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TIKRASIS KARO 
KURSTYTOJAS

šiomis dienomis Podgor- 
nis, Brežnevo paklusnus 
"prezidentas", buvo dikta
toriaus pasiųstas į Hanojų, 
Šiaurės Vietnamo sostinę. 
Jis ten keturias dienas slap
tai konferavo su šiaurės 
Vietnamo komunistų va
dais. Ką jis slaptai su jais 
kalbėjo, nesužinos nė JAV 
žvalgyba. Viešai laisvosios 
Europos spaudos yra skel
biama, kad Podgornio kelio
nės tikslas buvęs palenkti 
Šiaurės Vietnamo komunis
tinę vyriausybę taikos de
ryboms su JAV. Tačiau at
rodo, kad šiaurės Vietnamo 
vadai greičiau palenkė Pod- 
gornį savo tikslų naudai. 
Šiaurės Vietnamo komunis
tų dienraštis "Nhan Dan” 
nedviprasmiškai pareiškė, 
ko Vietnamo komunistai 
siekia: "istorija reikalauja, 
kad pasaulio tautų vienin
gas frontas pavirstų prieš 
amerikiečių imperializmą į 
veiksminmą vienybę, idant 
Nixono doktriną sunaikin
tų”. štai šiaurės Vietnamo 
komunistų pastulatas, ku
riam ir Maskva turi prisi
derinti, jei nenori savo 
draugų netekti.

Būdinga, kad šiaurės 
Vietnamo spauda nieko ne
rašė apie Podgornio viešna
gę Hanojuje. Taip pat ne
buvo išleista jokio komuni
kato. Tai buvo daroma vis
kas uždarai ir slaptai pagal 
komunistinės diplomatijos 
tradicijas. Gal būt, Hano
jus nenorėjo perdaug rody
ti ir simpatijų šiai Podgor
nio kelionei, nes mano, kad 
Vietnamo likimas turi pri
klausyti nuo Vietnamo ko
munistų valios.

Po šios Podgornio kelio
nės Maskva iš JAV parei
kalavo, kad "tuoj ir be są
lygų JAV nutrauktų kari
nius veiksmus prieš šiaurės 
Vietnamo uostus ir vėl pra
dėtų konstruktyvias dery
bas su šiaurės Vietnamo de
legacija Paryžiuje”. Dar 
daugiau: Maskva pranešė, 
kad ir toliau "su visokerio
pa parama rems šiaurės 
Vietnamo tautą”.

Iš šių Maskvos pranešimų 
yra aišku, kad Podgornis 
tik "sustiprino šiaurės Viet
namo dvasią kovoje prieš 
JAV "imperializmą”. Juk 
būtų naivu galvoti, kad 
Maskva būtų užinteresuota 
JAV atpalaidavimu nuo ka
ro Vietname. Maskvos tiks
las yra čiulpti JAV kariškai 
ir ekonomiškai, kad ji būtų 
atitraukta nuo Europos, už
leistų stipresnes pozicijas 
Maskvai V. Europoje ir 
silpnintų JAV viduje, iššau
kiant komunistinio ir libe
ralinio amerikiečių elemen
to neramumus. Taigi, Pod
gornio kelionė į Hanojų bu Alg. Tolvvdis

Bostono dramos sambūrio "Žvaigždikis" aktoriai, kurie H PLJK 
Chicagoje suvaidins J. Grušo Barbora Radvilaitė. Iš kairės: P. Ma- 
nomaitis, L. Antanavičiūtė, A. Lapšys, B. Vaičjurgytė, N. Lingerai- 
tis ir A. Antanavičius. Trūksta A. Makaičio. A. Dabrilaitės nuotr.

Jaunieji kanklininkai Sigutė, Mirga ir Raimundas Bankaičiai koncerto metu.

DEMOKRATU TARPE
McGovern atėjus prie laimėjimo slenksčio

Kai šios eilutės rašomos, 
senatorius George McGo
vern turėjo apie 1.300 dele
gatų į demokratų konvenci
ją, kuri nomihuos partijos 
kandidatą lapkr. mėn. prezi
dento rinkimams. Nomina
cijai gauti viso reikia 1509 
balsų, atseit, McGovern 
trūksta poros šimtų delega
tų. Jo varžovas senatorius 
Humphrey dar tikisi, kad 
McGovern negaus reikia
mos absoliučios daugumos 
nei per pirmą nei per antrą 
balsavimą, po ko konvenci
ja pradės tartis dėl kitų ga
limų kandidatūrų. Tuo at
veju viskas dar būtų įma
noma, įskaitant ir paties 
Humphrey kandi datūrą. 
Bet toji viltis yra paremta 
daugiau noru, negu gyveni
mo patirtimi, kuri moko, 
kad vienam kandidatui, šiuo 
atveju McGovern, taip įsi
bėgėjus, panašiai kaip Gold- 
wateriui 1964 metais, jį jau 
neįmanoma sustabdyti.

Svarbiausias argumentas 
prieš McGovern pačių demo
kratų tarpe yra tas, kad jis 
ir nominuotas negali laimė
ti prieš Nixoną dėl tos prie
žasties, kad jis yra per ra- 

vo lapės taktika; viešai vai
dinti nekaltą avinėlį, o slap
tai kurstyti šiaurės Vietna
mą kovoti prieš JAV kaip 
prieš "imperialistinę ’ vals
tybę.

VYTAUTAS MESKAUSKAS
dikalus ir atbaidys didelę 
dalį konservatyviai nusitei
kusių balsuotojų dalį. O tie 
yra konservatyviai nusista
tę, nes niekados taip gerai 
negyveno kaip dabar ir jei 
nori reformų, tai palyginti 
nedidelių. Tuo tarpu Mc 
Govern, kad sutelktų savo 
organizaciją, kuri atnešė 
jam laimėjimą, turėjo gero
kai nukrypti į kairę.

Ūkiškai jis nori garan
tuoti kiekvienam JAV gy
ventojui 1,000 dolerių paja
mų į metus. Tiek gautų 
vargšai ir bilijonieriai, ta
čiau iš pasiturinčiųjų ta 
tūkstantinė vėl būtų atimta 
mokesčiais, čia reikia atsi
minti, kad ir pagal preziden
to Nixono labdaros planą 
kiekvienai šeimai iš keturių 
yra garantuojamos 2,400 
dolerių pajamos. Vien iš to
kių pajamų pragyventi bū
tų sunku, nes pagal pačios 
valdžios apskaičiavimus pa
doresniam pragyvenimui to
kia šeima turi turėti bent 
3,968 dolerius. Tokiu būdu 
McGovern pasiūlymas būtų 
realesnis: žmogus galėtų 
pragyventi vien iš valdžios 
pašalpos. Bet McGovern 
planui finansuoti reikėtų 
gėrikai pakelti mokesčius 
daugiau pasiturintiems ir 
įmonėm. Būtų panašiai kaip 
komunistinėse valstybėse. 
Algų pinigais skirtumas su
mažėtų, tačiau atsakinges
ni pareigūnai gautų didesnį 
atlyginimą kitais būdais, 
komandiruotėm, reprezenta
cijai, privilegijom ir pana
šiai, o turtingesni žmonės 
stengtųsi savo turtą inves
tuoti ne į vertybės popie
rius ar nekilnojamą urtą, 
bet į brangenybes, kurias 
sunku sukontroliuoti. Visa 
tai vestų prie ūkinės stag
nacijos, nes siekti pelno ne
beapsimokėtų.

Žinia, verta prisiminti, 
kad JAV santvarka yra to
kia, kad prezidentas ir la
bai norėdamas dažnai ne
daug ką gali padaryti be 
kongreso sutiko. Greičiau
sia ir McGovern išrinkus 
prezidentu iš karto nedaug 
kas pasikeistų, bet jei taip, 

jei dauguma nenori tokių 
'reformų’, kam statyti tokį 
kandidatą?

Užsienio politikoje Mc 
Govern neturi detalizuoto 
piano. Kiekvienu atveju jis 
tačiau nori sumažinti JAV 
rolę likusiam pasaulyje. 
Prie to logiškai veda jo no
ras gerokai apkarpyti išlai
das krašto gynimo reika
lams. McGovern mano, kad 
JAV jau dabar turi pakan
kamai atominių bombų So
vietų Sąjungos ir Kinijos 
totaliniam sunaikinimui. Ir 
to ilgesniam pakanka. Dėl 
to, kad kuris nors kraštas 
pas save nori ar nenori įsi
vesti komunistinį ar kitokį 
režimą, jam galvos neskau
da. Ginklu rizikuoti jis su
tiktų tik tada, jei pavojus 
gręstų tik pačiom JAV.

Aptaręs jo karinę politi
ką, TIME magazinas taip iš
veda: "McGovern be abejo 
yra teisus, kad Amerikos 
saugumas nepriklauso vien 
tik nuo atominių bombų 
skaičiaus ... tačiau galuti
nis rezultatas (net el'fect), 
jei McGovern pakliūtų į 
Baltuosius Rūmus būtų 
toks, kad JAV atsidurtų di
desniam pavojuj (U. S. 
would be living more dan- 
gerously).

Vienu žodžiu, McGovern 
iškilimas liudija nemažą nu
sivylimą nusistojusia san

— Jei nieko prieš, mes laidosime savo būdu...

tvarka, tačiau jo receptai 
pataisyti toli gražu nežada 
nei gerovės, nei saugumo. 
Tai didžiausia jo ir demo
kratų partijos problema.

VISO PASAULIO
/

• Tropikinė audra, siau
tusi JAV rytiniame pakraš
tyje, pridarė milijoninius 
nuostolius ir žuvo virš šim
to žmonių. Prezidentas Ni- 
xonas iš helikopterio apžiū- 
rūjo Marylando ir Pennsyl- 
vanijos potvynio nusiaubtas 
vietas ir susitiko su nuken
tėjusiais juos paguosti ir 
pareikšti, kad vyriausybė 
pasistengs jiems padėti at
sikurti.

• JAV bombonešiai visiš
kai sunaikino šiaurės Viet
name vienintelę modernių 
plieno gaminimo įmonę ne
toli Hanojau. 20 lėktuvų da
lyvavo puolime ir krosnims 
sunaikinti buvo panaudotos 
4 vairuojamos bombos.

• Valstybės sekretorius 
W. Rogers, išvykdamas j 
Australiją dalyvauti Piet
ryčių Azijos pakto ministe- 
rių konferencijoje, pareiškė 
manąs, kad šiaurės Vietna
mas yra apsivilęs savo in
vazijos Pietų Vietname ne
pasisekimu. Uostų užmina- 
vimas ir nuolatinis bombar
davimas kelių visiškai su
trikdė š. Vietnamo karines 
pastangas. Esą vilčių, kad 
š. Vietnamas domėsis grįžti 
prie derybų stalo, bet tuo 
tarpu dar nėra tam įrody
mų.

TAUTINIUS
ŠŪKIUS...

Diena nepastebimai veja
si dieną ir didieji laisvojo 
pasaulio lietuvių įvykiai, 
susikoncentravę Chicagoje 
su II Jaunimo kongresu ir 
IV Taut. šokių švente, jau 
čia pat. Kai Dirvos skaity
tojus pasieks ši informaci
ja, Chicagos Jaunimo cent
re jau bus atidarytos II Jau
nimo kongreso parodos. Jų 
atidarymo diena šeštadie
nis, birželio 24.

Tuo tarpu šiomis dieno
mis Jaunimo centre, kur 
yra II jaunimo kongreso ir 
IV Taut. šokių šventės būs
tinės, didžiulis judėjimas. 
Beveik visos patalpos už
imtos repetuojančių artistų, 
p o s ė džiaujančio jaunimo. 
Net choristai, kurie Taut. 
šokių šventėje dainomis pa
lydės kai kuriuos šokius, 
paskutinėmis dienomis ne
begavo repeticijoms Jauni
mo centre laisvų patalpų ir 
turėjo persikelti j Menę 
Marąuette Parke.

