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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

POPIEŽIUS LENKIJOJE
Sukėlė daug klausimų, bet davė mažai atsakymų

Vytautas Meškauskas

Triumfalinę popiežiaus Jo
no Pauliaus II viešnagę socia
listinėje, ar tiksliau komunis
tinėje, Lenkijoje galima aiš
kinti dveijopai: Kaip Gėrio 
laimėjimą prieš Blogį, ar - 
daugiau žemiškai - kaip Vati
kano sutikimą su nusistovėju
sia tvarka, jo norą dirbti su 
esama sistema, bet ne atvirai 
su ja kovoti. To faktinai Va
tikanas jau seniai siekė su sa
vo ‘Ostpolitik’, kurios spiritus 
movens - ark. Casarolį - nau
jasis, iš Lenkijos kilęs, popie
žius ne tik nepašalino iš parei
gų, bet dar paaukštino ir titu
lu ir einamomis pareigomis; 
nors iš kitos pusės - tas popie
žius visai neseniai viešėdamas 
Meksikoje sudraudė lotynų 
Amerikos dvasininkus nuo ža
vėjimosi marksistinėmis idėjo
mis.

Lenkijos vyriausybė, žino
ma, galėjo popiežiaus neįsi-

MEDŽIAGA TRAGIŠKOJO
BIRŽELIO ĮVYKIAMS 

ATŽYMĖTI
JAV LB Visuomeninių 

Reikalų Taryba Tragiškojo 
Birželio sukakčių atžymė- 
jimui yra paruošusi pavyz
dinę informacinę medžiagą 
anglų kalba. Ši medžiaga 
apima pavyzdinių laiškų 
tekstus JAV prezidentui J. 
Carter, Valstybės sekreto
riui, JAV Senato ir Kongre
so nariams. Birželio įvykiai 
yra rišami su rezistentų V. 
Petkaus ir B. Gajausko tra
giška būkle. Pateikiama jų 
trumpos biografinės žinios 
ir supažindinama su ”Coali- 
tion-to Free Petkus and Ga
jauskas” vieneto tikslais.

Taip pat JAV LB Visuo
meninių Reikalų Tarybos 
pastangomis ir šiais metais 
yra paruošta ir magnetofo
ninėse juostelėse įrekorduo- 
ta 15 minučių ilgio radijo 
programa anglų kalba. Pro
gramos tekstą suredagavo 
žmogaus teisių paneigimo 
srityje sėkmingai besidar
buojanti visuomenin i n k ė 
Rima Mironienė. Radijo 
programos komentarai ir 
muzikinis apipavidalinimas 
taip pat suriša Tragiškojo 
Birželio įvykius su politinių 
kalinių klausimu. Norintieji 
gauti pavyzdinę medžiagą, 
panaudoti ar amerikiečių 
radijo stotims įpiršti radijo 
programą yra kviečiami 
skubiai kreiptis į JAV LB 
Visuomeninių Reikalų Ta
rybos pirm. Aušrą Zerr, 708 
Custis Rd., Glenside, Pa. 
19038 arba skambinti (215) 
886-5849.

DIEąjjWELTI

Popiežiaus maršrutas Lenkijoje

leisti, kaip ji padarė su jo 
pirmtakūnu. S į kartą tačiau 
Varšuvos vyriausybė, be abejo 
su Kremliaus žinia, pasielgė 
kitaip. Maskva vizituojantį 
popiežių parodė net per savo 
televiziją, nors ir be jį visur ly
dinčios minios.

Mums, žinoma, ta proga rū
pi ir kitas klausimas - Bažny
čios ir kartu iš viso sąžinės lais
vė Lietuvoje. Kaip tik tokį 
klausimą prieš atvažiuojant 
popiežiui į Lenkiją patiekė 
Frankfurter Rundschau kores
pondentas Harry Schleicher 
Lenkijos reikalų administra
toriui Kazimierz Kakol’iui:

‘Pirmas popiežiaus vizitas 
socialiniame krašte savo reikš
me peržengia Lenkijos sienas. 
Turiu galvoje katalikus Lietu
voje ir lenkų mažumą Sovietų 
Sąjungoje, kurią popiežius vie
šai užsiminė, o taip pat klau
simą tų lenkiškų vyskupijų da 
lių, kurios atsidūrė Sovietų Są 
jungoje, bet vis dar yra Lenki
jos Bažnyčios jurisdikcijoje. Ar 
tuo klausimu Lenkijos vyriau
sybė tarėsi su savo sąjunginin
ku (suprask: Maskva)?’

Kakolio atsakymas, kaip ir 
reikėjo laukti, nebuvo tiesus:

‘Nėra abejonės, kad pirmas 
popiežiaus vizitas socialistinia
me krašte turi ne tik lokalinės 
reikšmės. Vizitas tačiau įvyks- 
ta tokioje situacijoje, kada va
dinama Vatikano Ostpolitik 
siekia atidarymo į socialisti
nius kraštus ... tai yra realy-

bių politika, kuri ieško kons
truktyvių sprendimų santy
kiuose su socialistinių kraštų 
bendruomene. Toji Ostpoli- 
tik, suprantama, yra ir liks so
cialistinių kraštų analizavimo 
ir pritaikymo saviems intere
sams objektu.’

Vienos kardinolas Koenig 
popiežiaus vizitą Lenkijoje pri
lygino ‘psichologiniam žemės 
drebėjimui’. Tai greičiausiai 
labai optimistiška pažiūra. Po
piežiui išvykus lenkai atsimins 
kad Roma toli, o rusai čia pat.

Apie reakciją Lietuvoje pra
neša Chicago Tribūne Mask
vos korespondentas Jim Gala- 
gher iš Vilniaus. Jis buvo do
minikonų bažnyčioje, kuri tar
nauja lenkams. Kunigas iš sa
kyklos pranešęs, kad lenkai ir 
lietuviai džiaugiasi, jog tuo’pa 
čiu metu popiežius atnašauja 
mišias Varšuvoje. Daug mal
dininkų verkė. Jų netrūko ir 
kitose dar likusiose - 11 ... jų 
1939 metais jų buvo 33 - kata
likų bažnyčiose Vilniuje, ku
rio gyventojų skaičius padidė
jo 2.5 kartus. Oficiali media 
apie popiežiaus vizitą nebuvo 
užsiminusi nė vienu žodžiu.
Nepaisant ateistinės propagan- derėjo be tos trumpos popie- 
dos, dabar bažnyčiose matosi 
daugiau jaunų žmonių negu 
prieš penkerius metus ...

Reikia atsiminti, kad nei 
Lenkija, nei pati Sovietų Są
junga - panašiai kaip ir JAV - 
Katalikų Bažnyčiai nepripa
žįsta jokio specialaus statuso, 
sutariamo su Vatikanu. Nepai- žiaus sutikimą tai gali atrody- 
sant to, ciniškas Stalino klau
simas Rooseveltui - ‘kiek gi di
vizijų turi Vatikanas’ - susi
laukė praktiško atsakymo, 
kad - ‘daug!’. Gromyko, jau 
seniai, lankydamasis Romo
je padaro vizitą ir Vatikanui. 
Vatikano bendradarbiavimas 
Kremliui buvo reikalingas ir 
Helsinkio Baigiamajam Aktui 
ir reikalingas dabar, siekiant 
geresnių santykių su JAV. Ar 
Vatikanas ką nors už tai išsi-

ALT S-gos seimo rengimo komitetas. Sėdi V. Lenkevičienė 
ir O. Daškevičienė. Stovi: pirm. A. Švažas, Ig. Andrašiūnas ii’ 
J. Gaižutis. K- Pociaus nuotr.

ALT S-gos SEIMO BANKETAS
ALT S-gos seimo proga, 

buvo surengtas banketas, 
tuojau po Vilties draugijos 
susirinkimo. Lietuvių Tau
tinių Namų salė buvo per
pildyta seimo dalyviais ir 
svečiais. Pasistiprinus na
mų šeimininkių pagaminta 
vakariene, buvo atlikta pro
grama.

Rengimo komiteto pirmi 
ninkas Adolfas Švažas pa

žiaus viešnagės, parodys tik 
ateitis.

Mes, be to, turime dar vie
ną specifinį klausimą. Anot 
žurnalo Stern, kardinolas Wis- 
zynskis sykį yra pareiškęs, jog 
katalikas yra sinonimas žo
džiui lenkas. Stebint popie

ti tiesa. Mes, deja, jau anks
čiau tai buvome patyrę savo 
kailiu. Reikėjo daug pastan
gų ir kovų, kad Katalikų Baž
nyčia Lietuvoje nusikratytų 
lenkiško veido! Galima tikėtis 
kad ir šiame klausime naujas 
popiežius pasirodys esąs realis
tas. Žadamas lietuvio, apaš
tališko Vilniaus diocezijos ad
ministratoriaus Steponavi
čiaus, pakėlimas į kardinolus 
leidžia to laukti.

Jūrate Statkutė de Rosales 
kalba bankete.

K. Pociaus nuotr.

sveikino susirinkusius sve
čius ir programą pravesti 
pakvietė jauną visuomeni
ninke Viliją Kerelytę. Pro
gramos vadovė taikliu žo
džiu aptarė viešnią Jūratę 
Statkutę de Rosales ir pa
kvietė prie mikrofono. J. 
Statkutė de Rosales papa
sakojo mažą epizodą iš sa
vo šeimos gyvenimo. Ji yra 
penkių sūnų motina. Au- 
gantieji vaikai yra labai 
judrūs ir reikia jų nepaleis
ti iš akių, kad nepadarytų 
kokių eibių, žiūrėk, tik mi
nutei nusisukus, jie, lyg 
viesulas, lekia paskui vie
nas kitą, norėdami atsily
ginti už kurio išdaigą. To
kiu atveju, griebiu vieną, 
kitą, trečią ir kiekvieną pri
statau prie darbo. Neklau
siu nei kuris pradėjo, nei 
kuri nuskriaudė. Susitvarko 
visi prie gautų darbų. Vie
nas šluoja, kitas indus plau
na, trečias žolę piauna ir 
t.t. Konkretus darbas nura
mina visus karštuolius, tik

(Nukelta į 2 psl.)
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Ūkinės problemos užima pirmat vietą. - Rinkimai Italijoje ir / Europos 

seimą. - Įdomus lėktuvų grobimo teismas Berlyne. - Nauja Treciojo 

----------- ——------- — pasaulinio karo versija. ------------------------------

Ūkinės naujienos vyravo 
pereitos savaitės laikraščiuo
se: nesisekanti Carterio admi
nistracijos kova su infliacija ir 
kartu aštrėjanti naftos krizė. 
Dėl paskutiniosios didelė kal
tės dalis užsieniuose primeta
ma JAV-bėms, kurios turėda
mos tik 5% viso pasaulio gy
ventojų sunaudoja netoli 40% 
visos pasaulio naftos produk
cijos. Dėl to niekas nekvaršin
tų sau galvos, jei JAV pačios 
ją pasigamintų, bet - to nega
lėdamos pasiekti - JAV yra pri
verstos vis daugiau ir daugiau 
importuoti naftos, keldamos 
jos kainą visiems vartotojams. 
Šiuo metu JAV naftos gamin
tojai vidutiniai gauna po $9 
už statinę, tuo tarpu už užsie
ninę reikia mokėti beveik dvi
gubai daugiau. Tokioje situ
acijoje negali tikėtis, kad vie
tinė gamyba augtų. Dabar 
esamos palyginti mažos benzi
no kainos JAV neleidžia ieško
ti jam pakaitalų. Skaičiuoja
ma, kad benzino kainos turė
tų pakilti bent iki $1.5 už ga
lioną, kad apsimokėtų į jį pri
maišyti akloholį, ar iš viso ben
ziną pradėti gaminti iš anglių. 
Jau dabar pakilusios kainos, o 
ypač benzino trūkumas prive
dė prie kelionių automobiliais 
sumažėjimo. Tas ypač paryš
kėjo per Atminimo Dienos sa
vaitgalį. Rytinėje krašto daly
je apmokamų greitkelių, tiltų 
ir tunelių vartojimas sumažė
jo 20%, vakarinėje dalyje - 
Kalifornijoje -10 %. Už tat la 
bai padidėjo keliavimas lėktu
vais, bet ir čia nelaimė. Iški
lęs DC-10 lėktuvų patikimu
mo klausimas sumažino skridi 
mo galimybes. Paskutinėmis 
dienomis dramatiškai sumažė 
jo ir vietos gamybos automobi
lių pardavimas. Pirkėjai ieško 
ekonomiškesnių, kurių JAV 
įmonės nepagamina pakanka
mai. Už tat importuotų auto- 
vežimių pardavimas pašoko 
30%. Jei kongresas nebūtų 
užsispyrusiai laikęs vietinės 
naftos kainų kontrolę, visos nū
dien iškilusios problemos bū
tų lengviau išspręstos, nes bū
tų daugiau laiko prisitaikyti 
naujai padėčiai.

•••

Kaip reikėjo laukti, ir Itali
joje pasireiškė posūkis į dešinę. 
Krikščionys demokratai nelai
mėjo parlamente daugumos, 
tačiau atrodo, kad jiems ne
bus sunku sudaryti naują vy
riausybę ir be komunistų viešo 
ar tylaus dalyvavimo. Jie tai 
galėtų padaryti su naujai pa
krypusiu į dešinę socialistų - 
surinkusių tiek pat balsų (apie 
10 %) ir dar dešinesnių social
demokratų pagalba. (Komu
nistai dabar surinko apie 31 % 
visų balsų, krikdemai 38.2%)

Šią savaitę vyko rinkimai ir 
į Europos seimą, kurių rezul
tatai šias eilutes rašant dar ne
buvo žinomi. Naujai išrinkto 
seimo galia kol kas dar bus 
maža, bet ilgainiui turėtų iš
augti. Rinkimų rezultatai tu
rėtų parodyti dabartines nuo
taikas Europoje, t.y. Vakarų 
Europos ūkinėje bendruome
nėje, kurią dabar - priėmus

Graikiją - jau sudaro 10 kraš
tų. Iš viso buvo renkama 410 
atstovų, iš kurių apie 240 bus 
konservatyvių pažiūrų, tačiau 
jų tarpe vienybės nedaug tiki
masi. Tokiu būdu didžiausias 
vieningas blokas bus socialis
tai - apie 120 atstovų. Apla
mai imant, visų pažiūrų vokie 
čiai, italai, airiai ir Beneluxo 
kraštų gyventojai norėtų di
desnio ir tampresnio Vakarų 
Europos susijungimo. Dau
giau skeptiški yra prancūzai, 
britai ir danai.

• ••
Nors jau 34 metai po karo, 

Vakarų Berlynas vis dar val
domas pagal Keturių Didžių
jų protokolą, pasirašytą Lon
done 1944 m. rugsėjo 12 d. 
Pagal jį visa valdžia priklauso 
miesto atskirų dalių komen
dantams. Trys Vakarų Ko
mendantai didelę dalį savo tei 
šių perleido Berlyno savival
dybei, tačiau rezervavo sau 
teisę, reikalui esant, atiduotą 
valdžią sau susigrąžinti. Pe
reitų metų rugpiūčio 30 d. 
amerikiečių sektoriaus kari
niame Tempelfono aerodrome 
nusileido Lenkijos orinio susi
siekimo lėktuvas, priverstas 
tai padaryti Rytų Vokietijos 
gyventojo, kelnerio Detlev 
Tiede. Kartu su juo egzilio tei 
sės pasiprašė jo draugė su savo 
21 m. dukra. Amerikiečiai ap
sisprendė, kad jį turėtų teisti 
specialus amerikiečių teismas 
‘US Court for Berlin’, kuris bu
vo numatytas, tačiau iki šiol 
dar nebuvo veikęs. Jam pir
mininkauti buvo paskirtas 
Newarko, N.J. teisėjas Her- 
bert J. Stern, o teisti - 12 pri
siekusiųjų (jury) išrinktų iš vo
kiečių tarpo. Teisti turėtų pa
gal vokiečių baudžiamąją tei
sę, kuri už tokį nusikaltimą, 
t.y. paėmimą įkaitų - šiuo at
veju lėktuvo piloto - numato 
mažiausiai 3 metų kalėjimo. 
Teisėjas tačiau nutarė po liu
dininkų parodymų ir prisie
kusiųjų kaltinamojo pripaži
nimo kaltu, kad Rytų Vokieti
joje taip blogai gyventi, kad 
kiekvienas turėtų teisę iš ten 
bet kokiomis priemonėmis pa
bėgti. Jis nubaudė kaltinamą
jį 9 mėnesiais kalėjimo, t.y. 
tiek, kiek jis jau išsėdėjo kalė
jime laukdamas teismo, ir jį 
paleido. Toks sprendimas, at
rodo, išgąsdino amerikiečių 
karinę administraciją, kuri 
būkštauja, kad amerikiečių 
teisėjai Berlyne pradės pana
šiai elgtis kaip savame krašte, 
t.y. visur kištis. Už tat JAV 
ambasadorius Bonnoje Stoes- 
sel patvarkė, kad teisėjas 
Stern kuo greičiausiai grįžtų 
namo.

•••

Mes jau spausdinome Dir
voje ištraukas iš britų ats. gen. 
Sir John Hackets ir kt. eksper
tų patiektą Trečiojo Pasauli
nio karo įsivaizduotą eigą. Pa 
gal juos, jei Vakarai susigrieb
tų, jie eventualiai galėtų lai
mėti 1985 m. turinti prasidėti 
karą - Sovietija, susitikusi su 
pasipriešinimu, pati subyrėtų. 
Dabar pasirodė to galimo įvy
kio prancūziška versija. Tai 

Paryžiuje pasirodžiusi knyga - 
Francois: La 6e Colonne (Edi 
tions Stock, Paris 1979, 48 
franc. Po Franęois slapyvar- 
de slepiasi Prancūzijos gen. 
štabo pulk. lt. Guy Doly, pa
garsėjęs savo ankstyvesnėm 
strategijos studijom. Savokny 
ga - Šeštoji Kolona - jis vadina 
romanu be fikcijos. Anot jo, 
karas prasidės 198X metų šeš
tadienį prieš Sekmines. Du 
mėnesius prieš tai Sovieų Są
junga susitarė su Kinija pada
linti pasaulį į savo interesų sfe
ras. JAV palieka neutralios. 
Jų tolimos distancijos raketos 
sovietų jau nebaido, nes tie 
sustiprino savo priešraketines 
raketas. Varšuvos pakto ka
riai puola Vokietiją, Italiją ir 
Austriją. Prancūzijos prezi
dentas atsiduria prieš pasirin
kimą duoti įsakymą panaudo
ti savo atominius ginklus ‘For- 
ce de frappe’ ar kapituliuoti.

Tuo tarpu Prancūzijos gynė' 
jai, kuriuos priešas persveria 
10 prieš 1 santykiu, yra supa- 
raližuoti ‘vidaus priešo’ - in
filtruotų agentų ir vietinių ko
munistų. Tie sugadina orinių 
puolimų įspėjimo sistemą, su
sprogdina tiltus, telefonų cent 
rines ir elektros jėgainę. Jei 
prie to pridėsime šventėm iš
važiavusius didžiųjų miestų 
gyventojus, galime įsivaizduo
ti paniką. Trečią karo dieną 
Paryžiusje sušaukiama de
monstracija prieš ‘atominę 
mirtį’. Pasirodo ginklų, kurie 
yra dalinami iš Kubos amba
sados. Tokioje situacijoje pre
zidentas, kuris yra panašus į 
dabartinį Giscard d’Estaing, 
neturi kitos išeities kaip val
džią perduoti naujai komunis
tų sudarytai ‘liaudies vyriau
sybei’. Pasirodė, kad komu
nistų partija be kompiuterių 
pagalbos buvo ‘ataskaiton’ pa
ėmusi didelę prancūzų tautos 
dalį. Provincijoje susidaro 
naujos rezidencijos židiniai, 
kurie tačiau neturi jokios vil
ties laimėti.

Tokios perspektyvos jau se
niai jaudina Prancūzijos gene
ralinį štabą. Paskutinieji - di
džiausi po karo - manevrai 
(Exentia 1979) kaip tik buvo 
skirti patirti, kaip kariuomenė 
galėtų bendrauti su policija 
bei vietos gyventojais kovai su 
iš užsienio atsiųstais ir vieti
niais priešo agentais. Prancū
zai skaičiuoja, kad sovietai tu
ri sudarę 800 komandų - tarp 
25 ir 50 karių kiekvienoje, ku
rios ruošiamos nuleidimui iš 
lėktuvų užfrontėje. Kaip tik 
tiems manevrams vykstan, Pa
ryžiuje naktį į pirmą gegužės 
dieną sprogo 10 bombų, kurių 
padėjėjai nebuvo susekti.

Marksizmo ekspertė, kolum 
nistė Annie Kriegel aptarda
ma tą knygą štai ką rašė: ‘Aš 
būčiau turėjusi didesnį malo
niną skaitydama tą knygą, jei 
būčiau tikra, kad tai ką skai
tau negali būti tikra ir nieka
dos neįvyks.’

Skaitykit ir platinkit 
D I R V Ą

Bankete kalba Vytautas Alantas. Dešinėje programą pra- 
vedusi V. Kerelytė ir novelės konkursų mecenatas Simas Ka- 
šelionis. K. Pociaus nuotr.ALT S-gos banketas

(Atkelta iš 1 psl.) 
reikia jiems surasti tinka
mo darbo.

Tolimų vietovių, kur yra 
mažai lietuvių, kaip Vene- 
zuela, Kolumbija ir kt., į 
Chicagą žiūrima su pavydu. 
Čionykštė lietuvių visoke
riopa veikla, statoma pavyz
džiu. Esą, mes pavydime ir 
lituanistinių mokyklų, ope
ros, koncertų, dainų ir tau
tinių šokių švenčių, laik
raščių ir knygų. Jūs čia vis
ką turite, tik nemokate tar
pusavyje sugyventi ir su
tarti, kad tas darbas būtų 
našesnis bei sėkmingesnis.

Jos mintį mes turėtume 
Įsidėmėti ir pradėti vykdy
ti. Gana juokinti priešus!

Pakviestas rašytojas Vy
tautas Alantas, Dirvos no
velės konkurso laimėtojas, 
prisiminė praėjusią gilią ir 
audringą žiemą. Buvo su
organizuotas premijos Įtei
kimas, bet dėl gilios žiemos, 
neįvyko. Jis pasidžiaugė 
Dirvos dėmesiu grožinei li
teratūrai ir ištverminguoju 
mecenatu Simu Kašelioniu, 
kuris per 17 metų pats vie
nas ištesėjo skirti novelės 
premijas. Kito tokio žmo
gaus nežinome. Todėl siūlė 
Dirvos novelės premiją to
liau vadinti Simo Kašelionio 
premija.

Vytautui Alantui už tar
tą žodį ir pasiūlymą, susi
rinkusieji karštai paplojo. 
Iškviestas mecenatas Simas 
Kašelionis pasidžiaugė, kad 
yra rašytojų, kurie savo 
kūriniais skaidrina tremti
nių niūrias dienas. Jis yra 
taip patvarkęs savo paliki
mą, kad novelės premija 
bus amžina, nes bus naudo
jamos tik palūkanos, o ka
pitalas neliečiamas. Dėkojo 
Dirvos redaktoriui Vytau
tui Gedgaudui ir jury komi
sijai įvykdžiusiai konkursą 
ir atrinkusiai laureatą.

Pabaigai solistė Vanda 
Stankienė, Ąžuolui Stelmo-

Opportunity for Ist Class 
MACHINISTS 

N/C LATHE OR MILL
Mušt have job shop experience, and be able to sėt up work from blue 
prints & elose tolerance. Up to $9.70 per hour. 50 h*ur work week. 

THIS IS A GROWING COMPANY. SOUTHWEST A«tEA.
KESTRAN, INC.

8181 Commerce Park Dr. 
Houston, Texas 77026 

713-771-5831

Sol. Vanda Stankienė baliaus 
programoje.

K. Pociaus nuotr.

kui akordeonu pritariant, 
padainavo linksmų dainų, 
sulaukusi nuoširdžių katu
čių. Rengėjų vardu buvo ap
dovanota gėlių puokšte.

Po programos, dalyviai 
pasišoko, grojant Ą. Stel
moko orkestrui.

Nežiūrint kelių kalbėto
jų, programa buvo trumpa 
ir įdomi. Banketo dalyviai 
mezgė pažintis ir diskutavo 
aktualiais klausimais.

A. Juodvalkis

PATTERN MAKER
Sportsvvear & Dresses

Mušt be experienced first pat- 
tern from sketch to finished 
production pattern. Responsi
ble for fit and grading. Knovvl- 
edge of wide variety of fabrics. 
Good salary, vvorking condi- 
tions and benefits. Send re- 
spme to: INDIA IMPORTS OF 
RHODE ISLAND, 121 Union 
St., Providence, R.l. 02901 Att:

^Marieciarke^^^^^^^^^^

(24-26)

APPLICATION ENG1NEER
Nevvly located manufacturer in Ann 
Arbor is looking for application en- 
gineers electro/mechanically oriented. 
Good hardware costing background. 
Systems architecture, documentation 
& defining of equipment. Minimum 
3-5 years experience desireable salary 
negotiable.

CONTACT:

PHOTON SOURCES INC.
4651 PRATT RD.

