

ALSO 

MAINTENANCE 
GENERAL 
FOREMAN

, . . while you keep t.hings runnirig 
smoothly at Newnam Foundry. VVe're 
looking for an aggressive decision- 
maker who can supervise the totai 
maintenance operations of the 3rd 
shift. This individual mušt be able 
to make necessary repairs on all 
foundry, coreroom and finislhing room 
equipment on a routien and preven- 
tive maintenance basis. Your duties 
will also include assisting in the 
training of houriy cmployees. and 
handling first level personnel and 
labor matters.
The qualified candidate should have 
2 years post high school,. technical 
or college training, as well as strong 
pneumatic, electricial, and hydraulic 
skills, preferably with foundry appli- 
cation.
Newnam Foundry provides excellent 
company paid benefits includirig a 
stock plan. For immediate considera. 
tion send resume vdth complete 
salary history to:

John D. Hursh

NEWNAM FOUNDRY
200 W. Ohio 

Kendallville, Indiana 46755
An Equal Opportunity Empioyer M/F
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KŪRYBA
Didelio radinio spąstuose 3

Darbų iki langų
(Liaudies patarlė)

Jūrate Statkute de Ros a les

Dr. A. Klimo remiama teo
rija, kuri siekia pastatyti 
baltų kalbas į centrą, aplink 
kurį turėtų gravituoti visų ki
tų ido. kalbų lyginamieji tyri
mai, - greičiausiai suras savo
tišką pateisinimą kronikos teks 
te. Deja, pateisinimas gal bus 
ne toks, kokio dr. Klimas būtų 
norėjęs. Sprendžiant iš kroni
kos, tenka prieiti išvados, kad 
indoeuropiečių kalbose baltų 
kalbinė įtaka atsirado adstra- 
tų formoje. Kiekvieno adstra- 
to susiformavimo datas gana 
aiškiai apibrėžia kronika.

XIV ir XIII a. prieš Kr., 
baltų kunigaikščiai — ir kuni
gaikštienės — valdė žemes nuo 
Pomeranijos imtinai iki Kaspi
jos jūros. Baltų moterys tvirta 
ranka laikė ypatingai svarbią 
Dono žiočių bazę su artimo
mis žemėmis; kronika daug

• Henrikas Nagvs. PRI
SIJAUKINSIU S A K ALĄ. 
Eilėraščiai. Išleido Algi
manto Mackaus Knygų Lei
dimo Fondas, 6349 S. Arte- 
sian Avė., Chicago, Illinois 
60629. Knyga apividalino 
Vytautas O. Virkau. 70 psl. 
Kietais viršeliais. Tiražas 
700 egz. Spaudė M. Morkū
no spaustuvė Chicagoje.

• Lidija Šimkutė. ANT
RASIS ILGESYS. Eilėraš
čiai. 80 psl. Kietais virše
liais. 600 egz. Išleido Algi
manto Mackaus Knygų Lei
dimo Fondas,( 6349 So. Ar- 
tesian Avė., Chicago, III. 
60629. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė Chicagoje.

• POSTAGE STAMPS OF 
LITHUANIA, puikus anglų 
kalba leidinys apie Nepri
klausomos Lietuvos pašto 
ženklus, gausiai iliustruo
tas. Kaip redaktoriai pasi
rašo Jonas Grigaliūnas, 
Steve Ivanauskas, Charles 
Matuzas ir Joseph Mule- 
vich. Knygą paruošė New 
Yorko Lietuvių Filatelistų 
Draugija, išleido The Col- 
lectors Club, Ine., 1978 m. 
Knyga įrišta Į kietus virše
lius, X -p 238 psl. Knyga 
įtraukta į Kongreso Biblio
tekos Washingtone katalo
gus. Jos kaina su prisiunti- 
mu $16. Užsisakyti galima 
pas: Vincent W. Alones, 
217 McKee St., Florai Park, 
N. Y. 11001.

kartų pabrėžia didelę tuome
tinės bazės svarbą. Turkijoje 
baltų moterų pulkai, sugriovę 
hititų imperiją, išbuvo 100 
metų. Tuo tarpu vyrų pulkai, 
persimetė į Kaukazo pietus ir, 
susidėję su medais, žygiavo į 
rytus. Ten jie užsiliko nuola
tiniai gyventi netoli dabarti-* 
nio Pakistano. Su šia vyrų 
migracija galėtų būti sietinas 
vedinio sanskrito atsiradimas, 
lygiai kaip su žymiai vėlyves
ne, bet beveik identiška kita 
vyrų migracija sutampa, da
tos atžvilgiu, klasinio sanskri-
to atsiradimo laikotarpis.

XII amžius pr. Kr. buvo lai 
kino baltų susilpnėjimo am
žius. Pietuose baltus sumušė 
graikai, o šiaurėje baltai turė
jo apleisti Oderio baseiną. Tuo 
metu, vakarinis baltų rube- 
žius matyt ir persimetė atgal į 
Vyslos vagą.

Nesigilinant į tolimesnių 
įvykių aprašymus, visgi tenka 
atžymėti, kad labai tikslūs 
kiekvieno žygio geografiniai 
nurodymai liudija, jog pietuo
se baltai net keliais atvejais bu 
vo pasiekę Sirijos rubežių, o 
vakaruose jie pasiekė Atlantą. 
Prie to dar tektų pridėti kelis 
šimtmečius bendro sugyveni
mo su baskais, kas vėlgi atve
ria specifinius, lyginamajai 
kalbotyrai įdomius horizontus

KARTOGRAFIJA

Labai gausių žygių aprašy
me buvo neįmanoma susigau
dyti be istorinių žemėlapių, 
įsikibau, kaip skęstantis gel
bėjimosi rato, į Westermanno 
istorinius žemėlapius, kurie 
pasirodė esą tiksliausi. Wes- 
termanno privalumas yra ta-

Kristijono Donelaičio pradinės lituanistinės mokyklos mokytojų taryba. Iš kairės: mokyto
jai Audronė Aleknaitė, Danutė Puodžiūnienė, Bronė Prapuolenienė, Laima Booth-Plačaitė, di
rektoriaus pav. pradinės mokyklos reikalams Irena Bukaveckienė, Audronė Užgirienė, direkt. 
Julius Širka, Rimas Viktorą, Ona Jagelienė, Albertas Valavičius, Marija Andrijonaitė, akor
deonistė Ina Končiūtė, Marija Plačienė ir Violeta Atkinson-Smieliauskaitė. J. Tamulaičio nuotr.

Dail. Juliaus Šukio parodos atidarymas įvyks š.m. balandžio 7 d. 7:30 
vai. vak. Clevelando Lietuvių Namų didžioje salėje. Korp! Giedra malo
niai visus kviečia atsilankyti. Sekmadienį paroda bus atdara nuo 11 vai. 
ryto iki 3 vai. po pietų.

me, jog jis kruopščiai atžy
mi kiekvieno laikotarpio žemė
lapyje tame laikotarpyje var
totus vietovardžius. Kadangi 
kronika (kad ją kur galas!), 
lyg norėdama svietą sumaišyti 
visai tą patį daro, tik be jokių 
paaiškinimų. Ir todėl ta pati 
vietovė ankstyvesnių įvykių 
aprašyme vienaip skamba, vė
lesnių laikų įvykiuose kitaip 
yra vadinama, o dabar - mes 
tą vietovę vėl kitaip vadiname- 
Prisipažinsiu tat, kad tik Wes- 
termanno palaimos dėka kro
nikos tekstas man tapo supran 
tarnas.

V ardų įvairume, terminų 
gausume, negalėjau nepaste
bėti vis pasikartojančio baltų 
žygio modelio: nueitas kelias 
beveik visada sutampa su van
dens keliais.

Stebina tačiau kelyje pasi
taikančios sraunios, krioklius 
turinčios upės, seklumų vieto

vės, pervalkos. Ar tai reiškia, 
kad baltai vartojo labai leng
vus laivus, kuriuos galėjo be 
sunkumų pernešti per naviga
cijai netinkamas vietoves? Ar 
tai reiškia, kad jie keliaudavę 
beveik be mantos?

Man regis, kad pilnas kro
nikos teksto supratimas parei
kalaus ateityje gero kartogra
fo darbų. Tik tokiu būdu bus 
galima atstatyti pilnesnėje is
torinėje šviesoje baltų žygių 
pobūdį.

SEMANTIKA

Tolimesniame kronikos teks 
to interpretavime daug vilčių 
galima sudėti į semiotiką.

Vienas kronikos skyrius, 
duodantis XV-XIV a. pr. Kr. 
įvykių aprašymą, turi tekste 
įterptą didelės katastrofos pa
sakojimą, kuriame yra lengva 
atpažinti epo poezijos bruožus. 

Gaunasi įspūdis, jog kronika - 
kurios bendras stilius yra 
labai tikslus, nuosaikus ir lako 
niškas - šioje vietoje cituoja 
seną epą. Nežiūrint to, apra
šomas įvykis yra nedalomai su
sijęs su kronikoje aprašytu 
bendros istorinės raidos išsiru- 
tuliavimu. Taigi tenka spręs
ti, kad įvykis iš tiesų buvo isto
rinis, jis įvyko XV-XIV a. pr. 
Kr. laikais, ir tik vėliau buvo 
apdainuotas epo formoje. 
Kiek mant teko pastebėti, tas 
pats, ar labai panašus, to pa
ties įvykio aprašymas vėliau 
grįžta įvairių kitų Europos tau
tų epuose ir baltų liaudies dai
nų tematikoje.

Kronikoje duotos ištraukos 
sulyginimas su atatinkamais 
kitų tautų epuose randamais 
to paties aprašymo pavyz
džiais turėtų būti atliktas gero 
speciaisto, pritaikant prof. 
A.J. Greimosemiotininių tyri
mų pagrindus. Šitokio pobū
džio studija galėtų praturtinti 
ne tiktai baltistiką, bet ir pa
saulinį kalbotyros mokslą ap
lamai.

WANTED JOURNEYMEN
OR 1ST CI.ASS SKILLED 

TOOL & DIE MAKERS
AND

HORIZONTAI, BORING MILL 
OPERATOR & SĖT U P MEN

Mušt be able to sėt up work froi.i 
blue prints & close tolerance

Days or nights. Top area rates. 
Fringe benefits.

FACKLER TOOL CORP.
620 BRANDT ST. 

DAYTON, OHIO 45404 
513-223-5940

(1.3-221

DRAFTSMEN
MODEL MAKERS

AND

FIXTURE 
BUILDERS

Immediate long term pro
gram, full benefits.

Application now being 
taken.

VISIONEERING INC. 
31985 Groesbeck Hwy 
Fraser, Mich. 48026 

313-293-1000 
(11-16)
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Dalyvaukime Bendruomenės rinkimuose ■ laiškai Dirvai
Gegužės mėn. 6, 7, 12 ir 

13 dienomis įvyks JAV Lie
tuviu Bendruomenės jau IX 
Tarybos rinkimai, kuriuose 
ne tik turi teisę, bet ir kvie
čiami dalyvauti visi virš 18 
metų JAV gyveną lietuviai. 
Į tarybą renkama 60 asme
nų. Rinkimai vykdomi apy
gardomis — rajonais. Kiek
vienoje apygardoje kandi
datai turėjo būti išstatyti 
iki kovo 15 d. Kandidatu 
galėjo būti kiekvienas lietu
vis, nežiūrint jo priklausu- 
mumo ar nepriklausumumo 
bet kokiai partijai, ideologi
nei grupei, profesijai ir pa
našiai, jeigu už jį pasirašė 
bent 10 lietuvių. Taigi į 
JAV Lietuvių Bendruome
nę tiek kandidatuoti, tiek ir 
balsuoti durys visiems pla
čiai atviros. Kiekvienoje 
apygardoje kiekvienas lie
tuvis turi teisę balsuoti už 
ne daugiau kandidatų, kiek 
šiuo metu toje apygardoje 
yra JAV LB tarybos narių, 
tačiau kiek kurioje apygar
doje bus išrinktų tarybos 
narių, priklausys nuo šiais 
metais balsuosiančių skai
čiaus. Visi 60 tarybos nariai 
bus paskirstyti apygardoms 
proporcingai tose apygardo
se balsavusiųjų skaičiui. 
Tuomi norima paskatinti, 
kad apygardos pasistengtų 
sukviesti galimai daugiau 
balsuotojų, nes kuo daugiau 
lietuvių kurioje apygardoje 
balsuos, tuo daugiau ta apy
garda išrinks tarybos na
rių.

JAV LB Tarybos rinki
mai visuotiniai, demokrati
niai ir slapti. Visuotiniai, 
nes visi juose gali dalyvau
ti, demokratiniai, nes dau
giausiai apygardose gavę 
balsų bus išrinkti ir slapti, 
nes niekas nežino kas už- ką 
balsuoja. Rinkimams pra
vesti vyriausia rinkimų ko
misija yra sudaryta Flori
doje, o apygardų ir apylin
kių rinkimų komisijos su
darytos kiekvienoje apy
gardoje ir apylinkėje. Rin
kimuose dalyvauti irgi su
darytos labai palankios są
lygos, nes rinkimai vyks 
net 4 dienas, o taipgi, kurie 
tik norės, galės balsuoti 
paštu arba įteikti savo bal
są LB apylinkės komisijai 
per kitą asmenį. Visi būsti
nėje balsuojantieji bus at
žymėti rinkėjų sąrašuose ir 
jeigu ateitų balsavimo laiš
kas iš tokio asmens, kuris 
jau balsavo būstinėje, toks 
balsas paštu bus neužskai- 
tomas. Taigi niekas negalės 
balsuoti du kartu.

JAV Lietuvių Bendruo
menės Taryba yra aukš
čiausias JAV LR organas, 
kuris renka ar tvirtina 
Krašto Valdybos pirminin
ką ir visus Krašto Valdybos 
narius, Kontrolės Komisiją, 
Garbės Teismą, Tarybos 
prezidiumą ir sudaro įvai
rias reikalingas komisijas, 
bei nustato gaires Lietuvių 
Bendruomenei. Visi klausi-

VYTAUTAS KUTKUS

mai Tarybos suvažiavimuo
se, kurie vyksta kasmet, 
sprendžiami demokratiškai, 
tai yra dauguma Tarybos 
sesijoje dalyvaujančių tary
bos narių sprendžia visus 
klausimus išskyrus tuos, 
kurie dalyvauja kvalifikuo
tos daugumos. Pavyzdžiui 
pakeisti JAV LB įstatus 
reikalinga dviejų trečdalių 
sesijoje dalyvaujančių dau
gumos. x

Taigi tiek JAV LB Tary
ba, tiek Krašto Valdyba, 
tiek ir kiti jos organai yra 
tokie, kokie yra lietuviai, 
kokie esame mes visi. Jie 
yra tartum mūsų visų veik
los veidrodis. Kas veikia, 
kas yra aktyvus, kas rūpi
nasi lietuvių kultūriniais ar 
valstybiniais reikalais, tas 
ir matosi jos veidrodyje.