Antradienio vakare užsu
kęs į Jaunimo centre, Taut. 
šokių šventės būstinėje su
radau šventės rengėjų pir
mininką dr. Leoną Kriauče- 
liūną. Nors darbų našta pa
skutinėmis dienomis didžiu
lė, bet daktaro veidas švie
sus: iš visur plaukia geros 
žinios. Bilietų IV Taut. šo
kių šventei jau parduota 
daugiau kaip už 20,000 dol. 
Į jaunųjų atliekamą koncer
tą, kuris įvyks Marijds 
aukšt. mokyklos salėj Taut. 
Taut. šokių šventės išvaka
rėse, puse bilietų jau išpar
duota, nors dar kuone dvi 
savaitės likusios. O įdo
miausia, kad j Grandies 
taut. šokių grupę įstojo II- 
linojaus gubernatoriaus dūk 
ra Elizabeth Ogilvie, ir ji 
pasirodys šventėje šokėjų 
būryje, šiuo atveju paro
dytas tikrai išskirtinas dė
mesys liet, tautiniams šo
kiams. Visiems bus įdomu 
matyti paties gubernato
riaus dukrą 2,000 lietuvių 
šokėjų būryje.

Kitas tų laimingųjų žmo
nių, kuriuos teko sutikti 
Jaunimo centre, buvo II 
Jaunimo kongreso informa
cijos komisijos koordinato
rius Juzas Šlajus. Jis ypač 
akcentavo linksmą faktą, 
kad lietuviškoji spauda Jau
nimo kongresui labai padė
jo, stebėtinai daug apie jį 
rašydama.

VI. Rmjs
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Irgi "psich

Ką "Vairas" rašė 
prieš 30 m. apie rusų emi 
graciją, tai to meto "Vai
ro" bendradarbio nuomo
nė, kuri šiandien yra 
jau pasenusi, kuri tin
ka labiau Maskvos val
dančiai klikai, nes ten 
"šonkaulius 
tam maigo

L. 
gai 
mes 
me,

vienas ki-
■ • •

Strimaitis ypatin- 
puola "Dirvą". Ir 
jį labai supranta- 

kodėl jis tai daro.
Jis gerai žino, kad "Dir
va" labiausiai demaskuo 
ja bolševikinį melą, gina 
Lietuvos valstybės sa
varankumo ir lietuvių tau
tos laisvės idėjas. Tai 
Maskvos kvislingams ne
patinka. Juokingiausias 
priekaištas "Dirvai",

Delhi, Ont. lietuvių tautinių šokių grupės "Palanga" šokėjai, kurie dalyvaus tautinių šokių šventėje 
Chicagoje. Šiuo metu grupėje yra 16 porų. Organizuojant 1970 m. rudenį grupę sėkmingai mokė Janu- 
tė ir Eugenijus Blyškiai, bet jiems pakeitus gyvenamą vietą ir pasitraukus iš grupės mokytojų parei
gų, mokymą perėmė studentas kanadietis Kęstutis Gleen Lawson. Jis pats lietuvių tautinių šokių, 
dainų ir kalbos pramoko lietuvių apylinkės jaunimo ansamblyje "Baltija". Grupės administratore ir 
vadove yra E. Augustinavičienė.

tės, — nustatė revizo
riai.

Šį kartą nebuvo "pa
žadų".

Bendrabučio tarybai 
pavesta "sustiprinti veik
lą, pravesti auklėjamąjį 
darbą gyventojų tarpe".

(sp)

TURRET LATHE 
OPERATORS

Ali benefits, high wages, 9 
paid holidays. East side 

location.
8 to 5

APPLY

Glenridge Machine 
Co.

4185 Glenridge Rd. 
South Euclid Ohio

An Equal Opportunity Employer

Šiek tiek semantikos. 
Amžino atminimo prof. 
J. Balčikonis mus stu
dentus taisydavo, kada 
mes blogai, jo nuomone, 
pavartodavome prie
veiksmį "irgi". Jis 
mums aiškindavo, kad 
tas "irgi" labiau reiškia 
profesinį neišmanumą, 
netinkamumą, o kartais 
ir panieką. Jei lietuvis 
kaimietis pasako "irgi 
gydytojas" tai reikia su
prasti, kad niekam tikęs, 
prastas gydytojas.

Taigi, "Gimtajame 
Krašte" atsirado irgi 
"psichologas", pavarde 
ar slapyvardžiu L. Stri
maitis, parašęs "Tokia 
jau psichologija". Reikia 
manyti, kad šis rašeiva
yra išėjęs Maskvos "psi- kad ji "išvijo pačius ži 
chologijos" kursą, o gal nomiausius tautininkiš- 
ir iš viso nėra matęs uni- kos veiklos ir publicisti - 
versiteto ir nėra klausęs 
jokių psichologijos pas
kaitų. Jis, matyt, tėra 
baigęs kompartijos agit- 
kursus ir ten yra girdė
jęs psichologijos termi
ną, bet nėra supratęs jos 
sąvokos.

Pažiūrėkime, kokias 
nesąmones rašo tas agit- 
propinis "psichologas". 
Jis tvirtina, kad "vaduo
tojų" rietenos yra vienas 
būdingiausių buržuazi
nės emigracijos gyveni
mo reiškinių. Paimk bet 
kurį "vaduotojų" laik
raštį ir gali rašyti pla
čiausią istoriją, kaip įvai
rūs veikėjai iš vakardie
nos nepasidalija dėl netu 
rimos valdžios ar gar
bės, kaip to paties pat
riotizmo vardu vienas ki
tą jie be paliovos der
gia ir niekina". Atsidė
jęs seku emigracinę lie
tuvių spaudą, bet joje ne 
radau jokių rietenų, jo
kio vienas kito dergimo 
ar niekinimo. Tiesa, emi
gracinėje spaudoje daž
nai pasitaiko polemikos 
straipsnių, bet jie liečia 
esminius politinius, kul
tūrinius ar kitokius klau
simus, bet nėra asme
ninių rietenų. Demokra
tinėje spaudoje yra lei
džiama ginčytis, polemi
zuoti, laisvai reikšti sa
vo nuomonę, įsitikini
mus, pažiūras. Emigra
cinė spauda nėra diktatū
ros suvaržyta, kaip ko
munistinė spauda, kur te
galima tai rašyti, ką Ko
munistų partija, jos cen
zūra leidžia.

E. Augustinavičienė, Delhi, 
Ont. lietuvių tautinių šokių gru
pės "Palanga" vadovė ir admi
nistratorė.

Pažadai, pažadai...
kos atstovus, kai šie ne
pataikė į vienintelį, "tau
tinį", redakcijos toną — 
V. Rastenį, B. Railą ir 
net paties eksdiktato- 
riaus sūnų J. Smetoną, 
kuris, puldamas ultra- 
dešinę "Dirvą" iš ... de
šinės, susirado tribūną 
.. "socialistinėse" "Nau
jienose" (!!!) ..."

Čia vėl L. Strimaitis 
pamiršta, kad "Dirva" 
yra leidžiama demokra
tiniame krašte ir vado
vaujasi demokratiniais 
principais: visiška spau
dos laisve. Nei V. Ras
tenio, nei B. Railos, nei 
J. Smetonos niekas neiš
vijo, jie patys laisvai pa 
sirinko tokią spaudą, 
kur jiems atrodo pato
giau rašyti. Mes norė
tume paklausti L. Stri
maitį, kas būtų atsitikę 
su V. Rasteniu, B. Rai
la ir J. Smetona, jei jie 
būtų likę bolševikų oku
puotoje Lietuvoje? Ar jie 
būtų galėję laisvai rašyti 
"Tiesoje" ar kitoje ku
rioje komunistinėje spau 
doje? Jei jie būtų atken 
tėję kalėjimuose ar Si
bire, būtų atlikę politi
nę išpažintį ir apgailės- ko) apmokamas amatas 
tavę savo praeities šmeižti tremties lietu- 
klaidas, tai jie būtų ga- vius tų lietuviu akyse,ku- 
vę teisę, kaip J. Keliuo- 
tis, per 20 metų vieną 
kitą straipsnį paskelbti ne uždanga. Atleiskite, 
bolševikinėje spaudoje 
tuo metu, kada Komunis- psichologu, 
tų partija randa reikalin 
ga. Demokratinėje spau
doje ir V. Rastenis, ir 
B. Raila ir J. Smetonapa- 
sirenka sau laikraščius,

kurie jiems patinka, 
ir rašo laisvai, taip, kaip 
jie galvoja... O ar gali 
taip rašyti L. Strimaitis?

Asmeniškai L. Strimai
čio psichologija mums la
bai nesudėtinga: jis, žmo
gelis, kompartijos išmo
kytu, kiršina vienus lie
tuvius prieš kitus, nes už 
tą kiršinimą jam partija 
judagrašiais apmoka. 
Tai ne psichologo lietu
vių politinių emigrantiį 
analizė, bet negabaus in- 
trigininko (sankiršinin

rie nežino tikros tiesos, 
nes yra uždaryti geleži-

kad L. Strimaičio, kaip 
sugebėji

mus apibūdinsiu mūsų 
kaimiečių išmintimi: jis 
apie psichologiją tiek te
išmano, kiek kiaulė apie 
debesį...

LAISVŲJŲ PASAULIO LIETUVIU 
IV TAUTINIU ŠUKIU ŠVENTĖS 

PROGRAMA
ŠEŠTADIENIS , LIEPOS MĖN. T D.

7 vai. vak. Oficialus IV-tosios tautinių šokių šventės atidary
mas Jaunimo Centro sodelyje prie paminklo žuvu- 
siems už laisvę.

8 vai. vak. Koncertas Maria High School Auditorijoje.
SEKMADIENIS, LIEPOS MĖN. 2 D.

„ . Laisvojo Pasaulio Lietuvių IV-toji Tautinių Šokių
z vai. p.p. Šventė International Amphitheatre.

6 vai. vak. Tose pačiose patalpose šokių mokytojams pagerbti
Banketas

Šventės informacijai būstinės telef. (312) - 476- 0007.

Su tokiu, sovietinei bui 
čiai tiesiog akin durian
čiu pavadinimu Komjauni
mo Tiesa (Nr. 74) įdėjo 
savo skaitytojo laišką.

F. Luckus buvo apgy
vendintas Vilniaus Laz
dynų rajono naujame bu
te. Reklaminiuose ir pro-

pagandai naudojamuose 
atvaizduose Lazdynų ra
jonas sudaro vilniškės ur
banistikos pasididžiavi
mą. Viskas taip kitaip ir 
liūdniau atrodo susidū
rus su ta skubia, strima 
galviais varoma statyba.

Laiškas 
yra toks:

(ir skundas)

smarkiai 
Lazdynų

• VI (mikrorajono gyventojams padarė daug 
nemalonumų. Ir man teko visų naktį budėti, ati
traukti nuo sienų baldus, šluostyti vandenį, kuris 
be paliovos žliaugė sienomis.

Rytą, eidamas darban, paskambinau Į Vilniaus 
namų statybos kombinatą. Man patarė susirasti 
šio namo darbų vykdytoją ir apie nemalonumus 
pranešti jam. Tad aš ir užsukau į 22-ąją namų 
valdybą. Technikė, registruojanti visus statybų 
trūkumus, užregistravo mano pastabas.

Bet... Atėjo spalis, atvažiavo vienas žmogus, 
kaimynui patepliojo sienas, o pas mane net neuž
suko. Kai paklausiau, kodėl, paaiškino, kad dėl 
manęs nėra rašto.