ANN ARBOR, MICH. 48150 
313-973-0285

(18-27)
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Skolingi
Trisdešimt-aštuntąįį kartą 

jau minėsime liūdną birželio 
sukaktį. Sukaktį skriaudos, 
paneigusios teisę tautai, vals
tybei ir žmogui. 38-tąjį kartą 
iš naujo pasiryšime nepaliau
jančiai kovoti už paliktuosius 
nevardintuose kapuose, už 
Sibiro taigų aukas, už betei
sius savuose namuos.

Didžiųjų pasirašytos gražiai 
skambančios sutartys bei sva
rūs pažadai ir šiandien iš tikro 
siūlo džiaugtis tiktai trupi
niais, kai grasus raudono voro 
tinklas pilnu tempu mezga
mas toliau. Taip dažnai vilti
mi sužvilgęs rasos deimantas 
pradingsta kartu su aušra ... 
Atrodo, lyg ir būtų laukiama, 
jog atlikę savo ‘pilietinę parei
gą’ nueidami į minėjimą, vėl 
grįžtume - sutikę su esama pa
dėtimi - atgal prie dienos rū
pesčių ...

O turėtume ryžtis iš tikro 
burtis krūvon, pajungiant vi
sas jėgas bendram darbui ir 
pilnai išnaudojant kiekvieną 
galimą progą vienam tikslui.

Nebesusigrąžinsime atgal 
tų, kurių gyvenimo siūlą ne
gailestingai nutraukė okupan
to ranka. Neužpildysime spra-

PAREMKIME BENDRA BALTUOS 
VALSTYBIŲ REZOLIUCIJA

Jungtinis Amerikos Pa
baltiečių Nacionalinis Ko
mitetas, kurį sudaro Ame
rikos Estų, Amerikos Lat
vių ir Amerikos Lietuvių 
Tarybos dėl Baltijos vals
tybių padėties paruošė JAV 
Kongresui bendrą rezoliuci
ją, kurios turinį yra apro
bavusios visų trijų tauty
bių tarybos. Pagrindinis 
šios rezoliucijos nuostatas 
yra siekimas, kad JAV de
legacija Madrido konferen
cijoje iškeltų Baltijos vals
tybėms sutrukdytą laisvo 
a p s i s p rendimo principo 
vykdymą.

Kitas svarbus šios rezo
liucijos reikalavimas yra 
išvesti Sovietų karišką ir 
kitokį personalą iš Baltijos 
valstybių.

Rezoliucijos sponsoriais 
yra Illinois kongresmanas 
demokratas Frank Annun- 
zio (H. Con. Res. 49) ir 
Pennsylvanijos kongresma
nas respublikonas Law- 
rence Coughlin (H. Con. 
Res. 50). Nors abu kongres- 
manai yra įnešę rezoliuciją 
skirtingais numeriais, bet

Tautai
gos išardytų šeimų rate. Ne
pakeisime metų vergijos sa
vuose namuose.

Tačiau labai daug nuo mū
sų pastangų pareis, kad visa 
tai neliktų bevardėmis auko
mis mažos tautos didžiųjų 
kryžkelėje, o įsidegtų galingu 
laužu sutrupinančiu vergijos 
pančius. Nuo mūsų pareis, 
kiek pasiruošę būsim talkai, 
kada jos reikės.

Ne visada į klausimą vieno
dą atsaką rasim, bet išgyvenę 
smurtą bei laisvės netekimą - 
mes negalime leisti, kad gra
žios pastangos būtų trukdo
mos ambicijų, ar bendras dar
bas virstų kam nors tiktai as
menine pakopa.

Naujas okupanto žestas, pi
lietybės įstatymu, iš naujo pra
veria negyjančias žaizdas, lyg 
pasityčiodamas iš viso laisvojo 
pasaulio. Be konkretaus atsa
ko į tai.

Ir tik mūsų nesvyruojąs ryž
tas - pagrįstas darbu, tarpusa
vio susiklausymu ir respektu - 
gali pateisinti į mus dedamas 
viltis. Būdami laisvi laisvame 
krašte, tuo skolingi esame ir 
mes, ir mūsų vaikai, savo tau
tai. 7<ri

jų turinys yra toks pats.
Ligšiol daugiau kaip 30 

kongresmanų yra prisidėję 
prie šios rezoliucijos. Rei
kalinga, kad bent šimtas 
kongresmanų paremtų šią 
rezoliuciją, nes tik tuomet 
rezoliucija patektų į Atsto
vų Rūmų Užsienių Reikalų 
Komitetą, kuris jai galėtų 
duoti tolimesnę eigą.

žemiau paduodamas są
rašas kongresmanų ligšiol 
prisidėjusių prie rezoliuci
jos, pagal valstybes: Kali
fornijos — Robert Dornan, 
Robert Lagomarsino ir 
Henry Waxman; Illinois — 
Philip M. Crane, Henry 
Hyde ir John Fary; Penn
sylvanijos — Charles Doug- 
herty, Daniel Flood, Ray- 
mond Lederer, Austin Mur- 
phy ir Gus Yatron; New 
York — Gary Lee, Norman 
Lent, Matthew McHough, 
Peter Pevser ir Henry No- 
wak; New Jersey — Edwin 
Forsythe, William Hughes 
ir James Florio; Ohio — 
Donald Pease ir Louis 
Stokes; Michigan — Mei
liam Brodhead ir Howard 

Wolpe; Minnesota — Bruce 
Vento; Massachusetts — 
Joseph Moakley.

Būtų gerai, kad lietuviai, 
ypačiai iš šių kogresmanų 
distriktų, parašytų jiems 
padėkos laiškus ir paprašy
tų paskatinti jų kolegas At
stovų Rūmuose paremti šią 
rezoliuciją.

Bet svarbiausias dalykas, 
kad lietuviai rašytų laiškus 
savo kongresmanams, kurie 
ligšiol rezoliucijos dar nėra 
parėmę, kad jie tą padary
tų. Rašant laiškus demokra
tams kongresmanams, pra
šyti, kad jie sponsoriuotų 
Kong. Frank Annunzio H. 
Con. Res. 49, o rašant res
publikonams kongresma
nams, prašyti jų prisidėti 
prie Kong. Lawrence 
Coughlin H. Con. Res. 50.

Už šios rezoliucijos pra- 
vedimą JAV Kongrese dir
ba Amerikos estų, latvių ir 
lietuvių tautinės grupės, bet 
lietuvių grupės prisidėji
mas prie rezoliucijos prave- 
dimo ligšiol, atrodo, buvęs 
pat menkiausias, žiūrint 
viršuj paduotą rezoliuciją 
parėmusių kongresmanų są
rašą iš tirščiausiai lietuvių 
apgyvendintų vietovių.

Kaip žinote, tokias rezo
liucijas, kad sovietai pasi
trauktų iš Baltijos valsty
bių, mes priiminėdavome 
per eilę metų Vasario 16 d. 
minėjimuose. Dabar, atro
do, bus atėjęs laikas, kad 
tokią rezoliuciją priimtų ir 
JAV Kongresas. ALT

• Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas krei
piasi į laisvojo pasaulio lie
tuvius ir lietuvių organiza
cijas, kviesdamas reaguoti 
laiškais ar telegramomis į 
Popiežiaus Jono Pauliaus II 
stiprius pasisakymus prieš 
žmogaus ir religijos teisių 
v a r žymą komunistiniuose 
kraštuose.

LOS ANGELES
Iš ALT S-GOS LOS 

ANGELES SKYRIAUS 
VEIKLOS

ALT S-gos Los Angeles 
skyrius turėjo savo metinį 
narių susirinkimą š. m. ge
gužės mėn. 22 d. Lietuvių 
Tautiniuose Namuose. Ka
dangi susirinkimas įvyko 
beveik išvakarėse mūsų są
jungos šešioliktojo seimo 
Chicagoje, tai be einamųjų 
skyriaus reikalų daug buvo 
pasisakyta ir seimo klausi
mais. Balsu dauguma buvo 
nutarta, kad skyriaus atsto
vai į seimą nuvežtų susi
rinkime diskutuotus ir pri
imtus seimui pageidavimus 
ir pasiūlymus. Atstovais į 
seimą balsų dauguma buvo 
išrinkti: J. Petronis, R. Bu- 
žėnas, F. Masaitis ir L. Ma
žeikienė. Po to buvo nau
josios skyriaus valdybos ir 
revizijos komisijos rinki
mai.

Dvejus metus iš eilės, 
buvęs skyriaus pirmininkas
F. Masaitis pasiūlė susirin
kimui palikti tą pačią vai

dybą sekantiems metams. 
Naujuoju skyriaus valdy
bos nariu F. Masaitis pasiū
lė A. Gricių, kadangi, jis 
pats iš valdybos pasitrau
kia, nes yra išrinktas ALT 
Los Angeles skyriaus pir
mininku. F. Masaitis pasa
kė dar kad iš pasiūlytųjų 
asmenų yra gavęs sutikimą 
būti renkamiems į naująją 
skyriaus valdybą. Kadangi 
kitų kandidatų niekas nepa
siūlė, susirinkimas vienbal
siai pritarė F. Masaičio pa
siūlymui.

Naujoji skyriaus valdyba 
pareigomis pasiskirstė se
kančiai : pirm. J. Steikūnas, 
vicepirm. J. Petronis, sekr. 
R. Šakienė (Inga Tumienė 
pareiškė norą iš valdybos 
pasitraukti, nes išsikėlė gy
venti į naują rezidenciją už 
Los Angeles miesto), ižd. 
R. Bužėnas ir valdybos na
rys A. Gricius.

Pagal Sąjungos įstatus 
skyriaus pirmininkas atsto
vu į Sąjungos seimą vyksta 
automatiškai, tokiu būdu iš 

. (e< tM
SKIRPSTAS

Išeivijos spaudoj jau skaitėm Įvairių rimtų straipsnių apie 
Vilniaus universitetą 400 metų sukakties proga. Ruošiami ir 
minėjimai bei šiaip paskaitos. Taip pat mus domina ir anoji 
pusė — okupanto žodis tom temom.

Šių metų Pergalės nr. 4 pačiu įžanginiu Įdėtas straipsnis 
Vilniaus universiteto sukakčiai: Henriko Zabulio — Šimtmečių. 
humanitarinė mintis. Tai maždaug istorinė apžvalga per ketu
riolika smulkiom raidėm puslapių, gana dalykiškai konkreti ir 
blaiviai dėstoma, be abejo, su neišvengiamu partiniu atspalviu, 
apie jėzuitus neigiamą atspalvi vis pabrėžiant ("siauri. reakcingi 
jėzuitų tikslai" ir kt.). Betgi pati jėzuitų vadovauta akademija 
pagiriama, nes "spinduliuote spinduliavo mokslinę mintį Į Lietu
vą ir aplinkinius kraštus", daug leido mokslo veikalų, garsėjo 
visoj Europoj žymiais profesoriais, o nuosavoj spaustuvėj spaus
dino Įvairiom kalbom knygų. Į 1831 m. sukilimą prieš Rusiją 
Vilniaus studentai gausiai prisidėjo — net iš karto išėjo į kovas 
400 studentų.

Straipsny perdėm rašoma vis — Vilniaus universitetas, tik 
paskutiniu sakiniu atiduodama duoklė partijai: Vilniaus V. Kap
suko universitetas. Gal ir ten bodimasi tuo Kapsuko priedu.

• Įdomi detalė dėl lenkų pretenzijų (žinom, kad Lenkijoj 
jau sukaktis iškilmingai ir tendencingai paminėta — jiems 
Vilniaus universitetas yra tik lenkų kultūros istorinis židinys). 
H. Zabulis, remdamasis faktais, net griežtai atmeta grobuo
niškas lenkų užmačias taip: ”,.. išvada yra ta, kad Vilniaus 
universitetas buvo Lietuvai skirta aukštoji mokykla, todėl vi
siškai neteisūs lenkų istorikai, kurie beatodairiškai ją savina- 
si... Nors istorinė Lietuva geografiškai buvo daugiatautė, bet 
Vilniaus universitete ne paskutinę vietą užėmė lietuviai... 
gana daug to meto (t. y. 16-17 a.) Lietuvos bajorų dar kalbėjo 
lietuviškai... Nėra jokios abejonės — lietuvių kalba bent pir
muosius šimtą metų studentų buityje buvo neretas reiškinys. 
Jeigu portugalas Emanuelis de Vega, profesoriavęs Vilniuje 
1581-1587 m., sugebėjo išmokti lietuvių kalbą, vadinas, būti
nybė bendrauti su lietuviškai kalbančiais buvo nuolatinė"...

• Mūsų tautos kovų už savo žemę ir laisvę istorija dar 
nėra parašyta, nors turim atskirų laikotarpių atliktas studijas, 
yra ir šiaip įvairios medžiagos, paskelbtos spaudoj. Pats didysis 
uždavinys Įvykdyti — dar mūsų nepajėgtas. O tai tikra spraga, 
nes šio darbo ok. Lietuvoje dabai' niekas negali atlikti. Kodėl 
mes savo pajėgų ir laisvės aplinkybių nepanaudojam ligi galimų 
ribų? Tai vis kultūrinių darbų planavimo ir nuoseklios globos 
stoka, verčiamės partizaniškais arba atsitiktiniais žygiais.

• Drauge b. kv. rašo: "Karo istorikas a. a. pulk. Kazys 
Ališauskas parašė ir savo rūpesčiu bei lėšomis išleido Lietuvos 
laisvės kovų istorijos I tomą. O kokios padėkos jis už tai nusi
pelnė, kuo buvo atlygintas, atžymėtas, pagirtas? Atsakymas: 
lietuvių karių organizacija, kuriai autorius priklausė, jam už 
knygos parašymą iškėlė bylą savo organizacijos garbės teis
me ... O knyga yra tikrai nebloga”.

Jau ir Australijos Mūsų Pastogė atvirai prakalba apie mūsų 
apsileidimą kultūros ir švietimo srityje: "Šaukiamės patriotais, 
o jaunimas nutausta, lietuviškose mokyklose jo nėra”. Girdi, LB, 
kaip visa apimantis telkinys, teįkuria komisiją ištirti priežastį 
tokio greito nutautimo jau II kartoje. Tai realus pasiūlymas, ar 
LB išgirs? O kiek mes girdim iš patyrusių jaunimo auklėtojų, 
priežastis aiški: nė lituan. mokyklų mokiniai nėra įpratinami 
skaityti savą knygą bei spaudą... Čia esanti pagrindinė mūsų 
klaida,

Los Angeles skyriaus į sei
mą vyko penki atstovai.

Revizijos komisija I. če- 
kanauskienė ir E. Balceris 
sutiko pasilikti dar vie
niems metams ir susirinki
mas vienbalsiai tam pritarė.

Nežiūrint susirinkimo 
metu vykusių diskusijų ir 
pareikštų skirtingų nuomo
nių artėjančio seimo klau
simais susirinkimas praėjo 
pakilioje nuotaikoje. Nau
jasis skyriaus pirmininkas 
inž. arch. Jonas Steikūnas 
pažadėjo grįžus iš seimo ga
limai greičiau sušaukti su
sirinkimą kuriame patieks 
naujos skyriaus valdybos 
veiklos planą ateinantiems 
metams ir pranešimą apie 
įvykusi seimą.

Susirinkimui pirmininka
vo V. Juodvalkis ir sekreto
riavo E. Gedgaudienė, (jas)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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Diplomatijos paraštėje (108) Vaclovas Sidzikauskas

Pavergtųjų Tautų Seimas
1951 m. gegužės 7 d. Komi

teto pirmininkas Ferenc Nagy 
sudarė Komiteto studijų ir pla 
navimo Komisiją, kurios posė
dį aš taip esu aprašęs:

‘Pirmininkas referavo jo pa
ruoštą Komiteto darbų prog
ramą. Ji apima 3 laikotarpius 
(a) egzilyje atliktini laisvini
mo darbai, (b) pereinamasis 
laikotarpis nuo išlaisvinimo iki 
sudarymo konstitucinių orga
nų, t.y. iki rinkimų, ir (c) to
limesnis normalus laikotarpis: 
sritiniai valstybių susigrupa- 
vimai, Europos valstybių fe
deracija, viso pasaulio valsty
bių apjungimas. Rumunų at
stovas Visoianu Ir aš padarė
me rezervus dėl ‘a’ punkto, 
nes jis gresia koliduoti su kitų 
egzilinių veiksnių organų už
daviniais ir kompetencija, pa
prašėme paruošti programos 
anglišką tekstą, jį multiplikuo 
ti ir mums atsiųsti, kad galė
tume suformuluoti savo pasta
bas. Taip ir buvo nutarta.’

Tikslu paveikiau į bendrą 
egzilų veiklą įjungti New Yor- 
ke gyvenančius egzilus, Vidu
rio ir Rytų Europos Konferen
cija sudarė pakomisiją su būs
tine New Yorke, kurios pirmi
ninku aš buvau išrinktas.

Tuo būdu turėjome dvi pa
raleliai veikiančias egzilų or
ganizacijas, greitai tačiau pa
jutome reikalingumą abi šias 
organizacijas sujungti į vieną, 
paveikesnę. Jau 1951 m. ge
gužės 15 d. posėdyje Antra
dienio Grupė tuo klausimu 
taip pasisakė:

‘... pirmininkas Gafencu 
pasiūlė į susirinkimo darbo
tvarkę įrašyti tokį klausimą: 
formalus egzilinių veiksnių ap- 
sijungimas šiame krašte - vie
no bendro organo sudarymas. 
Iš Gafencu pranešimo galima 
buvo padaryti išvada, kad jis 
yra laisvosios Europos papra
šytas išryškinti Antradienio 
Grupės pažiūrą į tą klausimą. 
Pasikeitėme žiniomis apie abi 
Washingtonoiniciatyvas: Šla
viko-Korbonskio Vidurio ir ry
tų Europos Konferenciją ir Na 
gy-Mikolaičiko Vidurio ir rytų 
Europos Komitetas. Visi kal
bėjusieji tuo klausimu reiškė 
tokį nusistatymą: (a) egzilinių 
veiksnių apsijungimas yra 
naudingas ir reikalingas, (b) 
apsijungimas turi bazuotis 
centriniais pavergtųjų tautų 
politiniais organais tremtyje, 
todėl apsijungimo prielaida - 
tokių organų buvimas, o kur 
jų yra du ar trys vienos tautos 
- jų sujungimas į vieną, (c) 
jungtinis organas turi būti vie
nas, (d) Antradienio Grupė 
simpatizuoja apsijungimo idė
jai, bet pati nepretenduoja bū
ti tarptautiniu pavergtųjų 
valstybių komitetu, o ir toliau 
palieka laisvų egzilinių poli
tikų - kuriuos Amerikos oficia
lieji sluogsnai vadina ‘respec- 
table politicians’ - susibūrimu 
politiniam ir intelektualiniam 
bendravimui. Grupė laiko sa
vo uždaviniu išryškinti mus 
jungiančias politines idėjas 
bei koncepcijas, išbaigti išlais
vinimo doktriną, paruošti dir
vą formaliam apsijungimui 
praktiškai politinei veiklai’. 
(Iš mano promemorijos 1951. 
V.16)

Tikrumoje egzilų ir jų orga
nizacijų sujungimas į vieną ko

vos ir veiklos organą nebuvo 
lengvas. Jis pareikalavo daug 
pastangų ir spaudimo iš suin
teresuotų amerikiečių institu
cijų, ypač Laisvosios Europos 
Komiteto.

PAVERGTŲJŲ 
EUROPOS TAUTŲ SEIMAS

Pastangos, kuriose ne tik 
aktyviai dalyvavau, bet daž
nai ir joms vadovavau, buvo 
apvainikuotos vieningos vidu
rio ir Rytų Europos valstybių 
institucijos, būtent - Paverg
tųjų Europos Tautų Seimo 
įsteigimu. Ieškodami tai insti
tucijai pavadinimo, mudu su 
S. Korbonskiu tarėmės su Lais 
vosios Europos Komitetu ir jo 
egzilų reikalams direktorium 
D. Merrill. Visi trys buvome 
tos nuomonės, kad mūsų ku
riamoji organizacija miniatū- 
roje turi būti pavergtųjų vals
tybių Jungtinės Tautos, nes 
New Yorke savo būstine turin
čiose Jungtinėse Tautose mūsų 
valstybės - kurios antrajam pa 
sauliniam karui prasidėjus bu 
vo suverenės ir nepriklauso
mos - nėra atstovaujamos. 
Taip, visai spontaniškai, suta
rėme mūsų kuriamą instituci
ją pavadinti Assembly of Cap- 
tive European Nations. Sis or
ganizacijos pavadinimas atiti
ko jos paskirtį, o didžioji New 
Yorko spauda ją net vadino 
Little United Nations.

PET Seimo steigiamasis po
sėdis įvyko 1954 m. rugsėjo 
mėn. 24 d. Tame posėdyje 
buvo priimta Tikslų ir Princi
pų Deklaracija, nusakanti, 
kad (1) visų valstybių teisės 
yra lygios; (2) visi galimi tarp 
seimo narių - valstybių - nesu
sipratimai ir ginčai sprendžia
mi taikiu būdu; (3) visi seimo 
nariai - valstybės - solidariai 
kovoja dėl seime atstovauja
mų valstybių laisvės ir nepri
klausomybės atstatymo tol, 
kol visos šios valstybės bus išsi
laisvinusios; (4) Seimo nariai 
išpažįsta principą, kad val
džia turi atitikti tautos valią, 
turi būti vykdoma tautos rink
tų pareigūnų tautos gerovei ir 
kad valdžios vykdymas turi 
remtis įstatymais ir pagarba 
asmens teisėms ir pagrindi
nėms laisvėms.

PET Seimo uždaviniai buvo 
taip suformuluoti:

(1) Dirbti Vidurio ir Rytų 
Europos valstybėms iš komu
nistinės diktatūros ir sovieti
nės vergijos išlaisvinti; (2) siek' 
ti, kad sovietų pavergtoms E u 
ropos valstybėms Jungtinėse 
Tautose būtų atstovaujama sa 
vo tautoms atsakingų, teisėtų 
vyriausybių; (3) siekti, bend

radarbiaujant su visomis lais
vomis valstybėmis Jungtinių 
tautų nariais, Jungtinių Tau
tų Chartos tikslų bei principų 
efektyvaus ir visotinio vykdy
mo; (4) Jungtines Tautas ir 
jų specialias institucijas, taip 
pat ir Jungtinių Tautų narius 
aprūpinti duomenimis apie są
lygas sovietų pavergtuose kraš
tuose ; 5) laisvojo pasaulio vy
riausybines ir privatines insti
tucijas ir atsakingus pareigū
nus aprūpinti duomenimis bei 
dokumentais apie padėtį pa
vergtuose kraštuose ir apie pa
vergtųjų laisvės kovas; 6) 
siekti laisvojo pasaulio įvairių 
organizacijų talkos ir pagalbos 
pavergtųjų valstybių išsilais
vinimo bylai; (7) supažindin
ti laisvąjį pasaulį su sovietine 
santvarka ir politika, jos takti
ka bei strategija iš pavergtųjų 
Europos valstybių praktikos; 
(8) bendradarbiauti su Euro
pos Taryba ir Sąjūdžiu, rūpi
nantis pavergtųjų valstybių 
šiose institucijose tinkamu at
stovavimu ir tiesiant kelią visų 
Europos valstybių apsijungi
mui laisvėje; (9) palaikyti ry
šius su pavergtomis tautomis, 
stiprinti jų dvasią priešintis ko 
munistinei diktatūrai, teikti 
joms teisingų žnių apie tarp
tautinius įvykius, laisvojo pa
saulio pastangas pavergtiems 
išlaisvinti, pavergtųjų valsty
bių tremtinių veiklą; 10) 
skatinti bei ugdyti pavergtųjų 
tautų demokratijos sąmonę, 
saugoti ir globoti jų dvasinį 
bei kultūrinį paveldėjimą, stu 
dijuoti tinkamos pagalbos su
organizavimą laisvais rinki
mais sudarytoms savo kraštų 
vyriausybėms po išlaisvinimo; 
(11) skatinti susipratimą, ben 
dradarbiavimo ir vienybės 
dvasią tarp sovietų pavergtų 
valstybių tautinių grupių 
tremtyje, siekiant sudaryti 
tvirtus pagrindus šių valsty
bių ateities bendradarbiavi
mui; (12) ginti tremtinių iš 
sovietų pavergtų kraštų žmo
giškąją vertę, asmens teises ir 
tautinę individualybę.

(Bus daugiau)

WANTED AT ONCE 
EXPERIENCED

MAINTENANCE 
MAN

Mecnanical and ėlectrical exp. on 
cranes and vvelders and ability to 
repair punch presses and angle shears.

Mr. Goff 216-883-300

KILROY STRUCTURAL 
STEEL

(23-25)

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
734% _ 6 metų su $1,000, minimum. 
71/2% — 4 metų su $1,000, minimum. 
634 % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
61/2% — 1 metų su $1,000, minimum.