Dažnai tenka girdėti prie
kaištus, kad viena ar kita 
grupė vyrauja Lietuvių 
Bendruomenėje. Toks tvir
tinimas tik yra daugiau ar 
mažiau aktyvių lietuvių vei
kėjų puolimas. O juk niekas 
nedraudžia ir visoms ki
toms grupėms būti akty
vioms, statyti savo kandi
datus į JAV LB Tarybą, už 
juos agituoti, balsuoti ir iš
rinkti. Tai demokratiškas 
kelias, nes demokratijoje 
daugiau gavę balsų laimi 
rinkimus. Juk nepatenkin
tieji dabartine JAV LB 
tvarka ar jos organais vi
suomet gali išsirinkti sau 
patinkamus asmenis, jeigu 
tik už juos balsuos pakan
kamas lietuvių skaičius. O 
turėdami kvalifikuotą dau
gumą jie galėtų pakeisti ir 
tuos pačius dabar veikian
čius JAV LB įstatus, kurie 
ne vieną kartą jau ir praei
tyje buvo pakeisti. Murmė
jimais tik sau ir kitiems 
lietuviams nervus gadina
me, bet geriau ateikime ir 
pozityviai veikime JAV LB 
organuose. Net neturint 
daugumos galima turėti 
stiprią opoziciją pačioje 
JAV Lietuvių Bendruome
nės Taryboje ir ne vieną 
sprendimą palenkti į vieną 
ar kitą pusę. Kiekvienas ta
rybos narys gali turėti savo 
nuomonę ir ją posėdžiuose 
pareikšti. Juk pagal Ro- 
berts Rules, kuriomis vado- - 
vaujamasi JAV LB Tary- ■ 
bos sesijose, reikia tik vie- • 
no tarybos nario, kuris iš- < 
keltų bet kokį pasiūlymą ir < 
jei bent vienas narys jį pa- < 
remia, pasiūlymas privalo < 
būti svarstomas ir balsuo- * 
jamas. Tik pozityviai veik- * 
darni ar pozityviai kritikuo- < 
darni stiprinsime lietuviš- < 
kas gretas, žinoma, negali- < 
ma norėti, kad mažuma < 
tvarkytų daugumą, bet po- < 
zitvvi kritika demokratinė- ' 
je santvarkoje yra viena iš * 
pagrindinių veiklos būtiny- < 
bių. i

1
. .1

Mano giliu įsitikinimu 
mes neturime nei vienos to-

KAS KALTAS DĖL 
MOKINIŲ MAŽĖJIMO?
Dirvos nr. 10 korespon

dencijoje iš Los Angeles, 
„eb” tarp kitų dalykų stab
teli ir prie visuomenės su
dedamų aukų paskirstymo 
aritmetikos, būtent: — Au
kos renkamos ALTai, VLIK 
ir Bendruomenei. Pirmieji 
du veiksniai jas-veik išimti- 

kios grupės, kuri būtų sva
resnė už visas kitas grupes. 
Tačiau negalime nei vienos 
grupės kaltinti už jos akty
vumą, kada patys snaudžia-

- me. Nelaukime, kaip lietu
viškas priežodis sako, kad 
kas nors atneštų mums 
keptus karvelius į lovą. Pa
tys daugiau pasistenkime. 
Artėjantieji JAV Lietuvių 
Bendruomenės IX Tarybos
rinkimai buvo labai gera /'nai naudoja politinei veik- 
proga išstatyti sau patinka
mus kandidatus, o ir dabar 
dar tebėra proga skatinti 
kitus ir patiems balsuoti už 
tuos, kurie arčiau atstovau
ja mūsų bendruomenišką 
nuomonę. Nesekime tais, 
kurie sako, kad nepriklauso 
Lietuvių Bendruomenei iš 
didžiosios ”B” raidės, ta
čiau priklauso bendruome
nei iš mažosios „b” raidės, 
nes jie nežino ką jie daro ir 
ką jie kalba, kadangi neno
riu tikėti, jog jie savo bro
liams lietuviams linkėtų tik 
blogo, tai yra tik būti ne
organizuota mase ar drums
ta bala, kokios trokšta tik 
mūsų pavergėjai, kuriems 
lengviau sužvejoti žuvis 
drumstame vandenyje. Lie
tuvių Bendruomenė iš di
džiosios „B” raidės yra ne 
kas kita kaip jungtis, orga
nizuota jungtis visų lietu
vių, tad kodėl tokios jung
ties mes turėtume bijoti ir
jos kratytis. Taisykime ją, - švietimo ir Kultūros Tary- 
padėkime jai, gerinkime ją,' 
pagaliau, jei nepatinka, kei
kime jos vadus, tačiau my
lėkime ją, kaip mylime pa
tys save, nes ji yra mes 
patys.

jai, pastaroji % skiria švie
timui ir politikai, taigi 
iš visuomenės sudėtų lėšų 
5/6 tenka politikai ir tik 
1 z6 švietimui- ir kultūrinei 
veiklai. Kol Bendruomenė 
nepolitikavo, lituanistiniu 
mokyklų mokinių skaičius 
viršijo 8000, o šiandien ne- 
bedaskaitome ir iki 2000.

Apgailestaujant tenka 
sutikti, kad iš visuomenės 
sudedamų aukų Bendruo
menei arba švietimui tenu- 
bira tik 1/6 ir pastaroji tas 
nuobiras dar suskaldo pu
siau: pusę švietimui ir pusę 
politinei veiklai. Nežinia ko
kiais pagrindais remdama
sis „eb” Bendruomenės au
kas taip suskaldė. 1978 m. 
per Vasario 16 vajų LB-nė 
gavo aukų — 34,371.97 dol. 
Išeitų pagal „eb”, kad švie
timui buvo panaudota 
17,185.50 dol., likusieji pi
nigai buvo išleisti „politi
kai”. Tuo tarpu LB-nės 

Baigdamas noriu kviesti 
visus virš 18 metų lietuvius 
pasinaudoti savo teise, savo 
privilegija ir balsuoti artė
jančiuose Lietuvių Bend
ruomenės rinkimuose, tuo
mi atliekant savo tautinę 
pareigą.

bų sąmata 100,250 dol. (šv. 
Tarybos — 40,250 ir Kult. 
Tarybos — 60,000 dol.), o 
visų lituanistinių mokyklų 
biudžetas siekė 163,000 dol. 
sumą. Kyla klausimas kaip 
Bendruomenė galėjo švais
tyti visuomenės sudedamas 
aukas „politikavimui”, ku
rių neužtenka vadovėlių ir 
kitų mokslinimo priemonių 
paruošimui ? Tėvai moka už 
patalpas, mokslą, mokyto
jams algas, vidutiniškai 
imant — kiekvienas „šešta

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
(Ėst. 1959)

9727 SOUTH VVESTERN AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60643 

TELEFONAS: (312) 238-9787

1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

1 naktis Maskvoje, 5 naktys Vilniuje, 1 naktis Maskvoje

NOS SAVAITES: Iš Bostono ar New Yorko Iš Chicagos
Gegužės 14 Ir 21 $850.00 $980.00
Birželio 11, Liep. 9, $875.00 $1010.00
Rugp. 20, Rūgs. 3 Ir 10 $875.00 $1010.00
Rūgs. 17 $850.00 $980.00

DVIEJŲ SAVAIČIŲ:
Birželio 25, Liepos 16.
Rugpiūčio 6 $1200.00 $1330.00

2 naktys Maskvoj, 5 naktys Vilniuje, 3 naktys Rygoje,
3 naktys Leningrade, 2 naktys Helsinke

Liepos 2 $1375.00 $1500.00
2 naktys Maskvoj, 5 naktys Vilniuje, 1 naktis Maskvoje,
5 naktys Romoje

Liepos 23 $1400.00 $1530.00
2 naktys Maskvoj, 5 naktys Vilniuje, 1 naktis Maskvoje,
2 naktys Luceme, 2 naktys Muniche, 1 naktis Baden-Baden,
1 naktis Zuriche

Rugpiūčio 14 $1375.00 $1500.00
1 naktis Maskvoje, 5 naktys Vilniuje, 1 naktis Maskvoje,
6 naktys Paryžiuje

Visas grupes lydės patyrę vadovai. Įskaitoma ekskursijos j Kauną ir 
Trakus, ir vizų mokesčiai. Kainos asmeniui, dviese kambaryje (are subject 
to changes and/or government approval). Vienam kambaryje 1 savaitei 
reikia primokėti $100.00; 2 savaitėms — $175.00.

Kainos 30 ar daugiau keleivių.

dienis” tėvams atseina apie 
12 dol. jei ne daugiau — 
vaikų vežiojimas į lituanis
tines mokyklas ir t.t. Mo
kyklų išlaikymui labai daug 
padeda Lietuvių Fondas, tė
vų komitetai su įvairiais 
renginiais ir visuomenės 
aukos, bet jų neužtenka ir 
bendruomenei reikia pridė
ti iš kitų šaltinių — solida
rumo įnašų ir pn.

Kažin ar kalta Bendruo
menės politika ir dėl moki
nių mažėjimo? Jų mažėji
mas gal reikėtų rišti su tė
vų abejingumu lituanisti
niam švietimui, lietuviškų 
nausėdijų nykimu, prieaug
lio mažėjimu ir kitomis 
p r i e ž a stimis, neverčiant 
kaltės LB politikavimui, o 
ateinant į talką ir raginant 
tėvus leisti vaikus į litua
nistines mokyklas.

P. Indreika 
Pacifica, Ca.

DĖL A. JUODVALKIO 
RAGINIMŲ

A. Juodvalkis kovo 15 d. 
Dirvoje ragina iki kovo 15 
d. išstatyti kandidatus į L. 
B-nės Tarybą.

Š. m. kovo 6 d. Drauge V. 
Bgd. (kun. V. Bagdonavi
čius), rašydamas artėjan
čių VLIKo rinkimų reikalu, 
tarp kitko tvirtina, kad 
„privedė prie šių rinkimų 
krizės . . . Bendruomenės 
nenoras rasti pokalbį su sa
vo opozicija, susitelkusia 
vad. reorganizuotoje bend
ruomenėje’’. Ir toliau jis nu
rodo, .. .„įsitikinimas, kad 
kitaip manančių nėra ar 
kad jie yra bereikšmiai, ve
da į politinę savižudybę. Tai 
strauso politika: įkišti gal
vą į smėlį, kai jį vejasi prie
šas”.

Nekreipdamas dėmesio į 
opoziciją ir B-nės skilimą, 
A. Juodvalkis ragina daly
vauti rinkimuose. Esą, 
„Vengdami būti Tarybos 
nariais ar nedalyvauti bal
savime, savanoriškai atsisa
kome nuo turimų privilegi
jų ir tuo pačiu nuo lietuvių 
bendruomenės veiklos’’.

Atrodo, jam nesvarbu, 
kad L. B-nė nustojo jai bū
tino bendrumo joje įsigalė
jus vienai grupei. Jis taip 
pat nemato, kad L. B-nė už
simojo „perorganizuoti” vi
są išeivijos veiklą, siekda
ma sugriauti seniai veikian
čias, pagrindines šio krašto 
išeivijos organizacijas ALT 
ir BALF, — tuo sukeldama 
nesibaigiančius vaidus. Juk, 
dėl tos pačios grupės užma
čių ir VLIKas tris mėnesius 
išlaikytas be vadovybės.

B-nės rinkimai nebepaša- 
lins nesantaikos priežasčių. 
Tam reikia ieškoti kitų ke
lių. „Demokratiškiausiais 
rinkimais’’ L. B-nė yra per 
daug sužalota, kad jos rin
kimuose dalyvautų sąmo
ningas lietuvis nefrontini ti
kas.

D. Adomaitis
Chicago, III.
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DONELAIČIO 
MOKYKLAI 
20 METU

(Atkelta iš 1 psl.) 
linka yra atitinkančios nor
maliai mokyklai. Mokykla 
buvo pavadinta Mažosios 
Lietuvos didžiojo poeto 
Kristijono Donelaičio var
du.

Mokyklos reforma
1962 m. išleista pirmoji 

kukli laida — 11 mokinių. 
Penkmeti mokykla atšventė 
naujose patalpose ir turėjo 
apie 300 mokinių ir 16 mo
kytojų. Kristijono Donelai
čio mokykla jstojo Į Lietu
vių Fondų, nešdama 100 dol. 
ir tapdama pilnateisiu Fon
do nariu, vėliau įnašus pa
pildydama."

Pirmųjų mokslo metų pa
tirtis parodė, kad paskuti
niuose skyriuose (7 ir 8) 
mokinių skaičius vis suma
žėja. Vieni nebaigę pradžios 
mokyklos, išlaikydavo egza
minus ir įstodavo | Chica
gos aukštesniąją lituanisti
kos mokyklą, o kita dalis — 
visai mesdavo lit. mokyklą 
lankę. Kr. Donelaičio mo
kyklos mokytojų taryba, 
norėdama tokj nuostolingą 
1 i t u a nistiniam švietimui 
reiškinį sustabdyti, pra
džios mokyklą reformavo ir 
nustatytą 8 metų kursą nu
tarė išeiti per 6 metus. Tuo 
pačiu laiku 1965 m. rudeni 
jsteigė ir aukštesniąją 4 
metų lit. mokyklą. Tokiu 
būdu, Kr. Donelaičio mo
kykloje lituanistinio moks-

APAČIOJE: Kristijono Do
nelaičio aukštesnioji lituanisti
nė mokykla 1978-1979 m. m. 
Viduryje sėdi: mokytojai Jo
nas Jasaitis, tautinių šokių 
mokyt. Vida Kazlauskaitė, tė
vų komiteto pirm. Jonas Va- 
riakojis, inspektorius Jonas 
Bagdonas, direktorius Julius 
Širka, vicedirekt. Danutė Bin- 
dokienė, muz. Vytautas Gu
tauskas, mokyt. Bronė Stra
vinskienė, akordeonistas Arū
nas Polikaitis ir mokyt. Regi
na Kučienė.

J. Tamulaičio nuotr.

lo programa išeinama per 
10 metų.

Už šį drąsų ir būtiną 
žingsni Kr. Donelaičio mo
kykla yra susilaukusi daug 
priekaištų, bet taip pat ir 
pritarimo, rašoma Kr. Do
nelaičio 15 m. sukaktuvinia
me leidinyje.

Mokslo priemonės ir 
leidiniai

Kr. Donelaičio pradinė 
mokykla pati pirmoji išeivi
joje pradėjo naudoti naują, 
lietuviškam švietimui ne
įprastą pagalbinę mokslo 
priemonę — lietuvių kalbos 
pratimus. Šio metodo pio
nierės buvo mokytojos: D. 
Bindokienė, I. Bukaveckie- 
nė ir I. šerelienė. Pradžioje 
buvo paruošiami ranka ir 
rotatorium padauginami, o 
po poros metų, pasiteisinus 
jų naudingumui, buvo iš
leisti atskirais leidiniais. 
Vėliau panašūs pratimai 
buvo išleisti ir kitiems lit. 
dalykams, išplečiant ir į 
aukštesn. mokyklą, šian
dien sunku būtų įsivaizduo
ti mokytojo darbą be to
kių pratimų.

Greta pratimų, buvo lei
džiami ir vadovėliai: ele
mentorius, geografijos, li
teratūros ir kt. Pažymė
tini D. Bindokienės "Lie
tuvių literatūros skaity
mai", skirti visoms 4 aukšt. 

mokyklos klasėms ir ketu
rios knygos literatūros kon
spektų, kiekvienai klasei po 
knygą.

Šie leidiniai paplito dau
gelyje laisvajam pasaulyje 
išsibarsčiusių lit. mokyklų 
ir lietuviškų šeimų.

Mokyklos leidžia mokinių 
laikraštėlį "Pirmieji žings
niai", kurio išeina 4 nume
riai per metus. Paskutinis, 
išleistas š. m. vasario 17 d. 
Nr. 2 (78).

Pirmąją abiturientų lai
dą išleidžiant, 1967 m. pa
vasarį pasirodė ir moki
nių metraštis — "žengiame 
kartu", šiuose leidiniuose 
rašo patys mokiniai, globo
jami mokytojų, pastaruoju 
metu — D. Bindokienės ir 
I. Bukaveckienės.

Atskirai reikia pažymėti 
Kr. Donelaičio mokyklų su
kaktuvinį leidinį — "Pen
kiolikmetis Chicagos Tol
minkiemyje, 1959-1975" — 
išleistą 1975 m., švenčiant 
15 metų sukaktį, šį leidinį 
redagavo mokytojų kolek
tyvas: D. Bindokienė, J. 
Bagdonas ir J. širka. šiame 
leidinyje sukaupta Kr. Do
nelaičio- mokyklų daug is
torinės medžiagos, nuo mo
kyklos įsisteigimo iki pat 
sukaktuvinių metų. Leidi
nys gausiai iliustruotas mo
kyklų gyvenimo ir įvairių 
įvykių nuotraukomis.

Kr. Donelaičio mokyklų 
vadovybė

Nuo pat įsisteigimo Kr. 
Donelaičio pradinės ir aukš
tesniosios mokyklų direkto
rium yra patyręs pedagogas 
Julius širka. Jo vadovybėje, 
mokykla išaugo į pačią di
džiausią ir mokinių skaičiu
mi gausiausią lituanistinę 
mokyklą visame laisvajame 
pasaulyje. Paskutiniais me
tais ir ši mokykla pergyve
na mokinių mažėjimo pro
cesą. Bendras reiškinys, 
mažiau domėtis lietuvių 
kalbos mokslu, atsiliepia ir 
šiai mokyklai.

Mokyklose dirba daug pa
tyrusių, o taip pat ir šią 
mokyklą jau baigusių mo
kytojų.

Mokyklų vadovybę suda
ro: direktorius Julius Širka. 
vicedirekt. Danutė Bindo
kienė, direkt. pavad. prad. 
mokyklai Irena Bukaveckie- 
nė, inspektorius Jonas Bag
donas ir renginių vadovas 
Vytautas Gutauskas, ūki
nius reikalus tvarko tė
vų komitetas, vadovauja
mas inž. Jono Variakojo.

Pradinėj mokykloj dirba 
15 mokytojų ir 7 pavaduo
tojai, o aukštesniojoje — 9 
mokytojai ir 8 pavaduoto
jai.