1971 m. spalio pabaigoje vėl užsukau į 
2-osios statybos aikštelės gamybinį techninį sky
rių. Pažadėjo sutvarkyti artimiausiu laiku. Bet 
kada bus tas „artimiausias laikas" — visiškai ne
aišku. Jau 1972 metų balandis, o sienos kaip 
buvę. Netrukus prasidės pavasario lietūs. Tai ką, 

naktimis nemiegoti, vandenį semti?
F. LUCKUS 

Santechnikos darbų tresto statybos 
montavimo valdybos Nr. 2 darbuotojas

a A "TEMETU rugsėjo 8-osios naktį 
1 J I |pal‘j°- Sis lietus kai kuriems 
1*1 I mikroraio

MAINTENANCE MEN
Positions open for GENERAL 
REPAIRMEN, ELECTRICAL-— 
MILLWRIGHT, for ųualified in- 
dividuals who hold a joumey 
men’s or who have a minimum 
of 5 years industrial mainte- 
nance experience. $5.06 per hour 
wage, plūs liberal benefits.
If ųualified apply Employment 

Office
KAISER ALUMINUM & 

CHEMICAL CORP.
FORT INDUSTRIAL 

PARKWAY 
5201 ENTERPR1SE BLVD.

TOLEDO, OHIO 43612

An Equal Opportunity Employer

NUT FORMERS
Good opportunity for experienced. 
Cold Nut Forming Machine Opera- 
tors. Prefer individuals who can setup 
or operate būt wiil consider advanced 
learners.

Worth Inveatigating

Apply

National Srew & MFG. Co.
8100 TYLER BLVD. 

MENTOR, OHIO
An F.qual Opportunity Employer 

(5052)

vėl

i •.

L‘4

kaip gerais 
pragaras grįs-

vietinio vargšo galvoso- 
pis.

Kaune, Onuškio gatvė 
Nr. 7 stovi bendrabutis. 
Gyventojai bombarduoja 
namų remonto brigadas 
skundais.

— Mūsų namuose nėra 
tvarkos, — rėkia to bend
rabučio gyventojai. — Pa
talpos nešvarios, nusu- 
kinėti dušų čiaupai, duji
nių viryklų rankenėlės, 
prausyklos vandens ap
semtos...

Gyvenimo sąlygos sun
kios, antisanitarinės. 
Bet gyventojams nėra

Pažadais, 
norais, 
tas. Sovietinio pavaldinio 
F. Luckaus viešas laiš
kas yra dokumentas, ro
dantis režiminės maši
nerijos santykį su bejė
giu pavaldiniu. Čia švie
čia visiška žmogaus des
peracija. Jis nebeturi 
kur kreiptis, kur skūstis 
kaip ginti savo buitinius 
poreikius. Laisvos visuo
menės tarpe tai tiesiog 
neegzistuojanti proble
ma, o sovietinės absurdi
nės buities sąlygose Luc 
kaus problema pasiekia 
žmogaus paniekinimo ze- kur kraustytis. Butųsto- 
nitą.

Iš Luckaus titulų, atro 
do, jis nėra tokia jau ne
reikšminga figūra. Jis tu
ri kaž ką artimesnio su 
statybiniais trestais. Ir 
ką bekalbėti apie menkes
nį už Luckaus titulus pi
lietį? Kaip toks apgins sa
vo reikalus, kaip jis ap
sigins nuo kiauro stogo 
krioklių? Nebent su ge
ru lietsargiu, jeigu tokį 
atras "gastronomokrau
tuvėje?

Kiauro stogo proble
mos bemaž visuotinės. 
iMiestas ir kolūkis dažnai 
maldauja lopyti stogus. 
Visad "statybos ir re
monto kombinatai" 
mina pažadais. Tai kaž 
koks užburtas ratas so
vietinėje statybos ir na
mų remonto praktikoje.

Tačiau nev’«,"'’,M>‘" tik
tai kiaurr yraso- dėl pačių gyventojų kal-

VVANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED

MILLING MACHINE
Man to operate milling machine. mušt 
do own setup. 5 years experience. 
hours 7 to 3:30 p. m. Fully paid 
hoapitalization and other benefits. 
Some overtime. Mušt be able to able 
to speak and read English.

Erickson Tool Co.
34300 SOLON RD.

SOLON, OHIO 44139
An £qual Opportunity Employer 

(50-56)

WANTED AT ONCE
EXPERIENCED

IST CLASS SKILLED

MACHINISTS

ra-

ka, bet orderio kitai gyve
namai patalpai neišdavi
mas , juo įkalina Onuškio 
gatvės bendrabutyje. Tai 
yra būdinga sovietinei 
buičiai.

Bendrabučio taryba ra
šinėja skundus ir remon
to reikalavimus, kurie ne
atranda dėmesio. Paga
liau seka viešas laiškas, 
kuris priverčia Kauno 
statybos trestą Nr. 2 at
kreipti dėmesį į bendra
bučio bėdas. Trestas su 
daro komisiją patikrinti, 
ar skundai teisingi.

Iš tikrųjų, atranda, kad 
sanitarinės bendrabučio 
sąlygos baisios. Bet at
randa ir bėdų priežastį, 
tai patys bendrabučio 
gyventojai nusukinėjo 
čiaupus, rankenėles, už
kišo kanalizaciją...

— Netvarka atsirado

Immediate opening on first 
shift, good starting rate and 

excellent fringe benefits.

Apply in person
THE

CYRIL BATH 
CO.

Aurora and Solon Rds. 
Solon, Ohio

An Equal Opportunity Employer 
(50-56)

MACHINE OPERATORS 
Severai men wanted for alltter. 
sheeter, ahear, splitter, book presą, 
and punch press.

GOOD HOURLY RATE 
EXCELLENT FRINGE BENEFITS 

MAX1MUM JOB SECURITY 
RUSSELL GASKET CO.

2917 E. 79th St.. Cleveland. Ohio 
Mušt be a high school grad 

Apply only in Person
Bring Diplomą to Mr. Stark 

(50-56)

FOREMAN 
(WORKING) 

For screw machine company. 
Mušt have ability and capable of 
running entire department. Steady 
work for qualified man.

Apply in Person 
THE MILLINGTON SCREW 

PRODUCTS CORP. 
8210 S. Stale Rd.
Millington, Mich.

Approx 28 Milės N. E. of Flint 
(50-56)

EXPERIENCF.D 
STF.EL PLATE FITTERS 

Good vvorking conditions. Fringe ben- 
efils and steady work.

Apply in Person
ACUTUS INDUSTRIES INC.

451 E. W1LSON ST. 
PONTIAC. MICH.

(50-56)

EXPERIF.NCED 
WELDERS

Good working conditions. Fringe ben
efits and steady work.

Apply in Person
ACUTUS INDUSTRIES INC. 

451 E. W1LSON ST. 
PONTIAC, MICH.

(50-56)



1972 m. birželio 28 d. DIRVA Nr. 50 — 3

ROMO KALANTOS PILĖNAI... (8)
THE uthuanian

NEWSPAPER

6907 SUPERIOR AVENUE, CLEVELAND, OHIO 44103 SUSIDEGINIMO
Telephone: (216) 431-6344

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CLEVELAND, OHIO « 
PUBLISHED TWO TIMES A WEEK EVERY WEDNESDAY ANE 
FR1DAY BY AMERICAN LITHUANIAN PRESS RADIO ASS N. VILTIS, 
INC, • SUBSCRIPTION PER YEAR »13.00 • SINGLE COPY IS CENTS.

EDITOR VYTAUTAS GEDGAUDAS
DIRVA IŠEINA TREČIADIENIAIS IR PENKTADIENIAIS • 

PRENUMERATA MEAMS $13.00, PUSEI METŲ $7.00 • ATSKIRO 
NUMERIO KAINA 18 CENTŲ « STRAIPSNIAI TRUMPINAMI IR 
TAISOMI REDAKCIJOS NUOŽIŪRA « NESPAUSDINTI STRAIPSNIAI 
GRAŽINAMI TIK AUTORIAMS PRAŠANT • PAVARDE PASIRAŠYTI 
STRAIPSNIAI NEBŪTINAI IŠREIŠKIA REDAKCIJOS NUOMONĘ • UŽ 
SKELBIMŲ TURINI IR KALBA REDAKCIJA NEATSAKO.

SOVIETINIO 'BEDALIO’
REALYBE

Sovietinė spauda turi 
liguistą palinkimą vaiz
duoti tariamą "sovietinį" 
žmogų kažin kokiu neį
tikimu herojumi, kuriam 
(virš asmeniškos laimės 
siekių) rūpi kolektyvo šie 
kiai, šalies ekonomika, 
socialistiški lenktyniavi
mai. Jam esą, terūpi 
tarybinę vėliavą kelti ant 
režimo stiebo vis aukš
čiau ir aukščiau...

Tai, savaime aišku, 
yra menkos vaizduotės 
fikcija. Tai gerai apmo
kamų rašytojų ir žurna
listų ganymasis rublių 
pievose. Realybė yra ki
ta. Realybė triuškina fik
ciją ir retkarčiais prasi 
veržia į viešumą, daž
niausiai pripuolamai.

Toks pripuolamumas 
yra skaitytojų laiškai so
vietinių laikraščių redak
cijoms. Savime aišku, į 
abejotino "kryptingumo" 
tonus redakcijos atsilie
pia tarybiniais pamokslė
liais. Bet tarybiniai pa
mokslėliai yra gerai 
apmokamų propagandis
tų duona, o desperaci
jos sklidini laiškai į re
dakciją yra atviri sovie
tinės tikrovės liudijimai.

Kaip ir reikia laukti, 
laiškų rašytojai nenori 
savo laiškų pasirašyti. 
Tarybinėje tikrovėje iš
didžiai pasirašomas tik 
tai toks laiškas, kuria
me į dausas keliamas re
žimas. Bet laišką, kuria 
me režimas kritikuoja
mas, pasirašyti pavojin
ga.

Bet "sovietinės teisy
bės ieškotojai" moka at
rasti ir anoniminių laiš
kų autorius. Tokius atra
dę "tiria", ar režimo 
kritikas pakankamai įsi
sąmonino komunizmo sta
tybos tikslus?

Kodėl Romas parinko ge
gužės keturioliktąją savo 
pasiaukojimo diena?

Išeivija linkus manyti, 
kad dienos parinkimui tal
kino Maskvoj laukiamas 
prezidento Nixono vizitas, 
šitaip spėja ir plačioji lais
vojo pasaulio spauda. Aukš
tojo svečio komplimentinis 
ir kompromisų ieškantis vi
zitas galėtų paskatinti Ro
mą susideginti vizito išva
karėse, gegužės keturiolik
tąją. Romas, be abejo, žino
jo iš spaudos ir radijo, kada 
Nixonas atskrenda Mask
von. Jis negalėjo atidėti su
sideginimo sekančiam sek
madieniui, nes laikas būtų 
suvėlintas. Jis negalėjo su
sideginti savaitės darbo 
dieną, nes netektų viešu
mos, kuri reikalinga stebėti 
jo protestą, patirti suside
ginimo prasmę. Darbo die
ną Kauno miesto parkas 
tuščias...

Tokie yra išeivijos sam
protavimai — yra ryšys 
tarp Nixono vizito ir Romo 
aukos. Tačiau gali būti ki-

dėlę sovietinę "laimę", 
nes aplinka sunki, skur
di ir nuobodi...

Nupyškėjęs į Anykš
čius Komjaunimo Tie
sos korespondentas-tar- 
dytojas atrado tikrąjį 
laiško rašytoją, kuris bu
vo pasirašęs Sigito Be
dalio vardu. Korespon
dentas neaiškino, kaip 
įprasta Amerikoje, kodėl 
gyvenimo sąlygos priver-Kau K17 tė Bedalį tokį laišką ra- ta’ artesne Romo tlkrovei 
šyti. Korespondentas ne
sirūpino nė pastebėti, 
kad jaunimas skęsta al
koholio potvynyje. Ta
čiau visą savo energiją 
Komjaunimo Tiesos ko
respondentas paskyrė su
niekinti Bedaliui.

Nelamingąjį jaunuolį, 
kurį žudė ir tebežudo so
vietinio gyvenimo chao
sas, Komjaunimo Tiesos 
korespondentas pristatė 
"įžuliu gero darbo rei
kalautojų", "pravaikšti
ninku", "girtuokliu darbo
vietėje", "verkšlento
ju"... Sovietinis reporte 
ris pavadino Bedalį "žmo 
gumi, kuris mėgaujasi 
bausmėmis, atliktomis 
už jo nusikaltimus".