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

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

aini 
jptiiony 
įavings
1447 So. 49th Court • Cicero, Illinois 60650 

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

luotas G ri baus kas, vedėjas

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

NORMANĄ

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

Telefonai:
krautuvės: (312) 263-5826 
namų; (312) 677-8489
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Mažeika &Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. 
CHICAGO, ILL.
Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600 737-8601

9837 SOUTH KEDZIE AVENUE
EVERGREEN PARA, ILL. 60642
Tel. 422-2000

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANU&AITIS 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.
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Marijos Tūbelytės tapybos kūrinių 

paroda Angelų mieste
ALT S-gos Los Angeles 

skyrius š. m. gegužės mėn. 
12 ir 13 dienomis Lietuviu 
Tautiniuose Namuose su
rengė ir Marijos Tūbelytės 
meno kūriniu parodą. Ją 
atidarė skyriaus vicepirmi
ninkas J. Petronis gegužės 
mėn. 12 d. 6 vai. vakaro. 
Pasveikinęs iš Taiwano, 
Tautinės Kinijos atvykusią 
viešnią — menininkę Ma
riją Tūbelytę, pakvietė 
Hypatiją Yčaitę-Petkuvienę 
pristatyti Los Angeles lie
tuvių visuomei atvykusią 
viešnią — menininkę ir jos 
kūrinius. Hy pati ja Yčaitė- 
Petkuvienė pradėjo šiais žo
džiais :

Man tenka maloni parei- 
ka pristatyti mielą ir ne
paprastą viešnia iš tolimu 
kraštų. Atvyko ji iš Toli
mųjų Rytų, nešina meninio 
bagažo. Tas jau egzotiškai 
skamba, ar netiesa? Kur tų 
lietuvių nerasi — net ii- Tai- 
wane, pasakiškų prajovų 
saloje, žinoma, yra mūsų 
tautiečių ir Angelų Buvei
nėje, kaip kartais mūsų Los 
Angeles miestas yra vadi
namas — tai irgi pasakiš
kų prajovų miestas. Įsivaiz
duokite, kad mūsų visoke
riopų turtų šalyje pritrūko 
gazolino — taigi dėl to ir 
mūsų klausytojų skaičius 
ne toks didelis. Bet tai ne-

NAUJOS 
KNYGOS

• P. I. Kušneris (Knyše- 
vas). PIETRYČIŲ PABAL
TIJO ETNINĖ PRAEITIS. 
Istorinė etninės teritorijos 
studija. Mažoji Lietuva. 
Vertė Aleksandras Teniso- 
nas. Išleido Lietuvių Miški
ninkų Sąjunga. Spaudė M. 
Morkūno spaustuvė Chica
goje. 223 psl. kietais virše
liais.

• Vysk. Motiejus Valan
čius VAIKŲ KNYGELĖ. 
Išleido Eglutė. Finansavo J. 
Šavelis. 118 psl. Ebpaudė 
Putnamo I.C.C. vienuolyno 
spaustuvė. Kaina 3 dol. 
Gaunama Eglutės adminis
tracijoje: Eglutė, ICC Put- 
nam, Ct. 06260.

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS - 
PRENUMERATA 

svarbu: kaip sakoma, ”Non 
ąuantitas, .sėd ųualitas!”

Mūsų Angelų Miestas pa
sižymi tuomi, kad retos, 
įdomios, ne kasdieniškos bū
tybės dažnai mus aplanko
— ilgesniam ar trumpes
niam laikui pas mus nutu
pia. žemės gyventojai, ku
rių fantazija — kūrybiniai 
polėkiai juos neša it spar
nais į padanges, gi gali bū
ti sparnuotomis būtybėmis 
pavadinti. Panašius sparnus 
ir mūsų dailininkė tikrai ne
šioja. Ji turi ne vieną ta
lentą, bet kelis. Moka val
dyti ne tik dailų teptuką, 
bet ir taiklią plunksną. Ne 
pirmą kartą ji čia lankosi 
Los Angeles. Pernai ji buvo 
čia su mumis, šiuose pa
čiuose namuose. Jai buvo 
įteikta Dirvos premija už 
geriausią tais metais para
šytą novelę. Jos kūrinys ta
po vėliau Dirvos laikrašty
je atspausdintas. Taigi, lie
tuviškai skaitantieji galėjo 
pasidžiaugti jos rašto žo
džiu, bet iki šiol jos tapyba 
buvo mums neprieinama. 
Dabar turime tą progą, ši 
pati maždaug 50-ties pa
veikslų kolekcija po kelių 
dienų bus išstatyta Chica
goje ir taip pat Clevelande,
— žinoma, jeigu liks pa
kankamai neišparduotų pa
veikslų !

Nenustebkite — meninin
kė tikisi, ir visai pagrįstai, 
kad kas nors panorės įsi
gyti jos kūrinių. Taip, ji ne 
naujokė, ir jau yra parda
vusi porą šimtų savo pa
veikslų. Yra išstačius! savo 
tapytą daug kartų, sakysi
me, Japonijoje jau yra bu
vusios šešios jos parodos. 
Savo paveikslus visada pa
sirašo lietuviška pavarde 
"Tūbelis”. Nežiūrint to, kad 
ji visą eilę metų labai toli 
nuo lietuvių ir nuo lietu
viškos aplinkos gyvena, bet
gi puikiai valdo lietuvių kal
bą. Ji mane išmokė naujo 
žodžio. Kaipgi lietuviškai 
”One Man Show?” Pasiro
do — reikia sakyti "Asme
ninė Paroda”, nedarant 
skirtumo, ar tai vyras, ar 
tai moteris tokią parodą 
ruošia. Taigi, jeigu lietu
viškai kalbame, nėra rei
kalo kokioms tai "Womens 
Liberationists” prisikabin
ti prie to žodžio. Juk lietu
viai nuo seno buvo linkę ir 
moterims pripažinti nuopel
nus lygiai su vyrais. Lietu
vių tarpe jokio Womens Li- 
beration nereikia! Taigi, 
tokiu asmeninių parodų mū
sų menininkė yra turėjusi 
Japonijoje šiuose miestuo
se: Tokyo, Osaka, Kobe, 
Kyoto, Wakayama ir Na- 
goya. Taip pat Taipei, Tai- 

wane įvyko dvi jos parodos. 
Anksčiau buvo viena ir 
Portland, Oregon.

Kaip matyti, mūsų meni
ninkė ir darbšti, ir kūrybin
ga. Ji tapo ir portretus, ir 
peizažus ,ir gėles, ir natiur
mortus. Užsiima ne tik ta
pyba, bet ir rašyba. Iš kur 
tokie jos talentai, ir kaip 
jie išsivystė? Dar visai jau
na būdama, mėgino rašyti 
eilėraščius ir noveles. Vė
liau, gilindama savo stadi
jas meno istorijoje Univer- 
sity of Chicago, ji pradėjo 
rimtai galvoti ir apie tapy
bą. čia įdomu paminėti, kad 
jos tėvai abu buvo linkę į 
meninę kūrybą. Jos Mama 
turėjo paišybinių gabumų. 
O tėvas, valstybės vyras ir 
politikas, kalbėdavo, kad 
norėtų rasti laiko istori
niams romanams rašyti! 
Abu jos tėvai: Juozas Tūbe
lis ir Jadvyga Chodokaus- 
kaitė-Tūbelienė sulošė žy
mią rolę nepriklausomos 
Lietuvos istorijoje. Užtenka 
tik prisiminti, kad jos tė
vas pastatė mūsų krašto 
agronomiją — žemės ūkį 
ant kojų. Bet apie meninin
kės tėvus daug nešnekėsim, 
nes ji nėra iš tokių, kurie 
nori ilsėtis ant paveldėtų 
laurų.

Laurus ji ne tik nori, bet 
ir gali skintis pati. Jos dar 
bai yra aukštai vertinami ir 
ten, kur jos tėvų pavardės 
niekas nėra girdėjęs. Japo
nijoje buvo gausiai perka
mi jos paveikslai, ypač por
tretai. Taivvano menininkė 
ir kritikė Mei-Ling Chang 
spaudoje rašė apie meninin
kės kūrybą ir džiaugėsi jos 
darbų grynumu ("pure 
painting”). Taip pat jos 
spontanišku, širdį džiugi
nančiu koloritu. Tai tapyba, 
pasak Chang, kuri jaudina 
žiūrovą savo primityviu ir 
be jokių technikos mandry- 
bių nuoširdumu ir papras
tumu. O vienas iš didžiųjų 
lietuvių tapytojų — Galdi
kas — (susipažinęs su me
nininkės darbais kai ji stu
dijavo New Yorko Art Stu- 
dents League), ypatingai 
vertino jos gėles. Jis sakė, 
kad ji turi savitą išraišką 
ir priėjimą, žodžiu, tiek ori
ginalumo, kad niekas tur
būt negalėtų tokių gėlių nu
paišyti.

Neminėjome dar, kas ir 
taip gal aišku, kad meni
ninkė išėjo sunkų tremties 
kelią panašiai, kaip ir dau
gelis iš mūsų. Ji liko giliai 
prisirišusi pire Lietuvos, 
kurios jau nėra mačiusi — 
tik pagalvokite, kaip metai 
bėga! — jau netoli keturių 
dešimčių metų. Kaip bran
gios mums visiems jaunys-

M. Tūbelytė. Peizažas.

tės dienos, kai galva dar 
nenešiojo nė vieno žilo plau
ko! Manding, jos paveiks
luose dvelkia kiek ir lietu
viškos dvasios, nors jos siu
žetai ir nėra lietuviški. Kur, 
kaip ir kodėl taip yra, meni
ninkė žada paaiškinti Jums 
pati. O tuo tarpu, pagar
bos ženklan noriu jai įteik
ti kuklią, smulkia, žalią rū
tų šakelę. Geriausia lietu
viški linkėjimai mūsų me- 
ninkei — sėkmės tolimesnėj 
kūryboj!

Po šio įžanginio žodžio 
Hypatija Yčaitė-Petkuvienė 
įteikė menininkei rūtų ša
kelę kaip simbolį M. Tūbe
lytės išlaikyto ir pasiilgto 
lietuviškumo jos rašyboje, 
mene ir asmenyje ir papra
šė menininkės tarti žodį.

M. Tūbelytė džiaugėsi bū
dama vėl lietuvių tarpe, 
nuoširdžiai padėkojo paro
dos rengėjams ir svečiams 
dalyvavusiems parodos ati
daryme ir prisipažino, kad 
jau eilę metų gyvendama 
tolimoje Formozos saloje ir 
pro langą matydama žydin
čias kamelijas ir orchidė
jas — vis vien jai mieliau 
paišyti lietuvišką ramunė
lę!..

Los Angeles skyriaus pir
mininkas F. Masaitis, padė
kojęs viešniai ir H. Yčaitei- 
Petkuvienei už pasakytas 
gražias ir įdomias mintis 
šios parodos proga, pakvie-

PROJECT ENGINEER
Nevvly located manufaclurer in Ann 
Arbor is looking for proiect engineers. 
Minimum 3-5 yearj§ ęxperiėnce. Salary 
negotiable.

CONTACT:
PHOTON SOURCES INC.

4651 PRATT RD.
ANN ARBOR. MICH. 48150 

313-973-0285
(18-27)

WANTED IST CLASS SKILLED 
LATHE HANDS 

MILL HANDS
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints and elose tolerance and 
be experienced in forrn work. Fringe 
benefits & overtime.

CALL 313-365-4260
OR APPLY

7203 E. DAVISON 

tė visus svečius grožėtis 
meno kūriniais ir pasivai
šinti kava ir pyragaičiais.

(jas)

MINTYS IR 
ŽODŽIAI
.v. kAvalicnas

VIZIJOS BIRŽELIO 
VIDURY

Tu užsimerki ir girdi. Gir
di traukinio ratų dundesį. Ir 
jį girdi savo mintimis, savo 
siela — visa savo būtimi.

Girdi tu ir raudą. Raudą, 
kylančią iš gimtosios žemės, 
kurioje neišdylančiai įmin
tos ir. tavo pėdos; raudą 
prie tuščių tėviškės namų ir 
atkeltų vartų.

Tu esi toli. Labai toli. O 
vistiek toji rauda pro tols
tančio Sibiro traukinio ratų 
dundesį tave pasiekia. Ir tu 
matai — akys. Liūdnos 
akys. Jos žiūri į tave, ir tu 
jas pažįsti. Tai akys tavo 
motinos, tavo sesers, tavo 
brolio ir tėvo.

Ir vėl rauda. Tik dabar ji 
jau galingesnė. Ir su širdį 
veriančiu skausmu kyla ji į 
aukštumas. Ja aidi visas be
galinis ir žudomų kančia 
ž a i ž a r uojantis dangaus 
skliautas.

Tik žemės dabar ji nepa
siekia. Joje ramu. Paskui 
tu ir vėl girdi — iškilmių 
maršas. Ir matai — raudo
nu kilimu žengia juodas si
luetas. Jo rankos kruvinos 
•— nuo jų varva tavo brolių 
ir tavo seserų kraujas.

Tu apimtas siaubo — iš
sigąsti ir atsimerki. Bet vis
tiek matai. Matai, kaip že
mės valdovai jam šypsosi ir 
spaudžia kruvinas jo ran
kas. O tolumoj Golgotos kal
no fone Judas bučiuoja 
Kristų, ir Pilotas plaunasi 
rankas.
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Skaitytojų nuomonės ir pastabos

TYLIOSIOS DAUGUMOS BEIEŠKANT
Pasibaigus pavasarinei, ge

rokai tautiečių jausmus ir pro
tus įkaitinusiai, visuomeninei 
veiklai (rinkimai, bendruome
nių apygardų suvažiavimai, 
ALTS-gos seimas) norėtųsi su
stoti prie spaudoje pasirodžiu
sios užuominos, kur esanti mū 
sų ‘tylioji dauguma’? Ar ji jau 
apkerpėjusi ir ar jai jau nebeį
domios mūsų emigracijos kon
vulsinės kovos už emigracijos 
tikslą ir tam tikslui pasiekti pa 
sirinktas priemones ar meto
dus?

Lietuviškosios Enciklopedi
jos duomenimis (XV tomas, 
426 psl.) - . išviso, pagal DP
emigracijos įstatymą į JAV 
1947-49 laikotarpyje atvyko 
apie 30,000 lietuvių. Sakysi
me, kad 30-ties metų bėgyje 
apie 50 % galėjo pereiti į seny
vesni amžių, ar su visais mu
mis atsisveikinti išvykstant am
žinybėn. Mažiausia dar turė
tu likti apie 15,000 aktyviųjų. 
Jų skaičius dar turėtų padidė
ti nuo 1948 metų gimusiais ir 
jau suaugusiais jaunais žmo
nėmis. Sekant neseniai pa
skelbtais IX-sios ALB-nės Ta
rybų rinkimų duomenimis 
(Draugas, Nr. 129, 1979 m. 
birželio 4 d.), balsavimuose 
dalyvavo 8360 lietuvių. Tai 
jau būtų apie 56% visų galin
čių balsuoti. Arodo, kad nors 
‘Tylioji Dauguma’ dar ir nėra 
visai nubyrėjusi, bet didelio 
entuziazmo ir nerodo.

‘Tyliosios Daugumos’ nuby
rėjimo priežasčių beieškant tu
rėtume daug apie ką pagal - 
voti.

Gyvename demokratinia
me krašte, kur - kaip dažnai 
akcentuojama - esanti dviejų 
partijų sistema: respublikonų 
ir demokratų, nepriduodant 
daugiau reikšmės progresyvių
jų ar socialistų partijoms, ku
rios - atstovavimo atveju - yra 
vietiniame gyvenime beveik 
bereikšmės, nes negali praves
ti savo atstovų į aukštuosius ša
lies administracinius organus.

Tačiau taip faktiškai nėra. 
Tose dviejose partijose yra to
kia didelė nuomonių diferen- 
cija, kad bet koks amerikietis 
gali pritaikyti savo pažiūras 
bet kurios grupės platformai. 
Kiekviena pagrindinių jų par
tijų turi savo liberalų ir kon
servatorių sparnus, kurie po 
savimi priglaudžia kaip kraš- 
tutiniuosius kairiuosius, taip 
ir kraštutiniuosius dešiniuo
sius. Kiekviena partija dar tu
ri pietiečius ir šiauriečius, ku
rie - nors ir būdami ar demo
kratai, ar respublikonai - 
daugeliu atveju nesutaria.

Ieškant paralelės mūsų emi
graciniame gyvenime, šiuo at
veju mūsų lietuviškose bend
ruomenėse, prieiname išvadą, 
kad likimo kelyje išsiskyrė dvi, 
viena kitai labai priešiškos, 
grupė: senoji bendruomenė ir 
naujoji, arba reorganizuotoji, 
kurios iki šiol dar net nepasi
dalina vardais. Atskiruose pa 
šnekesiuose su ‘Tyliosios Dau
gumos’ atstovais išryškėjo fak
tai dėl kurių daugelis neran
da vietos savo pažiūroms ‘spyg 
liuotomis vielomis’ vienai nuo 
kitos atsiskyrusiose bendruo
menėse, kur asmuo tik gali pa 
sisakyti arba už visą platfor
mą arba prieš ją, o vidurio ir 
nėra.

Štai būtų tie pagrindiniai

J. Rimkūnas

punktai, kuriuos priimtų ‘Ty
lioji Dauguma’ Reorganizaci
nėje Bendruomenėje:

1. A.L. Taryba yra remti
na ir negali būti subordinuota 
senosios bendruomenės visuo
meninių reikalų tarnybai. Gi
liau nenagrinėjant ar A.L.T. 
ar jos vadu galėtų pakeisti ki
ta organizacija ar kiti vado
vai, vienas visiems yra aišku: 
esame A.L.T-bai per daug sko
lingi, kad galėtume su ja taip 
nepagarbiai pasielgti. Lietu
vos atgimimo metu čia būrėsi 
senosios lietuvių emigracijos 
patriotai, patys pirkdami ar
ba platindami Lietuvos Ne
priklausomybės Paskolos Lakš 
tus. Antrosios emigracijos me
tu A.L.T-ba laužė Amerikos 
kongreso duris reikalaudama 
lengvesnių emigracijos įstaty
mų. Ji padarė neįkainojamą 
paslaugą emigrantams įro
džius, kad Pabaltiečių nerei
kia maišyti su Sov. S-gos pilie
čiais ir gavusi raštu šiuo klau
simu Prezidento įsakymą Ame 
rikiečių Armijos štabams Vo
kietijoje ir tuo būdu sulaikius 
jau beveik paruoštą prievarti
nę repatrijaciją (kurios neiš
vengė vargšai ukrainiečiai). 
A.L.T-bos nariai pridarė šim
tus ‘afidavitų’ tremtiniams, 
juos atvykusius globojo ir sten
gėsi juos dar sušelpti ir surasti 
darbus.

2. Įsisteigus A.L.Bendruo
menė išleido ir priėmė savo sta 
tutą-įstatus. Jeigu jau toks sta
tutas buvo išleistas ir jis nebu
vo oficialiai pakeistas, tai jo 
reikia ir laikytis. Jos savava
liškai laužyti negalima, kaip 
tai buvo pasielgta Chicagoje, 
Cicero ir Marąuette Parko ra
jonuose.

3. Rinkimuose sukčiauti ne 
galima. Tai yra sunkus nusi
kaltimas amerikiečių teisėje 
(vien per naujus Chicagos bur 
mistrės rinkimus buvo įteikta 
3057 skundai, kurie, J.B. lai
mėjus, daugumoje buvo anu
liuoti).

4. Sukčiavimams vis dėl to 
vykstant, reikia sudaryti stip
rias, bešališkas rinkimų komi
sijas, kurios rimtai skundus 
peržiūrėtų ir arba pasitaikiu
sius netikslumus ištaisytų, 
arba lieptų iš naujo perbalsuo 
ti. Keletos dienų terminas tai 
padaryti yra nepakankamas.

Tolimesni dalykai, kaip tai 
- bereikalingas, atskiros bend
ruomenės steigimas, kova dėl 
vardo, federacijos būdu sky
rių steigimas, nuolatinis suva
žiavimų organizavimas ir tos
tų kėlimas už dar nepradėtą 
veiklą, pagaliau pavienių dir
bančiųjų (todėl kartais ir 
klystančiųjų) net pavardinis 
koliojimas, paskirų garbingų 
institucijų dergimas - būtų 
‘Tyliajai Daugumai’ visai ne
pakeliui.

Kas būtų remtina senojoje 
Bendruomenėje?

1. Nors laikraščio pusla
piuose negalima paaiškinti Se
nosios Bendruomenės gana 
painios ir sunkios politikos lais 
vinimo metodų pasirinkime, 
vis dėl to daugelio ‘Tyliosios 
Daugumos’ nuomone su palik
tuoju kraštu BENDRAUTI 
REIKIA. Šitoje vietoje mes la 
bai pasimetame sąvokose. Ir 
lietuvių, ir kitų tautų (anglų, 

vokiečių) kalbose yra nusaky
tos aiškios sąvokos mūsų varto
jamų žodžių:

Kada mes siunčiame į Lie
tuvą siuntinį, ar kada nuva
žiuojame aplankyti artimuo
sius, tai mes - SANTYKIAU
JAME (Relation; Connection 
Beziehung; Verhaeltness). Ka 
da bandome kiek įsijungti į pa 
skirų individų, grupių, ar net 
visos tautos bėdas ir vargus ir 
bandome jiems fiziniai, mora
liai ar net politiniai (jeigu ga
lime) padėti, tai jau yra 
BENDRAVIMAS (associate, 
vereinigen, verbinden).

Ir tik kad mes dirbame 
bendrą darbą su pavieniais as 
menimis, grupėmis ar valdžio 
mis, tai jau yra BENDRA
DARBIAVIMAS (work toge- 
ther, cooperate, collaborate, 
mitwirken, zusammenwir- 
ken).

Nemanau, kad bent viena 
iš mūsų centrinių organizacijų 
dirbtų bendrą darbą su oku
pantu, todėl pakeitus taip jau 
mėgstamą kandų žodį bendra 
darbiavimas į bendravimą, 
galėtume sumažinti kiek aly
vos į organizacijų kovos ugnį.

2. Politika. Jeigu mums li
kimas būtų lėmęs gyventi ilga 
laikio valdovo valdomam kraš 
te - kaip Anglija, ar Švedija - 
tai vieną kartą sudarę mūsų 
politinį organą ir prisistatę 
Karaliui ar Karalienei galėtu
me būti ramūs, kd mūsų san
tykiai yra stabilizuoti ir dides
nių pakeitimų nereikalingi. 
Amerikoje - kitaip. Čia vy
riausieji tautos pareigūnai 
(Prezidentas, senatoriai, kong 
resmanai) keičiasi kaip grybai 
po lietaus, lietuvškai išsita
riant. Šiandieną jis senatorius 
- rytoj jau jį tampo po kalėji
mus ir pirštais bado. Su vienu 
pakalbėjęs šiandien dar nesi 
tikras, kad jį sutiksi rytoj - ir 
taip jo visi pažadai prapuola, 
‘kaip dūmai blaškomi vėjo’. 
Tokioje padėtyje, politinių vei 
kėjų nereiktų varžyti. Tegu 
visi, kas gali, klabina demo
kratijos sostą, nes oi dar kiek 
tokių klabinimų reikia, kol iš 
golfo laukų sugrįžę pareigū
nai ras reikalą bent žvilgterėti 
į vargšų emigrantų bėdas!

Be to, jaunesniosios organi
zacijos turi daug jau čia moks
lus baigusio jaunimo, su ku
riais Baltųjų Rūmų korespon
dentai maloniau kalba ir klau 
so, negu su labai garbingais 
mūsų atstovais, sunkiai suge
bančiais išreikšti savo mintis 
svetima kalba. Ko mums bū
tinai reikia - tai šitokių politi: 
nių žygių ir išvykų KOORDI
NACIJOS, nes negalima vieną 
dieną eiti vienai delegacijai 
pas Prezidentą ir jo žygius pa
girti, o kitą dieną eiti kitiems 
su protestais (prisiminkime 
Helsinkį) ...

3. Organizacinė struktūra. 
Šioje demokratijos šalyje mūsų 
didžiosios organizacijos struk
tūrai turėtų būti parinktas de
mokratinių rinkimų principas 
Turint geros valios, rinkimus 
sukontroliuoti būtų galima. 
Jeigu jau taip nutartume, tai 
ir tuos sąrašus sudaryti nebū
tų neįmanom kliūtis, nors ‘Ty
lioji Dauguma’ ir nebūtų šito
kių sąrašų didelė rėmėja, nes 
nuo pirmųjų Lietuvos okupaci 
jos dienų - iki gal ir dabar - 
kiek daug informacijos nužy

giavo į mūsų priešo rankas per 
visokius sąrašus ir kartotekas 
(Berlyne liko gerokai įpusėti 
tremtinių sąrašai, kam? UN- 
NRCZs sąrašai ir kartotekos, 
kas jomis pasinaudojo? Ir t.t.)

4. Ketvirtuoju punktu - 
kiekvienas blaiviai galvojantis 
žmogus negali sutikti su nuo
latine vieno lietuviško dienraš 
čio propaganda, kad Lietuvių 
bendruomenė absoliučiai dar 
nieko per 30 metų nėra nuvei
kusi!

Ar jie pagalvoja, kiek Bend
ruomenės Švietimo darbuoto
jai yra praleidę savanoriškų 
valandų mokant mūsų jauni
mą kalbos, istorijos, tautinių 
šokių, dainos? O kur mūsų 
jaunimo organizacijos su visa 
jų veikla (skautai, ateitininkai 
studentų korporacijos)? Kur 
Tautinės Šventės (dainų, šo

‘Aipber Holidays”
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Į LIETUVĄ
iš BOSTONO ir NEW YORKO

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:
VIENOS SAVAITĖS: Maskva/Vilnius

Liepos 12 — $865.00 rugsėjo 26 — $829.00
rugpiūčio 2 — $865.00 spalio 10 — $829.00 
rugsėjo 19 — $829.00
DVIEJŲ SAVAIČIŲ:

Rugpiūčio 8 — Leningradas 2, Vilnius 5,Ryga 2, 
Maskva 2, Helsinkis 2 ..................$1189.00

gruodžio 19 — Leningradas 2, Vilnius 5, Ryga 2,
Maskva 2, Helsinkis 2 ..................$1045.00

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

papildomu mokesčių.
GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 

PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.
TRANS-ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE, INC.
393 West Broadway

P. O. Box 116, 
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 į 

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.
REGJSTERED OHIO TRAVEL AGENT # TA 0324.