Visais ūkio reikalais rū
pinasi tėvų komitetas, glau-

VIRŠUJE: Kristijono Done
laičio pradinė lituanistinė mo
kykla 1978-1979 mokslo metais. 
Viduryje sėdi: mokytojai Ri
mas Viktorą, Marija Plačienė, 
Marija Andrijonaitė, Albertas 
Valavičius, akordeonistė — Ina 
Končiūtė, Laima Booth-Pla- 
čaitė, direkt. Julius Širka, Ona 
Jagelienė, Audronė Užgirienė, 
Audra Aleknaitė, Bronė Pra- 
puolenienė, Danutė Puodžiū
nienė ir Violeta Atkinson- 
Smieliauskaitė. Mokyklos 20 
metų sukakties minėjimas su 
atitinkama programa Įvyks š. 
m. balandžio mėn. 22 d. Jau
nimo Centre, Chicagoje.

J. Tamulaičio nuotr.

džiai dirbdamas su mokyk
lų direktorium ir mokytojų 
taryba. Tėvų komiteto pa
reigos yra nelengvos. Meti
nis mokyklų biudžetas sie
kia 23,000 dol. Mokslapini- 
giais surenkama 14,300 dol., 
o likusiems 9,000 dol. rei
kia ieškoti kitų priemonių. 
Pajamoms papildyti ruošia
mi baliai, gegužinės, renka
mos aukos, ieškomi mecena
tai ir 1.1.

Stambiausias išlaidų po
zicijas sudaro mokytojams 
atlyginimas (13,300) ir mo
kyklų nuoma (6,000).

Mokyklai išsilaikyti daug 
pastangų ir pasiaukojimo 
rodo mokytojai ir mokinių 
tėvai.

Baigmė
Kristijono Donelaičio mo

kyklų direktorius Julius šir
ka, š. m. kovo 14 d., inspek
toriaus Jono Bagdono bute, 
sukvietė mokyklos vadovy
bės, tėvų komiteto bei spau
dos žmones ir painformavo 
apie ruošiamą mokyklos 20 
metų veiklos paminėjimą. 
Spauda buvo aprūpinta gau
sia literatūra bei mokyklų 
leidiniais, o pokalbio metu 
buvo paliesti visiems jaut
rūs lituanistinių mokyklų 
reikalai, ypač mokinių skai
čiaus mažėjimas: Nors šių 
metų abiturientų laida bus 
viena iš pačių gausiausių, 
bet ateitis kelia rimtų rū
pesčių. Direktorius prašyte 
prašė, kad LB labiau rūpin
tųsi ne vien tik piniginėmis 

(Nukelta į 8 psl.)
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■Chicagos lietuviai
Antanas Juodvalkis

ĮTEIKTA JAUNIMO 
PREMIJA

Eugenijaus Kriaučeliūno 
vardo jaunimo premija už 
1978 metų veiklą laimėjo 
PLJ S-gos pirmininkė Gabi
ja Juozapavičiūtė iš Toron
to, Kanados. Premijos įtei
kimas įvyko š. m. kovo 18 
d. Jaunimo Centro kavinėje, 
Chicagoje.

Popietę sklandžiai prave
dė Vida Jonušienė, pasvei
kindama gausiai susirinku
sius svečius. Prie garbės 
stalo buvo pakviesti gen. 
konsule Juzė Daužvardienė,

KR. DONELAIČIO 
MOKYKLA...

(Atkelta iš 7 psl.) 
pašalpomis, bet ir gyvais 
vaikais. Jeigu mokinių skai
čius nuolat mažės, tai mo
kyklų išlaikymas darysis 
vis sunkesnis ir sunkesnis.

Švietimo Taryba organi
zuoja mokytojų studijų sa
vaites, tautinių šokių kur
sus, bet pasigendama daina
vimo mokytojams atitinka
mų kursų, šią spragą kuo 
greičiausiai reikia užpildyti.

Taip pat buvo pageidau
ta, kad nelaukiant rudens, 
reikia pradėti propaguoti li
tuanistinių mokyklų svarbą 
ir skatinti jaunuosius tėvus 
leisti savo atžalyną į lit. mo
kyklas. Silpniau lietuvių 
kalbą mokantiems, ar ir vi
sai lietuviškai nekalban
tiems veikia pagelbinės kla
sės. Rugsėjo mėnesį apylin
kių valdybos ir tėvų komi
tetai turėtų aplankyti toje 
apylinkėje gyvenančias lie- 
tuyiškas šeimas ir paprašy
ti savo vaikus leisti į litua
nistines mokyklas. Turima 
gražių pavyzdžių, kai abe
jingieji paklausė prašymų, 
vaikus pradėjo vežioti į lit. 
mokyklas ir šiandien tuo 
džiaugiasi.

Kristijono Donelaičio mo
kyklų dvidešimt metų veik
los sukaktis bus paminėta 
š. m. balandžio 22 d. Jauni
mo Centre. Be akademinės 
dalies, mokyklų vaikai su
vaidins ištrauką iš Donelai
čio "Metų", pašoks tautinių 
šokių ir padainuos lietuviš
kų dainų.

Jubiliejinį leidinį reda
guoja Danutė Bindokienė, o 
programa rūpinasi Irena še- 
relienė, Vanda Aleknienė, 
Vida Kazlauskaitė, Vytau
tas Gutauskas, Audra Alek
naitė ir kt.

Kr. Donelaičio mokykla 
išleidžia 13-tą laidą ir su ja 
bus baigę- 362 abiturientai, 
šiuo metu prad. mokykloje 
yra 160 mokinių, o aukštes
niojoje — 11 mokinių.

Visuomenė kviečiama at
silankyti į minėjimą, pasi
džiaugti Kr. Donelaičio mo
kyklų atsiektais laimėji
mais ir tuo paremti šią mo
kyklą.

PLB pirm. Vytautas Ka
mantas, laureatė PLJ S-gos 
pirm. Gabija Juozapavičiū
tė ir vertinimo komisijos 
nariai: pirm. kun. Pranas 
Garšva, sekretorė Loreta 
Stončiūtė, nariai — Birutė 
Zdanytė, Jolita Kriaučeliū- 
naitė ir kun. Antanas Sau- 
laitis, S. J. (nebuvo).

Komisijos aktą perskaitė 
sekretorė Loreta Stončiūtė. 
Mecenatų šeimos vardu pa
sveikino ir 1000 dol. premi
ją įteikė Jolita Kriaučeliū- 
naitė. Šiltus sveikinimo lin
kėjimus išreiškė gen. kon
sule Juzė Daužvardienė, 
PLB pirm. Vytautas Ka
mantas, vertinimo komisi- 
pos pirm. kun. Pranas Garš
va, JAV JS-gos pirm. Biru
tė Zdanytė ir Ateitininkų 
Federacijos vardu Vaclovas 
Kleiza. Visi pasidžiaugė Ga
bijos aktyvia veikla jauni
mo tarpe ir iš viso lietuvių 
visuomeninėje veikloje. Dė
kojo Kriaučeliūnų šeimai už 
prasmingą brangaus sūnaus 
Eugenijaus įamžinimą.

Ilgesniame žodyje laurea
tė Gazija Juozapavičiūtė dė
kojo savo tėvams už įdiegi
mą tautinių jausmų, dėkojo 
vertinimo komisijai už jos 
pastebėjimą ir įvertinimą, 
mecenatams Irenai ir dr. L. 
Kriaučeliūnams už origina
liu būdu savo sūnaus pager
bimą. Pastebėjo, kad visuo
meninis darbas, dažniausiai 
dirbamas ne vieno asmens, 
bet daugelio, tad ir premi
jos dalis turėtų tekti ir ki
tiems asmenims. Dėkojo vi
siems bendro darbo talki
ninkams.

Meninėje programos da
lyje jauna dainininkė Dalia 
Eidukaitė padainavo keletą 
lietuviškų dainų, akompa
nuojant George Radosalje- 
vic Vandos Aleknienės vado
vaujamas skaučių oktetas, 
pritariant trims gitaroms, 
taip pat padainavo kelias 
lietuviškas dainas. Jauną
sias menininkes susirinku
sieji priėmė šiltai ir nepa
gailėjo plojimų.

Baigiant iškilmes, visų 
gerbiama mūsų gen. konsu
le Juzė Daužvardienė var
dadienio proga buvo pasvei
kinta, įteikta gėlių puokštė 
ir sugiedota "Ilgiausių me-

kad

tų".
Po programos visi daly

viai Kriaučeliūnų šeimos 
buvo pavaišinti.

Malonu pastebėti,
šios premijos iškilmėse da
lyvavo įvairių pažiūrų as
menys. Premijos mecenatai 
— Kriaučeliūnai yra akty
vūs neolituanai, premijos 
laimėtojai — ateitininkai, o 
programos atlikėjai — 
skautai. Bendras visų įna
šas sudarė vieningą nuotai
ką, ne tik šios dienos iškil
mių metu, bet jungia ir 
bendram lietuvybės išlaiky
mo darbui.

DR. LEONAS KRIAUČE- 
LIŪNAS — KULTŪRINĖS 

TALKOS KOMISIJOS 
PIRMININKAS

PLB valdyba taip pat po
sėdžiavo kovo 18 d. (sek
madienį) savo 
Atidarius posėdį, pirm. V. • 
Kamantas pasveikino nau
ją valdybos narį sporto rei
kalams Zigmą žiupsnį, lau
reatę Gabiją Juozapavičiū
tę, laimėjusią Eugenijaus 
Kriaučeliūno vardo jaunimo 
premiją ir Saulių Kuprį, 
baigusį teisių mokslus ir

įsijungiantį į darbą.
Be visos eilės bėgamųjų 

reikalų, išklausyti praneši
mai apie IV-jo PLJ kongre
so eigą. Pirm. G. Juozapa
vičiūtė painformavo apie 
vykstančius pasikelt i m u s 
meninėje programoje, o fi
nansų komiteto pirm. dr. A. 
Paulius pranešė apie finan
sų telkimą. Nors įplaukų 
dar nesimato, bet ratas už
suktas ir tikimasi pradės 
rodytis rezultatai.

Daugiausiai dėmesio bu
vo skirta kultūrinių reikalų 
komisijos sudarymui. Po il
gesnių svarstymų ir disku
sijų buvo nutarta sudaryti 
kultūrinės talkos komisiją, 
o jos vadovu pakviesti dr. 
Leoną Kriaučeliūną.

Politinių reikalų komisi
jos sudarymas studijuoja
mas ir bus bandoma kalbė
tis su mūsų visuomeninė-

būstinėje. je veikloje besireiškiančiais 
asmenimis.

ELECTRONIC TECHNICIAN
Mušt be experienced in vorking on 
Honeyvvell 2000 or 1000 systems. 
$8.00 per hour. Call Mr. WH1BBELS

(502) 585-5936 collect
(13-15)

M19 79
8:00 vai: vakaro

MOKYKLOS AUDITORIJOJE

OPEROS

CHORAS \

3:00 vai. popiet

8:00 vai. vakaro

BILIETAI GAUNAMI
PREKYBOJE — GIFTS IHTERNATIONAL

W. 7lst St., Chicago, III. 60629

Arūnas Kaminskas, 
Akompaniatorius

Emilija Sakadolskiene, 
Chormeisteri

Julius Savrimas, 
Normano

Nicolas Di Virgilio, 
Režisierius

Alvydas Vasaitis,
Dirigentas

DONIZETTI OPERA

Roma Mastienė, 
Alisa

Gina Capkauskienė, 
Lucia

Balandžio 21 d.

Balandžio 22 d.

Balandžio 28 d.

MARIJOS Algirdas Brazis,
Lordas Enrico

VAZNELIŲ

2501

KVIEČIAME VISUS IR Iš VISUR 
ATVYKTI Į SPEKTAKLIUS

Alfonsas Gečas, 
Chormeisteris

Jonas Vaznelis, 
Raimondo
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Kaip anglai po karo išdavė
sovietams kazokus

Nuo šio numerio pradedame spausdinti Petro Pajau
nio paruoštą vertimą iš N. N. Krasnovo knygos „Neuž
mirština . . .” Tai siaubingas pasakojimas, kaip sovietams 
buvo išduoti kazokai, pasidavę anglams į nelaisvę, II Pas. 
karo pabaigoje.

N. N. Krasnovas, senųjų rusų emigrantų sūnus, au
gęs ir išsimokslinęs Jugoslavijoje, buvęs jos armijos ka
rininku. šią knygą jis parašęs Įprašytas savo senelio, žy
maus Dono kazokų atomano, gen. Piotr Nikolajevič Kras
novo. Būdamas jau sovietų lageryje, jis prižadėjo kai pa
sieks laisvę, atidengti pasauliui anglų apgaulę, išduodant 
tūkstančius žmonių mirčiai.

žinia apie Vokietijos ka
pituliaciją, privertė mus iš 
šiaurinės Italijos, pajudėti 
per sieną Į Ober-Oester- 
reich, į Linz’ą.

Perėjimas Įvyko, palygi
namai „be skausmo”. Mus 
sutiko ir dalinai nuginklavo 
anglų divizija, kuri pati ką 
tik buvo Įžengusi Austrijos 
teritorijon. Tuo metu, gene
rolas Domanovas, paskyrė 
mane generolo Vasiljevo ad
jutantu. Mūsų daliniai apsi
stojo Ober Dranburge. Vos 
čia atvykus, gen Vasiljevas 
paėmė mane ir, kaipo vertė
ją, Rotovą, puikiai mokan
čią anglų kalbą, nuvyko Į 
anglų divizijos štabą.

Anglų generolas nepri
vertė mus ilgai laukti ir pri
ėmė, sakyčiau, labai malo
niai. Jis atidžiai išklausė 
Rotovą, verčiančią gen. Va
siljevo žodžius.

Gen. Domanovo ir visų, 
nelaisvėn pasidavusių dali
nių vardu, Vasiljevas prašė 
laikyti mus anglų karo be

I

laisviais. Jis prašė pabėgė
lius priimt’’ anglų karališ
kon globon, mums gi kariš
kiams — jokių nuolaidų, ar 
malonių, pažymėdamas, kad 
mums visiškai aiški nugalė
tojų ir belaisvių padėtis.

Anglas draugiškai šypso
josi, teigiamai linksėdamas, 
žilstančia galva. Išklausęs 
ligi galo, jis paprašė Rotovą 
pasakyti, kad anglai moka 
gerbti ir vertinti savo prie
šininką ir, kad karo belais
viams, nieko blogo nedarys. 
Karas baigtas. Nugalėtojas 
ir nugalėtąsis privalo kar
dus perdirbti į žagres ir 
stengtis galimai greičiau at
statyti taikingą gyvenimą. 
Vis besišypsodamas, jis pa
prašė mus būti jo svečiais 
priešpiečiuose.

Mums nei sekundei nekilo 
galvoje nepasitikėjimo min
tis. Kaip gi mes drĮstume 
netikėti karališkam karinin-
kui, užimančiam tokią aukš- laisvės’ 
tą vietą. Džiaugsmingi, pil
ni vilčių, grįžome Į Ober

• ••

Drauburg, ir tą gerą žinią 
pranešėm kariškiams ir pa
bėgėliams.

žmonės atsikvėpė. Jie pa
sijuto likimo numylėtiniais, 
žinodami, kad nemaža mūsų 
tėvynainių, nesuspėjo pasi
traukti iš sovietų užimtų 
sričių..Jų likimas mums bu
vo aiškus. Prisimenu ir tuos 
slaptus, tylius šnabždesius, 
kad jeigu jau kam nors ir 
atsitiks blogai, tai tik jau 
ne seniems emigrantams, 
per dvidešimt penkeris me
tus blaškomo, ar sėslaus gy
venimo, Įsigijusiems pilie
tybę laisvame pasaulyje. 
Nelaisvė pas anglus, pa
prastai sakant, pas vakarie
čius, ne pas nacius, tuo’me- 
tu jiems atrodė lyg didelis 
laimėjimas loterijoj. Jie 
klausinėjo senuosius emi
grantus, ko mes galime ti
kėtis ateity.

Mano Dieve! Nelaisvė pas 
anglo-saksus negali būti 
bloga. Anglai — džentelme
nai! Mes turime reikalą ne 
su Hitlerio armija, o su Jo 
Didenybės karaliaus kari
ninkais. Anglų karininkas 
duoda žodi ne iš savęs, ne 
savo vardu, dar-gi jeigu jis 
feldmaršalas! Jis kalba 
aukščiausios valdžios var
du. Karūnos vardu!

Pirmomis „garbingos be- 
dienomis galima

buvo išeiti — prasišalinti. 
Dalis ir išėjo. Išėjo šeimy

niniai, kurie žinojo, kad čia, 
kur nors netoli, yra jų anks
čiau išvežtos šeimos. Išėjo 
kai kurie viengungiai, jaus
mo ir instinkto vedami, kad 
vilką turi kojos penėti, bet 
tokių buvo nedaug.