Ilgą mandriausių nie
kinimų litaniją atskaitė 
Komjaunimo Tiesios ko
respondentas nelaimin
gam jaunuoliui tiktai už 
tai, kad šis, Bedalis, me
tė kritišką ir teisingą į 
sovietinės provincijos 
tikrovę, kurios poveikio 
auka jis pats tapo. Beda
lis — taip jis pasivadi
no — yra daugelio sovie
tinės tikrovės aukų epi
tetas.

Vienok ši tragiška is-

interpretacija. Gal būt Ro
mas nederino savo poelgio 
su tarptautinės politikos 
zigzagais. Jis gi buvo savo

torija (Komjaunimo Tie
sa, balandžio 12 d.) pri
statoma smerkiant nelai
mingą žmogų, be pastan 
gos tą žmogų gelbėti, be 
noro gelbėti daugelį pa
našių sovietine tikrove 
nusivylusių jaunuolių.

Anaiptol, laikraštis iš 
šaukiančiai rėkia:kokios 
teisybės ieškote, Sigitai 
Bedaliai? Savaime aiš
ku, kad šie bedaliai netu
ri tribūnos atsakyti, kad 
jie ieško prasmingo, svei
ko, laisvo gyvenimo...

Toli siekiančioji "ko
munizmo statybos" lete
na narkotikais užpila lais
vojo pasaulio jaunimą. 
Alkoholio potvyniu užpi
lamas bet kuris jaunuo
lių kritiškumas sovietinė
je valstybėje.

Kada sovietinis beda
lis mėgina priminti vie
šumai baisius girtavimo 
ir sąmonės nuodijimo fak
tus, toks bedalis apšau
kiamas ... valdžios prie
šu! (ar)

TAUTINĖS SROVĖS VEIKĖJU 
SUSIPAŽINIMO POBŪVIS

Taip atsitiko su Sigitu 
Bedaliu.

Balandžio mėnesįKom 
jaunimo Tiesa gavo laiš
ką (Sigito Bedalio pasi
rašytą) ant laiško voko ne
buvo atgalinio adreso. 
Tad laiškas laikytas ano
niminis.

Specialus Komjaunimo 
Tiesos korespondentas 
R. Žilevičius, pagal so
vietinio laikraštininko 
padėtį turįs teisę tirti 
įvykį, reikalauti milici
jos talkos ir daryti išva
das, prilygstančias teis
minio organo sprendi
mams, nuskubėjo įAnykš
čius, iš kur buvo išsiųs
tas Sigito Bedalio laiš
kas.

Sigitas Bedalis kriti
kavo sovietinio piliečio 
laimę ir "gyvenimo pras
mę". Jis atvirai prisipa
žino, kad sovietinė pro
vincija mirksta degtinė
je, kad degtinė yra kas
dienis darbo žmogaus pa 
lydovas, kad mažoje čer- 
kutėje sovietinis pilietis 
priverstas skandinti di-

Šių metų birželio mėn. pabaigoje ir liepos 
mėn. pradžioje Chicagoje įvyks eilė reikšmingų 
mums lietuviams parengimų — IV Tautinių šokių 
šventė ir laisvojo pasaulio Jaunimo Kongresas. Į 
tuos parengimus suvažiuos daug lietuviško jauni
mo ir svečių iš tolimesnių lietuviškų kolonijų.

Lietuvių Studentų Tautininkų Korp! Neo-Lithu
ania ir Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga jungia
si į šio sąskrydžio pasisekimą ir ragina savo na
rius bei kitus tautiečius gausiai dalyvauti.

Atvyks į Chicagą tuo metu nemažas skaičius 
LST Korp! Neo-Lithuania ir ALTS-gos narių ir 
artimų rėmėjų. Vieni iš jų dalyvaus programų 
išpildyme, kiti bus žiūrovai ir svečiai.

Tačiau ir vieni ir kiti jungsis į bendrą pasi
tenkinimą ir džiaugsmą, kad mes lietuviai parodo
me vieningumą ir esame lydimi tų pačių troškimų 
užtikrinti tremtyje lietuvybės išsilaikymą irneat- 
laidžiai siekti ir kovoti dėl Lietuvos išlaisvinimo.

L. St. Tautininkų Korp! Neo-Lithuania ir Ame
rikos Lietuvių Tautinės S-gos Valdybos, talkinin
kaujant tų organizacijų Chicagos padalinių valdy
boms, š.m. liepos 1 d., šeštadienį, rengia susipa
žinimo pobūvį ir kviečia savo narius ir rėmėjus, 
o ypatingai iš kitur atvažiavusius, atvykti į Lietu
vių Tautinius Namus, 6422 So. Kedzie Avė., Chica
go, ir būti šių organizacijų svečiais.

Tam tikslui Lietuvių Tautiniai Namai bus ati
daryti nuo 5 v. p.p. iki vėlybos nakties— taip, kad 
svečiai nebus suvaržyti su laiku čia dalyvauti ir 
pabendrauti su kitų miestų bendraminčiais, sma
giai praleisti laiką, o kas norės ir pasišokti.

aplinkos padarinys. Jis bu
vo komjaunuolis. Tad ir tos 
organizacijos svoris bei plo
tis jo sąmonėje negalėjo 
stovėti kažkur toli, atokiau, 
už tarptautinės politikos or
bitos. Komjaunimo organi
zacijos reiškimosi sfera tu
rėtų būti jam sava, artima, 
suprantama. Toje organiza
cijoje jis praleido daugelį 
metų. Jis, gal būt, įprato 
jaustis disidentu kaip tik 
komjaunimo orbitoje, drįsti 
kritikuoti, priešintis rusini
mo politikai, kuri be atodai
ros drasko lietuviškąjį kom
jaunimą. Likimo ironija, 
jis priklausė tai organiza
cijai, kuriai užkrautas efek
tingas vaidmuo deformuoti 
lietuviškąjį jaunimą ir pra
tinti jį paklusti maskvinio 
centro valiai. Per Komjau
nimą rusiškoji sovietizacija 
plačia banga skandina lie
tuviško savitumo saleles. 
Kaip tik gegužės keturiolik
toji buvo didelio rusiškai— 
partinio įvykio ženkle.

Vilniuje tą dieną vyko 
reikšmingos Visasąjunginės 
pionierių organizacijos ju
biliejinės iškilmės. Tai ne
buvo kokios lokalinės iškil
mės. Ne! Tas jubiliejines iš
kilmes suorganizavo Visą- 
junginis Komjaunimo Cent
ro komitetas. Tai buvo 
Maskvoje reziduoj a n č i o s 
Komjaunimo viršūnės susi
tikimas su prokomunisti
niais ir komunistiniais dele
gatais iš užsienio. Vilnius 
buvo parinktas toms stam
bioms partiniu požiūriu iš
kilmėms. Komjaunimo Tie
sa pagarbiai išskaičiuoja 
maskvinių komjaunimo va
dovų pavardes. Kartu su 
jais iš Maskvos atvyko ir 
pionierių atstovai.

Svečiu iš užsienio tarpe, 
buvo "pažangiųjų užsienio 
vaikų ir jaunimo organiza
cijų atstovai iš 36 valsty
bių”. Atvyko Vietnamo De
mokratinės Respu b 1 i k o s 
(Vietkongo) pionierių pir
mininkas, Demokra t i n ė 3 
Vokietijos Respublikos (Ry 
tų Vokietijos) delegacija, 
Čilės pionierių vadovė, 
Prancūzijos pionierių orga
nizacijos generalinis sekre
torius, Kongo Liaudies Res
publikos pionierių judėjimo 
vadovybės narys, Egipto 
"Naseriečių avangardo" at
stovai ...

Tą dieną Vilnius, kuris 
formaliai yra lietuviškojo 
komjaunimo centras, buvo 
paverstas Maskvos dalele. 
Parinkus tą miestą tarp
tautiniam komunisti n i a m 
suvažiavimui, buvo pabrėž
tas Vilniaus ir Lietuvos so- 
vietiškumas. Tai buvo agi
tacinės ir promaskvinės po
litikos prasiveržimas.

Lietuviai buvo savotiškai 
degraduoti. Savo sostinėje 
jie nebebuvo šventės šeimi
ninkai. Kiti atsibastę į jų 
namus rengė savo šventę. 
Net lietuvių atstovų nesi
matė partiniai - politiniai 
svarbių svečių sąrašuose. 
Dar daugiau: Tarybų Lie
tuvos pionierių delegacija 
tai dienai buvo nuskraidin
ta Maskvon, padėti 50 rau
donų gvazdikų prie V. Le
nino mauzoliejaus...

Savaime suprantama, kad 
tokia pastumdėliška Lietu
vos komjaunimo rolė lietu
vių komjaunuolių buvo sa
vaip suvokta, išaiškinta ir 
pasmerkta. Jau ne nuo da
bar lietuviškas komjauni
mas neturi jokios iniciaty
vos veikti, aklai paklusęs 
cirkuliarams iš Maskvos, ši 
politika įnoringu rokošetu 
erzina vis neprarastą tauti
nę lietuvių ambiciją. Todėl 
komjaunimo spaudiniai vis 
ieško, vis vaikosi buržuazi
nės praeities šmėklų lietu
viškojo jaunimo gretose. Ta

DIENA
raganų medžioklė vis ir vis 
gyva ir smarki.

Lietuviai jaunuoliai vis 
kaltinami dėl palinkimo į 
"feodalines" bei "smulkia
buržuazines" atgyvenas. Re 
liginė praktika ir įtartini 
proreligiški prasitarimai ne 
va laisvų debatų metu nuo
lat prikišami lietuviškam 
jaunimui. Sovietiniu žargo
nu tos atgyvenos vadinamos 
susitaikėliškumu, ideologi
ne aplaida, kryptingumo 
properšomis.

Per dvi ilgas dekadas lie
tuviškas jaunimas vis dar 
sunkiai suvirškinamas rie
šutas. Istorinės tautos kar
ta sunkiai įvaroma į blankų 
beistoriškumą. Tautinė dis
kriminacija ir rusų elemen
to privilegijos vis labiau 
žeidžia jaunųjų savigarbą ir 
ambicijas.

Galima galvoti, kad mas- 
kvinės komjaunimo iškil
mės Vilniuje kiekvienam 
komjaunuoliui atrodė reikš
mingesnės už tolimą ir efe
merišką Nixono vizitą Mas
kvoje. Galima spėti, kad Ro
mas vylėsi savo susidegini
mu sukrėsti Vilniaus suva
žiavimą, paveikti prolietu- 
višką komjaunimo sparną, 
priminti saviesiems, kad 
padlaižūniškas "susitaikė- 
liškumas su rusais" žudo 
lietuviškąjį savitumą. Mas
kvinio komjaunimo sauva
liavimas Vilniuje žeidė am
bicijas, erzino tautinę savi
garbą. Jaunimas ypač jaut
rus tokiai provokacijai...

Nixono vizitas galėjo su
stoti atokiau sąmonėje, o 
Komjaunimo iškilmės Vil
niuje skatinte skatino pro
testuoti, reikalauti laisvės 
lietuviškam savitumui. Pro
testas privalėjo būti sukre
čiančiai efektingas.

Romas galėtų susideginti 
Vilniuje. Bet tai gali būti 
tik teorija. Jaunam vyrui 
tektų vykti ten su degalais. 
Tai sunkus ir neparankus 
krovinys. Kiek tų degalų? 
Įvairūs šaltiniai patiekia 
įvairius davinius: trys ga
lionai, trys litrai, apie ga
lioną ...