MEMBER

MACHINISTS
FIRST AND SECOND CLASS, HAVE OWN TOOLS, READ BLUE 
PRINTS. POSITION OPEN ON ENG1NE LATHE & TURRET LATHE, 

VERT1CAL & HORIZONTAL MILLS.
• COMPETITIVE SALARY • MAJOR MEDICAL
• DISABIL1TY INSURANCE • LIFE INSURANCE
• COMPANY PAID HOSPITALIZATION-DENTAL PLAN

• PENSION PLAN

MG CECIL EQUIPMENT
6186 Norwalk Road
Medina, Ohio 44256

Equal Opportunity Employer
(23-32)

FOREMAN
We have an opening for an aggressive individual with strong supdrvisory 
and technical background in fabricating shop machines and procedures. 
Responsibilities include planning, directing and coordinating of depart- 
mental operatons to meet produetion schedules.
The person should be a strong motivator of people and a self-starter. 
Excellent opportunity with attractive benefits.
Please send resume or call 216-731-8000, Ext. 329. A. L. L1CKERT.

EMPLOYEE RELATION SUPERVISOR

AM MULTIGRAPHICS-EUCUD PLANT
1200 Babbitt Road, Euclid, Ohio 44132

Equal opportunity employer M/F/H

kių), kur ansambliai, sąskry
džiai, kongresai? Juk tai neišė
jo iš ‘užlaužto piršto’, nes kas 
nors turėjo dirbti ir organisuo- 
ti? Tie patys opozicijos bend
ruomenės nariai, vos neverk
dami pasakojasi, kiek jie savo 
jaunystėje emigracijai dirbę 
(mokytojavę, pravedę skautų 
stovyklas, ruošę parodas ir 
t.t.). Ar tai, kada jie perėjo į 
opoziciją, ir jų darbai yra pra
puolę? Aš manau, kad ne!

Tada prasideda procesas, 
kurį jau gal kas ir pastebi. 
Žmonės, nerasdami vietos sa
vo pažiūroms - o dar norintie
ji judėti, eina į ‘nepolitinius’ 
klubus ar draugijas ir remia 
tik pozityvias (jų galvojimu) 
emigracinio gyvenimo veiklos 
apraiškas. Esant vietos, būtų 
pravartu apie Draugijas ir 
Klubus pasisakyti atskirai.
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VILTIES DRAUGIJOS SUVAŽIAVIMAS
ANTANAS JUODVALKIS

Amerikos lietuvių spau
dos ir radijo draugijos „Vil
tis” narių susirinkimas įvy
ko š. m. gegužės 26 d. Lie
tuvių Tautinių Namų salė
je, Chicagoje (toliau tą ilgą 
pavadinimą sutrumpinsiu ir 
vadinsiu „Vilties” draugi
jos vardu).

Susirinkimą atidarė pirm. 
Kazimieras Pocius, pasvei
kino gausiai dalyvaujančius 
narius ir į prezidiumą pa
kvietė pirmininkauti — Eu
genijų Bartkų ir dr. Danie
lių Degėsį, o sekretoriauti 
— Juozą Jurevičių ir Zuza
ną Juškevičienę.

Sudarytos komisijos: a) 
mandatų — Jonas Kazlaus
kas, Jurgis Sirusas ir Juo
zas Bagdonas, b) nomina
cijų — Bronius Kasakaitis, 
dr. Povilas Švarcas ir Vac
lovas Mažeika.

Išsamius pranešimus pa
darė pirmininkas K. Pocius 
ir „Dirvos” redaktorius Vy
tautas Gedgaudas.

Iš K. Pociaus pranešimo 
paaiškėjo, kad jo darbas 
yra nepavydėtinas. Reikia 
palaikyti ryšį su „Dirvos” 
redaktorium ir reikalų ve
dėju, kuriuo yra Vytautas 
Gedgaudas, o gyvenant to
liau, asmeniškai dažniau 
lankytis neįmanoma, tad 
ryšys palaikomas telefonu. 
Kad neskriausti bendrovės,
K. Pocius visus pasikalbėji
mus ir kelionės išlaidas vi
sad dengė iš savo kišenės. 
Džiaugėsi skaitytojų nuo
širdžia talka ir parama 
„Dirvai”. Dėkojo bendra
darbiams, „Dirvos” redak
toriui ir visam štabui. Pa
reiškė, kad ilgametis rūpes
tis „Vilties” draugija bei 
„Dirva”, išsėmė jo jėgas ir 
iš pirmininko pareigų pasi
traukia.

Įdomų ir platų pranešimą 
padarė „Dirvos” ilgametis 
redaktorius Vytautas Ged
gaudas. „Dirva” yra ir pa
silieka tautinės minties lai
kraštis, skirtas plačiajai lie
tuvių visuomenei, nors yra 
norinčių ją padaryti grynai 
ideologiniu Tautinės sąjun

ALT S-gos seimo sekretoriatas: O. Kremeris ir Br. Paplėnienė. Už jų St. Virpša ir P. 
J. Nasvytis. A. Plaušinaičio nuotr.

gos organu. Visiems įtikti 
sunku, nes nuomonės įvai
ruoja. Dėl cenzūros užmeti
mo „Dirvai”, pareiškė, kad 
nespausdinami asmeninio 
pobūdžio pareiškimai, jei 
jie neišplaukia iš anksty
vesnių aprašymų ar straip
snių. žodis cenzūra yra ne
vartotinas, nes cenzorių nė
ra, o redaktorius yra tam, 
kad praleistų tik tinkamus 
straipsnius. Jei visą gauna
mą medžiagą redaktorius 
spausdintų, kaip atrodytų 
„Dirva” ?

Jei rašinių atranka vadi
nama cenzūra, tai „Dirvoje” 
ji yra. Bendrą „Dirvos” li
niją nustato Vilties drau
gijos suvažiavimai bei val
dyba ir ALT S-gos seimai. 
Dirva nėra praradusi nei 
savo savitumo, nei idealiz
mo. Dirva neturi apmoka
mų korespondentų tinklo, 
tai kartais nukenčia plačiai 
išsišakojusios lietuvių veik
los aprašymas, ypač mažes
nių vietovių. Net S-gos sky
riai ir tie ne visad parašo 
apie savo veiklą.

Vietoj kritikuoti „Dirvos” 
turinį, reikia patiems jung
tis į talką raštais ir auko
mis. Nuo mūsų pačių pri
klauso Dirvos turinys ir ap
imtis.

Dėkojo „Vilties” draugi
jos valdybai, ir „Dirvos” 
b e n d r adarbiams. Kvietė 
mažiau kritikuoti, bet dau
giau dirbti.

Revizijos komisijos aktą, 
pasirašytą dr. Jono Mauru
ko ir Stasio Astrausko (tre
čias komisijos narys Felik
sas Mackus, 1978 m. žuvo 
nuo negro kulkos), perskai
tė Jonas Kazlauskas. Finan
sinė atskaitomybė ir kny
gos vedamos tvarkingai, o 
turto stovis yra geras. Nu
pirktieji namai yra gerame 
stovyje ir atitinka ”Dirvos” 
paskirčiai, o sumokėta su
ma 48.000 dol. pateisina jų* 
jų vertę. Revizijos komisija 
siūlo pateiktas apyskaitas 
patvirtinti ir išreikšti padė
ką „Dirvos” redaktoriui V.

Gedgaudui ir buhalteriui 
Jonui Kazlauskui.

Revizijos komisija reko
mendavo įvesti vėsinimo 
sistemą, kad „Dirvos” re
dakcijos darbas būtų pa
togesnis ir mielesnis.

Diskusijos
Dr. D. Degėsys pageida

vo, kad diskusinio pobūdžio 
straipsniai ir laiškai būtų 
pasirašyti tikrosiomis pa
vardėmis. Anonimais pasi
rašytų straipsnių nespaus
dinti. Buvo kalbėta nupirk
tų namų reikalų, taip vadi
namos, cenzūros klausimu, 
Dirvos turinio, bendradar
bių telkimo bei kitais reika
lais. Diskusijos buvo įdo
mios, paliesta daug klausi
mų, bet neišeita iš norma
lių ribų.

Buvo ir labai šviesių siū
lymų : įvesti redaktoriaus 
padėjėją, nes vienam žmo
gui yra per daug darbo kas 
savaitę paruošti laikraštį. 
Panašaus pobūdžio ir apim
ties savaitraščiai turi 2-3 
redaktorius.

Labai šiltą žodį pasakė 
visuomenininkas dr. Henri
kas Brazaitis iš Clevelando. 
Džiaugėsi ir didžiavosi Dir
va bei redaktorium V. Ged
gaudu, sugebančiu išleisti 
įdomų ir turiningą laikraštį.

Išsikalbėjus ir pasiaiški
nus skaudamus Dirvos rei
kalus, pateikti pranešimai 
ir apyskaitos vienbalsiai 
buvo priimti.

Rinkimai

Į „Vilties” draugijos val
dybą buvo pasiūlyti 9 kan
didatai. Į valdybą reikėjo 
išrinkti 7 asmenis. Daugu
ma balsų išrinkti ir pasi
skirstė pareigomis: pirmi
ninkas dr. Danielius Degė
sys, Cleveland, Ohio; I vi
cepirm. Kazimieras Pocius, 
Beverly Shores, Ind.; sekre
torius Juozas Jurevičius, 
Chicago, III.; vicepirminin
kai: Aleksas Laikūnas ir dr. 
Viktoras Stankus, abu iš 
Cleveland, Ohio, Jonas Jur-

Seime pertraukos metu... V. Jurkūnienė, min. S. Lozo
raitis, jr., L. Mažeikienė, inž. J. Jurkūnas ir ALT S-gos pirm, 
inž. A. Mažeika. K. Pociaus nuotr.

kūnas ir Adolfas Švažas, 
abu iš Chicago, III. Tokiu 
būdu, ”Vilties” draugijos 
valdyba išrinkta iš Cleve
lando ir Chicagos apylinkė
se gyvenančių narių.

Į revizijos komisiją buvo 
4 kandidatai ir išrinkti šie 
asmenys: dr. Jonas Mauru
kas, Stasys Astrauskas ir 
Anastazija Mackųvienė.

Klausimai ir sumanymai
Viešnia iš Venezuelos Jū

ratė Statkutė de Rosales, 
nuolatinė Dirvos bendradar
bė, prašė Vilties draugijos 
valdybą ir Dirvos redakto
rių administruoti visuome
nininko a. a. Venckaus var
du įsteigtą premiją jauni
mui.

Vėl buvo bandoma keden
ti Dirvos turinio, bendra
darbių reikalai, bet laikui 
negailestingai artėjant prie 
numatyto seimo banketo 
pradžios, nebuvo įsileista į 
platesnes diskusijas.

Užsklandai
Vilties draugijos suva

žiavimams duodama per 
mažai laiko. Ankstyvesniais 
metais Vilties draugijos su
sirinkimai būdavo šaukiami 
tuojau po ALT S-gos seimo, 
kada dauguma narių atei
davo su lagaminais ir žvilg
čiodavo į laikrodžius, kad 
nepavėluotų į lėktuvus, šį 
kartą Vilties draugijos su
važiavimas buvo įspraustas 
į Sąjungos seimo vidurį. 
Parinkimas neblogas, tik 
skirta per mažai laiko — 
2 vai.

Norint per dvi dienas nu
šauti du zuikius — įvykdy
ti ALT S-gos seimą ir Vil
ties draugijos suvažiavimą, 
reikia seimą pradėti bent 1 
vai. anksčiau. Iki 10 vai. ry
to ir miegaliai gali atvykti, 
o vėluojančių visad atsiras, 
nežiūrint kada pradėsi. Su
taupytą valandą, reikia duo
ti Vilties draugijos posė
džiams prailginti. Per vieną 
pridėtą valandą galima žy
miai daugiau reikalų aptar
ti ir išsikalbėti.

Reikalai dažnai susikom
plikuoja dėl komunikacijos 
ir tarpusavio kontaktų sto
kos. Reikia skirti pakan
kamai laiko atsirandan
čioms problemoms išsiaiš
kinti ir kiekvieno nuomone 

išklausyti. Kalbančiam vi
sad atrodo, kad jo sakomos 
mintys yra pačios svarbiau-, 
sios ir reikšmingiausios, o 
kai išgirsta kitų nuomones, 
dažnai pamato savo klaidas.

Visi žino, kad valstybinės 
cenzūros ir cenzorių redak
cijose nėra, o vis tik šį žodį 
linksniuoja. Taip pat visi 
žino, kad redaktoriai ne vis
ką į laikraštį deda. Redak
toriai ir yra tam, kad gautą 
medžiagą atrinktų ir tik ge
riausią paskelbtų.

Geras pasiūlymas, kad 
slapukų polemikos nedėtų. 
Jei jau nori kritikuoti kai
myną, tai turėk drąsos pa
sirašyti tikrą vardą, pavar
dę ir vietą. Visi žinom, kad 
redaktorių darbas yra sun- 
kur ir išlaikyti aukso vidurį 
dažnai neįmanoma. Tad ir 
rašantieji turėtų būti atlai
desni ir nuolaidesni. Klau
simas painus ir vienu 
p 1 u n ksnos brūkštelėjimu 
neišsprendžiamas. Reikia 
geros valios ir kontaktų.

Vilties draugijos valdy
bos pirmininkų pasikeiti
mas, atrodo gali turėti įta
kos į tolimesnį Dirvos lei
dimą ir net kryptį. Kiek
vienas naujas žmogus įneša 
savo pažiūras, patirtį ir 
nuotaikas. Nors yra valdy
ba, bet daug lemia jos pir
mininkas (bent iki šiol taip 
buvo), nes palaiko glaudes
nius ryšius su Dirvos redak
cija. Linkėtina, kad Vilties 
draugijos pirmininko (val
dybos) ir Dirvos redakci
jos nuomonės nesikryžiuo- 
tų, bet ir toliau sutartinai 
eitų.

Negalima iš šių santykių 
išjungti ir ALT S-gos val
dybos vaidmens. Sąjungos 
valdyba, turėdama 1/4 visų 
Vilties draugijos balsų, turi 
turėti ir savo vietą. Jos pa
geidavimai turėtų būti pa- 
bojami.

Linkime naujajai Vilties 
draugijos valdybai sėkmin
go darbo ir gero tarpusavio 
sutarimo su Dirvos redak
cija ir ALT S-gos valdyba.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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Vytauto Alanto žodis 
per ALT S-gos banketo

Audringa žiema, ir dalinai 
mano sveikata, sutrukdė ruoš
tą novelės konkurso premijos 
įteikimo pobūvį šių metų pra
džioje, atidedant tai iki Ame
rikos Lietuvių Tautinės Są
jungos Seimo.

Dirvos skelbiama Simo Ka- 
šelionio Novelės Konkurso pre
mija, mano laimėta, yra sep
tynioliktoji. Atseit, lig šiol bu
vo paskelbta 17 konkursą lai
mėjusių grožinės literatūros 
kūrinių, vaizduojančių ne tik 
tremties gyvenimo ištraukas, 
bet ir kai kurių autorių pasi- 
nešimus meniškai atkurti mū
sų gilios senovės gabaliukus, 
rusų pavergtos Lietuvos gyve
nimo epizodus, kaip, sakysi
me, premijuotoje mano nove
lėje ‘Šachmatų partija su gil
tine’, rasime tame skaičiuje 
kūrinių su psichologiniu pa
mušalu, užtiksime problemi
nių bei šiaip jau lengvo pasi
skaitymo dalykų. Žodžiu, tie 
premijuoti kūriniai yra, kaip 
karolių vėrinys, suvertas iš mū
sų išeivijos gyvenimo surinktų 
gabalų. Atrinktose novelėse 
pavaizduoti gi įvairiaspalviai 
mūsų gyvenimo atspindžiai ir 
tariu, kad kaikurie iš jų neuž
ges ir ateityje.

Turime romanui ir poezijai 
skiriamų premijų, bet novelė 
būtų buvusi pamiršta, jei Si
mas Kašelionis nebūtų atėjęs 
su savo parama. Kitaip sa
kant, mūsų novelė tremtyje 
ne tik nebuvo pamiršta, bet ir 
susilaukė didelio literatūros 
mylėtojo, dosnaus bei nuolati
nio rėmėjo, mecenato Simo 
Kašelionio. Ne visos premijuo
jamos novelės yra vienodo 
meninio lygio , tačiau lieka 
nenuginčijamas faktas, jog 
Dirvos skelbiami kasmetiniai 
konkursai daug prisidėjo prie 
šio žanro literatūros meninio 
lygio pakėlimo. Jei mūsų no
velė tremtyje suklestėjo, tai 
čia bus didelis Simo Kašelio
nio nuopelnas.

Kalbėkime faktais. Iš pra
džios premija buvo $250, pas
kum ji tolydžio didėjo ir pasie
kė $600. Viso per tą laiką pre
mijuotiems autoriams buvo iš
mokėta $7,000. Imant pro
porcingai, novelės premijos 
yra kur kas didesnės už roma
no premijas. Tarp kitko pa
stebėtina, kad lig šiol premijas 
yra gavę 8 rašytojai.

Tokia padėtis buvo lig šiol. 
Koks bus to konkurso likimas 
ateityje? Į tą klausimą, be 

Grupė ponių ALT S-gos seime. Sėdi iš kaii'ės: M. Rudienė,
E. Gedgaudienė, M. Tūbelytė, E. Čekienė, J. Statkutė de Rosales. 
Stovi: Br. Paplėnienė, Z. Juškevičienė ir O. Zailskienė.

K. Pociaus nuotr.

abejo, galėjo atsakyti tik pats 
mecenatas. Aš parašiau laiš
ką Simui ir pasiteiravau, ką 
jis planuojąs daryti. Jis man 
atsakė trumpai ir drūtai:

— Novelės konkurso liki
mas amžinas, kaip ir pats liki
mas. Tam reikalui Reserve 
banke užšaldžiau $20,000.

Ir toliau jis man paaiškino, 
jog testamente patvarkysiąs, 
kad novelės konkursai būtų 
skelbiami ir laisvoje Lietuvoje, 
Jo vykdymą pavešiąs Korpo
racijai Neo-Lithuania, o Ame
rikoje būsianti sudaryta tam 
tikra Patikėtinių Taryba. Pre
mijos būsiančios mokomos iš 
užšaldyto kapitalo nuošimčių.

Tai yra pirmas toks didelis 
įvykis mūsų literatūros istori
joje. Tarčiau, kad Rašytojų 
Draugijos Valdyba, o taipogi 
ir mūsų veiksniai turėtų tą įvy
kį vienaip ar kitaip atžymėti. 
Mūsų rašytojams tai yra, ir 
bus ateityje nuolatinė, saky
čiau, amžina paskata rungty
niauti ir siekti tobulybės šio 
žanro literatūroje.

Pagaliau aukščiau paminė
tame laiške aš prisiminiau, 
kad labai pasigendama išleis
tos premijuotų novelių knygos 
Išspausdintos periodikoje jos 

greit pamirštamos. Jei tos no
velės nebus surinktos ir išleis
tos vienoj knygoj, vargu ar kas 
jas beprisimins. Tokia knyga 
būtų labai pravarti, sakyčiau, 
būtina ir mūsų literatūros is
torijai.

Mecenatas mano nuomonei 
pritarė ir pastebėjo, jog ir jis 
pats apie tai galvojąs ir net pa
siryžęs tokios knygos išleidimą 
finansuoti. Tai būtų dar vie
nas svarus indėlis į mūsų lite
ratūros istoriją.

Mano nuoširdi padėka ir pa
garba priklauso pirmiausia 
mecenatui, kuris mūsų litera
tūros istorijoje - ir netik mūsų, 
bet ir aplamai literatūros isto
rijoje - yra fenomenas, saky
čiau, unikumas: pats, užsi
dirbdamas pragyvenimą savo 
rankų darbu, taip labai verti
na lietuvišką grožinį žodį, kad 
kuklaus uždarbio žymią dalį 
skiria mūsų literatūrai remti. 
Ir tikrai užtarnautai, anks
čiau buvęs Dirvos konkursas 
novelei, dabar vadinasi Simo 
Kašelionio Novelės Konkursas.

Man tikrai didelė garbė bū
ti atžymėtam tokių aukštų 
kvalifikacijų Jury Komisijos 
narių ir juo labiau, jog premi-

Tautinės S-gos seime Chicagoje sekant diskusijas. Sėdi iš kairės: O. Biežienė, I. Bud- 
reckienė, dr. J. Bartkus, Alg. Budreckas, A. Laikūnas, E. Gedgaudienė ir Jūratė Statkutė de 
Rosales iš Venezuelos. A. Plaušinaičio nuotr.Tautinių grupių respublikoną suvažiavimas

Amerikos Tautinių Gru
pių Respublikonų metinia
me suvažiavime gegužės 
19-21 dienomis Arlington, 
Virginia, dąlyvayo ir lietuvių 
delegatai. lllinois valstijos 
tautinių grupių delegacijai 
vadovavo Anatolijus Milti
nas, Marylando — dr. Jonas 
Genys, Connecticut — Eu
genijus žiūrys, Pennsylva
nijos — Antanas Novosai- 
tis, o Amerikos Lietuvių 
Respublikonų Federacijai — 
Jonas Talandis. Eilė lietu
vių buvo ir delegacijų sąs
tate, kaip Jurgis Ramonas 
iš Ohio, Eva Migonis — lie
tuvių Federacijos, Aušra 
Zerr ir Algimantas Gečys 
— Pennsylvanijos, Aleksas 
Jankūnas ir Gražina Talan
dis — lllinois.

Penktadienio priešpiečių 
metu pagrindinis kalbėtojas 
buvo gubernatoriaus John 
Connally — vienas iš res
publikonų kandidatų į pre
zidentus. Tautinėms gru
pėms jis mažiau pažįsta
mas, tačiau jo kalba padarė 
gerą įspūdį ir dalyvių buvo 
labai šiltai priimtas.

Po pietų tęsėsi posė
džiai, o vakare įvyko pri
ėmimas ištaikingoje rezi
dencijoj, Chevy Chase, Ma

ja man buvo paskirta vienbal
siai. Šia proga man itin malo
nu pareikšti padėką Jury Ko
misijos nariams: poetui, lite
ratūros kritikui, pedagogui, 
kalbininkui, gilią kūrybos va
gą išvariusiam kultūrininkui, 
kolegai Adolfui Sešplaukiui- 
Tyruoliui, vaikų literatūros 
rašytojai, ‘Viena pasaulyje’ ro
mano autorei, ir aplamai susi
rūpinusiai mūsų jaunos kartos 
ateitimi, kolegei Danutei Bra- 
zytei-Bindokienei ir iškiliam 
visuomenininkui, laikraštinin
kui, kolegai Antanui Juodval
kiui.

Esu taip pat dėkingas Ame
rikos Lietuvių Tautinės Sąjun
gos vadovybei už įtraukimą į 
šio banketo programą ir kon
kursą laimėjusios novelės pri
minimą.

Ačiū visiems. 

ryland. žadėjusi dalyvauti 
filmų žvaigždė Elizabeth 
Taylor sunegalavo ir jos vy
ras senatorius John War- 
ner atvyko vienas. Su juo 
irgi buvo užvesta kalba, kas 
liečia artėjanti Salt susita
rimą, prašant mūsų politi
niams kaliniams Sovietų ka
lėjimuose paramos. Nusivil
ta, kad senatorius nesutiko 
su mūsų pasiūlymu, būk tai 
Salt sutarties negalima nau
doti Sovietų spaudimui. Bu
vo tada užsiminta, jog So
vietai tai naudoja, išleisda
mi penkis tūkstančius emi
grantų, žydų kilmes, norė
dami paveikti Amerikos 
kongresą, šiuo klausimu 
Lietuvių Respublikonų Fe
deracija yra pasiryžusi pa
sisakyti senatoriui John 
Warner ir vėliau.

Reiktų pastebėti, jog tiek 
priešpiečiuose, tiek priėmi
me su lietuvių delegacija 
glaudžiai bendravo lllinois 
Respublikonų Partijos pir
mininkas Don Adams (Ado
maitis) atvykęs į Washing- 
toną partijos reikalais.

šeštadienio rytą įvyko 
Amerikos Lietuvių Respub
likonų Federacijos metinis 
susirinkimas. Po padarytų 
pranešimų ir pravestų rezo
liucijų, buvo išrinkta nauja 
Federacijos valdyba: pirmi
ninku — Anatolijus Milū- 
nas; vicepirmininkais — 
Eugenijus žiūrys, dr. Jonas 
Genys ir Jonas Talandis; 
sekretorium — Kazimieras 
Oksas; ir iždininku — Alek
sas Jankūnas.