Likusieji „sėdėjo prie jū
ros, laukdami giedros”, jų 
tarpe ir mūsų „išmintingo
ji” šeima, tikinti žmonišku 
teis ingumu, pasiduodanti 
dieviškiems į s t a tymams. 
Mes jau buvome emigran
tai. Mes ruošėme kitus: bu
vusius sovietinius, buvu
sius sovietinės armijos be
laisvius, buvusius kolchozi- 
ninkus ir darbininkus.

Baisus žodis — emigran
tas. žmogus be tėvynės. 
Amžina sunkenybė, nepa
geidaujamas elementas, jį 
priėmusiai valstybei — naš
ta. Kad ir puikiausių savy
bių asmenybė — čia tik 
„verfluchte A u s laender”. 
Bet tapti emigrantu, mūsų 
posovietiniams broliams, at
rodė kažkokia, beveik nepa
siekiama palaima, žiūrėda
mi mums Į akis, jie tiesiog 
Įsisiurbdavo Į tas pasakas 
apie mūsų gyvenimą prieš 
antrąjį pasaulinį karą. Pra
džioje netikėjo, po to tik 
och! ... ach!... o patikėję 
tik ir svajojo apie tokią lai
mę.

Mes džiaugėmės ramiu, 
nors ir menkuose patogu
muose, sapnu.. Nei bombar
davimų, nei minų, nei parti
zanų užpuldinėjimų, žmo
nės išsiskirstė: kas Ober- 
Drauburge, kas Linze, kas 
Peggetzo lageryje, ar kituo
se, išilgai plento, esančiuo
se lageriuose. Mes sužinojo
me, kad netoliese nuo mūsų 

yra sustoję tūkstančiai ka
zokų, generolo Halmuto von 
Panmvitzo korpuso, taip pat 
rusų korpusas ir batalijonas 
,?Variag„ pulko iš Liublia- 
nos. Pasiekė žinia ir apie 
tragišką likimą kai kurių 
ROA (Vlasoviečių) dalinių 
likimą.

Gal būt daugeliui iš mūsų 
nejučiomis nerimavo širdis. 
Keistokas atrodė šis gyve
nimas — nelaisvėn pasida
vusių karių sumaišymas su 
pabėgėliais. Gyvenome be
maž laisvai, butuose, bara
kuose, šieno daržinėse. Mes 
žinojome, kad žmonių mai
tinimas ir didelio kiekio 
arklių išlaikymas, Austri
jos visuomenei buvo nepa
keliama našta, tuo tarpu 
mūsų nugalėtojai, mūs lyg 
ir nepastebėdavo: nedavė 
nei ožkelių, nei avelių, ne
skubėjo vienokia, ar kitokia 
prasme, spręsti mūsų padė
ties klausimo.

Generolas Domanovas lan
kydavosi pas anglus. Lydi
mas štabo viršininko ir ver
tėjo, jis dažnai nuvykdavo 
Linzan Į komendantūros rū
mus, deja, nevisada išeida
vo iš ten švitinčiu veidu, 
tikriau sakant, po kiekvieno 
naujo apsilankymo vis la
biau apsiniaukdavo, lindė
davo, bet savo mintimis su 
niekuo nesidalindavo.

(Bus daugiau)

• LB Philadelphijos apy
linkės valdyba per ižd. M. 
Sušinskienę Dirvai paremti 
atsiuntė valdybos nutarimu 
skirtą auką 10 dol., linkint 
tolinus sėkmingai dirbti.

Ačiū už auką ir linkėji
mus.

AGNE LUKŠYTE

ŠIZOFRE NIKAS
Dirvos novelės 1978 m. konkurso komisijos rekomenduota 

spausdinimui novelė

Ruošiuosi vykti į bepročių ligoninę Jono Stuko ap
lankyti ir tuo pačiu su juo susipažinti. Žinau, kad 
manęs laukia ilga kelionė: autobusu, geležinkeliu ir 
vėl autobusu iki beprotnamio. Nors jau vasario mė
nesio pabaiga, bet australiška vasara nė nemano 
perleisti vadžias ‘bobų’ vasarai. Saulė spigina be jo
kio pasigailėjimo, vėjelis iš kažkur atpučia drėgmę - 
jauties lyg tūnotum turkiškoje pirtyje.

Ruošiuosi ir neskubu. Pažvelgiu į autobusų tvar
karaštį: autobusas neužilgo išvažiuos. Nutariu šį 
praleisti ir laukti sekančio. Vėliau bus vėsiau.

Atsisėdu prie atviro lango ir geraširdiškai mintyse 
keikiu savo gerą bičiulę Stasę Paukštaitienę. Jei ne 
ji, nežinočiau, kad toks Jonas Stukas egzistuoja šia
me pasaulyje, sėdėčiau po didžiuoju koralo medžiu 
kieme teikiančiu malonų pavėsį, ką nors skaitydama 
ar šiaip svajodama. Nereikėtų leistis į varginančią 
kelionę. Tačiau, kas galėtų atsispirti Stasės gudry
bei? Žinodama, kad žemaičiai man ‘prie širdies’, ji 
vakar telefoniniu pasikalbėjimu meiliai, bet įsak
miai privertė mane atlikti šią kelionę. Paskutinis jos 
sakinys viską apsprendė:

— Aukštaite tu, rupūžiuk, nuvyk rytoj. Aš už tai 
tau atsilyginsiu šimteriopai.

Kreivu šypsniu užantspaudavau Stasės pažadą 
‘šimteriopai’ atsilyginti, nes man aišku, kad ‘atsily
ginimas’ bus vėl kokio nors naujo darbo uždavimas: 
parašymu, telefonu skambinimo ten, kur reikia ang
liškai susikalbėti, ar vėl kokia nors kelionė.

Mudvi abi ruošėmės vykti į beprotnamį prieš ko
kią savaitę, bet ji susilaužė ranką. Išplovė verandą 
ir, lėkdama dar šlapiomis mozaikos plytelėmis, krito

Kai ji man paskambino, jau buvo grįžusi iš ligoni
nės - ranka gipse. Negaliu be šypsnio prisiminti jos 
pasakojimo:

— Atsikeliu — dešinę ranką skausmas tiesiog dras
ko. Žvilgt į ją ... o, Mergele Skaisčiausia, ranka 
‘žiūri į kitą pusę’. Pamiršau ir skausmą iš to išgąsčio, 
žiūrėdama į ją ir galvojau: na, kaip aš dabar su ja 
dirbsiu, nes ji žiūrės ne pirmyn — į darbą, bet 
darbui laikys ‘atsukus nugarą’?

Iššaukiau taksį, nuvykau į artimiausios ligoninės 
taip vadinamą ‘Outpatients’ skyrių. Mane bema
tant apspito keturi jauni daktariukai. Paklausiau jų 
kas atsitiko, kad mano ranka ‘nuo manęs nusisuko’. 
Nežinau, kaip aš ten angliškai pasakiau, nes jie tik 
žvilgt, žvilgt vienas į antrą - šypt, šypt. Nuramino 
mane sakydami, kad bematant mano ranka vėl ‘žiū
rės’ į mane.

Pasirodo, kad ranka netik kad buvo lūžus, bet ir 
išsukta iš alkūnės.

O, jergutėliau tu mano!
Jie visi keturi tuojau ėmė darbuotis: vienas laikė 

mano galvą, kitas sveikąją ranką,- o kiti du taip vik
riai — tik žypt ir atstatė ranką į vietą. Skaudėjo, ale 
aš nei mirkt, nei ai. nesuvaitojau. Jie, berneliai, ge
rokai nustebo. Tikriausiai pagalvojo, kad ta ‘naujoji 
australe’ ne iš kelmo išspirta.

Mes visos, jos bičiulės, paeiliui vykom pas ją gelbė
ti namų apyvokos darbuose. Ji vis man nedavė ra
mybės dė to Stuko. Galų gale, paskambino ir pri
kalbėjo, kad vykčiau be jos Stuko aplankyti. Jis 
vargšelis, vienas ten jaukelis mėnesius tūnąs ir nie
kas jo neaplankąs.

Maždaug prieš porą mėnesių Stasė man paskam
bino, kad ji, štai, ravėdama gėlių lysvę nei iš šio, nei 
iš to prisiminė, kad Jono Stuko šventoriuje jau kelis 
mėnesius nebesimato. Jiedu su Vladu buvę vienin
teliai, kurie su Stuku pasikalbėdavę. Šiaip jis vienas 
šventoriuje stoviniuodavęs.

Stasė prispyrė mane nuvykti į įstaigą, kurioje re
gistruojami gimimai, vedybos ir mirimai. Peržiūrė
jau daugybę sąrašų, mirusiųjų vienų metų laikotar
pyje: nei Jono Stuko ir nei jokios panašios pavardės 
neradau. Kreipiaus į policiją. Po kiek laiko gavau iš 
policijos adresą šeimininkės, kurios namuose Jonas 
Stukas gyveno JoJiannes van Stuk pavarde. Paskam
binau. Seimininkė gan piktai pranešė, kad ji neži
nanti, kur tas prakeiktas naujasis australas išsikėlęs. 
Stasės spiriama skambinau į ligonines — nė gyvos 
dvasios.

Kartą Stasė, paskambinus, ėmė tarškėti susijau
dinusi:.

— Zinai mano Vladą? Aš paklausiau jo nuomo
nės apie Stuko dingimą be žinios. Jis pagalvojo, iš
sitraukė pypkę iš dantų ir išsunkė žodžius, kurie ma
ne pritrenkė. Girdi, turėtumėt pabandyti beprot
namius, nes jam atrodė, kad Stuko galvoje kažkokia 
‘gegutė kukavo’. Aš net supykau, bet jis man nenu
sileido. Stuko kalbos apie gėles, apie kažkokį Liud
viką, aiškiai rodė, kad jis ‘trenktas’.

Žiūrėk, miela draugele, paskambink pirmiausia į 
tą ten didžiulį beprotnamį šiaurinėje Sydnėjaus da
lyje, pamiršau to priemiesčio pavadinimą. Stukas 
šiaurinėje dalyje gyveno — gal jį ten ir nuvežė kokie 
australai.

Atsidususi sutikau. Stasė man jau nekartą prikai
šiojo dėl nerangumo, girdi, jei ji taip ‘angelskai’ kal
bėtų kaip aš, tai jau seniai būtų visus Sydnėjaus 
miesto telefonus išbarškinusi.

Mano didžiausiam nustebimui — Vladas Paukš
tasis buvo teisus. Paskambinus į Stasės nurodytąjį 
beprotnamį paklausiau, ar ten randasi Johannes 
van Stuk. Moteriškas balsas atsakė: ‘Tikriausiai jūs 
ieškote Džiono - Džion van Stuk. Taip, jis čia ran-

(Nukelta į 10 psl.)
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FLORIDA

DAYTONA LIETUVIŲ 
KLUBE

Daytona Beach ir apylin
kių Amerikos Lietuvių Klu
bas šių metų vasario 11 die
ną minėjo Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 61 
metų sukakti. Minėjime pri
taikintą kalbą pasakė klubo 
narys Jurgis Janušaitis ir 
eilėraščius skaitė klubo na
rė Angelė Kašubienė. Minė
jimo proga surinkta 366 do
leriai aukų lietuviškiems 
reikalams. .

Po minėjimo vyko meti
nis narių susirinkimas, ku
riame priimta Klubo inkor
poravimo konstitucija-čar- 
teris. Vadovaujantis naujai 
priimtu čarteriu j klubo val
domąjį organą — Direkto
rių Tarybą išrinkti: V. Ab- 
raitis, J. Bartkus, B. Colee- 
Braciūtė, C. Karr-Karčiaus- 
kas, A. Kašuba, S. Sukare- 
vičienė ir E. Vainiūnienė. Į 
revizijos komisiją išrinkti: 
P. Bložė, P. Kučinskas ir A. 
Sprindy s. Susirinkimo da
lyviai buvo pavaišinti vaka
riene, kurios kaštus paden
gė buvęs Klubo pirmininkas 
A. ir V. Andruliai. Narių ir 
dalyvaujančių svečių bend
ravimo metu sudainuota vi
sa eilė lietuviškų dainų.

Šių metų kovo mėn. 18 d. 
p.p.Kašubų bute, Deltona, 
Fl., įvyko pirmasis Klubo 
direktorių posėdis, kuriame 
išrinkta į Klubo vykdomąjį 
khmitetą-valdybą sekantie
ji : Antanas Kašuba — pir
mininku Direktorių Tary
bos ir Valdybos iš Deltona, 
Fl., B. Colee-Braciūtė — vi

cepirmininkė iš Edgewater, 
Fl., S. Sukarevičienė — se
kretorė iš Ormond Beach, 
Fl., C. Karr-Karčiauskas — 
iždininku iš Palm Coast, Fl. 
ir J. Bartkus — renginių 
vadovu iš Ormond Beach, 
Fla.

Šiame Direktorių Tary
bos posėdyje buvo priimtas 
su kai kuriomis pataisomis 
A. Kašubos paruoštas Klu
bo įstatų projektas, kuri 
nutarta pateikti sekančiam 
Klubo narių susirinkime jį 
galutinai priimti. Vicepirm. 
Colee pavesta sutvarkyti 
formalinę dalį Klubui inkor
poruoti Floridos statė.

Taip pat nutarta ruošti 
Motinos Dienos minėjimą ir 
tą pačią dieną šaukti visuo
tiną narių susirinkimą ge
gužės mėnesyje. (vga)

FLORIDOJE ŽUVO 
JUSTINAS VALYS

Dirvos skaitytojas ir rė
mėjas Justinas Valys, gy
venęs Gulfport, Floridoje, 
Lietuvos kariuomenės kūrė- 
jas-savanoris, ats. kapito
nas, žuvo automobilio su
važinėtas.

Velionies našlė Aldona 
Valienė mums rašo, kad jis 
buvo automobilisto užmuš
tas netoli namų, po pietų 
išėjus pasivaikščioti, ką jis 
darydavo kasdien dėl krau
jo cirkuliacijos.

Velionis neprkl. Lietuvo
je paskutiniais metais dirbo 
Kauno miesto savivaldybė
je kaip ūkio skyriaus vedė
jas.

Pagal velionies testamen
tą jo kūnas buvo sudegintas 
ir našlė Aldona rašo, kad 

urna su pelenais bus perga
benta, kai Lietuva atgaus 
nepriklausomybę, į jo nu
mylėtą tėvynę, už kurią jis 
kariavo ir dėl jos sielojosi.

Jo žmonai Dirva reiškia 
nuoširdžią užuojautą.

BROCKTON
MŪSŲ DŽIAUGSMAS
Ir už Lietuvos ribų dide

lis lietuvių skaičius iš jau
nosios kartos siekia ir at
siekia aukštąjį mokslą. Vy
resnieji džiaugiamės, kad 
jaunoji karta baigia univer
sitetus su magistro, dokto
rato aukštais pažymiais at
žymėtais diplomais. Savo 
darbštumu ir gabumais di
delis procentas lietuvių vai
kų net pralenkia kitatau
čius. Dar didesnį pasigerė
jimą mums suteikia, kada 
lietuvis apsiginklavęs aukš
tais pažymiais įvertintu 
diplomu gilina savo specia
lybę, lavinasi, tobulinasi ne
išsižadėdamas savo lietuviš
kos kilmės ir būna einamose 
pareigose įvertintas.

Trumpai susipažinkime 
su dr. Mindaugo Pautienio 
augusio ir mokslus baigusio 
Clevelando padangėje su jo 
i n t e lektualiniu horizontu. 
Kada studijavo odontologi
ją, Ohio Štate universitete, 
Mindaugas laimėjo stipen
dijas: US Army Health 
Professions Program; Al- 
pha Omega Award ir Certi- 
ficate of Merit from Amer- 
ican Association of Endo- 
dontists.

Baigęs odontologiją tre
jus metus dirbo Machlonold 
Army Hospital, Ft. Eustis, 

Va. Sutartą laiką baigęs (3 
m.) buvo įvertintas Army 
Commendation Medaliumk 
Persikėlė arti Brocktono ir 
Bostono universitete gilina
si dantų gydymo, chirurgi
jos bei technikos srityje.

Dideliam Brocktono ir 
apylinkių lietuvių džiaugs
mui dr. Mindaugas Pautie- 
nis pradeda dantų gydymą 
Brocktone, 348 N. Pearl St. 
Pacientus priiminės pirma
dienių vakarais 6:30 vai. 
ir šeštadieniais po pie
tų 1:00-6:00 vai. Skambinti 
darbo valandomis į kabine
tą 584-6070 ir kiekvieną va
karą į namus Braintree, 
Mass., telef. 848-7506.

Dr. M. Pautienis 1973 m. 