Vilniaus aplinka jaunuo
liui kauniečiui nesava, sve
tima. Iš anksto pasirinkęs 
susideginimo vietą, gerą 
ekspozicijos aikštę, gal būt, 
jis negalvojo apie kelionę į 
Vilnių. Kas gi tokio akto 
nepastebės sekmadienio vi
dudienį, kada parkas pilnas 
žmonių? Kas gi apie tokį 
aktą neprabyls? Vilnius čia 
pat ir Visasąjunginės kom
jaunimo iškilmės turės atsi
skleisti jo liepsningo pro
testo ženkle!

Tuo protestų Romas įve
dė ir Įtvirtino komjaunimo 
masėje prolietuviškai gal

vojančią frakciją. Lietuvių 
jaunimo tarpe jau populia
rūs satelitiniai kraštai, kur 
rusinimas iškrinta iš apy
vokos, kur rusai bėra tiktai 
nuo visuomenės izoliuoti mi- 
litariniai daliniai. Tuo tar
pu rusų antplūdis Lietuvon 
(per tai ir rusinimas) lietu
viškam jaunimui pačios 
jautriausios temos, reikalin
gos priešinimosi ir protes
tų.

Be abejo, kad Kalantos 
protesto liepsna mažomis 
savo skeveldrėlėmis jau de
gė daugelio lietuviškų j t] 
komjaunuolių dvasioje. Nuo 
dabar tos liepsnos liežuvė
liai bus ryškesni, aitresni. 
Tačiau, tai dar nereiškia, 
kad susikurs kažkokia opo
zicija, prasidės į tautinį sa
vitumą atremtos kovos. Są
lygos tam nepalankios. Iš
eivijai tos sąlygos visiškai 
nesuprantamos. Tai ilgos 
distancijos strategija, in
stinktyvi, neišraunama ir 
atkakli.

Išeivijai atrodo, kad Ro
mo protesto liepsna buvo 
adresuotą plačiam pasau
liui. Bet šis laisvasis pasau
lis nepadėjo ir nepadės Lie
tuvai laisvę atgauti. Gal būt 
Romas riktelėjo saviesiems, 
savo aplinkai: rūpinkimės 
savo savitumu, savo laisve!

Juk lietuvių viltys "lais
vuoju pasauliu" senai su
dužo. Tas efemeriškas pa
saulis neteko pasitikėjimo. 
Rusų slegiami, "vadovauja
mi", degraduojami ir vis 
statomi į pastumdėlių pa
reigas, lietuviai jaunuoliai 
savaip noksta, savaip su
pranta išsilaisvinimą.

Lietuva — tai mes!
Prieš tą formulę soviete 

nė valdžia kovoja visomis 
jai įmanomomis priemonė
mis. Tai formulei suniekinti 
gegužės keturioliktąją Mas
kva parinko Vilnių, kur 
Komjaunimo iškilmėse Mas
kva buvo šeimininkė, o lie
tuviai tik pakenčiami įna
miai ...

Tą dieną Romas parinko * 
savo protestui...

(Bus daugiau kitame Dir
vos numeryje).

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

MILLWRIGHTS 
AND 

ELECTRICIANS 
Permanent position. Mušt be available 
for all shifts. Excellent fringe ben- 
efits. Journeynien or equivalent.

Apply in Person 
CHAMP1ON SPARK PLUG CO. 

20000 Connor Avė., Detroit, Mich. 
313-891-4040

An Equal Opportunity Employer 
______________________________________ (50-54)

OPERATING 
ENGINEER 

with first class refrift, and 3rd class 
stationary engineer tie. Full tintu 
per. job. Good wages and benefits. 
Phone Vic. Borden, Wilson Dairy. 
5255 Tillman Avė.,, Detroit, Mich. 
(313) TY 5-6000._______________(5O-54i

WANTED EXPERIEN€ED automntic 
chucking-machine operators. Secohd 
shift, good wages. fringe beneftls 

and vvorking condilions. Apply ai 
Auburn Heights Mfg. Co., 2481 
Leach Rd., Avon Township, north 
of Auburn Rd. belvveen Adams and 
Crooks. Auburn Heights, Mich.

<50-53)

GERIAUSIAI PAILSĖSI!' PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD-OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS
VILOJE

'AUDRONE’
87 East Bav Rd.. Osterville Cape Cod. Mass. 02655 

Tel. (Area 617) 128-8125
Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržu ir kt. 
dekoratyviniu medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.
Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 
(7 min. pėsčiom).
Geras lietuviškas maistas.

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 24 d. iki RUG
SĖJO 15 d. ir jau DABAR priimami užsukymai.

Kreiptis tiesiai į vilą AUDRONĖ adresu: JANSONAS 
— AUDRONĖ. P. O. Box 424, OSTERVILLE, MASS. 
02655. Tel. (Area 617) 428-8425.

Visi maloniai kviečiami atvykti Į šią gražiausią ir 
■didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.
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Pasižymėjusios moterys federalinėje tarnyboje. Trečia iš kairės Milda S. Baužienė.

MILDA ŠVOBAITĖ-BAUŽIENE iškili 

moteris federalinėje tarnyboje
Birželio 14 d. Roostertail 

restorane Detroite įvyko iš
kilmingi pietūs atžymėti 
septynias iškilias moteris 
federalinėje tarnyboje. Iš
dirbusios ilgesnį laiką fede
ralinėje tarnyboje ir sėk
mingai sujungusios profe
siją su šeimos gyvenimu, 
solenizantes apdovan o t o s 
aukso medaliais ir atitinka
mais pažymėjimais, daly
vaujant miesto valdžios, di
džiosios pramonės ir moks
lo įstaigų atstovams.

Iškilioje mokslinės profe
sijos kategorijoje atžymėta 
chemikė Milda švobaitė- 
Baužienė, istoriko Jono ir 
Janinos Švobų duktė. Ji dir
ba U. S. Food & Drug ad
ministracijoje kaip analiti
nė chemikė — vaistų spe
cialistė jau nuo 1961 metų. 
Prieš tai buvo pirma mer
gina chemikė General Mo- 
tors tyrimų laboratorijose, 
baigus chemijos mokslus 
Wayne valstybiniame uni
versitete. Ji buvo referentė 
Association of Official An- 
alytical Chemists, atspaus
dino mokslinių straipsnių ir 
mokė personalo narius savo 
ir kitose administracijose. 
Ji yra patarėja valstijos bei 
miesto policijoms, taip pat 
ir narkotikų biurui. Protar
piais ji yra vadovaujanti 
chemikė savo įstaigoje. Atei 

nančius metus ji praleis 
universitete, toliau besigi
lindama chemijoje specia
lios stipendijos dėka.

Milda švobaitė-Baužienė 
atliko labai daug tradiciškai 
vyriškoje profesijoje ir sa
vo pačios darbu bei talentu 
pasidarė iškili Detroito che
mikė. Turėjau progos ir aš 
išgirsti jos rimtus moksli
nius pranešimus. Po gineko- 
logos medikės Eugenijos 
Gurskytės - Paužienės, kuri 
savo srityje yra tiek pat 
garsi, Milda švobaitė-Bau
žienė yra naujas savaran
kiškas mokslo žmogus. Bet 
tai praauga Detroito ribas 
ir turi reikšmės visai Ame
rikai.

Saulius šimoliūnas

DETROIT
• Autobusas Į Tautinių 

Šokių šventę Chicagoje jau 
nusamdytas. Išvykstama lie 
pos 2 d., 6 vai. ryto nuo šv. 
Betricijos bažnyčios (17235 
Mt. Vernon) Southfielde, 
kur vyksta Dievo Apvaizdos 
parapijos pamaldos.

Chicagoje būsime apie 12 
vai. Po šokių programos 
grįžtame namo. Yra susi
tarta su klebonu, kad auto
mobilius bus galima palikti 
visai dienai pastatymo aikš
tėje.

DIRVA

Visiems vykstantiems yra 
užsakyti ir įėjimo bilietai į 
šventę. Dar yra kelios vie
tos ir suinteresuoti skubiai 
turi susisiekti su Jonu Ur
bonu tel. 435-4786 arba Al
bertu Misiūnu tel. 841-3026.

• Antanas Pauža birželio 
12 d. baigė Thomas Cooley 
gimnaziją ir buvo pirmasis 
iš 375 mokinių. Baigė Mag- 
na Cum Laude ir toje gru
pėje be jo dar buvo tik 4 
kiti mokiniai.

Antanas Pauža yra sūnus 
daktarės Eugenijos ir Vla
do Paužos. Antanas ne tik 
dėl gero mokymosi, bet ir 
dėl futbolo yra gavęs garbės 
pažymėjimų ir laimėjęs per
einamą dovaną — statulą.

Buvo National Honor So
ciety ir lotynų kalbos būre
lio vadovas. ALMA Univer- 
sity, Michigan studijuos 

matematiką, kur yra pa
kviestas futbolo komandon, 
kuri yra viena iš stipriau
sių.

Antanas, kuris pagal mo
tiną, yra trečios kartos lie
tuvis. nevengia viešai ir su 
savo lietuviais draugais kal
bėti ir kovoti dėl Lietuvos 
laisvės.

Jo mamytė čia gimusi lie
tuvaitė Eugenija Gurskytė- 
Paužienė, didelė patriotė ir 
daug dirbusi dėl Lietuvos 
laisvės. Dirbo tremtinių 
įkurdinimo komitete ir to 
komiteto pastangomis buvo 
atitraukta iš Vokietijos ir 
Amerikoje įkurdinta 170 
šeimų.

Daktarės Eugenijos Gurs- 
kytės-Paužienės kabinetas 
yra didžiausiame Detroito 
pastate Fisher Buildinge.

Antano tėvas Vladas Pau
ža — visuomenininkas, at
kaklus kovotojas dėl Lietu
vos laisvės, vra lituanisti
nės "Aušros” mokyklos ve
dėjas.

• "Sidabrinė Diena", ku 
ri su dideliu pasisekimu 
praėjo Chicagoje, atva
žiuoja Detroitan ir Čia 
lapkričio 18 d. Crest- 
wood mokyklos auditori
joje bus suvaidinta.

Lapkričio 19 d. Lietu
vių Namuose įvyks L F 
dešimtmečio minėjimas 
su vaišėmis.

• ALT S-gos Detroito 
skyrius liepos 9 d., 12 vai. 
p.p. W. J. Adams sodyboje 
rengia išvyką-suvažiavimą.

ALT S-gos nariai ir sve
čiai kviečiami atsilankyti į 
šį p.p. Adams sodyboje 
įvykstantį suvažiavimą ir 
jaukiai praleisti visus vi
zuojančius gamtoje dieną.

• Dievos Apvaizdos para
pijos bažnyčia ir Kultūrinis 
Centras pradėti statyti. 
Šioms statyboms paremti 
praeitą savaitę Fene ir Vin
cas Ruseckai paaukojo 100 
dol.

• Kongresmanas William 
S. Broomfield įnešė į JAV 
kongresą rezoliuciją, kurio

je siūlo, kad per radiją Free 
Europos būtų transliuoja
mos programos ir į Pabalti
jo kraštus — Lietuvą, Lat
viją is Estiją. Tą jis padarė 
paskatintas Pabaltiečių Ko
miteto Detroite. Kaip žino
me, iki šiam laikui Free Eu
rope radijo atsisakydavo 
duoti lietuviams programą. 
Rašykime laiškus ir kitiems 
kongresmanams, kad jie* jo 
siūlymą paremtų.

• Dr. Kęstutis Keblys pa
kviestas Lietuvių Bendruo
menės lituanistinės mokyk
los vedėju.

A. Grinius

MACHINE SHOP FOREMAN
A position exists immediately for a foreman to supervise 
machining operations utilizing the following types of equip- 
ment

MILLING MACHINES
LARGE DRILLS
TURRET LATHES
SLOTTERS

Qualified applicant will be dynamic, people oriented, and 
have the ability to get the job done. Sent resume to:

WILLIAM ADAMS
THE LUNKENHEIMER COMPANY

P. O. Box 14360, Cincinnati, Ohio 45214
WE ARE AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYES

(50-53)

JOB SUPERVISORS 
CREW FOREMEN 
FIELD TECHNICIANS 
LINEMEN
Sylvonia Technicol Systemj, Ine., ha, openingi for experience<l CATV 
Personnel listed obove to work in various location, in Northeast, Mid- 
east, and Mid-west U.S. Top wages plūs weekly per diem. Mušt be free 

to travel.
Please telephone COILECT, Mr. D. Georgės, Sylvonia Technieal Systems, 
Ine., Walthom, Mass. Tel.: (417) 890-9200, Ext. 131.