Po Federacijos posėdžio 
visi skubėjo į bendrą suva
žiavimo posėdį, kur prasi
dėjo svarbūs rinkimai į 
Amerikos Tautinių grupių 
respublikonų tarybą. Į pir
mininko pavaduotojo postą 
kandidavo dr. Jonas Genys, 
į antrą vicepirmininką Jo
nas Talandis, kurio kandi
datūra suvažiavimui gražiu 
žodžiu pristatė buvęs Cle- 
lando burmistras Ralph 
Perk. Deja abu kandidatai 
nebuvo sėkmingi. Kiek 

skaudžiau pralaimėta į ant
ro vicepirmininko postą, 
kur iš trijų kandidatų, li
kus dviem, per antrą balsa
vimą mūsų kandidatas pra
laimėjo vienu balsu. Iš lie
tuvių į minėta valdyba bu
vo išrinkti sekantieji: Eva 
Migonis — iždininko pava
duotoja, Antanas Novosi- 
tis — teisiniu patarėju ir 
Jurgis Ramonas — kontro
lierium. Jurgis Ramonas 
yra jaunas advokatas dir
bąs senatoriaus Domecini 
įstaigoje ir atrodo daug ža
dantis politikas.

Senatorius Domecini kal
bėjo šeštadienio priešpiečių 
metu. Kalba buvo gerai pa
ruošta ir tema dalyviams 
aktuali. Po jo kalbos Jurgis 
Ramonas supažindino bu
vusi Lietuvių Respublikonų 
Federacijos pirm. Joną Ta- 
landį ir naują pirm. Anato
lijų Milūną su senatorium, 
su kuriuo trumpai pasikal
bėta.

šeštadienio popietės pro
gramoje pristatytos suva
žiavimui rezoliucijos. Nors 
skaitymas rezoliucijų užtru
ko ilgai, tačiau suvažiavi
mas jas išklausė labai ati
džiai. Daug klausimų lietė 
mums lietuviams rūpimus 
reikalus. Rezoliucijos gerai 
paruoštos ir suvažiavimas 
sukėlė' didžiules ovacijas. 
Rezoliucijos buvo papildy
tos Alekso Jankūno pasiū
lymu, liečiančiu paskutiniu 
laiku spaudoje pasirodan
čius paskirų tautinių grupių 
šmeižimus, jų tarpe lietu
vius. Suvažiavimas pasiū
lymą priėmė.

Nauja Tautinių Grupių 
Respublikonų Tarybos pir
mininke buvo išrinkta ponia 
Anna Chenault — generolo 
Chenault našlė. Tai kiniečių 
kilmės respublikonų gyva 
veikėja, gerai susipažinusi 
ir su lietuvių tikslais ir rei
kalais.

Konvencija buvo gražiai 
suorganizuota ir lietuviai 
tinkamai atstovaujami, (r)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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Chicagos lietuviai
Antanas Juodvalkis

KR. DONELAITIS 
IŠLEIDO 13-TĄ 

ABSOLVENTŲ LAIDĄ
Kristijono Donelaičio auk

štesnioji lituanistinė mo
kykla išleido 13-tą abitu
rientu laidą. Atestatų įtei
kimas įvyko š. m. birželio 2 
d. McKay mokyklos audito
rijoje.

Iškilmės pradėtos vėliavų 
įnešimu ir himnais. Pirmą 
kartą šiose iškilmėse neda
lyvavo mokyklos direkto
rius Julius širka, nes tuo 
pačiu metu vyko artimo šei
mos nario laidotuvės.

Vicedirektorė Danutė Bin
dokienė programą pravesti 
pakvietė mokytoją Vidą 
Kazlauskaitę. Pris t a t y t i 
syęciai: gen. konsule Juzė 
Daužvardienė, Tėviškės pa
rapijos klebonas kun. A. 
Trakis, švietimo Tarybos 
pirm. Br. Juodelis, viešnia 
iš tolimosios Australijos 
Aid. Čiurlionytė-Narušienė 
ir enciklopedijų leidėjas 
Juozas Kapočius.

Pirmiausiai buvo įteiktos 
„Pirmųjų žingsnių’’ V-jo 
konkurso laimėtojams pre
mijos. Konkurse dalyvavo 
pradinės mokyklos V ir VI 
skyriaus ir aukštesnės mo
kyklos visų skyrių moki
niai. Premijos buvo skirtos 
už eilėraštį, rašinį ir pieši
nį. Iš viso buvo apdovanoti 
10 pradinės mokyklos ir 23 
aukšt. mok. mokiniai.

Taip pat buvo atžymėti 
korespondencijų rašytojai 
ir kiti talkininkai.

Reikia pastebėti, kad kon
kursas buvo vykdomas kla
sėje ir nei tėvai, nei kiti 
talkininkai neturėjo gali
mybės savo vaikams padėti.

Premijas parūpino tėvų 
komitetas.

Premijų įteikimą pravedė 
vicedirektorė D. Bindokie
nė, talkinama mokytojų. 
Pradinę mokyklą baigu
siems pažymėjimus įteikė 
Švietimo Tarybos pirm. 

Kr. Donelaičio lit. mokyklų mokslo metų užbaigime birželio 2 d. Chicagoje, giedamas 
Lietuvos himnas. Iš kairės: Juozas Kapočius, Antanas Juodvalkis, Lietuvos gen. konsule Juzė 
Daužvardienė, JAV LB Švietimo tarybos pirm. Bronius Juodelis, Stasys Juškėnas, lietuvių 
evangelikų Tėviškės parapijos klebonas Ansas Trakis, Jonas Jadviršis, mokyklų vicedirektorė 
Danutė Bindokienė. J. Tamulaičio nuotr.

Bronius Juodelis, asistuo
jant klasės auklėtojai Onai 
Jagėlienei ir direkt. pavad. 
mokyklai Ir. Bukaveckienei, 
o tėvų komiteto pirm. J. 
Variakojis apdovanojo kny
gomis.

Taip pat knygomis apdo
vanoti pirmieji mokiniai ir 
įteikti pagyrimo lapai. Abi
turientam atestatus įteikė 
gen. konsule J. Daužvardie
nė, asistuojama vicedirek- 
torės D. Bindokienės ir kla
sės auklėtojo Jono Bagdo
no. Knygomis apdovanojo 
tėvų komiteto pirm. J. Va
riakojis padedamas moky
tojo Vyt. Gutausko.

Aukštesniąją mokyklą 
baigė ir diplomus gavo 14 
merg. ir 10 bern.; Antanai
tytė Daina, Bakaitytė Ri
ma, Gruodytė Diana, Gvil- 
dytė Audrė, Juzėnaitė Lisa, 
Kazlauskaitė Vita, Kerely- 
tė DaiM, Končius Arvydas, 
Krutulytė Regina, Laurušo- 
nis Linas, Meilus Alius, Pa
bedinskas Andrius, Petraitė 
Rūta, Pavilionis Ritas, Po- 
likaitis Darius, Rapšytė Ra
moną, Savickas Jonas, Sei-

Pradinę Kr. Donelaičio lit. mokyklą užbaigusiam mokiniui 
įteikiamas pažymėjimas birželio 2 d. Įteikia (iš kairės) mokyt. 
Ona Jagėlienė, Švietimo tarybos pirm. Br. Juodelis, mokyt. 
Irena Bukaveckienė ir Tėvų komiteto pirm. J. Variakojis.

J. Tamulaičio nuotr.

Aukštesniąją mokyklą užbaigę Kr. Donelaičio, aštuntokai su mokytojais ii’ svečiais turėjo 
šaunias išleistuves birželio 3 d. Cicero medžiotojų ir meškeriotojų klubo vasarvietėje prie Antioch, 
Illinois.
butytė Vida, Vailokaitytė 
Angelika, Valaitis Tomas, 
Valaitytė Rasa, Vieraitytė 
Lina, Zubrickas Edvardas, 
žygas Edmundas.

Kalbos

Abiturientų vardu kalbė
jo Darius Polikaitis (jo kal
bą ir gen. konsulės J. Dauž- 
vardienės sveikinimą duo
dame ištisai). Sveikino kla
sės auklėtojas-inspektorius 
Jonas Bagdonas, gen. kon
sule J. Daužvardienė, vys
kupas V. Brizgys (sveikini
mą raštu, paskaitė progra

mos vedėja V. Kavaliūnai
tė), kun. A. Trakis, švieti
mo Tarybos pirm. Br. Juo
delis, Aid. Čiurlionytė-Na
rušienė, tėvų komiteto pirm. 
J. Variakojis ir direktoriaus 
J. širkos vardu vicedirekto
rė D. Bindokienė.

Visi sveikintojai džiaugė
si jaunųjų ištesėjimu ir 
kvietė neužmiršti lietuvių 
kalbos bei kovojančios tau
tos. Ypatingai jautriai atsi
sveikino vicedirektorė D. 
Bindokienė. Ji apeliavo į 
abiturientų lietuvišką širdį 
ir kvietė grįžti į Donelaičio 
mokyklą, kaip mokytojai ir 
talkininkai. Br. Juodelis 
kvietė stoti į Ped. Lit. In
stitutą ir gilinti lietuvių 
kalbą.

Pasibaigus iškilmėms, 
mokyklos mokiniai atliko 
labai trumpą meninę pro
gramą. Po vieną dainą pa
dainavo ir po tautinį šokį 
pašoko pradžiokai ir aukš
tesniosios mokyklos moki
niai.

Iškilmės baigtos tracine 
mokyklos daina „Su mokslu 
į rytojų”.

Meninės dalies programą 
paruošė mokytojai Violeta 
Atkinson, Audra Aleknaitė, 
Vida Kazlauskaitė ir Vy
tautas Gutauskas. Akordeo
nistai Ina Končiūtė, Arū
nas ir Darius Palukaičiai.

Iškilmėje dalyvavo visa 
mokykla. Vicedirektorė, au
klėtojas ir 8 klasės moky
tojai abiturientų apdovano
ti įvairiomis dovanomis.

Iškilmių programą sklan
džiai ir gera lietuvių kalba 
pravedė mokytoja Vida 
Kazlauskaitė.

Vicedirektorė D. Bindo
kienė apgailestaudama atsi
sveikino su ilgamete moky
toja Brone Stravinskiene, 
kuri pasitraukia iš akty
vaus mokytojo darbo, bet

J. Tamulaičio nuotr. 
pasilieka atsargine. Turi 
viltį, kad sąlygoms pagerė
jus, grįš atgal, nes istorikų 
nedaug turima.

šaukiant pavardėmis bai
gusius ar pirmuosius moki
nius į atmintį įstrigo Poli- 
kaičių ir'Antanaityčių daž- 
niaus linksniuojamos pa
vardės. šių šeimų yra po 
kelis mokinius ir visi ge
rai mokosi.

Naujojo tėvų komiteto, 
pirmininkė yra Alė Stepo
navičienė.

Gen. konsulės Juzės 
Daužvardienės sveikinimas

Mielieji Kr. Donelaičio li
tuanistinių mokyklų pilie
čiai, tėveliai, mokytojai!

Man labai malonu ir gar
bė vėl dalyvauti jūsų moks
lo užbaigimo iškilmėse.

Naujų išminties žodžių 
negaliu jums pasakyti. Ga
liu tik sakyti, kad mes 
džiaugiamės ir didžiuoja
mės jumis, pažengusiais 
vienu šuoliu pirmyn ir aukš
tyn lituanistiniame moksle.

Mūsų linkėjimai ir pagei
davimai, ženkit toliau siek
dami platesnio lituanistinio 
mokslo ir išsilavinimo. Ne
duokit Kr. Donelaičio mo
kyklose įgytam mokslui rū
dyti ir trūnyti. Naudokitės 
juo, dalinkitės su mumis. 
Apsišarvavę tuo mokslu, 
junkitės į visuomenišką vei
klą, į mokytojų eiles, į Lie
tuvos laisvinimo darbą. Mes 
vyresnieji pradedam pa
vargti, pasenti. Iš jūsų 
laukiame mūsų gretų pa- 
jauninimo, papildymo.

Jums, tėveliai, padėka už 
sudarymą galimybių savo 
prieaugliui įsikyti lietuviš
ko mokslo. Pasitenkinimą ir 
džiaugsmą stebiu jūsų aky
se ir širdyse.

(Nukelta į 10 psl.)

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
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CHICAGOJE...
(Atkelta iš 9 psl.)

Ypatinga pagarba gerbia
miems mokytojams, kurie 
su pavyzdingu ir retu pasi
šventimu, mokino, ruošė 
mūsų gražųjį jaunimą švie
sesnei ateičiai, prijungė jį 
arčiau lietuvių tautos ka
mieno.

Dariaus Polikaičio 
abiturientų vardu 

pasakytas atsisveikinimo 
žodis

Šiandien, mes, 13-tos lai
dos abiturientai, atsisveiki
name su Kristijono Done
laičio mokykla. Liūdna, pa
galvojus, kad daugiau nebe- 
grįšime į lituanistinės mo
kyklos suolą kaip mokiniai. 
Atsisveikiname sunkia šir
dimi. Visuomet prisiminsi
me pamokas, kuriose tiek 
daug išmokome, prisiminsi
me šeštadieninius draugus, 
su kuriais buvo miela susi
tikti ir pabendrauti, prisi
minsime gerus mokytojus, 
kurie stengėsi mumyse 
įdiegti tautos ir kalbos mei
lę.

Su Kristijono Donelaičio 
mokykla susipažinome prieš 
11 metų. Per tą ilgą laiko
tarpį lituanistinėje mokyk
loje praleidome daug va
landų. Kartais turėjo atsi
sakyti asmeniškų malonu
mų ir pramogų; tačiau ne
sigailime. Mokykloje įgytos 
žinios yra mūsų gyvenimo 
turtas, šeštadieninių moks
las sutiprino meilę Lietu
vai ir parodė, kodėl turime 
didžiuotis būdami garbin
gos tautos vaikai.

Baigiant Donelaičio mo
kyklą, mintyse stovi direk
torius ponas Širka, mūsų 
klasės auklėtojas ponas 
Bagdonas ir visi kiti mo
kytojai. Jiems liekame am
žinai dėkingi. Jie mums pa
dėjo užaugti. Su gerais pa
tarimais ir gražiais linkėji
mais jie mus išleidžia pro 
mokyklos duris į platų pa
saulį. Stengsimės jų neap
vilti, toliau likti susipratu
siais lietuviais ir eiti lietu
vybės keliu. Nepamiršime 
chorų, tautinių šokių gru
pių, organizacijų, lietuviš
kų parapijų, bei lietuviškos 
visuomenės ir neliksime ne- 
biliais kovoje už lietuvio 
laisvę. Iki pasimatymo ben
drame darbe.

VASARIO 16 GIMNAZIJAI 
REIKIA MOKINIŲ

Vasario 16 gimnazijai 
remti komitetas, vadovau
jamas nepailstamos visuo- 
menininkės Onos Zailskie- 
nės, sušaukė informacinį 
susirinkimą š. m. gegužės 
31 d. Jaunimo Centre. Su
sirinkimui pirmininkavo Br. 
Šliažas, o sekretoriavo Lili
ja Rekašiūtė, Vasario 16 
gimnazijos auklėtinė.

Susirinkime dalyvavo 
viešnia iš Venezuelos Jūratė 
Statkutė de Rosales, kurios 
sūnus mokosi Vasario 16 
gimnazijoje.

Apie gimnaziją praneši
mą padarė pirm. Ona Zails- 
kienė. Gimnazijoj mokosi 
57 mokiniai: 23 bern. ir 34 
merg. Iš užjūrio yra 18 mo
kinių. Vokiečių vyriausybė 
gimnaziją remia finansais, 
bet reikalauja, kad gimna
ziją lankytų didesnis moki
nių skaičius. Vokiečių vy
riausybė nori, kad didesnis 
mokinių skaičius būtų iš pa
čios Vokietijos, bet labai 
gerai ir iš kitų kraštų. Gim
nazijos šauksmą išgirdo 
JAV, Kanados ir Venezue
los lietuviai ir savo vaikus 
pradėjo leisti į Vasario 16 
gimnaziją. Šiais metais taip 
pat prašoma visų lietuvių 
talkos ir paramos.

Viešnia Jūratė Statkutė 
de Rosales papasakojo, kad 
jos vienas iš 5 sūnų, pats 
panoro lankyti Vasario 16 
gimnaziją ir geriau pramok
ti lietuvių kalbą bei pama
tyti daugiau pasaulio. Atos
togų metu, kartu su kitais 
mokiniais ir jaunuoliais lan
kėsi okupuotoje Lietuvoje. 
Ekskursiją organizavo ne 
gimnazijos vadovybė ir ne 
mokytojai, tai buvo priva
čių asmenų iniciatyva. Už 
šią ekskursiją sumokėjome 
500 DM. Iš sūnaus rašyto 
laiško tėvui, negalima įtar
ti, kad sūnus būtų užsikrė
tęs komunistinėmis bacilo
mis ar susižavėjęs tenykš
čiu gyvenimo būdu. Gimna
zijos tvarka ir mokslo ly
giu patenkinta, ypač džiau
gėsi esama drausme.

Klausimų metu buvo dau
giau teirautasi apie ekskur
siją į Lietuvą. L. Rekašiū
tė, dalyvavusi ekskursijoje 
ir tuo metu buvusi gimnazi
jos mokinė, pareiškė, kad 
gimnazijos vadovybė apie 
organizuojamą ekskursiją 
nieko nežinojo, o sužinoję 
buvo labai nepatenkinti, kad 
taip įvyko.

Vasario 16 gimnazija yra 
tvarkingai užlaikoma, bet 
nėra ištaikinga. Atvykstan
tiems iš š. Amerikos atrodo 
per prastai, o pietiečiams — 
ištaigingai. Vokietijos sąly
gomis gimnazija yra tinka
mai įrengta ir atitinka vie
tinio gyvenimo standartui.

Prašoma Vasario 16 gim
naziją remti materialiai, o 
jaunuosius tėvus, leisti savo 
vaikus į vienintelę lietuvių 
gimnaziją Vokietijoje.

Vėliau buvo gauta džiugi 
žinia, kad valstybinius abi
tūros egzaminus išlaikė šie 
mokiniai: Romeo Ginteris, 
Irena Harnerytė, Valdas 
Keneraitis ir Antanas ža
liukas. Vasario 16 gimnazi
ją baigė ir diplomą gavo Lo
lita Kudirkaitė.

Sveikiname naujuosius 
abiturientus, linkime toliau 
siekti moklo aukštumų ir 
neužmiršti lietuvių visuo
menės bei pavergtos tautos.

VAKARONĖ SU MARIJA 
TŪBELYTE

Vakaronė su viešnia Ma
rija Tūbelyte-Kuhlmann iš 
tolimosios Tautinės Kinijos, 
Taiwano, įvyko š. m. bir-

Omahos lietuviai
MOKSLO METŲ 

UŽBAIGIMAS
Gegužės 19 d., 3 vai. p. 

p. įvyko šeštad. lietuviškos 
mokyklos mokslo metų už
baigimas. Apart įteikimo 
kiekvienam pažymių knyT 
gučių buvo dar ir meninė 
programa. Mažieji labai 
gražiai ir sutartinai pašoko 
"Du gaideliai” ir ”Pas mo
čiutę augau”. Dainos nu
skambėjo pakankamai su
tartinai. Po to, vyresnieji, 
vadovaujami Vitalio Gaide
lio, įteikė savo tėvams iš- 
piaustytus Gedimino stul
pus. Medžiagą ir įrankius 
naudojimui veltui davė Vi
talis Gaidelis.

Po mokyklos vedėjos P. 
Danutės šulskienės tarto 
žodžio — sekė sveikinimai.

Pirmiausia kalbėjo LB 
apyl. pirmininkė Kristina 
Kartanienė, labai jautriais 
ir patriotiniais žodžiais 
kreipėsi į lietuvišką jauni- 

želio 1 d. Jaunimo Centro 
kavinėje. Atsilankė daug 
žmonių. Viešnią pristatė ir 
vakaronę pravedė solistė 
Dalia Kučėnienė, praėju
siais metais lankiusi Tauti
nę Kiniją ir susipažinusi su 
prelegente Marija Tūbelyte.

Marija Tūbelyte papasa
kojo apie Formozos-Taivva- 
no salos gamtą, klimatą ir 
istoriją. Dabar sala tirštai 
apgyventa kinais, turi gerai 
išvystytą pramonę ir švie
timą. Skaudžiai pergyveno 
JAV raudonosios Kinijos 
pripažinimą ir atsisakymą 
nuo sutarčių, šis JAV 
sprendimas buvo toks neti
kėtas, kad sunku atpasako
ti kiniečių reakcijas. Dabar 
jau apsiprato ir prisitaiko 
prie susidariusios padėties, 
ruošiasi pasipriešinti raudo
nųjų invazijai.

Pasakojimą paįvairino 
skaidrėmis. Įdomu buvo pa
siklausyti apie egzotinę sa
lą, kuri laiko tėkmėje pa
tyrė daug vargų ir pajuto 
daugelio okupacijų leteną. Į 
iškeltus klausimus atsaki
nėjo prelegentė ir vakaro
nės vadovė.

Po pranešimo, visi daly
viai buvo pavaišinti rengė- 
jų-giedrininkių gražiai pa
ruoštomis vaišėmis.

LIETUVIŲ DIENA 
CHICAGOJE

IV PLJ kongreso komi
tetas ruošia Chicagos lie
tuvių dieną, kuri įvyks š. 
m. liepos 1 d. 12 vai., Na
tional Grove and McCor- 
mick Woods, Dės Plaines 
and 26th St., North River- 
side, III.

Programoje tautiniai šo
kiai, dainos, sportas ir kiti 
įvairumai. Veiks baras ir 
užkandinės. Daug vietos 
parkinimui. Visi kviečiami 
tą dieną atvykti ir praleisti 
gražioje aplinkoje, o tuo pa
čiu paremti jaunimo pa
stangas. 

mą, būtent, lietuvių kalbą 
palygino su deimantais, nes 
jų pasaulyje yra nedaug, 
tas pats yra ir su lietuvių 
kalbą vartojančių visam pa
saulyje gal apie 5 milijonai, 
irgi nedaug, bet sava kalba 
yra brangesnė ir už deiman
tus. Iš seniausių gyvų kalbų 
lietuvių kalba yra pirmoj 
eilėj. Užbaigos kalbąt LB 
vardu įteikė 50 dol. auką 
mokyklai. Moterų klubo 
vardu sveikino Valerija 
Jaudegienė (Moterų klubas 
Kalėdų eglutės metu buvo 
įteikęs 250 dol. auką). Ra- 
movėnų vardu sveikino val
dybos sekretorius Vitalis 
Gaidelis ir įteikė 50 dol. au
ką. Po to tėvų komiteto 
vardu sveikino Jonas Smai
lys, jr.. Padėkojo visiems 
mokytojams už pasišventi
mą auklėjant jaunimą lietu
viškoj dvasioj, bei tėvams 
už leidimą savo jaunimo lie- 
tuviškon mokyklon.

Mokslo metų užbaigimo 
proga išleistas spausdintas 
leidinėlis vardu "Lietuviš
kas Balsas”. Leidėja — 
Omahos Lituanistinė mo
kykla — sekretorė Laima 
šarkaitė; Iliustracijos — 
Marty Matz; — Reporterės 
— Alma šarkaitė ir Nina 
Grigaitytė. Pradžioj yra ap
rašyta apie "Dainavos sto
vyklą” — parašė Marius 
Katilius - Boydstun. Toliau 
Julytė Pocevičiūtė aprašo 
savo atostogas. Apie "Či
činsko Mumiją", autorius 
Adis Radžiūnas. Pabaigoj 
įdėta truputis patarlių ir 
t.t. Leidinėlis yra gana sko
ningai išleistas. Geros sėk
mės jaunimui, kad ir ateityj 
ką nors panašaus sukurti.

Daugiausia mokyklą rc- 
mia Moterų klubas, nes jos 
ir atgaivino šeštadieninę 

MACHINE T0@l 
, OPERATORS .
★ ASSEMBLERS

We are manufacturers of precision ma
chine tools and have several immediate 
openings for experienced machinist and 
machine tool assemblers on first and sec- 
ond shifts. Experience vvith large equip- 
ment preferred. We offer competitive 
wages, comprehensive company-paid 
benefits, and an opportunity to grow wiih 
a professipnal organization.
For an interview, write or call our Person
nel Department.

KYSOR
\

MULTIPLE DRILL HEAD ASSEMBLERS 
BORING MILL OPERATORS 

GEAR SHAPERS 
JIG BORE OPERATORS 

RADIAL DRILL OPERATORS
Excellent pay rate. Excellent machines. Full "benefits. DTA shop vvith 
steady overtime. Night shift positions. Mušt prove 8 years of ex- 
perience or Journeyman status.

N0W IS THE TIME TO JOIN THE #1 TEAM 
Please apply in person at:

F. JOS.
DRILL-WAY DIVISION

23247 Pinewood Warren, Mich. 48091 ()5

mokyklą. Visos organizaci
jos prašomos neužmiršti 
mūsų lietuviško atžalyno 
mokyklos, nes tai yra mūsų 
ateities lietuviška karta.

Mokytojai ir tėvų komi
tetas prašo visų šeimų tu
rinčius mokyklinio amžiaus 
vaikučius būtinai leisti į 
šeštadieninę mokyklą, kad 
esant didesniam mokinių 
skaičiui yra maloniau ir mo
kytojams dirbti ir džiaug
tis atsiektais lietuvybės 
vaisiais. Reikalui esant mo
kyklai padeda Benius Šuls
kis kaip pagelbinis moky
tojas ir dar keletas asmenų 
retkarčiai patalkininkauja 
įvairiose specialybėse. Ne
galima pamiršti darbščios 
nuolatinės mokyklos iždi
ninkės p. Drukteinienės, ku
ri nuolat rūpinasi, kad iž
das neištuštėtų. (js)

THE YODER COMPANY
A BETTER FLACE TO WORK

Journeymen
TOOL ROOM MACHINISTS

Sėt up and operate to blue prints 
and close tolcra.nce.
In every way COMPAR1. YOUR JOB 
W1TH WHAT WE OFFER YOU. 
RATE. BENEFITS. CONDITIONS 
AND FUTURE.