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

Už CERTIFIKATUS MOKAME:
7 % % — 6 metų su SI,000, minimum. 
71/2% — 4 metų su $1,000, minimum. 
634 % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6’/j% — 1 metu su $1,000, minimum.

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

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

aini 
tliony 

avings
1447 So. 49th Court • C’cero, Illinois 60650 

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

Juetas Gribauskas, vedėjas

sukūrė darnią lietuvišką 
šeimą su Romualdo ir Emi
lijos Bielkevičių vyriausią
ja dukrele Dalia Bielkevi- 
čiūte, kuri veikli lietuvaitė, 
kelerius metus dirbo lietu
viškoje mokykloje, Brock
tone ir amerikoniškoje mo
kykloje. Dabar dirba Ken- 
nedy Junior High School 
Randolph, Mass. arti Brock
tono. Ji talkins savo vyrui 
dantų gydymo kabinete.

Tikėkime, susitvarkę per
sikėlimą į jaukius nuosavus 
namus įsijungs ir į lietuviš
kosios veiklos plačiuosius 
laukus, kurie jiems yra ne 
svetimi.

E. Ribokienė

dasi’. Paklausus ar galima ji aplankyti -- tučtuojau 
buvo teigiamai atsakyta.

Žvilgteriu i laikrodi — laikas pradėti ilgą kelionę. 
Mintyse vis dar skamba tas moteriškas balsas iš be
protnamio. Kaip greitai ta moteris žinojo apie Stuką, 
Jei būtų pavojingas ligonis, ar ji taip lengvai duotų 
teigiamą atsakymą dėl jo aplankymo?

Įsėdus i autobusą kuri laiką stebiu pralekiančias 
gatves, pastatus, bet, nejučiomis, užsigalvoju apie 
Stasę.

Mudviejų susipažinimas buvo savotiškas. Prieš 
kokią dvidešimt metų, persikėlus i Sydnėjų iš 
Melbourno, susiradau darbą siuvyklos ištaigoje, bu
halteriniame skyriuje. Gelbėjau vyriausiam buhal
teriui paruošti algas siuvėjoms, drabužių sukirpė
joms, laidytpjoms, siuvamų mašinų mechanikams, 
Įvairiems šoferiams ir keliems pasiūtų drabužių 
agentams, siūlantiems drabužius įvairiose parduo
tuvėse.

Laidytojų sąrašuose pastebėjau pavardę; S. 
Paukštaitis. Laidytojos buvo visos moterys, taigi aiš
ku, kad moteris yra lietuvė, spėjusi patirti, kad Aus
tralijoje pavardžių galūnių ‘ienė’ geriau neminėti, 
bet tiesiai sakyti vyro pavardę. Ruošiausi Paukštie
nę susieškoti ir užkalbinti, bet, deja, vis neprisiruo- 
šiau. Kiekvieną pietų pertrauką praleisdavau prie 
savo stalo studijuodama buhalterinius terminus, 
rausdamas! žodyne ir aiškindamasi jų tikslią prasmę 
mokydamasi tuos terminus mintinai.

Kartą į buhalterini skyrių įlėkė laidytojų prižiū
rėtoja ir kažką šnibždėjo įstaigos viršininkui, piktai 
gestikuliuodama rankomis, rodydama kažkokį lape
lį.

Viršininkas, man į juos bežiūrint, pamojo ranka 
kviesdamas prieiti. Man buvo aišku, kad vėl kokia 
nors ‘naujoji australe’ ko nors nesupranta ir man rei
kės aiškinti. Atskėliau nenoromis, nes siuvėjų ir lai
dytojų gretose buvo daugybė lenkių, ukrainiečių ir 
rusių. Mano slavų kalbų žinojimas menkas: kalbė
jau žargonu, susidedančiu iš keliu lenkiškų žodžių, 
kelių ukrainietiškų ir vieno kito rusiško. Stebėtinu 
būdu jos visos mane suprato, o aš supratau jas. Joms 
‘vertėjaudama’ kartais kokiu vokišku žodžiu pasigel-

bėdavau, kuri jos dar iš Vokietijos laikų prisiminda
vo. ‘Vertėja’ ir į nesklandumus įkliuvusi ‘naujoji 
australė’ nepasitikėdavom vien mano žargonu, bet 
‘šaukdavom’ Į pagalbą teigiamus ir neigiamus galvų 
palingavimus, mosikuodavom rankomis, reikšmin
gai pavartydavom akis ir išsiaiškindavom su austra
lais taip, kad viskas baigdavosi abipusėmis šypseno
mis. Emigrantiškasis kelias, pradėjęs kaip ratais per 
gruodą dardėti, po tokio sudėtingo nudailinimo ir iš
lyginimo, vėl gluotniai slinkdavo pirmyn.

Laidytojų prižiūrėtoja atkišo man lapeli, kuriame 
buvo apžymėti du skaičiai ir apačioje vos išskaitoma 
pavardė, prasidedanti ‘P’ raide. Pavardės neišskai- 
čius, stebėjau tuos du skaičius, tiksliau pasakius — 
du kablius, kurie, jei žvelgsi i juos ‘australiškomis 
akimis’ — atrodys, kad parašyta skaitlinė reiškia sep
tyniasdešimt septynis. Tačiau, žiūrint ‘lietuviško
mis akimis’ — galėjo reikšti vienuoliką.

— Ką tas skaičius reiškia? — piktai paklausė lai
dytojų viršininkė.

Pagūžčiojau pečiais ir gan ilgai ruoŠiaus jai atsa
kyti.

— Tos laidytojos pavardė Pokšteitis. Einam pa
šnekėti.

Sekdama paskui ją prikaišiojau sau, kad per ma
no apsileidimą Paukštaitienė pakliuvo į nemalonią 
situaciją. Būčiau su ja anksčiau susipažinus, gal bū
tų atsiradus proga jai paaiškinti kaip australai rašo 
skaitlines vieną ir septynis.

— Ta lenkė, ar rusė, pagaliau, nežinau kas ji to
kia yra, tokia akiplėša. Ji melavo parašydama išlai- 
dijus septyniasdešimt septynis tuzinus. Kai jai pa
sakiau, kad ji jokiu būdu negalėjo išlaidyti tiek daug 
tuzinų — ji supyko. Tiesiog nusuko man nugarą. Su 
ja sunku susikalbėti: angliškai nemoka, bet yra net 
kvailai užsispyrus. Jei ji taip dar kartą pasielgs — 
atleisiu.

Priėjom prie moters, mano amžiaus, malonaus ir 
gražaus veido, tiesiai į žmogų žvelgiančių tamsiai 
pilkų akių. Ji man iš pirmo žvilgsnio labai patiko.

Laidytojų viršininkė griežtai paliepė:
— Paklauskite kodėl ji taip elgiasi? Kodėl ji 

mano, kad mes negalim patikrinti kiek tuzinų išlai

dyta? Septyniasdešimt septyni — negirdėta, nere
gėta. Kaip jai negėda taip kvailai meluoti?

Man buvo aišku, kad Paukštaitienė parašė vie
nuolika tuzinų, bet tie ‘kabliai’ prieš lazdeles tokie 
ilgi, kad australams kitaip ir negali atrodyti, kaip 
septyniasdešimt septyni.

Bandydama būti neutrali, prabilau lietuviškai:
— Viršininkė sako, kad jūs parašėt išlaidijus sep

tyniasdešimt septynis tuzinus.
Paukštaitienės akys išsiplėtė iš nuostabos aiškiai 

dėl to, kad prašnekėjau lietuviškai, bet staiga prisi
merkė ir piktai sužibėjo. Žemu balsu, grynai žemai
tiška tarme ji sumurmėjo;

— Kun čia niekus pliurpia?

Vos sulaikiau juoką. Jos tariamos ‘u’ skambėjo vi
durkiu tarp ‘u’ ir ‘o’. Ypač juokingai skambėjo žodis 
‘pliurpia’.

Piktai pabadžius pirštu lapeli, kuri laikiau savo 
rankose, ji išsunkė žodžius, kuriuose virpėjo pyktis:

— Tai va, taip ir parašyta.
Pasakius Paukštaitienei, kad pietų metu pasikal

bėsim, paėmiau už parankės laidytojų viršininkę ir, 
vesdamasi, aiškinau kaip Lietuvoje buvo rašomi 
skaičiai: vienas ir septyni. Žinojau, kad jos vienin
telis sūnus žuvo Antrojo Pasaulinio Karo metu ir kad 
ji nuolat keikė Htlerį, baisiai nekentė vokiečių. Pasi
naudodama jos neapykanta vokiečiams, trumpai 
drūtai papasakojau, kad Paukštaitienės tarmė rodo 
ją esančią žemaitę. Žemaičiai nuostabūs žmonės: 
keiti, užsispyrę; jie sulaikė Lietuvą nuo germanų 
antplūdžio. Papasakojau apie germanų žiaurumą 
lietuviams senais laikais, o taip pat Antrojo Pasauli
nio Karo metu.

Laidytojų viršininkė, išklausiusi mano pasakoji
mo, net pagyrė Paukštaitienę, kaip puikią darbinin
kę, išlaidijančią per dieną po aštuonis, devynis tuzi
nus suknelių, o kitos laidytojos išlaidijančios penkis, 
šešis, daugiausia septynis tuzinus. Vakar ji išlaidijo 
net vienuolika tuzinų — rekordinis skaičius. Paukš- 
tąitienė laidija gražiau už kitas.

(Bus daugiau)
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Įamžinkime Holocaust paminkle 
ir lietuvius kankinius

Dr. Viktoras Stankus

Holocaust aukų atitinka
mam paminėjimui visoje Ame 
rikoje ir jiems paminklo pasta
tymui, Prezidentas Carteris 
praėjusių metų lapkričio 1 d. 
paskyrė 34 asmenų komisiją. 
Sesių mėnesių laikotarpyje - 
iki balandžio 28-29 d., komi
sija turi tam paruošti projek
tus ir pramatyti finansų telki
mo galimybes paminklo staty
mui ir išlaikymui.

Atsižvelgiant į faktą, kad 
Holocaust paminklas bus sta
tomas panaudojant visų mūsų 
mokesčius ir aukas, yra būti
na ir svarbu reikalauti, kad 
jame būtų įamžinta ne tik žy
dų, bet visų nukentėjusių nuo 
nacių tautybių aukos.

Tai nėra akcija prieš žydus. 
Teisingumas reikalauja, kad 
visos aukos būtų vienodai pri
simintos. Be žydų, tiek lenkų, 
tiek ukrainiečių ir visų kitų 
turimi statistiniai daviniai tik 
patvirtina, kad naciai neger
bė tautybių ar etninių grupių 
ir Europoje jos visos nukentėjo 
nuo nacių.

Lietuviai, pagal gyventojų 
skaičių, proporcingai nuken
tėjo gal net daugiau už kitas 
tautybes. Iš 140,000 lietuvių 
1941-1944 metais deportuotų 
į Vokietiją, 14,840 žuvo kon
centracijos stovyklose. Lietu
voje visi Pirčiupio kaimo gy
ventojai buvo nacių išžudyti. 
Atsisakydami suorganizuoti 
lietuvišką SS legijoną - lietu
viai taip pats smarkiai nuken
tėjo. Flossenburgo koncentra
cijos stovyklos statistika įrodo, 
kad lietuvių aukų nuošimtis 
nuo nacių yra nei kiek nema
žesnis už kitų tautybių. \

Tuo klausimu kreipiausi į 
didelį tautybių draugą, dabar 
tinį Ohio vicegubernatorių 
George Voinovich, duodamas 
jam smulkius davinius lietu
vių aukų nacių laikotarpyje. 
G. Voinovich, slovėnų-kroatų 
kilmės, pilnai supranta šį klau 
simą, būdamas pats tiesiogi
niai paliestas - jo dėdė yra 
Dachau koncentracijos stovyk 
los kankinys. Jis pritaria sku
biai tautybių akcijai, kreipian

Iš VlI-to Baltiečių Vakaro Kanados Parlamento Rūmuose Ottawoje, vasario 21 d. Iš kai
rės dr. J. Sungaila, A. Sungailienė, solistė Gina Capkauskienė, arkivyskupas Angelo Palmas — 
popiežiaus atstovas Kanadai, J. R. Simanavičius — KLB pirmininkas, H. J. Žmuidzinienė ir Lie
tuvos konsulas dr. J. Žmuidzinas. Lado Giriūno nuotr.

tis į komisiją kol ji dar nėra 
Prezidentui patiekusi galuti
nio raporto. Savo ruožtu jis 
pats žadėjo daryti žygius Wa- 
shingtone, respublikonų par
tijoje, kad įtaigotų komisijos, 
Senato ir Kongreso pirminin
kus.

‘Holocaust kankinių prisi
minimo dienoje’ ir paminkle 
turi būti atžymėti VISŲ TAU
TYBIŲ kankiniai ir aukos.

Yra būtina, kad visos tauty
bės - per savo senatorius, kong 
resmanus ir veiksnius - kreip
tųsi į Prezidento sudarytą ko
misiją su pilnais daviniais, 
kad Holocaust paminklas liu
dytų ir jų kančias.

Laikas yra labai ribotas ir 
yra svarbi kiekviena diena. 
Čia geriausiai galėtų pasireikš 
ti Veiksniai, nes tai nėra eili
nio, ar paskiro žmogaus dar
bas.

I AŠTUONIOLIKTASIS SIMO KAŠELIONIO 
NOVELĖS KONKURSAS

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

' -JI ■■. r-. . .

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1979 metų 
birželio 15 d.

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

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. Ąuto- 
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.

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

KANADA
PABALTIJO KONSULAI

SUSITINKA SU 
KANADOS 

VYRIAUSYBĖS 
ATSTOVAIS

Jau septinti metai vyks
ta "Baltiečių Vakarai" Ka
nados Parlamento Rūmuo
se Ottawoje. šių vakarų 
proga Lietuvos konsulas dr. 
J. žmuidzinas, Latvijos 
konsulas dr. E. Upnieks ir 
Estijos konsulas I. Hensoo, 
visų įstaigos yra Toronte, 
susitinka su Kanados vy
riausybės atstovais, šiais 
metais toks susitikimas Įvy
ko vasario 20 d. Baltiečių 
Vakaro išvakarėse ir truko 
dvi valandas, šiame susiti
kime dalyvavo parlamento 

narys Louis Duclos, užsie
nio reikalų ministerio Do- 
nald Jamieson parlamenta
rinis asistentas, Howard B. 
Singleton, užsienių reikalų 
ministerijos rytų departa
mento direktorius, senato
riai Paul Yuzyk, Richard 
Stanbury ir Stanley Rai- 
dasz. Pereitais metais to
kiame susitikime dalyvavo 
pats užsienio reikalų minis
teris D. Jamieson.

Šiuose susitikimuose mū
sų konsulai gali asmeniškai 
pasikalbėti jiems rūpimais 
klausimais su Kanados vy
riausybės atstovais.

Vakare trys konsulai 
buvo pakviesti stebėti Se
nato posėdį iš diploma
tams skirtos ložės. Posėdžio 
metu senatorius dr. S. Hai- 
dasz iš Toronto oficialiai 
pristatė kiekvieną konsulą 
Senatui. Užpereitais metais 
mūsų konsulatai taip pat 
stebėjo parlamento posėdį 
ir buvo pristatyti kaip Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos 
konsulai Kanadoje, Tokiam 
pristatymui reikalinga tu
rėti vienbalsį visų parla
mento frakcijų ir dalyvau
jančių posėdyje narių prita
rimą.

Vasario 21 d. šen. P. Yu
zyk suruošė konsulams ir 
jų žmonoms priėmimą — 
pietus, šiame priėmime, 
kaip ir visuose kituose da
lyvavo Kanados Lietuvių 
Bendru o m e n ė s atstovas 
Juozas Danys, Kanados Es
tų ir Latvių Bendruomenių 
atstovai Walter Pent and 
Edvvin Parups.

Pačiame Baltiečių Vaka
re vasario 21 d. mūsų kon
sulai turėjo progos susitikti 
su kai kuriais Kanados mi- 
nisteriais. Senato ir parla
mento pirmininkais, vyriau
sybės ir opozicijos partijų 
vadovaujančiais nariais, se
natoriais, diplomatais kaip 
Anglijos ambasado r i u m i 
John Ford, Vatikano dele
gatu arkiv. Angelo Palmas, 
J.A.V. įgaliotu ministeriu 
Robert Duemling ir kitais.