SD 5VLVANIA
INCORPORATED

An Equol Opportunity Employer M/F (50*54)
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wanted EXPERIENCED

PRESS BRAKE AND 
LAYOUT MEN 

INDUSTRIAL SHEET METAL 
Top wages
Overtime 

Blue Croaa 
Llfe insurance 

I I Holidays 
Profit Shering 

BLUE WATER FABRICATORS INO. 
36401 Groesbeck, Mt. Clements, Mich. 

313-293-8290
(50-52)

MACHINISTS
EXPER1ENCED OPERATORS ON: 

BR1DGEPORT M1LL 
HARD1NG CHUCKER 

LATHE 
GR1NDERS 

Precision machine shop 
FULL FRINGE1 BENEFITS 

APPLY IN PERSON 
PARK MANUFACTUR1NG 

25851 TrowbridRe, Inkster, Mich. 
(I Blk S. of Michigan, West of 

Beech Daly) 
(50-52)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
VUO&TO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

VYTAUTAS ALANTAS

SAULĖ URVO DUGNE
Ištrauka iš naujos knygos 'Amžinasis Lietuvis"

(7)
— Labas, Jūrate! — aš nusijuokiau galvoda

mas, kad mane aplankė kokia vietinė gražuolė, 
nors ir sunku buvo patikėti, kad mažo miestelio 
džūkė būtų buvusi tokia drąsi. — Atsargiai, ap- 
versi mano laivą, — ji užsigulė ant laivelio kraš
to.

— Tai kas? Ar nenorėtum nerti su Jūrate į 
gintarinius rūmus ežero dugne?

— Ne, nenoriu, geriau tu plauk įkrantąir ap
lankyk mano pilį...

— Undinė negali plaukti krantan pas mirtin
guosius, geriau nerkime įmano rūmus, —ir sulig 
tais žodžiais ji taip pasviro ant laivelio krašto, kad 
jis apsivožė ir aš su savo meškere atsidūriau van
denyje. Undinė kvatodamasi nuplaukė ežero vi- 
durin.

— Tas regėjimas įstrigo man galvon. Ėmiau 
svajoti apie ją. Be to, mane intrigavo, kas ji galė
tų būti. Vis žvalgiausi į kitą krantą, bet ji nesiro
dė, tartum iš tikrųjų būtų nugarmėjusi ežero dug
nan. Iš savo dzūko sužinojai, kad šeštadienio vaka

rą rengiamos miestelyje vakaruškos. Apsirengiau 
kiek įmanydamas padoriau ir perplaukia ežerą lai
veliu. Vakaruškos kaip vakaruškos, dzūkų jauni
mas trankiai šoko, bet jos ten nebuvo. Tik į pačią 
pabaigą, kai aš nusivylęs rengiausi grįžti atgal, 
staiga pamačiau ją tarpduryje. Ji smalsiai dai
rėsi po salę, lyg ko ieškodama.

— Labas, Jūrate! — aš priėjau prie jos.
— Labas, Kastyti! Aš taip ir maniau: atėjai 

manęs ieškoti, pasiilgai? — jos akyse švysčiojo 
žaismingi žiburėliai.

— Dieną naktį ilgėjaus, — atsakiau, derinda
masis prie jos tono. — Užmiršai mane? Plaukime 
į mano pilį!

— Galiu palydėti tave tik iki laivelio.
— Mes ėjome pakrante taukšdami visokius nie 

kus. Dar nebuvau sutikęs tokios moters: ji buvo 
paprasta, draugiška, drąsi, sakyčiau, per drąsi ir 
inteligentiška. Prie laivelio aš pagriebiau ją ant 
rankų ir mėginau įsodinti, bet ji vikriai iš mano 
glėbio išsinėrė ir pabėgėjusi sušuko:

— Atsimink, kad jūros karalaitės paprastas 
mirtingasis pagrobti negali!

— Kada ateisi?
-- Kai išmuš likimo valanda! -- ji garsiai 

nusijuokė ir dingo tamsoje.
— Aš žinojau, kad ji ateis, laukiau jos nekant 

raudamas ir vieną karštą vidudienį sulaukiau. Pa
mačiau ją atplaukiančią iš tolo ir pasislėpęs krū
muose žiūrėjau kas bus. Ji išlipo į krantą, galima 
sakyti, nuoga, tik jos krūtis dengė siaui aedžia- 

gos juostelė, o ant strėnų laikėsi glaudės, kurias 
gal tik iš tolo galėjai pavadinti maudymosi kostiu
mu. Išbėgi, ilgakojė, sportinio tipo Diana smalsiai 
dairėsi, atsistojusi ant kranto.

— Labas, Jūrate, ir būk pasveikinta mano pi
lyje, — tariau jai, išlįsdamas iš krūmų.

— Labas, Kastyti! Matau, tu manęs laukei 
ir net mano garbei laužą sukūrei, — ji žvilgtelė
jo į ugniavietę, kur ant labai primityvaus trikojo 
mažoje keptuvėlėje čirškėjo žuvis. — Net ir vai
šes paruošei! Noriu paragauti tavo skanumynų. 
Kol perplauki per tą jūrą, atsiranda apetitas. — 
Pasismeigusi ant pagaliuko, ji perkando viefią žu
velę ir tuojau išspiovė. — Liepk nukirsti galvą 
savo virėjui, pilies valdove, jis tau kepa sušviriku- 
sią žuvį. Gerai, kad prieš išplaukdama užkandau 
savo gintaro pilyje.

— Kokių dovanų man atgabenai iš savo rū
mų?

— O jis laukė dovanų, aš žinojau, kad jis lau
kia dovanų! Vergai, neškite mano dovanas į pilį 
— ji valdingai mostelėjo ranka tariamiems tar
nams ir pati dingo palapinėje. — Tu lūktelėk, kol 
dovanos bus išvyniotos, — dar ji reikšmingai 
šyptelėjo, iškišusi galvą pro brezentą. Kai aš be
veik pridurmais įžengiau į palapinę, Jūratė visai 
nuoga gulėjo išsitiesusi ant mano guolio, lūkes
tingai šypsodamasi ir tiesdama į mane rankas.

— Pasiutusi merga! — Poška lyžtelėjo sau
sas lūpas.

(Bus daugiau)
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KŪRYBA IR MOKSLAS
BOSTONO KULTŪRINIAI

SUBATVAKARIAI
Trylika kultūrinio darbo 

sezonų! Gana greitai irstan
čiame, tarpusaviu nesusi
pratimų pelkėn grimsta'n- 
čiame gyvenime tokie veik
los barai yra akivaizdus 
ženklas, kad dar turime pa
stoviai rusenančių kultūri
nių židinėlių, turime ir žmo
nių, kurie tokio pobūdžio 
darbams nesigaili savo jėgų 
ir laiko. Bostono lietuvių 
kultūriniai subatvaka r i a i 
yra vienas tokių židinėlių, 
tvirtai ir gaiviai liepsnojąs 
trylika darbo metų.

Gegužės 20 d., 8 vai. vak., 
ALT S-gos Bostono sk. na
muose, svečias iš Clevelan
do dr. Juozas Jakštas 
skaitė įdomią ir kruopščiai 
parengtą paskaitą, kurią 
galima taip aptarti: Lietu
vių ir gudų santykiai laiko 
tėkmėj. Po paskaitos, kaip 
jau nuo seno Kult. Subatva- 
kariuose įprasta, prelegen
tas susilaukė eilės klausi
mų, išsivystė įdomus pokal
bis mūsų retai teliečiama 
tema. Tuo tarpu gudai ar 
baltarusiai, matyt, Maskvos 
"planuotojų” nuolat pakur
stom!, simptomingai susir
go; itin keista nacionalizmo 
ir imperializmo liga — da
bar jau jie savinasi ne tik 
senąją Lietuvos sostinę Vil
nių ir gana plačias etnogra
finės Lietuvos sritis, bet ir 
mūsų didžiuosius kunigaikš
čius ! Kai į visa tai žvilgte
ri, nenorom pasidarai išva
dą: Vis dėlto, visi mūsų 
kaimynai slavai yra ypa
čiai prasto "gatunko” kai
mynai ...

Kai kult, subatvakariai 
savo tryliktąjį sezoną baigė 
istorine dr. J. Jakšto pa
skaita, tai pamėginkim "is
toriškai” pažvelgti ir į pa
čius subatvakarius, į jų pra
mintą taką per nubėgusį 
laiką.

Pati didžiausia paskata, 
pats gyvybingiausias aksti
nas, kėlęs kult, subatvaka- 
rių steigimo mintį ne vienoj 
galvoj (anuomet tuo reika
lu ypačiai sielojosi jau mirę 
žmonės — dail. Vikt. And
riušis ir visuomenininkas 
Just. Vaičaitis) — tai ALT 
S-gos Bostono sk. namai, 
kaip jau ne kartą rašyta, 
vieninteliai tokie visoj ame
rikinėj Lietuvoj. Turėti to
kius gražus namus ir laiky
ti juos paskendusius tamsoj 
— daug kam atrodė kaip 
nusidėjirpas.

Kilo įvairių sumanymų, 
tačiau renginių forma vis 

inž. Edm. Cibas, pasižymė
jęs lakiu ir sąmojingu žo
džiu, sudarančiu jaukią va
karonių nuotaiką. Du plius 
devyni, t. y., ištisus vienuo
lika sezonų Kult, subatva- 
karių programų, organizato
rius ir vadovas buvo St. 
Santvaras (tik tais atve
jais, kai jis turėdavo kur 
nors iš Bostono išvykti, jį 
pavaduodavo a. a. poetas 
Faustas Kirša). Santvaruo- 
se buvo sustoję ir, tur būt, 
95% prelegentų bei subat- 
vakarinių programų atlikė
jų. Kiti komisijos nariai, 
kiekvienas atskirai atidavęs 
renginiams gausią darbų ir 
laiko duoklę, buvo šie ALT 
S-gos Bostono sk. žmonės 
(abėcėlės tvarka): Alek
sandras Griauzdė, Leonas 
Lendraitis, Vladas Mickū- 
nas, Ona ir Antanas Vilė- 
niškiai. Kai kurie jų, pvz., 
Ona Vilėniškienė, jau yra 
parengimų naštą nešę visus 
tuos trylika sezonų!

Prieš porą metų Kult, su- 
batvakarių rengėjus sukrė
tė vidinė "revoliucija” — iš 
komisijos pasitraukė pirm, 
inž. Edm. Cibas, programų 
organizatorius ir vadovas 
St. Santvaras, iždininkas ir 
visuomet išmintingų pata
rimų davėjas Vladas Mic- 
kūnas, o netrukus mirtis iš
sivedė ir mielą žmogų Ant. 
Vilėniškį. Tačiau toji "revo
liucija”, jei bandysim būti 
tikslesni, vadintina Kult, 
subatvakariams rengti ko
misijos atsijauninimu, jau
nesnių žmonių pateikimu į 
darbą. Pora tikrai sėkmin
gų sezonų, berods, ir nusi
gandusius įtikino, kad pa
reigos žmonių, sugebančių 
gerai ir tokį gana subtilų 
darbą dirbti, Bostone mes 
dar nestokojam.

Pasitraukusių vieton atė
jo šie bostoniečiai: k-jos 
pirmininku inž. Romas 
V e i t a s , programų va
dovėmis studentės Birutė 
Vaičjurgytė ir Lai
ma Antanavičiūtė, 
iždininku Juozas Bak
šys. Kiti k-jos nariai li
ko tie patys — Al. Griauz
dė, L. Lendraitis, O. Vilė
niškienė.