THE YODER COMPANY
5500 WALWORTH AVĖ. 
CLEVELAND, OHIO 44102 

216-631-0520
Equal Opportunity Employer M/F

(24-26)

EXPERIENCED
MACHINE REPAIRMEN 

O. D. GRINDERS 
PIPEFITTERS

APPLY
REVERE COPPER & BRASS 

INC.
5851 W. JEFFERSON AVĖ. 

DETROIT, MICH. 48209 
An Equal Opportunity Employer 

(24-30)

MOLD MAKERS
TOOL MAKERS

We are upgranding our new tooling 
facility and are in need cf aggres- 
sive conscientious craftsmen. We of
fer excellent benefits, insurance. pen
sion, 40-55 hours per week & year 
round security.

TOP HOURLY RATE UP 
TO $11.00 PER HOUR 
GRAMTHAN, INC. 

1200 East Street 
Fairport Harbor, Ohio 44077 

216-357-5573
An Equal Opportunitv Emoloyer 

(24-28)

11515 Alameda Dr.
Strongsville, Ohio 44316 

(216)23H-8600 
FquQt Opporturvfy £rnpk>v&r

(23-24>
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■ Detroito lietuviai
Antanas Grinius

RITOS IR ROBERTO 
JUNGTUVIŲ ŠVENTĖ

Gegužės 26 d. Dievo Ap
vaizdos bažnyčioj susituo
kė Rita Vyšniauskaitė su 
Robertu Selenių.

Šv. Mišias atnašavo, gra
žų pamokslų pasakė ir jau
nuosius bendram gyvenimui 
sujungė parapijos klebonas 
kun. Viktoras KrišČiūnevi- 
čius. Mišių metu giedojo. 
Pranas Zaranka, vargonais 
grojo Vidas Neverauskas.

Vestuvinė puota įvyko 
vakare Kultūros Centro sa
lėje, Į kurią susirinko apie 
300 jaunųjų giminių, drau
gų ir svečių. Įžygiuojant į 
salę jaunieji, jų mamyčių 
Elzbietos Vyšniauskienės ir 
Bronės Selenienės, pagal 
lietuviškus papročius, buvo 
sutikti su duona, druska ir 
vyno taurelėmis. Vestuvių 
puotai vadovavo Linas Mi
kailoms. Invokaciją sukal
bėjo kun. Kazimieras Simai
tis, prie gausiais valgiais 
apkrautų stalų svečiai vai
šinosi ir užkandžiavo, šo
kius — valsu pradėjo jau
nieji ir jų palyda ir vėliau 
prie jų prisijungė ir sve
čiai. Vytauto Petrausko or
kestras ”Atžalynas” taikė
si prie svečių ir grojo dau
giausia lietuviškus šokius. 
Tai tikrai buvo puikios ves
tuvės.

Rita yra clevelandietė, 
studijavusi humanitarinius 
mokslus, skautė, šoko 
"Grandinėlėje” ir dalyvavo 
"Aukuro” ansamblyje.

Robertas Selenis yra Bro
nės ir nesenai mirusio žur
nalisto Vlado Selenio sūnus. 
Baigęs Detroito ir Wayne 
Statė Universitetus ir yra 
įsigyjęs teisininko-advokato 
specialybę. Nuo jaunų dienų 
skautas, šoko ”šilainėje” ir 
dalyvavo muz. Stasio Šližio 
vadovaujame jaunimo cho
re. Priklauso St. Butkaus 
šaulių kuopai ir Lž S-gos 
Detroito skyriui. Tai tikrai 
šauni ir graži lietuviška po
ra praturtina Detroitą.

ŠV. ANTANO PARAPIJOS 
SUSIRINKIMAS

Gegužės 27 d. tuojau po 
Mišių, parapijos kavinėje 
įvyko parapijos susirinki
mas, kurį pravedė dr. Algis 

AS A RESULT OF AN EXPANS1ON PROGRAM, A MULTIPLANT 
CUSTOM INJECTION MOLDING PLAST1CS MANUFACTURER. LOC- 
ATED IN SOUTHEAST MICHIGAN, IS SEEKING 1NDIVIDUALS FOR 
THE FOLLOW1NG POS1T1ONS:

MANUFACTURING ENGINEER 
CHIEF INSPECTOR 

MOLDING FOREMAN 
HYDRAULIC ELECTRIC 

REPARIMEN
AND 

JOURNEYMEN OR EXPERIENCED 
MOLD SETTERS 
MOLD MAKERS

RETIREES VVELCOME
WE OFrER COMPETITIVE COMPENSATION FOR QUAL!F1ED IN- 
D1V1DUALS. SEND RESUME OR LETTER OF INTRODUCTION TO: 

PERSONNEL SERVICES

JIM ROBB1NS CO.
130 N. Stephenson Hwy. 
Troy, Michigan 48084

Barauskas. Susirinkime ap
svarstyti parapijos reikalai 
ir išrinkta nauja parapijos 
taryba iš šių asmenų: Biru
tė Barauskienė, Albertas 
Misiūnas, Leonardas Šulcas,
B. Janulevičiūtė, Gražina 
Vaškelytė, Dana Zebraitie- 
nė, Eugenija Zubrickienė ir 
dr. Alfonsas Pakalniškis. 
Buvęs tarybos pirmininkas 
Edward Russell padarė pra
nešimą iš parapijos veiklos. 
Dana žebraitienė supažindi
no su parapijos finansine 
padėtimi ir klebonas kun. 
Alfonsas Babonas su para
pijos ateities planais.

PRISIMINTI MIRUSIEJI
ŠAULIAI

St. Butkaus ir Jūrų šau
lių kuopų šauliai vadovau
jami kuopų kapelionų kun. 
Alfonso Babono ir kun. Ka
zimiero Simaičio kapų puo
šimo dienoje, gegužės 28 d., 
buvo nuvykę į Holy Sepul- 
chre kapines ir aplankė ten 
ilsinčių šaulių kapus, sukal
bėdami maldas ir įsmeigda
mi ant jų kapų lietuviškas 
vėliavėles.

A. A. KONSTANCIJOS 
ANDRIUŠAITIENĖS 

NETEKUS
š. m. gegužės 16 d. ne

gailestinga mirtis iš mūsų 
kolonijos išrovė tik amžiaus 
vidurį sulaukusią Konstan
ciją PultineviČiūtę-Andriu- 
šaitienę.

Velionė buvo gimusi 1925 
m. vasario 5 d. Kaminčių 
km., Bartininkų valse., Vil
kaviškio apskr. 1944 m., dar 
jauna būdama, su broliais 
ii’ seserimis karo audrų at
blokšta gyveno V. Vokieti
joje. Selegenstadto lietuvių 
stovykloje su Albinu And- 
riušaičiu sukūrė šeimą. 
1949 m. su šeima atvyko į 
Ameriką ir apsigyveno De
troite. Augindama gausią 
šeimą, kurį laiką negalėjo 
aktyviai reikštis lietuviško
je veikloje. Suaugus šeimai, 
įsijungė į šv. Petro lietuvių 
parapijos veiklą. Darbavo
si Altoriaus draugijoje, mo
terų sąjungos 72 kuopoje, 
uoliai talkininkavo Balfui. 
Detroito Lietuvių Organiza
cijų Centrui ir L. Bendruo
menei.

Rita ir Robertas Seleniai
Gegužės 19 d. po atlaiky

tų šv. Petro bažnyčioje šv. 
Mišių buvo nulydėta į Holy 
Sepulchre kapines amžinam 
poilsiui. Liko nuliūdime: 
vyras Albinas, sūnūs-Gedi- 
minas, Jonas ir Vytas, duk
ros-Laima, Irutė ir Irena 
su vyru. Konstancija, tebū
na Tau lengva nors ir sve
tima, bet svetinga Ameri
kos žemelė!

DETROITO LIETUVIŲ 
KULTŪROS KLUBO 

SUSIRINKIMAS
Š. m. birželio 3 d. šv. An

tano parapijos mokyklos pa
talpose įvyko Detroito Lie
tuvių Kultūros klubo meti
nis susirinkimas, kurį pra
dėjo klubo pirmininkas An
tanas Musteikis ir jam pra
vesti pakvietė Stefą Kaune- 
lienę ir Vincą Tamošiūną. 
Susirinkimo nutarimu, pra
eito susirinkimo protokolas 
nebuvo skaitomas.

Klubo metinę apžvalgą, 
parengtą Antano Musteikio, 
perskaitė Stefa Kaunelienė.

Gegužės 20 d. Tarptauti
niame Institute Feliksas 
Motuzas buvo apdovanotas 
Detroito Miesto Tarybos 
Spirit of Detroit Award dip
lomu ir Tarptautinio Insti
tuto vadovybės Golden Door 
Support Membership iki gy
vos galvos, kaip seniausias 
naturalizuotas Amerikos pi
lietis ir Tarptautinio Insti
tuto narys. Atsistojimu ir 
tylos minute buvo pagerbti 
mirę klubo nariai: garbės 
narys Juozas Tamošiūnas ir 
Jonas šostakas. Toliau pra
nešimus padarė: ižd. Juozas 
Augaitis ir revizijos komi
sijos Kazys Sragauskas. 
Pranešimai, plojimu, buvo 
priimti ir valdybai pareikš
ta padėka.

Į 1979 metų Detroito Lie
tuvių Kultūros Klubo Vai-, 
dybą perrinkti tie patys as
menys ir valdyba yra to
kia: pirmininkas — Anta

nas MusteikiSjVicepirminin- 
kai — Stefa Kaunelienė, 
Rožė Bilaitienė ir Lidija 
Mingėlienė, vicepirmininkas 
sekretorius — Vincas Ta-, 
mošiūnas, ižd. Juozas Au
gaitis ir valdybos narė Bro
nė Vasiliauskienė. Revizi
jos Komisiją sudaro: Al
fonsas Gilvydis, Kazys Sra-. 
gauskas, Joana švobienė ir 
Bronius Tatarūnas.

Susirinkimas paskyrė au
kų: Jaunimo kongresui 25 
dol., abiem radijo valandė
lėms po 10 dol. ir spaudai: 
Dirvai, Draugui ir Kariui 
po 10 dol.

Susirinkime buvo apkal
bėta ir ateities veikla. Vie
na iš svarbiausių nutarimu; 
Detroito Lietuvių Klubas 
didesnius renginius rengia 
kartu su St. Butkaus šau
lių kuopa ir pelną arba nuo
stolius dalinasi pusiau.

Susirinkimui pasibaigus 
Bronė Vasiliauskienė pavai
šino kavute ir pyragaičiais.

TAUTYBIŲ FESTIVALIS
Detroito Lietuvių Orga

nizacijų Centras ir šiais me
tais dalyvaus ruošiamame 
Tautybių festivalyje birže
lio 15-17 d. Hart Plaza prie 
Detroito upės, tarp Fordo 
auditorijos ir Cobo Hali, 
naujoje vietoje. Centro va
dovybė prašo paremti šį 
festivalį maistu ir kitu bū
du. Aukojantie ji maistą iš 
anksto skambina tel. 561- 
1769, 382-5730 ir 861-5975.

LB DETROITO 
APYLINKĖS VALDYBA

Pasiskirstė pareigomis 
taip: pirmininkas Algis Ru
gienius, vicepirmininkas ir 
parengimų vadovas — dr. 
Vytautas Majauskas, infor
macijos vadovas ir parengi
mų kalendoriaus vedėjas — 
Vytautas Kutkus, sekreto
rius ir visuomeninių reika
lų vadovas — dr. Kęstutis 

Keblys, kultūros vadovė — 
Liuda Rugienienė, švietimo 
vadovas — Narimantas Ud- 
rys, iždininkas — Antanas 
Janušis, visuomeninių rei
kalų vadovė — Danguolė 
Majauskaitė — Huston, jau
nimo reikalų vadovė Jauni
mo Sąjungos Detroito sky
riaus pirmininkė Violeta 
Abariūtė.

DLOC VALDYBA
Detroito Lietuvių Orga

nizacijų Centro Valdyba pa
reigomis pasiskirstė taip: 
dr. Algis Barauskas — pir
mininkas, adv. Raimondas 
S. Sakis, dr. Arūnas Vaitie- 
kaitis, inž. Alfas Šūkis, inž. 
Bernardas Brizgys ir An
gelė Šukienė — vicepirmi
ninkai, muz. Vytautas Pet
rauskas — kultūriniai rei
kalai, teis. Stasys šimoliū- 
nas — pavaduotojas, Vita
lija Vaškelytė — sekretorė 
anglų kalba, Aldona Pet
rauskaitė — jaunimo vado
vė, Birutė Janulevičiūtė — 
jaunimo reikalai, česys ša- 
deika — kalendorius ir ad
resai, inž. Povilas čeckus — 
valdybos narys, Romas Ma- 
cionis — valdybos narys, 
adv. Algirdas Ambrose — 
Pavergtų Tautų Komitete, 
Algirdas Vaitiekaitįs — 
laiškų-telegramų ras. vad., 
Antanas Sukauskas —- vai? 
dybos narys informacijai.

Pabaltiečių Komitete at
stovais yra: inž. Bernardas 
Brizgys, dr. Arūnas Vaitie- 
kaitis, inž. Saulius Kaime
lis ir adv. Algirdas Am
brose.

MACHINIST

N/C PROGRAMMER
Growing company seeks an ex- 
perienced or trainable individual 
to build our N/C Piogram library. 
Initial duries will center on Warner 
& Šwasey SP eąuipment.
Basic knowledge of machining, 
blueprint reading, processing, 
eutting tech niq ues, plain geometry 
and trigonometry are required.
This is an outstanding opportunity 
for you to make a signifieant 
contribution to the overall effec- 
tiveness of our operation. We 
offer an excellent salary and 
benefit program.
interested applicants are urged 
to call Ralph Smittu

ROTORTOOL
26300 Lakeland Blvd.

Euclid. Ohio 44132 
731-8888

Equal OpDortunitv Employer M/F

(23-25)

Wanted lst Class Skilled
LATHE HANDS 
MILL HANDS

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance. And be 
experienced in form work. Fringe 
benefits & over time.

313-365-4260
(20-28)

MACHINE SHOP 
PRODUCTION MGR.

Seattle, Wash., heavy machinery ma- 
nufacturer, new 80,000 Sq. ft. plant 
needs hands on manager. Mušt know 
machine tools, fabrication, assembly 
and produetion control. Offenng long 
term career opportunity, excellent 
salary and relocation expenses paid. 
Reply in confidenrt to:

BILL TAYLOR or BILL KEMP
DONWORTH, TAYLOR & CO.

1004 Norton Bldg.
Seattle, Wash. 98104

An Eaual Opportunity employer 
(23-25)



Nr. 24 — 12 DIRVA 1979 m. birželio 14 d.

■ laiškai Dirvai
KO Iš TIKRŲJŲ 

SIEKIAMA?

š. m. DRAUGO 120 nr. 
įdėtas clevelandiečių: Sta
sio Barzduko, Henriko Bra
zaičio, Antano Butkaus, 
Raimundo Kudukio, Mil
dos Lenkauskienės, Jurgio 
Malskio ir Algirdo Nasvyčio 
bendras pareiškimas „BEN
DRINIU DARBU IR TAR
PUSAVIO SUSIPRATIMO 
BESIRŪPINANT DĖL 
VLIKO 1979 METŲ DE
KLARACIJOS”, kuriame 
jie apskritai pritardami 
VLIKo deklaracijai, bando 
joje ieškoti ir netikslingu- 
mų. Pareiškimo autoriai, 
gal nepajėgdami jos sukri
tikuoti iš esmės, imasi kito 
metodo prie jos „prisika
binti”. Jie patys suponuoja 
klausimus ir bando Į juos 
atsakyti. Dėl to jų rašinio 
pastabas reikia laikyti ne 
tiek VLIKo deklaracijos 
vertinimu, kiek savo pačių 
„deklaracijos” paskelbimu. 
Ne su visais jų teigimais 
bei prielaidomis galima su
tikti.

Pirmiausiai dėl metodo. 
Nagrinėjant betkokį pareiš
kimą privalu laikytis teks
to, nieko nepridedant ar iš
kreipiant. Pareiškimo au
toriai šio dėsnio nesilaikė. 
Pav. jie teigia: „...nuo
saikių santykių su kraštu 
palaikymo pripažinimas, re
miantis White Plains 1974 
metų veiksnių konferenci
jos nutarimu”. VLIKo De
klaracijoj apie White Plaus 
visai neužsiminta. Tai prie 
ko čia White Plains? Jeigu 
minimos konferencijos nu
tarimai ir šiandien visuo
menei būtų primintini, juos 
reikėtų atskirai paskelbti.

Antrą dėl Lietuvių Char- 
tos. Jie teigia ir klausia: 
„VLIKas netik Lietuvių 
Chartos kūrėjas, bet ir jos 
vykdytojas?” ir čia pat, 
priduria, kad „Lietuvių 
Charta yra Lietuvių Bend
ruomenės veiklos gairės”, 
tuo lyg laikydami ją tik vie
nos organizacijos gairėmis, 
kai ji yra visų lietuvių, 
jų organizacijų, institucijų 
veiklos ir darbo konstituci
ja. Todėl ir Lietuvių Char
tos vykdymas (ir vadovavi
masis jaja) priklauso mums 
visiems; individams, orga
nizacijos, spaudai-informa- 
cijai, ypač veiksniams — 
VLIKui, ALTai ir LB. O 
jeigu jau kalbėti apie pa
grindini Chartos priežiūros 
vykdytoją, tai juo reikia 
laikyti VLIKą. Toliau pa
reiškimo autoriai daro prie
laidą, kad VLIKa s gali kė
sintis į švietimo ir kultū
ros reikalus, tuo patys pri
pažindami darbii pasidalini
mo principą. VLIKas (ir 
ALTa) niekad nepretenda
vo j LB darbo sritį ir aš 
nemanau, kad jis kada nors 
imsis steigti lituanistines 
mokyklas, rengti dainų ir 
šokių šventes ar'premijuoti 

romanus. Todėl šį jų baimi
nimąsi reikia laikyti tik jų 
sugalvotu „dūmeliu”.

Toliau jų pareiškime sa
koma: „Antra, rimtų abe
jonių taip pat kelia užuo
mina apie darbų pasiskirs-. 
tymą atskiromis sritimis”. 
Kokių abejonių? Gi sekan
čiu sakiniu teigia, kad „Rei
kėtų palikti teisę ir laisvę 
kiekvienam veiksniui veikti 
pagal jų prigimtį, esmę, pa
skirtį ...” Taigi vienu sa
kiniu abejoja darbų pasi
skirstymu, o sekančiame 
teigia, kad reikėtų palikti 
teisę kiekvienam veiksniui 
veikti pagal jo prigimtį, 
kas bendru ir tradiciniu 
lietuvių supratimu reikštų: 
VLIKas vykdo ir koordi
nuoja bendrąjį politinį dar
bą, ALTa — lietuvių poli
tinė institucija Amerikoje, 
Lietuvių Bendruomenė — 
lietuvybės išlaikymas, kul
tūros bei švietimo barai, šia 
proga norėtųsi pabrėžti, 
kad jeigu LB veikėjai ir 
praktikoje laikytųsi šio jų 
pačių pareiškimo, mes ne
turėtume beprasmės trin
ties.

Straipsnio autoriams ne
patinka ir primato klausi
mas. Jie sako: „Pagaliau, 
trečia, reikia vengti mūsų 
veiksnių gradacijos, kur 
vieni privalo tariamai vado
vauti, o kiti tariamai klau
syti. Turimomis sąlygomis 
tai neįmanoma ir nerealu”. 
Kodėl „neįmanoma ir nerea
lu” — jie nepasako. VLIKo 
deklaracijoj nėra nieko už
siminta nei apie „gradaci
ją”, nei apie „vadovavimą” 
ar „klausymą”, o tik pa
brėžtas darbo pasidalinimo 
reikalas, siekiant visų Lie
tuviškų Veiksnių nuošir
daus sutarimo, vieningo ir 
koordinuoto darbo.

VLIKo deklaracija, mano 
supratimu, yra gera, išsami, 
pozityvi, kviečianti visus 
lietuvius, pagal savo suge
bėjimus ir polinkius, jung
tis pozityviam darbui. Gi 
jos kritikuotojų išvedžio
jimuose pasigendama daly
kiškumo bei aiškumo, pasi
tenkinant „drumstu vande
nėliu”.

Pagaliau kai kam gali kil
ti klausimas, kodėl iŠ viso 
jie išėjo su tuo pareiškimu, 
ką jie norėjo pasakyti ir 
kas jie esą: t. y. ar jie at
stovauja kokią organizaciją 
ar partiją, jei taip, tai rei
kėtų prisipažinti, o jei jie 
tik „septintukas”, tai pana
šių gali būti ir daugiau ir 
įvairių.

Yra žmonių su polinkiu 
kritikuoti. Pav. prieš porą 
metų ALT S-gos ir LKD 
S-gos suvažiavimai paskel
bė savo rezoliucijas-nutari- 
mus. (Tie nutarimai buvo 
labai panašūs). Vienam iš 
„septintuko” tie nutarimai 
labai nepatiko. Dabar ne
patinka ir VLIKo deklara
cija. Patikimas ar nepatiki

mas gal daugiau yra skonio 
reikalas, dėl kurio ginčytis 
nėra prasmės, bet, jei ką 
nors kritikuojama ar nori
ma pasisakyti iš. esmės, tai 
jau reikėtų aiškumo, nes ki
taip tai tik „šaudymas iš 
krūmų”.

Besidomintiems mūsų 
veiksnių veiklos klausimais 
siūlyčiau dar kartą atidžiai 
pastudijuoti VLIKo dekla
racijos tekstą,, kuris pa
skelbtas spaudoj ir minimą 
c 1 e v elandiečių pareiškimą 
DRAUGE ir pasidaryti sa
vas išvadas.

A. Garka

LAIŠKAS KOLEGAI 
DR. A. MATULIONIUI
Perskaitęs Dirvos Nr. 

21-8 1979 gegužės 24 paties 
laišką, nustebau, kad taip 
rašo žmogus, kuris bene 
daugiausia lankęsis Lietu
voje, vežęs nemažai moks
lo knygų ir kitokių gėrybių, 
berods ir medicinos instru
mentų, kurie greičiausia at
sirado paskyrimo vietoje ir 
padeda kelti Lietuvos medi
cinos mokslo lygį bei gy
ventojų sveikatingumą.

Kas girdėjo Clevelande 
gerb. Stasio Lozoraičio, jr. 
pranešimą, tas turėjo su
prasti, kad lietuviškom 
mokslo įstaigom reikia pa
dėti mokslinei pažangai 
plėsti, nes jos gauna kibai 
mažai tam reikalui pinigų. 
Aišku, yra tam tikra rizi
ka, bet ją reikia priimti, ne
pasisekimo atveju kitą kar
tą bandyti ar vengti. Juk 
ir Aušra ne visus skaityto
jus pasiekdavo, patekdavo 
į žandarų rankas. Bet ji vis 
keliavo per sieną, nešė švie
są ir tiesą, mokslą ir kul
tūrą Lietuvai, kuri tuo lai
ku turėjo uždraustą spaudą.

Jau pats laiško užvardini- 
mas savotiškas — „Pasta
bos dėl Mokslinio Bendra
darbiavimo su Sovietų Są
junga”. Ar bendradarbiavi
mą su Vilniaus ir Kauno 
universiteto mokslininkais 
laikome bendradarbiavimu 
su Sovietų Sąjunga? Tada 
p r i p a žįstame lietuviškas 
mokslines institucijas ir pa
čią okupuotą Lietuvą inte
graline Sovietų Sąjungos 
dalimi. Bendradarbiaujame 
su Sovietų Sąjunga ir gau
dami jos vizas!

Dr. Henrikas Brazaitis 
Willoughby, Ohio

MACHINE SHOP
SPECIAL MACHINE 

BUILDER
Located in Fenton. Equal Opportunity 
Employer offering good benefits and 
pay rate. Immediate openings in the 
following trades.

BORING MILL OPERATOR
MILL HAND
LATHE HAND

MACHINE BUILDERS
Call 313-629-5382

FLUID & ELECTRIC 
CONTROL CO.

(19-28)

ROAD DRIVERS
Mušt be 23 years old, have I year 
all weather tractor trailer exp. 
Chauffers liccnse and able to pass 
physical and road tęst. Applications 
accepted Mon. 1-3 p.m., Tues.-Fri. 
9. a. m.-H a. m. & I pm-3 pm.

CONSOLIDATED FREIGHTWAYS 
Richfield, Ohio 44286

An Equal Opportunity Employer
(21-27)

Lietuvių festivalis 
Baltimorėje

Pagrindiniai lietuvybės 
stulpai Baltimorėje, mano 
nuomone, yra du: šv. Alfon
so parapijos bažnyčia ir 
Lietuvių namai. Be šių lie
tuvybės šaltinių, vargu ligi 
šiai dienai būtume tokiame 
stovyje. Kas į akis krenta! 
Bet koks dvasinių apeigų 
atlikimas — vedybų, krikš
to, laidotuvių ar minėjimų, 
Vasario 16 ar birželio žiau
rių išvežimų, pradžia yra 
Šv. Alfonso lietuvių para
pijos bažnyčioje.