(jvd)
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■ Detroito lietuviai 
mmhhbbmhmmhbhm Antanas Grinius

ALR KLUBO NAUJA 
VALDYBA

Amerikos Lietuvių Radi
jo klubo nariu metinis susi
rinkimas įvyko kovo 18 d. 
šv. Antano parapijos patal
pose. Susirinkimui pirmi
ninkavo Alfas Šukys. Pra
nešimus padarė: klubo pir
mininkė Rita Garliauskaitė, 
pranešdama, kad valdyba 
turėjo 4 posėdžius ir buvo 
pravestos 488 radijo pro
gramos. Programas prave
dė : Vacys Urbonas 5, Jonas 
Kriščiūnas 21 ir Stasys 
Garliauskas 22.

Iš finansų sekretoriaus 
Antano Janušio pranešimo 
paaiškėjo, kad klubas metų 
laikotarpyje turėjo su liku
čiu iš praeitų metų pajamų 
9,630.54 dol. ir išlaidų 
5,858.18 dol. Liko .1979 me
tams sausio 1 d. 3,772.36 
dol.

T naują 1979 metų klubo 
valdybą išrinkti: Rita Gar
liauskaitė — pirmininkė, 
dr. Algis Barauskas ir inž. 
Alfas Šukys — vicepirmi
ninkai, Vytautas Valys — 
sekretorius, Antanas Janu- 
šis — finansų sekretorius, 
Algis Janušis — iždininkas, 
Danutė Petrauskienė ir Vin
cas Tamošiūnas — valdybos 
nariai, Stasys Petrauskas ir 
Juozas Kinčius — valdybos 
kandidatai, Alfonsas Lukas 
— tvarkdarys. Direktoriai: 
Juozas Marčiukaitis, Vincas 
Kankalis ir Petras Bliū- 
džius Revizijos komisija: 
Kazys Ražauskas — pirmi
ninkas, Jonas Morkus ir 
Stasys Račiukaitis — na
riai, Sofija Sirutienė ir Bi
rutė Barauskienė — kandi
datės. Radijo valandėlės re
daktoriai : Jonas Kriščiū
nas, Kazys Gogelis, Stasys 
Garliauskas ir Juozas Leš
činskas.

CLERICAL
PART-TIME — 4 HOURS PER DAY.

BAS1C OFF1CE SKILLS \VJTII MINI
MUM 40 WORDS PER MINU TE TYP-

1NG REQUIRED.

HOUR ARE FROM 5 P.M. TO 9 P.M.
THESE ARE PERMANENT JOBS
W1TH INSIDE PARKING & VACA

TION BENEFITS.

CALL DAVĖ STOFFEL

216-861-7114

STATĖ CHEMICAL 
MFG. CO.

3100 HAMILTON AVĖ.

CLEVELAND, OHIO 44114
(13-15)

MACHINISTS
HORIZONTAL & VERTICAL

BORING MILL

SĖT UP OPERATORS
Applicants should have job experi- 
ence preferably on tire molds. First 
and second shift opcnings. Escellent 
f ringe benefits. Appclations accepted 
any day between 8 A5 pm or call 
LES HLAV1N PHONE

216-848-3773
THE JAMES C. HE1NTZ CO.

880 West Waterloo Rd.
Akron, Ohio

equel opportunity employer

Numatyta Į radijo prane
šėjus ieškoti naujų jėgų — 
jaunimo. Prieš susirinkimą 
klubo nariai ir svečiai buvo 
vaišinami kava ir pyragai
čiais.

LIETUVIŲ KULTŪROS 
KLUBO VALDYBA 

POSĖDŽIAVO
LKK valdybos posėdis 

įvyko kovo 18 d. šy. Antano 
parapijos patalpose. Posėdį 
pravedė pirmininkas Anta
nas Musteikis, sekretoriavo 
Vincas Tamošiūnas. Klubo 
v i c e p irmininkė Stefanija 
Kaunelienė papasakojo apie 
įvykusi vasario 16 minėji
mą Wayne Statė Universi
teto, lietuvių įruoštame 
kambaryje. Ten tautybių 
atstovai turėjo susirinkimą. 
Stefa Kaunelienė jiems pa
pasakojo kambario istori
nes detales, o Viktorija 
Norvilaitė kalbėjo apie da
bartinę okupuotą Lietuvą. 
Jų kalbų klausėsi 23 tauty
bių atstovai ir universiteto 
tarnautojai. Vėliau jie visi 
buvo pavaišinti. Skanėstus 
parūpino: Antanina Jonv- 
nienė, Jadvyga Maršai ko vi- 
čienė, Eugenija šniokaitie- 
nė, Vincas Tamošiūnas ir 
Kazys Sragauskas. Muzika 
iš plokštelių davė Algirdas 
Vaitekaitis.

Nutarta atnaujinti nario 
mokestį Istorijos muziejui, 
sumokant nario mokestį 25 
dol. ir paskirta auka 50 dol. 
televizijos 56 stočiai, kurio
je kultūros klubas dažnai 
pasirodo. Televizijos 7 ka
nale gautas 30 minučių pa
sirodymas, kuriame bus 
nušviestas senasis ir dabar
tinės okupuotos Lietuvos 
gyvenimas, šiam pasirody
mui vadovaus St. Kaunelie
nė. Laikas bus praneštas 
vėliau. Taip pat greitai bus 
surengta Detroito Centrinė
je bibliotekoje lietuvių me
no paroda.

Iš STASIO BUTKAUS 
ŠAULIŲ KUOPOS 

VEIKLOS
Kovo 18 d. pirmininko 

Vinco Tamošiūno namuose 
įvyko kuopos valdybos po
sėdis, kurį pravedė pirmi
ninkas Vincas Tamošiūnas, 
sekretoriavo Petras želvys, 
dalyvavo: Stefa Kaunelienė, 
Rožė Bilaitienė, kun. Alfon
sas Babonas, Jonas ir Jonė 
Švobos, Antanina Jonvnie- 
nė, Petras Bliūdžius, Felik
sas Motuzas ir Antanas Gri
nius. Posėdyje Vincas Ta- 

'mošiūnas supažindino su 
kuopos paskutiniuoju laiku 
atliktais ir būsimais dar
bais.

Į Juozo Daumanto šaulių 
kuopos 15-čio šventę, kuri 
įvyksta balandžio 28-29 d. 
Los Angeles mieste iš De
troito vyksta šaulių centro 
valdybos vicepirminin kas 
Alfas Šukys ir St. Butkaus 
šaulių kuopos pirmininkas

Vincas Tamošiūnas.
Švento Antano parapijos 

patalpose moterų sekcijos 
vadovės Adelės Poderienės 
ir Leonardo Šulco pastango
mis kovo 6 d. pradėti siuvi
mo kursai antradieniais ir 
juos lanko 11 mokinių. Kur
sams vadovauja Ona Am- 
brozė.

Kuopos metinis narių su
sirinkimas įvyks gegužės 6 
d. 12 vai. šv. Antano para- 
dijos patalpose. Kuopos ge- 
gužinė-piknikas — rugpi li
čio 5 d. Vaši ulių sodyboje 
prie Dainavos.

Ona šadeikienė įsirašė ir 
susirinkime priimta į kuo
pa.

JAV LB TARYBOS 
RINKIMŲ KOMISIJA
JAV LB Detroito apylin

kės rinkimų komisiją suda
ro: pirmininkas Alfonsas 
Juška, nariai: B. Astašai- 
tienė, K. Balys, A. Bražė
nas, J. Gaižutis, L. Heinin- 
gas, J. Leonavičius, V. Ma- 
jauskienė. A. Musteikis, J. 
Putrienė, J.- Ribins.kas, O. 
Ribinskienė, A. Rudis, E. 
Skiotys, V. Staškus ir K. 
Veselkaitė. Rinkimai įvyks 
gegužės 5, 6, 12 ir 13 d. ir 
balsuoti bus galima prie vi
sų trijų lietuviškų parapi
jų.

VASARIO 16 VAJUS
LB Detroito apylinkės 

valdyba vasario 16 vajaus 
komiteto nariai surinko virš 
5,000.00 dol., Detroito Lie
tuvių Organizacijų Centro 
rinkėjai 4,600.00 dol. Tai 
dar negalutina suma. Ji pa
aiškės kai su visais aukų 
rinkėjais bus atsiskaityta.

V. IGNO MENO PARODA
Dail. Vytauto Igno paro

da bus atidaryta balandžio 
7 d. (šeštadienį) 7:30 v. v. 
Dievo Apvaizdos parapijos 
Kultūros centre. Į parodą 
atvežama aliejaus, arcrilic 
ir grafikos darbų. Paroda 
bus tęsiama ir sekmadienį 
tuojau po pamaldų iki 3 
vai. p. p.

VILNIAUS 
UNIVERISTETO 

MINĖJIMAS
Vilniaus Universiteto 400 

metų sukakties minėjimas 
bus dviejų dalių. Pirmoji 
priėmimo pobūdžio dalis nu
matyta spalio 4 d. su kok
teiliais ir pietumis į kurią 
būsią pakviesti Universite
tų profesoriai, 'kultūrinin
kai, radijo, televizijos žmo
nės ir kiti. Antroji dalis lie
tuvių visuomenei spalio 7 d. 
Dievo Apvaizdos Kultūros 
centre.

VAJUS PLJ KONGRESUI
Jaunimo Sąjungos De

troito apylinkės pirmininkė 
Violeta Abariūtė organizuo
ja IV Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresui finan
sam telkti komitetą. Detroi
to LB apylinkei numatyta 
kvota 3,900.00 dol.

AUKA DIRVAI
”Susipažinimas su kuni

gais” rengimo komiteto pir
mininkas Juozas Kinčius 
įvertindamas to renginio 
Dirvoje aprašymą, paskyrę 
Dirvai auką 10 dol.

MERGAIČIŲ DĖMESIUI
Detroite ir apylinkėse gy

venančios mergaitės kvie
čiamos registruotis į mer
gaičių chorą. Registracija 
įvyks sekmadienį, balandžio 
1 d., 12 vai. Kultūros cent
ro patalpose. Registruotis 

«■

A. A.
Z

ELŽBIETAI ABRAITIENEI

Lietuvoje mirus, jos sūnui VYTAUTUI ir

N.

reiškiu ir kartu liūdžiu

Petras Mačiulaitis

jo žmonai STELLAI nuoširdžią užuojautą

A. A.

BRONIUI MOZOLIAUSKUI
Lietuvoje mirus, jo seserį šiaulę veteranę muz.
ONĄ MIKULSKIENĘ ir jos vyrą maestrą

ALFONSĄ skausmo valandoje užjaučia

A. t A.

Stefanija Radzevičiūtė 
Marija Žilinskienė

g
11

Lietuvoje mirus, jo sesutę ONĄ MIKULSKIENĘ 

giliai užjaučiame

Adelė Poderienė ir sūnus kun. Alfonsas 
Stefa ir Ignas Kauneliai 
Emilija ir Vytautas Kutkai 
Vincas Tamošiūnas ir 
Kazimieras Sragauskas

Į toli iškeliavęs PASIGUOSK, 

kad mūs tėvynėj vis dar NĖR ŠVIESOS...

gali visos 13-kos metų am
žiaus ir vyresnės mergaitės. 
Užsiregistravusios turės re
peticijas dar šį pavasarį 
kartu su visomis mergaitė
mis, kurios dabar yra ruo
šiamos rudens dainų ir tau
tinių šokių vakarui. Mer
gaičių choro vakaras yra 
numatytas šių metų lapkri
čio 21 d. Kultūros centre. 
Naujos choristės, kurios 
lankys repeticijas šį pava
sarį ir rudenį, galės daly
vauti meninėje programoje.

S. Sližys

H
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Lietuvių Namai Clevelande yra 
kultūrinis ir pramoginis centras

Dirvos bendradarbės Ingridos Bublienės pasikalbėjimas su 
naujuoju Lietuvių Namų ir Klubo vedėju Ričardu Armonu

Gal vienintelis išskirtinas 
pastatas East 185 gatvėje 
rytinėje Clevelando dalyje, 
kuris praeivi patraukia sa
vo išore ir be abejo nenu
vilia jo patekus į vidų. Tai 
mums gerai žinomi ir mieli 
savi namai, kurie šios kolo
nijos lietuvių pastangomis 
buvo pastatyti ir gražiai 
Įrengti. Namų bendrovė pa
vadinta Lithuanian Village 
Ine. ir yra atstovaujama 
virš 7000 akcijų. Nėra abe
jonės, kad ši bendrovė yra 
grynai prekybinio pobūdžio, 
tačiau lietuvių kolonijos gy
venime turi ir svarų kultū
rini aspektą, šio pastato pa
talpose, kaip žinome vyks
ta ir daugelis kultūrinių pa
rengimų, mūsų tradicinių 
švenčių, bei prieglauda 
Čiurlionio ansamblio, dau
gelio organizacijų, bei jau
nimo veiklos ir pramogos 
vieta, šalia įvairiems pobū
viams išnuomojamos salės 
pastate veikta ir lietuviš
kais bei tarptautiniais val
giais pagarsėjusi valgykla 
su baru.

Visa tai sudaro nemaža

prekybini objektą, kuriam 
vadovauti ši bendrovė ne
gali apsieiti be prityrusio ir 
tam darbui pasiruošusio va
dovo. Paskutiniam Lietuvių 
Namų Bendrovės direkcijos 
posėdyje kovo 15 d. buvo iš
rinktas Lietuvių Namų ir 
klubo pirmininkas inž. Ro
mas Bublvsro Lietuvių Na
mų ir klubo verslo operacijų 
vedėju buvo pasamdytas 
Ričardas Armon. Ričardas 
Armon darbą Lietuvių Na
muose pradės š. m. balan
džio 1 d.

Tad šia proga Ričardas- 
Armon mielai sutiko "Dir
vos” skaitytojams suteikti 
keletą žipių apie save ir jam 
pavesto darbo ateities pla
nus.

— Teko girdėti, kad Jūs 
esate lietuviu kilmės, tad 
kiek plačiau apie tai mums 
galėtumėt papasakoti?

— Mano abu tėvai yra 
lietuviai. Mano seneliai yra 
gimę Lietuvoje. Mano tė
vas buvo vienas iš savinin
kų Portage Markets — Su- 
perior gatvėje — buvusia

me lietuviškame rajone. 
Lankant St. Ignatius gim
naziją ir John CarrolJ uni
versitetą praktiškai dirbau 
tėvo krautuvėje, kur Įsigi
jau pirmąsias praktiškas 
žinias šioje prekybos sri
tyje. Dar ir šiandien sutin
ku daugeli buvusių klijentų, 
kurie lankosi Lietuviu Na
muose.

— Koki teoretini mokslą 
ir praktines žinias Įgijote 
prekybos srity?

— Esu baigęs John Car- 
roll universitetą, studijas 
toliau gilinau Baldwin Wal- 
lace Graduate School ir da
bar ruošiuos daktaratui 
Kent Statė universitete iš 
verslo mokslo. Esu narys 
Restoranų ir Viešbučių Są
jungų. Be to, esu parašęs ir 
išleidęs sveikatos maisto vi
rimo knygą ir ruošiu kitą 
tarptautinių valgių. 14 me
tų esu išdirbęs maisto pra
monėj ir ten Įgijau nemažą 
patyrimą. Esu buvęs gene
raliniu vadovu Oberlin Inn 
tvarkydamas viešbuti ir 
restoraną. Taip pat buvau

Ričardas Armon, naujasis Lietuvių Namų ir klubo verslo 
operacijų vedėjas.

ra

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ 
NUOŠIMTĮ

UŽ SANTAUPŲ
C-

6 Įnešus $1.000
12 mėnesių

PAŽYMĖJIMUS

6*1/ OI įnešus $1,000 
/g /Q 30 mėnesių

maisto tiekimo direktoriu
mi Oberlin College. Per vi
są šį minėtą laikotarpį esu 
vadovavęs, organizavęs bei 
vykdęs visas finansines 
operacijas, visus pastatų at
naujinimus bei nuomavi
mus, paruošęs visas preky
bines programas viešbučiui 
ir universitetui ir buvau at
sakingas už visas ten vyku
sias konferencijas. Be to, 
esu buvęs patarėjas Įvai
riems kitiems restoranams 
bei viešbučiams.

— Kur dirbote paskuti
niu metu?

— Dirbau S. S. Kemp Co. 
Clevelande, kuri atsakinga 
ir veikia kaip konsultatyvi- 
nė bendrovė Clevelando 
maisto ir viešbučių indus
trijai.

— Kas Jus sudomino Įsi
jungti Į šios bendrovės 
veiklą?

mui, nebūtinai reikalauja 
lietuviškai laisvai kalban
čio vadovo. Tačiau aš trokš
tu ateityje lietuviškai pra
mokti.

Naujam Lietuvių Namų 
vedėjui linkime sėkmės ir 
džiaugiamės, kad Ričardas 
Armon didžiuojasi savo lie
tuviška kilme ir tokiu dide
liu patyrimu ateina mums į 
talką.