St. Santvarui pasitrau
kus, tikrai nelengva našta 
atiteko dabartiniam k-jos 
pirm. inž. R. Veitui — jis 
pats, žinoma, bendradarbių 
talkinamas, turi organizuo
ti parengimų programas, 
kviesti programų atlikėjus,

dar nesidavė atrandama. 
Pagaliau buvo sudaryta 
Kult, subatvakariams reng
ti komisija, mažas, bet ne
priklausomas veiks
nys Bostono lietuvių bend
ruomenėj. Ir renginių min
tis netrukus gavo konkretų 
pavidalą: kiekvienas lietu
vis, nepaisant kuriam mū
sų visuomenės sparnui jis 
priklausytų, jeigu tik jis 
turi ką įdomaus pasakyti 
apie liet, tautos mokslą ir 

< meną, apie jos kultūrą, yra 
maloniai kviečiamas ir lau
kiamas kaip prelegentas ar 
kaip kurio kito pobūdžio 
programos atlikėjas. Atro
do, kad toji "nepriklauso
ma” renginių mintis ir lėmė 
Kult, subatvakarių ilgą am
žių, žinoma, tą "ilgą" ta
riant su šypsena.

Porą metų Kult, subatva
kariams rengti komisijos 
pirm, buvo velionis Just. 
Vaičaitis. Laike tų dviejų 
metų, apvalkiotu įvaizdžiu 
tariant, ratai ir buvo užkel
ti ant bėgių. Kitus devynis 
metus komisijos pirm, buvo

rūpintis jų pasitikimais ir 
prieglauda. Per vienuolika 
metų retai kada Kult, su- 
batvakarį praleidęs, inž. R. 
Veitas, matyt, stipriai įsi
jautė į renginių dvasią, jų 
stilių ir polėkius. Dviejų 
metų darbo rezultatai rodo, 
kad jis pats, t. y., inž. R. 
Veitas, ir jo vadovaujama 
k-ja savo pareigas, savo už
davinius atliko pagirtinai 
puikiai. Renginių progra
mos buvo įdomios, įvairios, 
aukšto mokslinio ar meni
nio lygio, ne vienu atveju 
s u s p i ndėjusios jaunystės 
gaivumu ir veržlumu. Jei 
viena ar dvi paskaitos su
kėlė kontroversinių nuomo
nių, tai ir tas gerai, nes gi 
nuo seno žinoma, kad susi
kryžiavusios nuomonės pa
deda lengviau ir pačią tie
są atrasti.

Teisybė, pačiam inž. R. 
Veitui netenka rūpintis pro
gramų vadovavimu, tam 
aarbui pasirengia ir tikrai 
gerai jį atlieka L. Antana
vičiūtė ir B. Vaičjurgytė, 
abi šaunios merginos, jau 
spėjusios įspausti į liet, 
kultūrinius rūpesčius, abi 
nestokojančios lakaus, ir 
patrauklaus žodžio (beje, 
dr. J. Jakštą klausytojams 
parinktu žodžiu pristatė 
Myk. Drunga). Jei atsigrį- 
šim į skaičius, Birutė Vaič
jurgytė savo kolegę Laimą, 
berods, bus pralenkusi, di
desniam kiekiui vakaronių 
tikrai gražiai vadovavusi.

Aišku, trylika metų nėra 
kažin kokia ten amžinybė. 
Bet tą tryliką padauginkim 
maždaug iš aštuonių su pu
se; atsakymas, man rodosi, 
pasakys, kad Bostone per 
tą laiką jau buvo surengta 
maždaug 112 kult, subatva- 
karių! Iš arčiau pažvelgę, 
tur būt, nesunkiai pamaty- 
tumėm, kad renginių pro
gramos dominuoja paskai
tos įvairių mokslo šakų ir 
kultūros temomis. Tačiau 
Bostono "subatvakarinin- 
kai” yra surengę atskirų 
asmenų pagerbimų, poezi
jos ir muzikos vakarų, dai
lės parodų, net dramos vai
dinimų. Visa tai krūvon su
dėjus, berods, ir trylika su
spindės aukso raidėm ...

Inž. R. Veitui ir jo vado
vaujamai Kult, subatvaka- 
rių komisijai, įžengusiems 
i keturioliktojo sezono lau
ką, sėkmės, darnos, saulės 
ir stiprybės(t. st.) 

KUN. KĘSTUTIS A. TRIMAKAS 

- NAUJAS DAKTARAS

Dr. kun. Kęstutis Trimakas

Kun. Kęstutis A. Trima
kas Chicagos Loylos tniver- 
sitete po keleto įtemptų stu
dijų metų įsigijo daktaro 
diplomą, kuris jam buvo 
įteiktas per iškilmingas ce
remonijas birželio lo d. 
Taigi, negausių lietuvių 
daktarų (PHD) tarpan įėjo 
dar vienas lietuvis moksli
ninkas.

Jis parašė disertaciją te
ma: Altruism as a function 
of self-concept and sočiai 
influence — Altruizmas 
kaipo savisąvokos ir socia
linės įtakos funkcija.

Prieš tai dr. K. A. Trima
kas parašė mokslinį darbą 
paimdamas temą iš lietuvių 
gyvenimo — Sočiai atti- 
tudes of Lithuanian immi- 
grants in the United Statės: 
a comparison betvveen Older 
and Younger Generation — 
Vyresniosios ir jaunesnio
sios lietuvių išeivių kartų

socialinė laikysena.
Dabar naujas daktaras 

atlieka internatą Veteranų 
Administracijos Ligoninėje

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos rytinio pakraščio skyrių suvažiavimo, Įvykusio birželio 4 d. 
p. J. ir E. Sirusų sodyboje, Kingvvood, N.J., grupė dalyvių. Prieky sėdi ■ a. Vakselio nuotrauka

Dovmey, III., ir rudenį per
sikels į Veteranų Ligoninę, 
esančią Chicagos vakarinė
je dalyje. Internatą užbaigs 
maždaug po metų. Jis dirba 
klinikinės psichologijos sri
tyje.

Dr. K. A. Trimako var
das jau gerai žinomas mū
sų skaitančiai visuomenei. 
Prieš grįždamas į univer
sitetą studijuoti jis keletą 
metų redegavo jėzuitų lei
džiamą populiarų žurnalą 
"Laiškus Lietuviams". Jis 
pasirodė esąs gabus žurna
listas: "Laiškus Lietu
viams” jis gerokai perre
formavo, sakytume, sumo
dernino tiek turinio, tiek 
technikinio apipavidalinimo 
atžvilgiais ir padarė leidinį 
labiau pritaikyta šių dienų 
skaitytojo reikalavimams. 
Savo straipsniais jis užsire
komendavo kaip rimtas, 
aukštos kultūros ir plačios 
erudicijos plunksnos dar
buotojas.

Dr. K. A. Trimakas pri
klauso mūsų jaunajai kar
tai, dar laisvoje Lietuvoje 
gimusiai, bet jau augusiai 
ir mokslus ėjusiai išeivijo
je. Tos kartos šviesuomenei 
dar nėra jokio pavojaus nu
tautėti ir gimtąją kalbą iš
keisti j svetimąją.

Diplomo įsigijimo proga 
"tetos" jam suruošė Chica
goje šaunų priėmimą, j ku
rį suvažiavo visa mūsų gi
minė. Buvo atvykusi iš Put- 
namo ir jo motina sesuo 
Rita. (Tarp kitko pastebė
tina, kad Kęstutis yra mano 
seserėnas). Taigi, per pri
ėmimą aš jį paklausiau, ar 
jis ketina ir toliau bendra
darbiauti lietuvių spaudoje 
ir aplamai ar "neišnyks" iš 
lietuvių visuomenės? Jis at
sakė, kad lietuvių visuome
nėje jis ir toliau ketina dar
buotis, kiek jam leis laikas. 
Tikrai, mums būtų gaila jo 
netekti...

Dr. K. A. Trimakas yra 
atviro proto, savarankaus 
galvojimo ir humanistinių 
polinkių vyras. Jis ir savo 
disertacijai temą pasirinko 
apie altruizmą. Kartą aš jį 
paklausiau, kodėl jis pasi
rinko studijuoti psichologi
ją. Jis atsakė, kad norįs pa
dėti žmonėms ... Tikrai, 
šiais laikais patarėjų, gy
dančių dvasinius žmogaus 
negalavimus, gal būt, ne
mažiau reikia, kaip kad gy
dančių kūno ligas.

Linkėtina naujam dakta
rui sėkmės dirbant darbą, 
kurį, jo paties žodžiais ta
riant, jis labai mėgstąs ...

Vyt. Alantas

TAUTINĖ SPAUDA
EMILIJA ČEKIENĖ

iMes dažnai kalbam ir 
rašom apie informaciją, 
jo reikšmę itin išeivijo
je norint populiarinti ir 
palaikyti gyvą Lietuvos 
bylos klausimą mūsų pa
čių ir svetimųjų tarpe. 
Per 30-tį svetimuose 
kraštuose gyvenimo me
tų buvom įsteigę infor
macinių centrų ir vėl 
juos uždarę. Buvome su
tarę, kas yra labiau kom 
petentingas tas informa
cines pareigas atlikti.

Ilgiausiai tos srities 
veikla rūpinosi Ameri
kos Lietuvių Taryba, iš
laikydama New Yorke 
net specialią įstaigą in
formacijos centru vadi
namą. Vėliau tą įstaigą 
jau suprastintoj formoj 
perkėlė į Chicagą, oNevv 
Yorke didžiausią infor
macinį darbą ėmė vykdy
ti. Vlikas, leisdamas El
tos biuletenius lietuvių, 
anglų, vokiečių, prancū
zų, italų, ispanų ir ara
bų kalbomis. Vlikas infor 
macijai išleidžia apie 25. 
000 dol. per metus.

Šalia tų pagrindinių ap 
mokamų informacinių 
šaltinių ne mažiau toje 
srityje atlieka ir daugu
ma organizacijų leisda
mos laikraščius, žurna
lus, knygas, biuletenius, 
brošiūras ir šiaip apie 
svarbiuosius Lietuvą 
liečiančius reikalus 
trumpai aprašytus infor 
macinius lapelius,dalina
mus tam tikromis progo 
mis. Didelį įnašą sveti
mųjų informacijai atiduo 
da ir paskiri asmenys 
savo privatine iniciaty
va siųsdami telegramas, 
laiškus, savo krašto va
dovaujantiems asme
nims ir spaudai.

Žinoma, daug tų la
pelių, brošiūrų ir netbiu 
letenių nueina tiesiai į 
krepšius neskaityti, kaip 
ir gatvėse dalinami atpi
gintų prekių išpardavimo 
reklaminiai skelbimai, 
kuriuos gavėjas čia pat 
nepažvelgęs numeta. Ta
čiau, jeigu prekybininkai 
tą metodą nuolat kartoja, 
reikia manyti, kad jiems 
apsimoka, matyt vieni 
numeta, kiti paskaito ir 
įsigilina į turinį. Taip 

pat panašiai būna ir su 
mūsų lapeliais bei bro
šiūrom.

Asmeninės iniciaty
vos lietuvių naudai ne kar 
tą parodo ir svetimieji 
su lietuviais neturėdami 
net jokio kontakto. Nese
niai man teko skaityti iš 
vieno japono Tokio uni
versiteto profesoriaus 
Ikuo Murata Manyland 
Books leidyklai rašytą 
laišką, kuris paskaitęs 
anglų kalba tos leidyklos 
išleistas lietuviškas pa
sakas ir "Lithuania 700 
Years" apie Lietuvą, nu
tarė tas pasakas išvers
ti į japonų kalbą ir pra
šė daugiau atsiųti lietu
viškų knygų. Jis rašė 
kad, tur būt, jis esąs vie 
nintelis japonas mokąs 
lietuviu kalbą ir turįs 
lietuviškų knygų savo bib
liotekoje. Lingvistiką stu 
dijavęs Anglijoje ir ki
tur Europoje. Išvertęs 
"Eglė žalčių karalienė" 
atsiuntė parodyti kaip 
laužoma vienoj pusėj pus
lapio spausdinant japo
nišką, kitoj lietuvišką 
šriftą.