Džiaugsmas, laimė, skau
smas ar ateitis susikaupia 
tame mielame ir puošniame 
dvasiniame prieglobsty.

Turiu priminti, kad šiai 
parapijai vadovauja kun. 
Antanas Drauginis, nepa
laužiamos valios, nenustojau 
tis energijos, drąsos ir ne- 
nuvargstantis patarimuose. 
Tai buvusio klebono prel. L. 
Mendelio įpėdinis ir pasaky
čiau auklėtinis. Jis savo vi
są energiją, sugebėjimą ir 
sielą daugelį metų paaukojo 
šiai lietuviškai šventovei.

Prelato palikimą, gali pil
nai ir su pagarba prisimin
ti visi senieji parapijiečiai, 
ypatingai kurie lankė ir 
baigė šv. Alfonso parapijinę 
mokyklą. Buvusieji moks
leiviai jau daugumoje pa
senę, bet mielas prelatas, 
dar jų vaikystės mokykli
nes dienas prisimena taip 
kaip ir šiandien. Prisimena 
ne tik tai vardą, pavardę 
esančių ar buvusių, bet am
žių ir adresą.

Antras stulpas — Lietu
vių namai ar Lietuvių sve
tainė. Pasakyčiau, kad tai 
liet uviškas margumynas. 
Visos daugiau ar mažiau 
veikiančios organizacijos ar 
vienetai, prieglobstį ir pa
talpas randa čia.

Sutinkame Čia ALT, Ame
rikos Lietuvių Legioną, 
Tautinį Knygyną, Lietuvių 
Bendruomenę, Tautinę Są
jungą, sporto klubą, vyrų 
ir moterų chorus, tautinių 
šokių tris grupes, moterų 
piliečių, Kęstučio-Mindaugo 
ir svarbiausia pačių namų 
valdybą, direktorius ir na
rius. Puiki pastogė ir nau
jam Lietuvių muziejui.

Tai maždaug, tie patys 
veidai ir žmonės, kurie ne- 
pavargstamai tą lietuvišką 
vežimą Baltimorėje veža.

Labai įvertintas — pagir
tinas judesys ar noras, Bal- 
timorės miesto mero Wil- 
liam O. Schaefer, kuris yra 
tikrai ir neabejotinai lietu
viams nuoširdus ir palan
kus. Etninėms grupėms lei
do jis savus pasirodymus. 
Kiekvienai tautybei skiria
mas skirtingas vasaros sa
vaitgalis. Pasirinktinos trys 
vietos miesto centre. Dau
giausia priklauso nuo ren
gėjų pastangų kiek jie gali 
pritraukti svečių — lanky
tojų.

Pagal numatytą tvarką 
ar eilę lietuvių pasirodymas

įvyksta birželio mėn. 9-10 
dienomis. Charles Plaza. Tai 
pačiame Baltimorės miesto 
centre, ta pati vieta, kaip 
ir praėjusiais metais.

Jau penktadienio pavaka
rėj, prasideda judėjimas — 
pasiruošimas sekanč i o m s 
dviem dienoms. Ką jau be
kalbėti apie šeštadienio ry
tą. Nors pati pradžia skai
toma 12 vai. vidurdienį, bet 
6-7 vai. ryto prasideda tik
ros maratoniškos lenktynės.

Pastogių, kurias parūpi
na miestas, jų puošimas su
tvirtinimas, e k s p o n atų, 
maisto gaminių ir net ma
žiausios smulkmenas nepra
leidžiant, kad būtų patogiau 
ir sparčiau aptarnauti atsi
lankiusius, patraukti jų dė
mesį, bet kas svarbiausia 
pagauti netikėtai atneštą 
doleriuką, papildyti aptuš- 
tėjusias kasas. Stalus ran
dame visų Baltimorėje vei
kiančių organizacijų, net ir 
Washingtono skaučių.

Įvairiausių rankdarbių, 
gintaro papuošalų, odos iš
dirbinių, paveikslų, audinių, 
mezginių ir t.t. negalima 
atsigrožėti. Taip noromis 
ar nenoromis turi ieškoti pi
nigėlį ir ką nors įsigyti.

Pavargusiam, ištrošku
siam, išalkusiam atsigriebi- 
mas yra prie maisto gami
nių ir gėrimų.

Pagarsėjusi Baltimorės 
„Viryta” limonadas, alus 
įvairaus skonio dešros, ce
pelinai, kugelis, koldūnai ir 
saldumynai, tikrai pavydė
tino įvairumo.

Nejučiomis susidaro eilu
tės belaukiant patarnavimo 
ir pageidaujamo produkto 
įsigyti.

Atsilankiusieji nuo kūdi
kio ligi pražydę j usiomis gal
vomis, nuo balčiausio ligi 
juodžiausio skruosto, nuo 
beraščio ligi aukštą mokslą 
baigusio.

Nuotaikas susiderina, po
kalbiai malonūs. Radijo ir 
televizijos korespondentai, 
foto reporteriai, miesto, val
stijos ir prekybininkų at
stovai. Tai tikras Babilonas, 

Oficialioji dalis sekma
dienio vidurdienis. Po šv. 
Alfonso bažnyčioje atnašau
tų šv. Mišių, visi organizuo
tai vyksta į festivalį.

Kviestų svečių sveikini
mai, kalbos, tautinių šokių 
grupių ir chorų pasirody
mai. Paskelbimas pirmas 
vietas laimėjusiems, sta
lams.

Noriu priminti, kad bal- 
timoriečius nepamiršta ir 
mūsų kaimynai — Wa- 
shingtono ir Pennsylvanijos 
lietuviai. Jie kas metai, mū
sų eiles papildo savo atsi
lankymu.

Jūratė Valerija 
Auštraitė-Jaskulski

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA
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OPPORTUNITY FOR 
CH<Ef REGISTERED 

PHYSICAL THERAPIST
TO HEAD DEPARTMENT AND

REGISTERED PHYSICAL 
THERAPIST

Needed immediately to direct a re- 
cently completed niodern department 
in an 83-bed hospital. Excellent sala
ry and benefit program. Contact Per
sonnel Director at COVINGTON 
COUNTY HOSPITAL. 60.-765 67'1 
or P. O. Box 386, Collins, Miss. 39428. 
We are an eųua! opportunity emplo
yer. (20-26)

0WNER OPERATOR
V/anted for permanent leasing. Late 

. rnodel tandem tractor with šleeper. 

.Mušt pass all ĖJOT requiretnents. Be
25 years or older with at leas‘ 18 
months provable road experience. No 
cornpetition from company tractors. 
Call BROVVN TRANSPORT CORP., 
Container Division, Norfolk, Va. Toli 
Free 1-800-446-8384. (17-26)

FIELD SERVICE ENGINEER
Newly located maniifactv.rer in Ann 
Arbor is looking for field engineers. 
Minimum of 3 to 5 years experienc.e 
desireable. Extensive traveling. Salary 
negotiable.

Contact:
PHOTON SOURCES INC.

4651 PRATT RD.
ANN ARBOR. MICH. 48150 

313-973-0285
(18 27)

Local automotive aftermarket and 
OEM manufacturing division of For- 
tune 500 Co. has openings for:

MAINTENANCE 
MAN

Mušt be experienced all around main- 
tenance type with a tvorking know- 
ledge of mechanics, electrical, ma
chine repair, plumbing, etc.
We offer an excellent wage and ben
efit package and overtime if desired. 
This positions reports directly to the 
Plant Superintendent.

Phonę for interview
313-868-2942

(22-24)

VVANTED AT ONCE
SHIFT FORMAN — SĖT UP

MAN
AND

SĖT UP UTĮ LITY MAN
Mušt be experienc.ed in plastic m- 
jection molding. Exd-ellet>t opportu
nity for advancement. wages com- 
mensurate with experience. Excellent 
benefits. For more mformation con» 
tact BOB TANS1NG at

216-248-4040
SCOTT IND. INC.
29325 Aurora Rd.
Solon, Ohio 44139

An Equal Opportunity emplover 
(23-25)

LIGHT TO 
HEAVEY 

MACHINE 
ASSEMBLY

MUŠT BE ABLE TO WORK FROM 
PRINTS. 2 YEARS EXPER1ENCE.

ELECTRICAL 
ASSEMBLERS

MUŠT READ SCHEMAI 1CS AND 
W1R1NG D1AGRAMS ABILITY TO 
BUILD CONTROLS FROM SCRATCH.

MACHINISTS
FIRST AND SECOND CLASS. HAVE 
OWN TOOLS. READ BLUE PRINTS. 
POSITION OPEN ON ENGINE & 
TURRET LATHE, VERTICAL AND 

HORIZONTAL M1LLS.

HORIZONTAL 
BORING MILL 

(FLOOR TYPE)
FOR IST SHIFT AFFTER 30 DAYS 

MOVĖ TO 2ND SHIT.

3 TO 5 YEARS EXPERIENCE. DO 
OWN SĖT UP. WORK ROM PRINTS. 

HAVE OWN TOOLS MINIMUM 
SUPERVISION.

• COMPETITIVE SALARY
• MAJOR MEDICAL

• DISABILITY INSURANCE
• LIFE INSURANCE
• COMPANY PAID 

HOSP1TALIZATION-DENTAL 
PLAN

• PENSION PLAN

MG CECIL 
EQUIPMENT 
6186 Norwalk Rd.

Medina, Ohio 41256

Equal Opportunity Employer
(23-31)

Clevelandiečiai atstovai į Jaunimo kongresą: Kristina Ro- 
ciūnaitė, Saulius Čyvas ir Nijolė Lenkauskaitė.

V. Bacevičiaus nuotr.

PLJK ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS 
CLEVELANDE

Ruošdamiesi IV Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresui, 
jaunimo atstovai renka ir 
dalinasi informacija Įvai
riais būdais. Vienas iš svar
biausių ir greičiausių būdų 
yra dalyvauti prieškongre- 
siniuose atstovų suvažiavi
muose. Trys tokie suvažia
vimai Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse jau Įvyko. Pa
skutinis kaip tik buvo su
ruoštas Clevelande.

■Gegužės 19 ir 20 dieno
mis Į Clevelandą suvažiavo 
33 IV PLJK atstovai iš Ka
nados ir JAV. Priežastis to
kį suvažiavimą suruošt bu
vo duoti progos jaunimui 
išgirst ir šiek tiek susipa
žint su artėjančio kongreso, 
o ypač Studijų dienų pro
gramą. šiaurės Amerikos 
PLJK atstovų suvažiavimo 
metu atstovai klausėsi Įvai
rių pranešimų. Buvo pra
nešta apie Pasaulio, Kana
dos ir JAV Lietuvių Jauni
mo sąjungų valdybų atlik
tus darbus ir ko tikimasi iš 
ateities. Pranešimus skai
tė trijų valdybų atstovai: 
(iš eilės) Dainora Juozapa
vičiūtė, Paulius Kuras ir 
Violeta Abariūtė. Laiko bu
vo skirta aktualiom politi
nėm temom: ”Balio Gajaus
ko ir Viktoro Petkaus padė
tis Sovietų Sąjungoj” ir 
”Akcija sovietų pilietybės 
reikalu.” šias temas suva
žiavimo dalyviams pristatė

W A N T E D
TOOL AND DIE MAKERS 

DIE REPAIR 
TOOLROOM MACH1NIST 
Permanent, full time, benefits.

Apply in person 
UNIVERSAL M ETA L 

PRODUCTS 
29980 LAKELAND BLVD.
WICKLIFFE, OHIO 44092

An Equal Opportunity Employer 
(18-24) 

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

LATVIAN ROOFING H
[ Cleveland telef. (216) 521-2182 j

Q DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI. ] 
n Dengiame stogus apartamentams, Įmonėms, krautuvėms. J 
n Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius. I 

n MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio S

Linas Kojelis — JAV LJS 
politinės veiklos koordinato
rius ir Laima Beržinvtė — 
lietuvių jaunimo atstovė iš 
Kanados.

Suvažiavimo darbotvar
kėje buvo Įtraukta III 
PLJK nutarimų apžvalga, 
skaityba V. Abariūtės ir IV 
PLJK tikslų bei uždavinių 
susumavimas, kurį paruošė 
Romas Sakadolskis — PLB 
valdybos narys.

Antra suvažiavimo pro
gramos dalis reikalavo pa
čių atstovų aktyvaus daly
vavimo. šioje dalyje jauni
mas susigrupavo būreliais 
aptarti atskirai politinius, 
visuomeninius ir kultūri
nius lietuvių jaunimo rei
kalus. Buvo naudotasi ne 
vien Įgytomis žiniomis, bet 
ir kiekvieno dalyvio lietu
viško gyvenimo patirtim. 
Dalyvaudami trijuose būre
liuose, atstovai išgyveno 
bent trumpam laikui tai kas 
bus veikiama Studijų die
nose Altenberge, Vak. Vor 
kieti jo j e, kur kartu dirbs ne 
33 atstovai iš 2 kraštų, o 
120 atstovų iš 12 kraštų. 
Suvažiav imas Clevelande 
pasibaigė plenumo posė- 
džium, kuriame atstovai su
sipažino su tvarka, kurios 
bus laikomasi ruošiant ga
lutinas IV PLJK rezoliuci
jas.

Visokeriopa informacija 
praturtėję, Kanados ir JAV 
lietuvių jaunimo atstovai 
uždarė suvažiavimą gegu
žės 20 dienos popietę ir su
grįžo Į savo namus toliau 
asmeniškai pasiruošt artė
jančiam kongresui. Darbai, 
kurie atstovų laukia Euro
poje, dėka šiaurės Ameri
kos IV PLJK atstovų suva
žiavimo, įvykusio gegužės 

19 ir 20 dienomis Clevelan
de, dabar realūs ir aiškesni.

Nijolė Lenkauskaitė
IV PLJK atstovė

KONCERTŲ ATLIKĖJAI 
IV PLJ KONGRESE

RAMINTA LAMPSATY- 
TĖ — akompanuos f leitistui 
P. Odiniui IV PLJK atida
rymo koncerte Londone ir 
solistui R. Daunorui užda
rymo koncerte Koenigstei- 
ne.

R. Lampsatytė baigė pia
nino ir germanistikos studi
jas Valpraiso universitete, 
Amerikoje. Daktaro laipsnį 
iš muzikologijos Įsigijo Va
karų Berlyne — Technische 
Universitaet. Nuo 1978 m. 
ji yra docentė Hamburgo 
Muzikos ir Taikomojo Meno 
Aukštojoj Mokykloj. R. 
Lampsaitvtė dažnai koncer
tavo ir akompanavo Vakarų 
Vokietijoje, Balgijoje, Di
džiojoje Britanijoje, Pran
cūzijoje, švedioje, Ameri
koje bei Kanadoje. Ji yra 
"Pasaulio Lietuvio” bend
radarbė. šiuo metu planuo
ja lietuviams koncertų se
riją šiaurės ir Pietų Ame
rikoje su fleitistu P. Odiniu.

PETRAS ODINIS -- at
liks programą IV PLJK ati
darymo koncerte Londone. 
Jau nuo jaunų dienų P. 
Odinis domisi muzika. Lie
tuvoje priklausė Vilniaus 
Valstybinio pučiamųjų or
kestrui "Trimitas”. Jis lan
kė Vilniaus Valstybinę kon
servatoriją, studi j uodamas 
fleitą pas A. Vizgirdą. 1974 
m. atvyko Į Vakarų Vokie
tiją ir 1979 m. studijas už
baigė Esseno Volkwang 
Austojoj Mokykloj. P. Odi
nis yra koncertavęs Vak. 
Vokietijoj, Belgijoj, Pran
cūzijoj, Amerikoj ir Kana
doj.

RIČARDAS DAUNORAS 
— atliks programą IV PL 
JK uždarymo koncerte Koe- 
nigsteine.

1963 m. R. Daunoras Įsto
jo i Vilniaus Valstybinę 
konservatoriją. Dainavimo 
mokėsi pas savo broli Vac
lovą. Baigęs konservatoriją 
dalyvavo sovietinių respub
likų jaunųjų atlikėjų kon
kurse ir laimėjo I-ją vietą. 
Dainavo Lietuvos Akademi
niame liaudies dainų ir šo
kių ansamblyje "Lietuva”. 
Vėliau dirbo Vilniaus ope
roje ir Kauno operetėje. 
Dirbdamas Vilniuje daina
vo: Toska, Bohema, Aida, 
Sevilijos kirpėjas, Faustas, 
Karmen. Koncertavo Suo
mijoje, Danijoje, Austrijo
je, Jugoslavijoje, Prancūzi
joje, Belgijoj, Anglijoj, Va
karų Vokietijoje, Italijoje, 
Amerikoje, Kanadoje ir 
Australijoje. 1976 m. būda
mas Prancūzijoje, koncerti
nėje kelionėje su Vilniaus 
Universiteto liaudies dainų 
ir šokių ansambliu, paprašė 
politinio prieglobsčio. Pasi
likęs vakaruose dainavo 
Briuselio Karališkajame te
atre Egipto karaliaus rolę 
Verdi operoje "Aida”. Šiuo 
metu gyvena Vakarų Vo

kietijoj ir studijuoja Stutt- 
garto valstybinėj aukštojoj 
muzikos mokykloj.

RADIJO VALANDĖLIŲ 
KONKURSAS

JAV LB Kultūros Tary
ba, norėdama paryškinti 
Vilniaus universiteto me
tus, skelbia lietuvių radijo 
valandėlių konkursą Vil
niaus universiteto 400 metų 
Įsteigimo sukakties minėji
mo programai paruošti. 
Programa turi būti netruru
pesnė, kaip 15 minučių.

Už geriausiai paruoštas 
programas skiriamos trys 
premijos: I — 500 dol., II — 
300 dol. ir III — 200 dol. 
Premijų mecenatas — Lie
tuvių Fondas.

Vertinimo komisiją suda
ro rašytojas - redaktorius 
Paulius Jurkus, aktorius 
Henrikas Kačinskas, akto
rius Juozas Boley-Bolevi- 
čius, poetas Stasys Santva
ras ir muzikė Dalia Sakai
tė. Programų magnetofono 
juosteles siųsti Pauliui Jur
kui — Radijo konkursui, 
341 Highland Blvd., Brook- 
lyn, N. Y. 11207, iki 1980 
m. sausio 1 d., pažymint 
programos transliavimo da
tą.

Į CLEVELANDO I 
L PARENGIMAI J

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

• BIRŽELIO 17 D. Tragiškų 
birželio įvykių minėjimas. 
Rengia ALT Clevelando sky
rius.

• BIRŽELIO 24 D. Cleve
lando lietuvių pensininkų klu
bo narių 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.

• LIEPOS 22 D. 1 vai. p. p. 
ALT S-gos Clevelando skyrius 
rengia gegužinę dr. Algirdo 
Nasvyčio sodyboje, 10823 Mag- 
nolia Dr., Clevelande.

• RUGPIŪČIO 26 D. Kario 
žurnalui paremti parengimas 
Lietuvių Namuose. Rengia 
LKVS Ramovė Clevelando 
skyrius.

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

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

• SLA seimo banketas 
Įvyks š. m. birželio 30 d. 
7:30 v. v. Hollendan House 
Bilietai į banketą $15.00 as
meniui. Bilietus užsisakyti 
iš anksto pas O. Jokūbaitie- 
nę, 3000 Hadden Road, 
Euclid, Ohio 44117. Telef. 
(216) 481-7161.
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ONOS MIKULSKIENĖS KANKLIŲ 
MUZIKOS STUDIJA

Vyskupo Valančiaus Lietu
viškoje Mokykloje Clevelande, 
kurioje kanklių muzikos klasė 
ir orkestras buvo įsteigtas 
1958 m., mokytoja Ona Mi
kulskienė patyrė, kad kankli
ninkės, giliau šią muziką pa- 
mėgusios, norėtų asmeniškai 
stipriau pasimokyti, kad kank
lėmis solo galėtų atlikti ir su
dėtingus muzikos kūrinius. 
Tuomet 1965 m. mokytoja 
įsteigė šią studiją, ne vien pa
tenkinti kanklininkes norin
čias tapti solistėmis, bet pa
ruošti ir kankliavimo mokyto
jus-jas bei kanklių orkestrų 
vadovus-es. Programą nusta
tė tokią pat, kokią turi Vil
niaus Konservatorija. Čia per 
4 metus išeinamas praktiško 
kankliavimo kursas, visais 
kanklių muzikos instrumen
tais ir privalomas teoretinis 
kursas.

Per 14 metų kanklių Studi-

Auksė Bankaitytė

Aldona Johansonaitė 
ją lankė - pasitobulino 53 stu- 
dentai-ės, o šią Studiją baigė 
ir gavo solisčių bei kanklių or
kestrų vadovių diplomus 17 ir 
šiemet baigia 3. Tad viso - 20 
kvalifikuotų kanklininkių bei 
kanklininkų gali mokyti kank
lių muzikos ir vadovauti orkes 
trams. Šiais metais Studiją 
lankė 12 studenčių, nuo 6 su 
puse iki 14 metų. Pratinti 
prie sceninio jausmo bei atsa
komybės, atliekant solo muzi
kos kūrinius, Studija kasmet 
ruošia metų pabaigos muzikos 
rečitalius, kurių programą 
atlieka visos studentės pagal 
savo amžių ir pajėgumą. 
Absolventės - Auksė Bankaity
tė, Aldona Johansonaitė ir La- 
na Vyšnionytė - šį koncertų se
zoną kankliavo Čiurlionio An
samblyje.

Baigusios, ar šioje Studijoje 
pasitobulinę, jau vadovauja ir 
kanklių orkestrams: Tėvas J. 
Kidykas įsteigė orkestrą Brazi

lijoje ir daug kartų koncertavo 
Sao Paul’yje, Ugnelė Stasaitė- 
Silėnėnienė ir, šiemet, Virgi
nija Juodišiūtė - O. Mikulskie
nės asistentės-mokytojos Sv. 
Kazimiero Lit. Mokykloje. To 
je mokykloje kankliavimo mo
kė Ligija Rociūnaitė ir Daina 
Cepulytė (po vienus mokslo 
metus).

Kankliavimo pramokti į 
studiją atvyksta ir iš tolimes
nių vietų: New Yorko, Pitts- 
burgo, Omahos, Toronto, Bos
tono.

Į Studijos vadovę nuolat 
kreipiasi norinčios išmokti 
kankliuoti ir steigti kanklių 
orkestrus muzikalios merginos 
iš visų kraštų. Deja, patari
mas įsigyti ok. Lietuvoje išleis
tą kankliavimo vadovėlį, be 
mokytojo, nėkiek nepadeda. 
Tad, Tėvo Kidyko pamokytas 
ir vadovaująs kanklių orkes
trui Uraguajuje vargoninin
kas Dorelis, paprašė įrašyti į 
kasetę eilę pamokų jo žinias 
papildyti. Vadovė padarė 
bandymą, pagal minėtą vado 
vėlį įrekordavo tiek pamokų,

Lana Vyšnionytė

MOKAME AUKŠČIAUSIA

UŽ SANTAUPŲ
Įnešus $1.000
12 mėnesiu

Įnešus $1.000
48 mėnesiams

NUOŠIMTĮ

PAŽYMĖJIMUS
/ (77 Įnešus $1,000 /g /Q 30 mėnesiu

T
už santaupas, išimtas iš pažvmė-

Įnešus $1,000
72 mėnesiams

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

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖUž įnašus mokame

įdedi kiek nori, išimi kada nori.Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvieną dieną ir išmokamas du kartus metuose.SANTAUPŲ Sz^SKAITOS APDRAUSTOS IKI $40,000. 
MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS 

PASKOLAS NAMŲ PIRKIMUI.

Zuperior Žavino/
"and loan association *

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East 185th Street

481-8552 
13515 Euclid Avė.

681-8100
32800 Center Ridge Road

779-5915

kad muzikaliam asmeniu pa
dėtų išmokti vidutiniai kank
liuoti ir vadovauti orkestrui.

Lietuvių tarpe susidomėji
mas kanklių muzika kilo paty
rus, kad ji, gerai ir talentingų 
kanklininkių atliekama, yra 
ne tik patiems žavi ir sava, 
bet ypatingai imponuoja sve
timtaučius, kaip labai origina- 
Ii ir savita. Tad Studijos alum- 
nės plačiai kviečiamos ir gra
žiai reiškiasi įvairiuose didžiuo
siuose mūsų organizacijų ren
giniuose, bei aukštosios visuo
menės šeimų šventėse net toli 
už Amerikos: Danutė Bankai
tytė - Jaunimo Kongrese Ar
gentinoje, Brazilijoje ir Uragu
ajuje, salėse, stovyklose ir baž
nyčiose; Mirga Bankaitytė - 
Washingtone, JAV Tarybos 
seime, Nepriklausomybės Ak
to signatarų minėjime New 
Yorke; Elena Muliolytė - Sta
sio Butkaus šaulių kuopos ju
biliejinėje šventėje Detroite. 
Tos ir kitos solistės nuolat kvie. 
čiamos kankliuoja salėse ir 
bažnyčiose. Savo mokyklose, 
vedėjų prašomos nuolat reiš
kiasi ir mažosios studentukės, 
savo kanklėmis džiugindamos 
mūsų kaimynus amerikiečius.

Tikime, kad tie 20 solistų- 
čių, baigusių Studiją, ilgai ne
leis nutilti mūsų prabočių iš
puoselėtai kanklių muzikai.