• Pasaulio Lietuvių Die
nų komitetas, baigdamas 
savo darbą ir dėkodamas už 
talką vestam vajui, Dirvai 
sustiprinti atsiuntė auką. 
Dėkojame pirm. A. Vakse- 
Iiui ir komiteto nariui infor
macijos reikalams kun. K. 
Bučmiui, už pareikštus lin
kėjimus.

SKILLED

Įnešus $1,000
48 mėnesiams

Įnešus $1,000
72 mėnesiams

Pagal federalinės valdžios įsaką už santaupas, išimtas iš pažymė
jimo sąskaitos prieš nurodytą laiką, nemokamas nuošimtis už 90 dienų, 
o už likusį periodą ant išimtos sumos išmokamos tik reguliarus san
taupų knygutės nuošimtis (5*4%).

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Už įnašus mokame

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

du kartus metuose.
SANTAUPŲ SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI $40,000.

MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS 
PASKOLAS NAMU PIRKIMUI.

Zuperio! Zovino/
AND LOAN ASSOCIATION

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East 185th Street

481-8552
6712 Superior Avė. 

431-2497
13515 Euclid Avė. 

681-8100
14406 Cedar Avė. 

381-4280
32800 Center Ridge Road

779-5915

— Viso pirma mane su
domino ir sudarė didelį 
Įspūdį šie namai, kad jie 
yra lietuviški. Mano tauti
nis kilmės jausmas mane 
paveikė, kad aš galėčiau bū
ti naudingas šiai instituci
jai. Tikiu, kad šios bendro
vės. ateitis gana šviesi ir 
turi geras perspektyvas.

— Tad kokie Jūsų planai 
šioje bendrovėje?

— Norėčiau matyti Lie
tuvių Namus ateityje akty
vesnius kultūriniai bei šiai 
kolonijai tapti daugiau pra
moginių centru. Manau, kad 
galimybės ateityje galėtų 
būti labiau išnaudotos. Pir
miausia pramatau kai ku
riuos pakeitimus valgyklo
je — Gintare — pav. bus 
naujas valgių sąrašas, ku
ris keisis, bus pertvarky
tas baras ir stengsiuos iš
laikyti malonią atmosferą 
lietuviškoj dvasioj.

— Kaip žinau, Jūs lietu
viškai nekalbat ar tai nesu
darys Jums sunkumų šiame 
darbe?

— Tikrai nemanau, kad 
kalba būtų užtvara, žinoji
mas ir bendradarbiavimas, 
kuris reikalingas šių na
mų prekybiniam klestėji-

TRADES
Permanent, full time openings. 
We have immediate openings 
for the following Journeyman 
positions:

• TOOL MAKERS
• MACHINE REPAIR

N/C MAiNTENANCE

• ELECTR1CIAN

(
N/C MAINTENANCE

We offer excellent wages with 
complete company paid ben- 
efits. Applicants are encourag- 
ed to call:

313-584-1600, Ext. 259 or 257

or, you may apply in person

or write to:

EMPLOYMENT OFFICE

BURROUGHS
CORPORATION
14300 Tireman Avenue

Detroit, Mich. 48228

Equal • Opporlunity Etnployer M/F

Burroughs



Nr. 13 — 14 DIRVA 1979 m. kovo 29 d.

BORING MILL OPERATORS 
HORIZONTAL & VERTICAL

WITH MILLING EXPERIENCE HELPFUL

Mušt have journeyman’s vard, or 8 years experience. APPLY

Z Z
COMMMV

12141 Charlovoix Detroit, Michigan 48215
An Equal Opportunity Employer m/f

Wanted Ist Class Skilled

BRIDGEPORT OPERATORS 
LAP HANDS

THREAD GRINDERS 

THREAD RING PROCESSORS
Experienced in gage work.

Full benefits and 45 to 50 hour work week.

Apply call or write

LINCOLN GAGE CO.
14009 Achyl, Wraen, Mich. 48090

(10 Mi.-Groesbeck Hwy.)
(13-15)

I PUIKIAUSIUS 
| KAILIUS 
ę rasite tik pas vienintelį 
| lietuvį kailininką 
f Chicagoje

Į NORMANĄ 
Į BURŠTEINĄ

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

| 185 N. Wabash Avė.
| Chicago, III. 60601
| Antrame aukšte.
Bnun.miiun...........i......... n............ . ........................................................ IIUIIIHII......... llllllUIIIUIIlff

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

LOS ANGELES ŠAULIAI 
RENGIASI DIDELEI 

ŠVENTEI
Juozo Daumanto šaulių- 

kuopa balandžio 28 ir 29 d. 
d., šeštadieni ir sekmadie
nį, rengtasi minėti dvejopą 
sukakti: 15 metų nuo kuo
pos įsikūrimo ir Lietuvos 
Šaulių Sąjungos įkūrėjo 
Vlado Pūtvio 50 metų mir
ties paminėjimui.

šeštadienį, balandžio 28 
d., 7 vai. vak. šv. Kazimiero 
parapijos viršutinėje salė
je banketas su menine dali
mi.

Sekmadienį, balandžio 29, 
10:30 vai. šv. Mišios už Są
jungos steigėjo V. Pūtvio 
sielą ir už kuopos mirusius 
narius, šauliai dalyvauja 

-uniformuoti ir su vėliavo
mis.

Po pamaldų 12:30 vai. 
viršutinėje parapijos salėje 
minėjimas ir akademija. 
Laukiama daug tolimų sve
čių. Visa visuomenė kvie
čiama dalyvauti.

• LB Floridos apygardo
je į LB tarybą kandidaja: 
Gražina Jasinskienė, Ange
lė Kamiene, Julija Staškū- 
naitė ir Zigmas Strazdas.

SUVAŽIAVIMUI 
ARTĖJANT

Buvusių jų Nuertingeno- 
Schvraebisch Mmuendo lie
tuvių gimnazijos mokytojų 
ir mokinių suvažiavimas 
įvyks gegužės 27 d. Chica
goje. Rengėjai' išsiuntinėjo 
informaciją visiems, kurių 
adresai buvo žinomi. Prane
šimų ir anketų negavusieji 
prašomi tuojau pranešti sa
vo adresus. Informaciją tei
kia: Irena Lozaitytė-Pem- 
kuvienė, 1022 Beau Brum- 
mel Dr., Sleepy Hollow, 
Dundee, III. 60118, (312) 
426-2120; Vida Augulytė, 
17702 Crestland Rd., Cleve
land, Ohio 44119, (216)
481-0653; Jadvyga Kregž- 
dienė, 85-39 90 St., Wood- 
haven, N. Y. 11421, (212) 
846-0510.

Turintieji nuotraukų, pra
šomi jas paskolinti J. 
Kregždienei, Iš jų padarius 
skaidres, nuotraukos bus 
grąžintos.

SĖKMINGA STANULIO 
PARODA

Nuo vasario 1 iki kovo 12 
d. Ženevoje vyko dailininko 
Gabrieliaus Stanulio pa

veikslų paroda. Ją surengė 
žinoma Galerie Cour Saint- 
Pierre Ženevos senamiesty
je. Išstatyta 39 paveikslai.

Dailininkas G. Stanulis 
Ženevos meno pasaulyje tu
ri gerą vardą, tad jo paro
da susilaukė tiek spaudoje, 
tiek visuomenėje didelio su
sidomėjimo. Spauda išsa
miai rašė apie Stanulio kū
rybą. Dar prieš parodą įta
kingas dienraštis ”Journal 
de Geneve” pašventė daili
ninkui visą puslapį.

G. Stanulis, atvykęs į 
Šveicariją po antrojo pa
saulinio karo, baigė Ženevos 
meno mokyklą (Ecole der 
Beaux Arts) ir Ženevos uni
versitetą, kur studijavo psi
chologiją. Nuo 1963 m. jis 
profesoriauja Ženevos meno 
mokykloje.

LAUNDRY 
DEPARTMENT

Hotel experienced vvorker preferred.
Good salary and benefits. Call Mrs. B. 

476-2250
Box T-8 Lithuanian Paper

1015 CHESNUT ST. 
(11-17) PHILA., PA. 19107

R E T I R E E
To handle variety store sales and 

ordering full or part time.

Box T-8 Lithuanian Paper
1015 CHESNUT ST. 

(11-17) PHILA., PA. 19107

RECEPTIONIST
To handle people. Telephone and rec- 

ord keeping sėt. Call Mrs.
GR 2-1606

Box T-8 Lithuanian Papei*
1015 CHESNUT ST. 

(11-17) PHILA., PA. 19107

WAITRESS
To serve elderly banquet style. Full 

time.

Box T-8 Lithuanian Paper
1015 CHESNUT ST.

(11-17) PHILA., PA. 19107

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 71 St., Chicago, III.
1410 So. 50th Avė., Cicero, III.

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

WANTED JOURNEYMEN
or 

IST CLASS
TOOL GRINDERS

General Cutting, Tool Sharpening or 
Radius vvork.

PART OR FULL TIME
NO AGE L1M1T

Call 216-451-5500
<8-1-n

MACHINIST
Mušt have exp. sėt up and oper- 
ate lathes, mills and bridgeports. 
Work from prints and sketehes 
on new and repair work. Excel- 
lent fringe benefits. Apply in 
person:

EMPIRE DIE CASTING
19800 Milės Avė.

Cleveland, Ohio 44128
An Equal Opportunity Employer 

(13-22)

ACTIVITY DIRECTOR
Progressive Longterm care rehabilita- 
tion center. Needs patient coordina- 

tor. Reality orientation.

Box T-8 Lithuanian Paper
1015 CHESNUT ST. 

(11-17) PHILA., PA. 19107

PBX
Experience only. Full and part time. 

555 Consele.

Box T-8 Lithuanian Paper
1015 CHESNUT ST.

(11-17) PHILA., PA. 19107

H O S T E S S
ln Hotel dining room mature super- 
vising, Tvvo meals. Exp. Full or part 

time.

Box T-8 Lithuanian Paper
1015 CHESNUT ST. 

(11-17) PHILA., PA. 19107

FABRIC CUTTERS
lmmediate openings for fabric cūt- 
ters for interior design firm. No ex- 
perience required, būt mušt have 
good figure aptitude and be able to 
vvork vvith measurements. Manuel 
dexterity, good eyesight and physic.il 
fittness are essential to qualily. Ex- 
cellent starting salary and regular 
revievvs based on preformance. Steady 
perminante employment vvith no lay- 
offs. For an intervievv appointment 
call:

216-698-0146
S. M. HEXTER CO.

2400 SUPERIOR AVĖ. 
CLEVELAND, OHIO 

OR APPLY IN PERSON 
Tuesday 9 a. m. to 4 p. m.

HOUSE KEEPERS
For retirement center. Full time 

positions. Call Mrs. G.
476-2250

Box T-8 Lithuanian Paper
1015 CHESNUT ST. 

<11-17 PHILA., PA. 19107

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED NURSES

To vvork and live in a Congenial 
Community vvith Supervisory experi ■ 
ence. For 3-11 — 11-7 Shift. Good 
starting salary and liberal personnel 

policies. Apply call or vvrite
CLINCH MEMORIAL 

HOSPITAL
815 CARSWELL ST. 

HOMERVILLE, GA. 31634 
912-487-5331

(12-25)

WANTED
EKPERIENCED

SETUP MEN (2)
Day shift. 1 year minimum ex- 
perience on single stroke punch 
press. lmmediate opening.

CLEPRO INC.
6800 Union Avė.

Cleveland, Ohio 44105
(6-18)

OPPORTUNITY FOR 
PROFESS1ONAL HELP 

to live and vvork in a Congenial 
Community

REGISTERED NURSES 
vvith supervisory experience 

FOR 3-11 — 11-7 SHIFT
ALSO NEEDED

DIRECTOR OF NURSING
B. S. Degree preferably, vvith experi- 
ence. Good starting salary vvith liberal 
personnel policies.. Apply cal or vvrite

BROOKS COUNTY HOSPITAL
OUITMAN, G A. 31643 

912-263-4171
(12 25)

MACHINIST FIRST CLASS
Top pay. full benefits, overtime, ex- 
celient conditions in our clean, mod- 
ern shop. AZTEC TOOL CO. INC. 
516-546-9211. (10-14)

TOOL MAKERS 
DIE MAKERS

— Transfer Press Setup
Have you ever been to beautiful Holland, Michigan on vacation?
Would you likę to live in Western Michigan on the shores of 

Lake Michigan where there is a year-round vacationland at.mosphere?
Would you likę to vvork vvith a young grovving company specializ- 

ing in high speed Transfer Presses?
lf youransvver is yes to the above questions, then we would likę 

to talk to you.
Transfer Press experience preferred, būt not necessary if you 

have a background in Progressive Dies vvith three or more years 
experience. We vvill vvork vvith and groom the individual that we are 
Iookin;_ for.

T op vvage rate, full benefits, all expenses paid on movė.
Please send your resume to:

, Draw Form, Ine. 243-129th St. 
Holland, Michigan 49423

(9-10)

IMMEDIATE OPENINGS
MACHINISTS EXPERIENCED 

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE SĖT UP MEN

Experience on eonomaties, Nevv 
■Britian, or Acme Gridley. 

ALSO
GRINDER HAND

Specialized grindmg of form tools, 
andrelated cutting tools. Mušt be 
and related cutting tools. Mušt be 
Excellent vvages & fringe benefits. 

Overtime available.
WHARRAM 

MANUFACTURING CO. 
4301 VVESTERN R D. 
FLINT, MICH. 48506 

313-743-5202
(13-22)

OPPORTUNITY FOR 
PROFESS1ONAL HELP 

For grovving recreational tovvn of 
15,000 in vvarm vvestern Arizona.

ANESTHESIOLOG1ST
Immaculate opportunity vvith excel- 
lent inconie.

or NURSE
Good starting salary and liberal per
sonnel policies.
Apply call or vvrite to Administrator

MEDICAL CENTER 
HOSPITAL

LAKE HAVASU CITY. AR1Z. 86403 
602-855-8185

(H-15)

physic.il
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

ALT S-GOS 
CLEVELANDO 

SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Balandžio 1 d., sekmadie
nį, 5 vai. p. p. Lietuvių na
mų Čiurlionio kambary šau
kiamas visuotinas narių su
sirinkimas. Dienotvarkėje: 
Valdybos ir revizijos komi
sijos pranešimai ir rinki
mai, diskusijos bei įvairūs 
reikalai. Dalyvavimas būti
nas.

Susirinkimo proga nariai 
prašomi nepamiršti sutvar
kyti nario mokesčio reika
lus. Po susirinkimo kava, 
užkandžiai ir t.t.

ALT S-gos Clevelando 
Skyriaus Valdyba

RELIGINĖS ŠALPOS 
VAJUS

Clevelande vyksta sėk
mingai. Užpraeitą sekma
dienį šv. Jurgio parapijoj 
surinkta virš 600 dol. Aukų 
gaunama net iš tolimų vie
tovių. Pav. Jonas ir Bronė 
Tamašauskai iš Worcester, 
Mass. atsiuntė 50 dol. Taip
gi per p.p. Tamašauskus 
gauta iš JAV LB Worceste- 
rio apylinkės 25 dol. Iš viso 
per vajaus 2 savaites gauta 
virš 1,500 dol. aukų. Pernai 
Religinei Šalpai Clevelande 
ir jo apylinkėse surinkta 
arti 4,000 dol. Komitetas ti
kisi ir šiais metais gerų re
zultatų.

Savo auką Religinei šal
pai prašomi siųsti Komite
tui šiuo adresu: Ona Žilins
kienė, 1840 Caronia Dr., 
Lyndhurst, Ohio 44124. Pir
mąjį vardinį aukotojų sąra
šą spaudoje paskelbsime ba
landžio mėn. (a.g.)

r J m JUMS KJ&1K1A UZJUJSINVrJU rA'l’AlSITl AK
i PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS Į
| LATVIAN ROOFING

[ Cleveland telef. (216) 521-2182
St. Petersburg, Fla. tel. (813) 866-3263

[ DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.
r Dengiame stogus apartamentams, Įmonėms, krautuvėms.
[ Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius. . 
g MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio j

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

936 East I85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

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

! SPORTO KLUBO ŽAIBO PIETŪS I 
gš. M. BALANDŽIO 1 D., SEKMADIENI,§ 

p NAUJOSIOS PARAPIJOS APATINĖJE
D SALĖJE. n
b PIETŲ LAIKAS — NUO 11:30 VAL. RYTO IKI 3:00 S

VAL. PO PIETŲ. U
E Pietus ruošiami sutelkti lėšų LSK žaibo spor- S 
g tinei veiklai paremti. Clevelando LSK žaibas ma- S 
B loniai kviečia Clevelando lietuvius atvykti papie- fl 
g tauti ir tuomi paremti lietuvišką sportuojantį 0 
g- jaunimą. jį

T T} Tf Tf y į"

APYGARDINĖS 
KREPŠINIO IR 

TINKLINIO VARŽYBOS
Ateinantį savaitgalį, ko

vo 31 — balandžio 1 d., Cle
velande įvyks Vidurinių Va
karų Sporto Apygardos 
Prieauglio klasių krepšinio 
ir tinklinio pirmenybės, ku
rias praveda Clevelando 
LSK žaibas.