IŠ ŽALGIRIEČIŲ 
VEIKLOS

Prieš penkerius metus 
Clevelande, įsisteigusi Žal
girio šaulių kuopa, vadovau
jama energingo pirm. B. 
Nainio, moterų sekcijos va
dovės O. Mikulskienės, per 
trumpą laiką gražiai užsire
komendavo šaulių, ameri
kiečių ir lietuvių visuome
nės tarpe.

Clevelando lietuviams, 
žalgiriečiai kas metai su
rengia po du ar daugiau pa
rengimų, gegužinę, rudens 
popietę ir t.t. Praeitais me
tais suruošė tarpkuopines 
šaudymo rungtynes, kurio
se dalyvavo Chicagos, Cice
ro, Detroito ir Kar. Juoza
pavičiaus šaulių kuopos. 
Moterų sekcija šv. Kalėdų 
proga, atitinkamose ameri
kiečių valdžios įstaigose, 
apsipirkimo' centruose, bib
liotekose papuošia ir pasta
to 8-10 lietuviškų šv. Kalė
dų eglučių. Sporto vadovas 
I. Muliolis, gražiai praveda 
šaudymo sportą ir kiekvie
nais metais tarpkuopines su 
Kar. Juozapavičiaus kuopa 
šaudymo varžybas.

žalgiriečiai neatsilieka ir 
lietuviškoje veikloje savo 
aukomis, remia lietuvišką 
spaudą, radijo valandėlę, li
tuanistinę mokyklą, savas 
parapijas ir kitą lietuvišką

veiklą. Su gražia auka 400 
dol. parėmė tėvą ir sūnų 
Bražinskus, šiais metais 
šaulių s-gos centro valdy
bai pasiryžus Lietuvos did
vyrio R. Kalantos atmini
mui pastatyti paminklą, žal
giriečiai tuoj lietuvių tarpe 
tam kilniam tikslui pradė
jo rinkti aukas ir nuostabu, 
kad maža kuopa su aštuo- 
niasdešimts narių, surinko 
ir šaulių s-gos suvažiavimo 
metu Chicagoje, centro val
dybai įteikė 1,625 dol. ir 
aukų rinkime atsistojo pir
moje vietoje.

Įvykusiame šaulių s-gos 
suvažiavime Chicagoje, iš 
žalgiriečių kuopos dalyvavo 
devyni atstovai. R. Kalan
tos paminklo atidengimo ir 
šventinimo metu, Žalgirio 
kuopos garbės šaulys muzi
kas Alf. Mikulskis su kuo
pos moterų sekcijos vadovė 
O. Mikulskiene, centro val
dybos pirm. Karoliui Milko- 
vaičiui perdavė globoti po
kario metais brolių partiza
nų šaulių rinktinės kovoju
sios Žemaitijoje lietuvišką 
vėliavą. Centro valdybos 
pirm, perimdamas vėliavą, 
visų šaulių vardu prisiekė, 
kad ją saugos kaip bran
giausią turtą, o atgavus 
Lietuvai laisvę, ji vėl bus 
gražinta Lietuvon.

Broliai ir sesės šauliai, 
linkiu jums ir toliau dirbti 
tėvynės Lietuvos labui.

E. Pranckus

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 St., Cle
velande, yra didelis pasirin
kimas vietinių ir importuo
tų maisto produktų, Įvairių 
skanumynų, lietuviškos juo
dos duonos, o dovanų sky
riuje yra gintaro, plokšte
lių, audinių, knygų ir lietu
viškų sveikinimo kortelių. 
Prašome atsilankyti. Telef. 
531-6720.

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis Į ČIPKUS 
REALTY, 31715 Vine St., 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
943-0910.

Lietuvių grožio galionas 
SILVER SHEAR — Hair 
Fashion. 687 East 185 St.. 
Cleveland. Ohio 44119, tel.': 
486-1240.

FSŪC

6712 Superior Avė. 
431-2497

14406 Cedar Avė. 
381-4280

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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

Della E. Jakubs ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzafnuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnąvimą.
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

TRAGIŠKŲ BIRŽELIO 
ĮVYKIŲ MINĖJIMAS
Lietuvos okupacijos 

tragiškų birželio įvykių pa
minėjimas Clevelande įvyks 
sekmadienį, š. m. birželio 
mėn. 17 d. su pamaldomis 
abiejose lietuvių bažnyčio
se, ir pagrindiniu minėjimu 
12 vai. šv. Jurgio lietuvių 
parapijos salėje.

Kalbą pasakys mums ge
rai žinomas visuomeninin
kas Vilius Bražėnas iš Fort 
Myers, Fla. Taip pat bus 
trumpa meninė dalis.

Organizacijos yra prašo
mos dalyvauti su vėliavomis 
pamaldose ir minėjime. Visi 
Clevelando ii' apylinkių lie
tuviai prašomis gausiai at
silankyti į pamaldas ir mi
nėjimą.

• Dirvos telefonas, dėl 
siautusios audros, praeitą 
savaitgalį buvo sugadintas 
ir tokiu būdu mūsų skaity
tojai negalėjo prisiskambin
ti.

Ruošiant šį numerį spau
dai, telefonas dar nebuvo 
sutaisytas.

NAUJA DIPLOMUOTA 
INŽINIERĖ

Daiva Marcinkevičiūtė, pirmoji 
lietuvaitė gavusi polymerijos 

mokslo inžinierės diplomą.

Case Western Reserve 
universitetas yra dviejų žy
miausiųjų aukštojo mokslo 
institucijų Clevelande jun

BIRŽELIO 17 D. TĖVŲ DIENĄ
G I N T A R O V A L G Y K L A 

LIETUVIŲ NAMUOSE, 877 EAST 185 ST. 
RUOŠIA SPECIALNUS PIETUS TĖVAMS.

Rezervuokite iš anksto stalus, skambinant
531-2131

įj TĖVO DIENĄ ŠVĘSKIME GINTARE! j

ginys. Jam priklauso West- 
ern Reserve universitetas 
su humanitarinių mokslų ir 
menų fakultetais, teisių, 
medicinos ir odontologijos 
kolegijomis ir inžinerijos 
mokykla — Case Institute 
of Technology.

Gegužės 22 Case Western 
Reserve universiteto tech
nologijos institutą baigė 
Daiva Marcinkevičiūtė, gau
dama polymerijos mokslo in
žinierės diplomą. Polymeri
jos technologija plačiai nau
dojama gumos pramonėje, 
todėl Daiva dar prieš uni
versiteto baigimą gavo pa
siūlymą dirbti Goodyear 
bendrovėje, kurios centras 
yra Akrono mieste

Daiva Marcinkevičiūtė 
universitetą baigė, būdama 
vos 21 metų. Ji yra pirmoji 
lietuvaitė gavusi polymeri
jos mokslo inžinierės laips
ni-

Universitete ji ketverius 
metus žaidė tinklinio ko
mandoje. Paskutiniuosius 
dvejus metus buvo koman
dos kapitonė.

Lietuviškoje veikloje jos 
vaikščiota taip pat gražiais 
takais. Vysk. Valančiaus 
lituanistinėje mokykloje bū
dama, Daiva dainavo Auku
ro ansamblyje ir priklausė 
Vaidilos teatrui, žaibo spor
to klube ji varžėsi atletiko
je ir žaidė tinklinį. Grandi
nėlėje šoko net devynerius 
metus, dalyvaudama Pietų 
Amerikos, Europos ir Aus
tralijos išvykose. Daiva 
laisvai kalba ir rašo lietu
viškai.

Tėvai — Marija ir Kazi
mieras Marcinkevičiai rūpi
nosi įdiegti ne tik darbo ir 
pareigos supratimą, bet taip 
pat ir stiprią dvasią. Daiva 
Marcinkevičiūtė pasie k t u 
mokslu ir savo veikla lietu
viškoje mokykloje, skau
tuose, sporte ir Grandinėlė
je teikia daug džiaugsmo ne 
tik savo tėvams, bet ir visai 
lietuvių kolonijai. Linkime 
Daivai gražios profesinės 
sėkmės! (jst)

Min. S. Lozoraitis, jr., su clevelandiečiais prie paminklo 
DMNP parapijos aikštelėje. Iš kairės: J. Malskis, S. Lozoraitis, 
R. Kudukis, R. Bublys ir dr. H. Brazaitis. V. Bacevičiaus nuotr.

š. d.

STASIO LOZORAIČIO, JR. 
VIEŠNAGĖ 

CLEVELANDE
m. birželio mėn. 3

Lietuvos atstovas prie šv. 
Sosto Romoje St. Lozorai
tis, jr. viešėjo Clevelande. 
Čia jį pakvietė dr. H. Bra
zaitis ir šios viešnagės me
tu jį globojo.

Sekmadienį dalyvavo DM 
NP parapijos šventovėje šv. 
Mišiose ir po pamaldų para
pijos kateteri jo j — kavutė
je, kur su daugelio šios ko
lonijos lietuviais turėjo pro
gos susitikti ir pasikalbėti. 
Vėliau atsilankė į lituanisti
nės mokyklos mokslo metų 
baigimo šventę. Mokyklos 
vedėja V. Augulytė svečią 
pakvietė į garbės prezidiu
mą ir paprašė tarti keletą 
žodžių mūsų jauniesiems. 
Svečias pasinaudojęs šią 
progą jautriu žodžiu krei
pėsi į moksleivius linkėda
mas jiems užaugti gerais 
lietuviais ir nepamiršti savo 
gimtosios kalbos. Mokiniai 
išreikšdami padėką įteikė 
mokyklos metraštį ir padė
kojo svečiui už gražius ir 
prasmingus linkėjimus. Vė
liau H. ir T. Brazaičių rezi
dencijos p. St. Lozoraičiui, 
jr. buvo suruošti pietūs, ku
riuose dalyvavo ir mūsų 
veikėjai bei spaudos ir radi
jo atstovai.

4 vai. p. p. LB Tarybos 
Prezidiumas DMNP parapi
jos salėje sukvietė mūsų 
visuomenę, kur svečias davė 
viešą pranešimą, čia gau
siai susirinkusiems jį pri
statė LB Tarybos pirm. R. 
Kudukis. šios popietės pre
zidiumą sudarė kun. G. Ki- 
jauskas, SJ, R. Bublys ir 
dr. A. Butkus. Pasigesta 

Clevelando Alto skyriaus 
atstovo.

Pranešime atstovas prie 
Šv. Sosto vaizdžiai nupasa
kojo įvairius darbus suriš
tus su diplomatine veikla 
pabrėždamas dabartinio po
piežiaus palankumą lietu
viams. Taip pat nupasakojo 
ir Romos lietuviškų radijo 
transliacijų darbą bei užda
vinius. Iškėlė disidentų glo
bą bei mūsų bažnytinės kro
nikos reikšmę ypač sveti
mom kalbom.

Po pranešimo vyko disku
sijos įvairiais aktualiais 
klausimais, į kuriuos sve
čias mielai atsakė. Visi iš
siskirstė patenkinti turėję 
progos išgirsti įdomią mū
sų atstovo pranešimą, (ib)

• Kazė Vaičeliūnienė at
siuntė Dirvai paremti 35 
dol. dėkodama už Dirvoje 
spausdintas informacijas 
Ateitininkų Sendraugių rei
kalais. Ji rašo: "Laukiau iš 
Jūsų sąskaitos, bet nuta
riau susiprasti, nes juk 
šiaip ar taip visi dirbam 
tam pačiam reikalui. Dirva 
jau aiškiai matosi, kad at
stovauja visus clevelandie- 
čius ir yra visų lietuvių lai
kraštis. Tęskit toliau tą 
gražų darbą”.

Ačiū už paramą ir linkė
jimus.

• Marija Tūbelytė-Kuhl- 
mann, lydima P. Skar-' 
džiaus, lankėsi Dirvoje. Jos 
tapybos kūrinių paroda sėk
mingai praėjo birželio 9-10 
d.d. DMNP parapijos salėje. 
Atidarant parodą, kurią 
rengė ALT S-gos Clevelan
do skyrius, apie dail 111a 

kalbėjo Aldona August...^- 
vičienė. Vėliau pati dailinin

kė nuotaikingai supažindino 
su gyvenimu Taiwane, pa
iliustruodama skaidrėmis.

Svečiai buvo pavaišinti 
kava ir pyragaičiais.

Keletą paveikslų, kurių 
jau mažai buvo likę po sėk
mingų parodų Los Angeles 
ir Chicagoje, pasiliko puoš
ti clevelandiečių namus.

M. Tūbelytė antradienį 
išskrido į Floridą pas savo 
motiną — Jadvygą Tūbe- 
lienę.

• The Cleveland Trust 
Co. praneša, kad nuo š. m. 
liepos 1 d. už taupymo sąs
kaitoje laikomus pinigus 
mokės o’/į/v vietoj iki šiam 
laikui mokėtų 5'//, Ilgalai
kių paskolų nuošimtis nesi
keičia.

ALT SUSIRINKIMAS
ALT Clevelando skyriaus 

metinis susirinkimas Įvyks 
sekmadienj, š. m. birželio 
mėn. 24 d., 12 vai. šv. Jur
gio lietuvių parapijos patal
pose. Darbotvarkėje: Val
dybos ir kontrolės komisi
jos pranešimai, naujos val
dybos ir kontrolės komisi
jos rinkimai, Amerikos Lie
tuvių Kongresas, Jungtinio 
Pabaltiečių Komiteto Cleve
lando skyriaus veikla ir ki
ti reikalai.

Visos ALT Clevelando 
skyriuje dalyvaujančios or
ganizacijos prašomos užsi
registruoti ir savo atstovus 
pranešti valdybos iždinin
kui K. Karaliui (tel. 229- 
2419) iki š. m. birželio mėn. 
20 d.

FOR SALE
Dry cleaning alteration 

and tayloring. Very good 
going business. Owner re- 
tiring. Collinwood area. 
Call: 531-6680. (24-25)

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nat<onw<Oe is on your sMs

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

Reikalinga lietuvė kom- 
panjonė seno amžiaus mote
riai, 8 valandoms ar kartu 
gyventi. Turi mokėti važi- 
*'A+i automobiliu. I-Iighland 

hts apylinkėje. Skam- 
. n 442-4376 ar 731-5204.

 f 23-24)



DIRVA
• Antanui Mažeikai, ALT 

S-gos, pirmininkui, praeitą 
trečiadieni buvo sėkmingai 
padaryta širdies operacija 
Milwaukee, Wisc. ligoninė
je ir tikimasi, kad šį savait
galį jis galės grįžti į Los 
Angeles.

• Korp! Neo-Lithuania 
.Chicagos padalinio valdyba, 
dėkodama už Dirvoj e. spaus
dintą informaciją apie Vil
niaus universiteto 400 me
tų sukakties minėjimą Chi
cagoje, gegužės 13 d., ta 
proga atsiuntė Dirvai pa
remti 50 dol.

Ačiū už paramą.

• V. Olienė, ALT S-gos 
pirmojo pirmininko Antano 
Olio našlė, atsiuntė Dirvai 
paremti 50 dol. ir rašo:

„Nuoširdžiai dėkoju Dir
vos redakcijai už taip gra
žų prisiminimą a. a. Antano 
Olio Dirvoje Nr. 22, š. m. 
gegužės 31 d. Net du pusla
piai jam buvo paskirti! Tik
rai dėkui!

Ta pačia proga širdingai 
dėkoju dail. Vladui Vijei- 
kiui už paruošimą paveiks
lų ir taip gražiai sudėtų”. 
Dirva dėkoja p. Olienei už 
atsiųstą auką ir gražius žo
džius.

Gerbiamą kleboną kun. G. KIJAUSKĄ, S. J., mi1
rus motinai

A. t A.
MARIJAI KIJAUSKIENEI,

nuoširdžiai užjaučia

DMNP PARAPIJOS VARGONININKĖ

Mylimam tėvui-uosviui
A. A.

PRANUI AMBRAZEVIČIUI 
mirus, dukrai VITAI, žentui ALGIUI ir jų šeimai reiš
kiame nuoširdžią užuojautą

REGINA BRAZAIT1ENĖ
IR CHORO NARIAI

A. A.
Brangiam dėdei

FELIKSUI BARANAUSKUI 
mirus, jo žmonai, mylimai dėdienei ADELEI, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą

ONA ir FRANCES KANCIES-KONČIUS

■ O ŠAULIŲ KUOPA

• Dirvos novelės konkur
sui dar gautos ,ši^g novelės, 
slapyvardėm "'*■ pasirašiusių 
autorių: Rojus — Mirties 
angelas, Jonas N. — Dalia, 
Radasta — Ponios Uršulės 
medaus mėnuo.

Galutinas terminas nove
lėms atsiųsti yra š. m. bir
želio 15 d. (pašto antspaudo 
data).

• Vilniaus Krašto Lietu
vių Sąjungos metinis sąs
krydis įvyks š. m. birželio 
30 d. česnulių sodyboje, 70 
Main St., Paris, Ont., Kana
doje.

JAV LB IX TARYBOS 
RINKIMŲ REZULTATAI

Vyriausioji Rinkimų Ko
misija, patikrinusi gautus iš 
apygardų rinkimų komisijų 
protokolus ir kitus rinkimi
nius duomenis, rado, kad 
Rinkimų Taisyklių nustaty
ta tvarka ir laiku skundų 
negauta ir kokių nors pra
silenkimų su rinkiminiais 
nustatais nerasta. Komisi
ja remdami Rink. Taisyk
lių 58 str. laiko rinkimus 
įsiteisėjus ir, sutikrinusi 
prisiųstą iš visų apygardų 
rinkimų komisijų rinkiminę 
medžiagą, skelbia galutinius

Clevelando „Nerijos” ansamblis vadovaujamas muz. R. Čyvaitės-Kliorienės birželio 16-17 
dienomis koncertuos Los Angeles, lietuvių kolonijoj. Šis lietuvaičių dainos vienetas yra sėkmin
gai koncertavęs Kanadoje bei kitose šio pakraščio kolonijose. Los Angeles išpildys programą Lie
tuvių Dienų proga. Nerijos ansambli pakvietė prelatas J. Kučingis, Los Angeles lietuvių para
pijos klebonas. Ansamblis Kalifornijoj viešės dar savaitę po koncerto.

rinkimų rezultatus. Rinki
muose dalyvavo 8375 lietu
vių, kurie atskirose apygar
dose išrinko šiuos tarybos 
narius (prie pavardžių nu
rodomas gautas balsų skai
čius:

Bostono apygardoje: Iz- 
bickas Vytautas 399, Vel
tas Romualdas 387. Drunga 
Mykolas 359, Mickūnas Čes
lovas 337

Connecticut apygardoje: 
Vėbraitė - Gustienė Vaiva 
367, Lipčienė Albina 356, 
Zabulis Steponas 348, Dzi- 
kas Alfonsas 344, Rikterai- 
tis Jonas 342;

Floridos apygardoje: Kar- 
nienė Angelė 270, Staškū- 
naitė Julija 189, Strazdas 
Zigmas 131;

Michigano apygardoje: 
Abariūtė Violeta 484, Da- 
mušytė Gintė 417, Kutkus 
Vytautas 383, Misiūnas Al
bertas 359;

New Yorko apygardoje: 
Bučmys Kornelijus 420, 
Vakselis Aleksandras 403, 
Kezys Romas — 379 Miklas 
Kęstutis K. 330, Sidas Vla
das 294, Wytenus Peter 
291;

New Jersey apygardoje: 
Stukas Jokūbas 453, Šernas 
Valentinas 438, Didžbalienė 
Danguolė 434, Masionis An
tanas 423;

Ohio apygardoje: Bublys 
Romualdas 628, Stankus 
Viktoras 602, Taoras Gin
tautas 563, Bieliauskas Vy
tautas 541, Idzelis Augusti
nas 536, Kudukis Raimon
das 529;

Pietryčių apygardoje: Če- 
sonis Rimas 387, Zerr Auš
ra 305, Bradūnaitė Elena 
215, Nakas Viktoras 192;

Vakarų apygardoje: Gra- 
kauskaitė Asta 254, Vidugi
ris Vytautas 212, Kojelis 
Juozas 205;

Vidurio Vakarų apygar
doje I rajone: Sakadolskie- 
nė Emilija 1747, Razma An
tanas 1581, šoliūnaitė Rasa 
1528, Kerelytė Vilija 1463, 
Vaznelis Jonas 1427, Kriau- 
čeliūnas Leonas 1423, Kau
nas Ferdinandas 1411, Džiu
gas Stasys 1257, Borevi- 
čius Jonas 1219, Jasaitis Jo
nas 1169, šoliūnas Vytau

tas 1148, Šaulys Dovas 113^ 
Ivanauskas Juozas 1086, 
Sušinskas Kęstutis 1042, 
Juodelis Bronius 1041, Ja
kaitis Modestas 1038;

II Rajone: Valeika Pulius 
158, Janušonis Vytautas 
142, Kažemėkaitytė Rima 
140;

III Rajone; Raškevičius 
Albinas 180, SakaJienė Vik
torija 171.

Vyr. Rinkimų Komisija, 
baigdama savo darbą, nuo
širdžiai dėkoja: a) spaudai, 
populiarinusiai LB Tary
bos rinkimus bei jų reikš
mę; b) visiems visuomenės 
veikėjams ir organizaci
joms savo aktualiais pareiš
kimais prisidėjusiems prie 
rinkimų sėkmės; c) visų 
apygardų bei apylinkių ko
misijų pirmininkams bei 
komisijų nariams už glaudų 
bendradarbiavimą ir kruop
ščiai atliktą darbą ir d) vi
siems balsuotojams, atliku- 
siems reikšmingą tautinę 
pareigą.

Vyriausioji Rinkimų Ko
misija: Kazys Gimžauskas 
— pirmininkas. Nariai: dr. 
Henrikas Lukaševičius, Ka
zys Sabalis, Bronius Klorė, 
Pranas Stanelis.

STANISLOVO BARA
NAUSKO ĮPĖDINIŲ 

DĖMESIUI
1978 metų birželio mėn. 

Brooklyne mirė Stanislovas 
Baranauskas, Amerikoje ži
nomas kaip Stanley Ba- 
ronosky, nepalikdamas tes
tamento. Jo tėvai, Anta
nas Baranauskas ir Pra
nė (Frances Malinauskaitė 
jau seniai mirę, žinoma tik 
tiek, kad motinos brolis Jo
nas Malinauskas 1912 me
tais grįžo į Lietuvą ir apsi
gyveno Balbieriškyje. Pre
tenzijas į palikimą yra pa
reiškę Amerikoje gimę mi
rusiojo pusbroliai, kurie 
apie kitus gimines nieko ne
žino.

Mirusiojo giminės ar apie 
juos žinantieji malonėkite 
rašyti Lietuvos Generali
niam Konsulatui šiuo adre
su : Consulate General of 
Lithuania, 41 West 82nd 
St., New York, N. Y. 10024.

OPPORTUNITY FOR 
PROFESS1ONAL HELP 

to live and work in a Congenial 
Community 

REGISTERED NURSES 
with supervisory experience 

FOR 3-11 — 11-7 SHIFT 
ALSO NEEDED 

DIRECTOR OF NURSING 
B. S. Degree preferably, wilh experi- 
ence. Good starting salary with liberai 
personnel policies., /Xppjy cal/'or write 

BROOKS COUNTY IIOSPITAL 
QUITM£.N, GA. 31643 

912-263-4171
(12-25)

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED NURSES

To work and live in a Congenial 
Community with Supervisory experi 
ence. For 3-11 — 11-7 Shift. Good 
starting salary and liberai personnel 

policies. Apply call or write
CLINCH MEMORIAL 

HOSPITAL
815 CARSWELL ST. 

HOMERVILLE, GA. 31634 
912-487-5331

(12-25)

AUTOMATIC 
SCREW MACHINE 

Operators-Setup Quality oriented ex- 
perienced on I % RA6’s. Modern plant,. 
new equipment. Rate to $9.60 per 
hour. Benefits include: health, den
iai, life, disability insurance, pension 
and efficiency bonus.
HORIZON SCREW MACHINE 

PRODUCTS INC.
13201 HANCOCK, 

TAYLOR, MICHIGAN 
313-287-2810

(22-25)

OPPORTUNITY FOR
DIE CASTER SUPERVISOR 

(ALUMINUM)
FOR SMALL SHOP.

Experience in supervising & main- 
taining producting on cold chamber 
machine (500 tons). Excellent living 
conditions, liberai personnel policies 
& fringe benefits. Apply call or write

EAGLE-MOTIVE 
INDUSTRIES, INC.

P. O. BOX 2508 
FORT WORTH, TEXAS 76113 

817-338-0401
(17-26)

Joumeymen 
' OR 

lst Class Skilled 
TOOLMAKERS 

AND 
FIXTURE BUILDERS 

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

Progressive small manufacturer needs 
experienced toolmaker capable of fab- 
ricating milling and drilling fixtures 
for secondary operations. Excellent 
opportunity for right man. Wages 
and overtime open. Excellent fringe 

benefits.
AUTOMATIC TOOLING CORP.

521 ST. JEAN 
DETROIT, MICH. 48214 

(313) 822-9250 
__________________________(21-25)

Joumeymen 
OR 

lst Class Skilled 
SURFACE GRINDERS 

ID-OD GRINDERS 
Mušt be able to sėt up work from 

blue prints & close tolerance.
If you are experienced and looking 
for stable employment with excellent 
vvages and fringe, planty of overtime 

call:
313-822-9250

AUTOMATIC TOOLING CORP.
521 ST. JEAN

DETROIT, MICH. 48214 
(21-25)
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