Krepšinio varžybos bus 
vykdomos 4-se jaunių kla
sėse, o tinklinio — 2-se mer
gaičių klasėse. Varžybose 
dalyvaus Chicagos, Detroito 
ir Clevelando sportininkai. 
Viso tikimasi sulaukti virš 
20 komandų.

Varžybų tvarkaraštis
šeštadienį, kovo 31 d.: 

9:00 am iki 1:00 pm — Jau
nių krepšinis Cleveland 
Statė universiteto Dome 
Gymnasium.

.Nuo 12 vai. — Mergaičių 
tinklinis — Naujosios pa
rapijos salėje. Varžybos tę
sis iki pabaigos.

5:00 pm iki 10:00 pm — 
Jaunių krepšinis — Cleve
land Statė universiteto — 
Woodling Gymnasium.

Sekmadienį, balandžio 1 
d.: 9:00 am iki 1:0O pm — 
Jaunių krepšinio tąsa — 
Cleveland Statė universite
to — Woodling Gym.

11:30 am iki 5:00 pm — 
Jaunių krepšinio 4 finali
nes rungtynės — Naujosios 
parapijos salėje.

11:30 am iki 3:00 pm — 
vyks LSK žaibo pietūs — 
Naujosios parapijos apati

nėje salėje.
Clevelando lietuviai kvie

čiami gausiai atsilankyti į 
rungtynes ir taipogi neuž
miršti pas mus papietauti.

• Vytas Kliorys š. m. ba
landžio 5 d. 7:30 vai. vak. 
kalbės Ateities Klubo vaka
ronėje, DMNP mažoje sa
lėje tema "Kompiuteriai ir 
mes".

Visi maloniai kviečiami 
atsilankyti.

• Bronius Kazėnas kovo 
mėn. pabaigoje dirigavo 
operetę "Mv Fair Lady” 
Forth Thomas Kv. gimna
zijos salėje, kur jis mokyto
jauja. Tai pirmas jo dides
nis pasirodymas dirigento 
karjeroje.

Velykų atostogas Bronius 
praleis Clevelande ir daly
vaus balandžio 8 d. relig. 
koncerto programos išpil
dyme D.M.N.P. lietuvių pa
ra pi j os ba žn yri o j e.

• Religinės muzikos kon
certas įvyks š. m. balandžio 
mėn. 8 d. 4 vai. — Vei’bų 
sekmadienį, D.M.N.P. para
pijos bažnyčioje.

Koncertą ruošia Cleve
lando ramovėnų vyrų cho
ras. Koncerto globėjas kun. 
kleb. G. Kijauskas, S. J.

Programa sudaryta iš vy
rų choro, solo bei instru
mentų religinės muzikos kū
rinių, atliekamų daugiausia, 
lietuvių, anglų, italų bei lo
tynų kalbomis.

Bus renkamos aukos pa
rapijos ir lituanistinės mo
kykloms paremti.

SENOJO PASAULIO 
FESTIVALISi

East 185 gatvės versli
ninkų ir profesionalų sąjun
ga nutarė šių metų "Old 
World” festivalį East 185 
gatvėje rengti rugpiūčio 
menesio pirmąją savaitę. 
Šiai sąjungai priklauso E. 
185 gatvėj Arėjo Natkevi
čiaus elektros įrengimų pre
kyba, Patrijos prekyba, Si
dabrinių žirklių ir Giedrės 
Mazoliauskaitės grožio Ba
lionai, Lietuvių namų ben
drovė ir Lietuvių klubas. Tš 
viso beveik šimtas šios gat
vės prekybų ir profesionalų 
įstaigų yra E. 185 gatvės 
verslininkų sąjungos na
riais. Jos pirmininku yra 
slovėnų radijo programos 
vedėjas Tony Petkovsek, la
bai energingas ir sumanus 
vadovas.

1979 metų festivalis bus 

daug didesnis ir įvairesnis 
negu praėjusiais metais. Li
thuanian Village Ine. ir Lie
tuvių klubas svarsto, kaip 
paruošti įdomią programą 
penkių dienų festivaliui.

ATVYKSTA 
"TEATRAS VIENAS”
Į Clevelandą atvyksta Ro- 

chesterio Jaunimo Sambū
ris "Teatras Vienas” ir š. 
m. balandžio mėn. 21 d., šeš
tadienį, D.M.N.P. parapijos 
salėje suvaidins: Anatoli
jaus Kairio 3-jų veiksmų 
komedija "Ku-kū". Režisuo
ja Andrius Cieminis. Jau
nieji vaidintojai: A. Lapi
nas, G. Tamošiūnaitė, V. 
Dėdinaitė, A. Olis, P. Kli
mas, R. Krokytė, A. žmui- 
dzinaitė, D. Kašinskas, A. 
Dziakonas ir A. Tamošiū
nas.

Šį ypatingą spektaklį glo
boja : Clevelando Askautinin- 
kų Ram’ovė ir Clevelando 
"Pilėnų" skautų tuntas.

Lietuvių visuomenė, ma
loniai kviečiama šiame, Jau
nimo vaidinime, dalyvauti! 
Bilietus platina: R. Belzins- 
kas 531-4607, V. Petukaus- 
kas 531-3872, V. Jokūbaitis 
481-7161 ir kiti skautų va
dovai.

CLEVELANDO 
_ PARENGIMAI _

• KOVO 31 — BALANDŽIO 
1 D., Vid. Vakarų Sporto Apy
gardos 1979 m. Krepšinio ir 
Tinklinio Pirmenybės. Vykdo 
— Clevelando LSK Žaibas.

• BALANDŽIO 1 D. — Cle
velando LSK Žaibo pietūs, 
Naujosios parapijos apatinėje 
salėje.

.• BALANDŽIO 7-8 D. J.
* Šukio meno paroda Lietuvių 
Namuose. Rengia Korp! Gied
ra.

• BALANDŽIO 21 D., šešta
dienį, D^M.N.P. parapijos salėje 
Rochesterio jaunimo sambūris 
"Teatras vienas” stato Anatoli
jaus Kairio vaidinimą. Ruošia 
Clevelando Skautininkų Ra
movė.

• BALANDŽIO 22 D. LB 
Clevelando apylinkės metinis 
susirinkimas. Bus renkama 
valdyba.

• BALANDŽIO 28 D. Čiur
lionio ansamblio tradicinis ba
lius Lietuvių Namų salėje.

• BALANDŽIO 29 D. — Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos mokinių pirmoji Komu
nija.

• BALANDŽIO 29 D. Vlado 
Pūtvio minėjimas ir Žalgirio 
šaulių kuopos narių susirinki
mas.

• GEGUŽĖS 5-6 D.D. Cle
velando Ateitininkijos tradici
nė Pavasario Šventė DMNP 
patalpose.

• GEGUŽĖS 12 D. Žalgirio 
šaulių kuopos parengimas.

• GEGUŽĖS 13 D. — Šv.
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos rengiamas Motinos die
nos minėjimas.

• GEGUŽĖS 19 D.. 7 vai. 
vak. — Poezijos vakaras "Šau
kiu aš tautą ...” — vad. poetas 
Balys Auginąs.

• BIRŽELIO 3 D. — Šv. Ka

zimiero lituanistinės mokyklos 
mokslo metų pabaigtuvės:

• BIRŽELIO 10 D. Tragiškų 
birželio įvykių minėjimas. 
Rengia ALT Clevelando sky
rius.

• BIRŽELIO 10 D. O. Mi
kulskienės Kanklių muzikos 
studijos mokinių rečitalis Lie
tuvių namuose.

• BIRŽELIO 17 D. — Kar. 
Juozapavičiaus šaulių kuopos 
gegužinė.

• BIRŽELIO 30 — LIEPOS 
2 D. Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje seimas Hollenden 
House.

• LIEPOS 1 — SLA seimo 
delegatų vakaras Lietuvių na
muose.

• LIEPOS 15 D. Žalgirio 
šaulių kuopos ir Jūrų šaulių 
gegužinė.

• RUGSĖJO 1-3 D. — 1979 
m. Š. Amerikos Lietuvių Va
saros Sporto žaidynės: lengvoji 
atletika, plaukymas, lauko te
nisas ir golfas. Vykdo Cleve
lando LSK Žaibas ir Clevelan
do Lietuvių Golfo Klubas.

• RUGSĖJO 8-9 D. Tautos 
šventė. Rengia LB Clevelando 
apylinkė.

• SPALIO 6 D. Balfo 35 
metų sukakties minėjimo ba
lius Lietuvių Namuose.

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

Lietuvių grožio salionas 
SILVER SHEAR — Hair 
Fashion, 687 East 185 St.. 
Cleveland, Ohio 44119, te!.: 
486-1210.

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

NATIONW1DE 
INSURANCE 
Nat>onw<de iŠ on your

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

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA 

4

FOR RENT
5 rooms up, 1016 East 74 

St. Adults, no pets. Call: 
391-0575. (12-13)

FOR RENT
3 unfornished rooms and 

bath up or down East 71 
off St. CIair. Adults only, 
no pets. Call: 361-0989 af- 
ter 4:00 p.m. (12-15)



DIRVA
LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
FONDO SUSIRINKIMAS

Praeitą šeštadienį, kovo 
24 d. dr. V. ir E. čekų na
muose Woodhavene, N. Y., 
įvyko LNF narių susirinki
mas.

LNF pagrindinis uždavi
nys buvo išleisti anglų kal
ba knyga apie Lietuvą ir tai 
pilnai atliko išleidžiant Li-

................. 

Mūsų neužmirštamai

ELZBIETAI ABRAITIENEI

Lietuvoje mirus, prieteliams — jos sūnui

VYTAUTUI ABRAIČIUI ir marčiai
t i

STELLAI — širdingiausią užuojautą reiš-

kiarne ir kartu liūdime

Netekus mylimos motinos, Lietuvoje 
mirusios ELZBIETOS ABRAITIENĖS, jos 
sūnui, jo žmonai,

VYTAUTUI ir STELLAI
ABRAIČIAMS

nuoširdžią užuojautą reiškia

Vincė Zaunienė Leskaitienė
Giedrė Zauniūtė

VYTAUTUI ABRAIČIUI

ir jo žmonai STELLAI, mirus Lietuvoje my-

limai motinai ELŽBIETAI ABRAITIENEI,

reiškiame nuoširdžią užuojautą

Salomėja ir Petras Dideliai 
Genovaitė ir Algis Dilbai 
Aleksandra ir Vincentas Gruzdžiai 
Jane ir Kazimieras Kauliniai 
Irena ir Vytautas Maloniai

M!

A. A.

ELŽBIETAI ABRAITIENEI

Lietuvoje mirus, jos sunui VYTAUTUI ir jo

žmonai STELLAI nuoširdžią užuojautą reiš-

kiame ir kartu liūdime

Dr. Vaclovas ir Emilija 
čekai

n

i

thuania 700 Years pirmąją 
laidą 1500 egz. ir sekančias 
dvi laidas po 1000 egz. Ket
virtąją laidą išleido Zabars- 
ko leidykla, perleidžiant jai 
teises.

Susirinkimas išklausęs 
valdybos ir kontrolės komi
sijos pranešimų, svarstė 
LNF ateities darbų klausi
mus, jų tarpe išleidimą dr. 
A. Geručio parašytą Lietu
vos diplomatijos istorijos.

1

Stepas ir Aldona 
Mackevičiui

i

LNF valdyba perrinkta 
ta pati: pirm. E. čekienė, 
vicepirm. J. Kiaunė, sekr. 
J. Bagdonas, ižd. S. Sirusas 
ir narys L. Tamošaitis. Kon
trolės komisija: V. Matonis, 
P. Didelis ir V. Gruzdys.

VYTAUTUI ABRAIČIUI,
jo MOTINAI Lietuvoje mirus, reiškiame mū
sų draugišką užuojautą

1

• K. Bobelis, naujasis 
Vliko pirmininkas, praeitą 
savaitę, kovo 24 atvykęs iš 
Floridos j New Yorką, posė
džiavo su buvusia Vliko val
dyba pas dr. K. Valiūną.

Z

MINĖS PETRĄ KLIMĄ 
IR STEPONĄ KAIRĮ

Gegužės 13 d. New Yor
ke Kultūros židiny rengia
mas Vasario 16 akto signa
tarų Petro Klimo ir Stepo
no Kairio minėjimas-akade- 
mija.

Kalbės Lietuvos atstovas 
dr. Stasys Bačkis ir buvęs 
Vliko vicepirm. Jurgis Va- ' 
laitis.

Florida

Birutė ir Vacys 
Dzenkauskai 
Vladė ir Gediminas 

Lapenai 
Angelė ir Antanas ' 

Kašubai
Irena ir Antanas 
Sprindžiai

Mieliems prieteliams

VYTAUTUI ir STELLAI

ABRAIČIAMS,
• Anelė Blandienė. Ade

laidėje, siųsdama Dirvai 
prenumeratą, rašo: šiemet 
pasitraukiau iš lietuviškos 
mokyklos. Išdirbau joje 21 
metus. Bet ką aš dabar 
veiksiu šeštadieniais, nė pa
ti nežinau, šiaip siuvinėja, 
mezgu ir skaitau. Skaitau 
išskaitau visus laikraščius, 
net ir -skelbimus, aukotojų 
sąrašus juose . . . Dėkoju už 
siuntinėjamą "Dirvų”!

motinai ir uošvei ELŽBIETAI ABRAITIENEI

ok. Lietuvoje mirus, giliausių užuojautų reiš-

kiame

ELŽBIETAI ABRAITIENEI

Teodoras ir Barbora 
BĮ i n s t r ub a i

■iMiFiii'm iminiiMii miuhi’ip'iiii

-o

Genovaitė ir Kazys
Trečiokai

Sengalvėlei Motinai
• LKVS Ramovės Hart

fordo skyrius Dirvai parem
ti atsiuntė auką 10 dol. ' 
Ačiū. mirus Lietuvoje, sūnų VYTAUTĄ ABRAITĮ

• Vasario 16 gimnazijoje 
vaidintojų būrelis Vasario 
16 minėjime suvaidino su
modernintą Maironio bala
dę ”Jūratė ir Kastytis”. 
Vaidino: Luis Rosales (mū
sų bendradarbės Jūratės 
Statkutės de Rosales sū
nus), Robertas Šlavikas, 
Rūta Musonytė, Laima šu- 
laitytė ir Kristina Kotovai- 
tė. Jie patys pasigamino 
kostiumus ir dekoracijas.

ir jo žmoną STELLĄ nuoširdžiai užjaučiame

ir dalijamės liūdesiu

Herta ir Algirdas

Joniai

PRANCIŠKONŲ 
VASARVIETĖ 

KENNEBUNKPORTE
ELŽBIETAI ABRAITIENEI

Pranciškonai visus lietu
vius kviečia atostogauti sa
vo vasarvietėje, Renne- 
bunkporte. čia ideali vieta 
ir fiziniam, ir dvasiniam po
ilsiui. Pavargusias nuo dar
bo jėgas stiprina diding’a 
Maino gamta — jūra, miš
kai, tyras oras, o taip pat 
geras maistas, patogūs 
kambariai. Dvasiai atgaivos 
teikia meniška aplinka — 
monumentinės skulptūros 
lauke, nuostabaus grožio 
koplyčia, dailės, parodos, 
koncertai, literatūros vaka
rai, paskaitos. Pranciškonų 
vasarvietė JAV ir Kanados 
lietuviams yra tapusi viso
keriopo poilsio vieta karš
tais vasaros mėnesiais.

Atostogavimo sezonas 
prasideda birželio 30 ir bai
giasi rugsėjo 3. Informaci
jų ir rezervacijų reikalais 
kreipiamasi šiuo adresu: 
Franciscan Guest House, 
Kennebunkport, Me. 04046. 
tel. 207-967-2011. (13-15)

mirus Lietuvoj, jos sūnų VYTAUTĄ ir mar

čia STELLĄ ABRAIČIUS nuoširdžiai užjau

čiame ir kartu liūdime

Elena, Jurgis 
S i r u s a i

Mylimai Motinai

ELŽBIETAI ABRAITIENEI

STELLĄ nuoširdžiai užjaučia

Lietuvoje mirus, sūnų VYTAUTĄ ir jo žmonų
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