Kalbant apie svetimų
jų informaciją, negalima 
nutylėti ir Lietuvos Ne
priklausomybės Fondo iš 
leistos "Lithuania 700 
Years", kurios dvi laidos 
2500 eg. jau išsibaigė ir 
didžiausias skaičius nu
ėjo į svetimųjų rankas jų 
pačių pageidavimu ir dau
giausia įsigijo ne tik Ame 
rikos, bet ii’ kitų kraštų 
bibliotekos per Manyland 
Books leidyklą, kur vie
noj bibliotekoj atrado ir 
aukščiau minėtas japo
nas ir tada pats užsisa
kė sau. Čia paminėtina ir 
S. Zobarsko vadovauja
ma leidykla per 10 metų 
išleidusi apie 40 anglų 
kalba lietuviškų leidinių 
savo asmeniška iniciaty
va ir pastangomis.

Aplamai, informacija 
nėra įmanoma be spau
dos, radijo ir televizijos. 
Juk be jos visas laisva
sis pasaulis nebūtų žino
jęs nei apie paskutinius 
kelių metų okupuotos Lie 
tuvos tragiškus įvykius,

(Nukelta į 6 psl.)
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jei ne aukščiau minėtos 
informacinės priemo
nės. Betgi spauda vaidi
na didžiausią vaidmenį. 
Per radiją ar TV išgirs
ti apie įvykį, bet visų de
talių ypač vardų nespėji 
įsidėmėti, kuriuos daž
nai neteisingai ištaria 
svetimomis kalbomis. 
Taip buvo su Simu Kudir
ka, taip dabar su Romu 
Kalanta. Informacija 
spaudoje yra tikresenė, 
išliekamesnė, įrodanti ir 
pakartojama.

Kaip svarbi ir būtina 
Lietuvos laisvės atstaty
mo klausimais informa
cija svetimomis kalbo
mis, taip nei kiek ne ma
žesnės reikšmės yra ir 
mūsų lietuvškoji spau
da.

Mūsų spaudos dėka 
lietuvių tauta buvo pa
ruošta Lietuvos atgimi
mui iš Rusijos caro prie
spaudos, sukilimams 
1831, 1863, 1905 ir 1918 me
tais pagaliau laimėjusi, 
kada lietuviškas spaus
dintas žodis visu gajumu 
suklestėjo per 22 nepri
klausomo gyvenimo me
tus. To laikotarpio jauno
ji karta buvo laimingiau • 
šia, nes augo ir brendo 
laisvame savo krašte,sa
vų mokslo institucijų pa
vėsyje, matydama krašto 
didelę pažangą ir kultūri
nį klestėjimą. Todėl sa
vaime persiėmė tėvynės 
laisvės principais be 
dirbtinio įsąmoninimo, 
be ko nepasienama oku
puotam krašte nei išeivi-

NAUDOKITĖS PROGA — SKRISKITE 
PAPIGINTA KAINA Į LIETUVĄ 

RUDENĮ IR ŽIEMĄ
Walter Rask-Rasčiausko vadovaujamas Ameri

can Travel Service Bureau šiais metais yra suorga
nizavęs daug grupinių kelionių j Lietuvą.

Jis pirmasis pradėjo organizuoti ekskursijas ir 
tą darbą sėkmingai tęsia jau 11 metų. Jo keliones 
tvarkingai suplanuotos ir visuomet vyksta sklandžiai.

Dar yra kelios vietos sekančiose ekskursijose: 
CHICAGA-NEW YORK SPALIO MĖN. 2 D. — 

15 dienų kelione, 
iš New Yorko ,$660,00 -į- tax, 
iš Chicagos $760.00 -j- tax* 

11 dienų Lietuvoje.
PRALEISKITE KALĖDAS IR NAUJUS METUS 

LIETUVOJE.
CHICAGA-NEVV YORK GRUODŽIO MĖN. 21 I). — 

14 dienų kelionė 
iš New Yorko $660.00 -f- tax, 

iš Chicagos $760.00 -j- tax::
11 dienų Lietuvoje.

* Totai tour prices are subject to airline agreement and 
government approval.

Dėl informacijų kreipkitės į:

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
BUREAU

9727 South Western Avenue 
Chicago, Illinois 60643 

Telefonas (312) 238-9787
Jei planuojate bet kur keliauti — kreipkitės pas 

mus. Paruošiame kvietimus giminėms atvykti į Ame
riką. Teikiame informacijas kelionių reikalais į vi
sus pasaulio kraštus. Parūpiname lėktuvų bilietus ir 
reikalingas vizas.

SPAUDA
joj. Taigi, buvo natūralu, 
kada sąmoningi, nepri
klausomoj tėvynėj išaugu
sios kartos 1940 m. į Kau
ną suvažiavę tūkstančiai 
mokytojų galingai užtrau
kė Lietuvos himną, paro 
dydami naujam, šįkartą 
vėl rusiškajam okupantui 
savo spontanišką pasi
priešinimą ir 1941 metų 
birželyje toji pati natū
ralaus patriotizmo dva
sia persiėmusį karta jau 
net ginklu pasipriešino 
naujam pavergėjui ir vė
liau ilgai dar tą kovą tę
sė partizaniniu būdu.

Ir tada vėl mūsų lais
vos spaudos, persikėlu- 
sios į pogrindį vaidmuo 
liko lemiančiu veiksniu. 
Ji buvo informuojanti, 
jungianti kovotojus, for
muojanti jų sąmonę, drą
sinanti, ugdanti.

Mūsų laisvojo pasau
lio lietuviško žodžio pat
riotinė spauda panašų, ta- 

•čiau laisvės kraštuose 
būdama, menkesnįužda- 
vinį už pogrindžio spau
dą atlieka, tačiau taip pat 
labai reikšmingą nuolat 
skelbdama tėvynės lais
vės idėją išeivijoje, pa
laikydama lietuvybę ir in
formuodama.

Vienas iš tokių laikraš
čių yra ir tautinės min
ties Vilties Dr-jos lei
džiama Dirva, artėjanti į 
60 metų amžių, einanti 
vis tiesiu, aiškiu,patrio
tiniu keliu, nesvyruoda
ma įšalis, nepataikauda
ma okupantui ar jo pati
kėtini ams, nenur aš yda- 
ma Lietuvos jaunimo, 

išaugusio sovietinės ver
gijos priespaudoj, kurioj 
reikalaujama, kad vaikas 
greta pirmojo išmokto žo 
džio "mama" mokytųsi 
tarti "partija". Todėl 
Dirva labiausiai links
niuojama Lietuvos oku
panto spaudoje kaip di
džiausias jų priešas išei
vijoje. Retas numeris ry
šiams su užsienio lietu
viais palaikyti laikraštu
ko '-'Gimtasis kraštas" 
ar Vilniaus Tiesa, Per
galė, Švyturys ar kiti 
komunistiniai laikraš
čiai praleidžia neišlieję 
pykčio "Dirvai". O štai 
kovo 17 d. nr-je net padi
dintu šriftu įdėtas ra
šinys su stambia antraš
te "Dirvos vėzdas", kur 
išgiriama Šviesa - San
tara už kvietimą studi
juoti į Vilniaus u-tą ir 
pamini, kad šitai sukėlė 
tikrą audrą vandens du
beny. "Storiausią baslį 
virš kitaip manančių gal
vų iškėlė (kaip tai labai 
dažnai būna) Klivlendo 
tautininkų Dirva... Gyve
nimas rodo, kad ratai 
sukasi, nežiūrint sutrę
šusių pagaliukų, kuriuos 
bando kaišioti dirvinin- 
kai ir jų bendraminčiai," 
rašo okupantų samdiniai.

Kaip matome, dirvi- 
ninkus Lietuvos priešai 
vadina sutręšusiais pa
galiukais, basliais ir vėz
dais, nes aišku, kad jie 
stoja Lietuvos okupantui 
skersai kelio, jie turi sa
vo nuomonę, nes ant savo 
kailio patyrę gerai pa
žįsta pavergėjo siekius 
ir metodus, todėl nepasi
duoda komunistinei pro
pagandai.

Čia prisimintina ir vie
no amerikiečio pareiški
mas Baltų studijų konfe
rencijoje gegužės 11-14 
d. Toronte, Kanadoj, ku
ris tarp kitko sakė, jog 
savo kelionėse į Lietuvą 
du kart patyręs nemalo
numų ir nemanąs, kad 
būtų galimas grynai 
mokslinis bendradarbia
vimas, kaip mes jį su
prantame. (Dirva,nr.42) 

Dirvininkai nepritaria 
vaikų siuntimui į Vilnių 
studijuoti, nes dar atsi
mena sovietų kultūros mi
nisterijos užsienio sekci
jos direktoriaus Kalinino 
1966 m. pareiškimą, kad 
kultūriniai santykiai tarp 
Rytų ir Vakarų yra poli
tinis reikalas. Kaip fak
tai rodo, jų kultūrą vi
suomet lydi politiniai pa
slaptingi darbai: nuolati
nis žudymas iškilesnių 
kultūrininkų, mokslinin
kų, paslaptingas degini
mas mūsų tautos kultū
rinių lobių - bibliotekų. 
Kaip statistika rodo, 
ankstyva ir neįtikėtina 
mirtis ištinka tuos moks
lininkus ar kultūrinin
kus, kurie atsiduoda vien 
mokslui, o ne Maskvos 
politiniams reikalavi
mams. Prisiminkime tik 
keletą jaunosios kartos 
"mirusių" mokslininkų: 
Stasys Budrys, Jonas 
Kazlauskas, Jurgis Lebe
dys, Juozas Senkus, Ka-

OMAHOS LIETUVIU ŽINIOS

Omahos lietuvių jaunimo išrinkti atstovai J II PLJK Danguolė Anta- 
nelytfe ir Šarūnas Kartanas.

zys Umbrazas, o kiek dar 
mes nežinom. Ir tas pats 
vyksta kitose jųpaverg- 
tose tautose. Jie daugu
moj buvo profesoriai, li
tuanistai, mokslininkai, 
knygų autoriai ir... pas
laptingai išmirė pačioj 
gyvenimo jaunystėj ir 
vos pasiekę mokslo vir
šūnių, iš jų tauta labai 
daug tikėjosi.

Lietuvos okupantui rei
kalingi ne mokslininkai, 
kurie trukdo užgrobtų 
kraštų rusifikaciją, bet 
jų pačių žodžiais tariant 
diletantai, grafomanai, 
kaip jie vadina išeivijos 
kultūrininkus. Pav., K. 
Korsakas nėra joks kal
bininkas ar kitoks moks
lininkas, bet Maskvos 
propagandistas, todėl ne 
kas kitas profesionalas, 
bet jis buvo išrinktas Bul
garijoj vykusiam baltų ir 
slavų kalbų santykių nu
statymui ir jų referavi
mui sekančiam pasauli
niam slavistų kongresui 
ką jis ir atliko.

Taigi, Dirva ir, pasku- 
tiniu laiku pradėtas leis
ti, žurnalas Naujoji Vil
tis, sekdami pavergtos 
Lietuvos gyvenimą, nelie
ka panašiems okupanto 
darbams abejingi, bet 
griežtai smerkia juos, ke
lia aikštėn ir laiku supa
žindina savo skaitytojus.

WANTED AT ONCE 
1ST CLASS SKILLED 
ALL AROUND 
MACH1N1STS 
With Job Shop Exper. 

Permanent Position 
Steady Days-Top Wages and 

benefits.
2001 W. Fort 
Detroit, Mich. 
313-259-1880

(5O-5J>

GABIOS LIETUVAITĖS
Š. m. gegužės 28 d. su 

maxima cum Įaudė, baigė 
Daniel Croos High School, 
dvi lietuvaitės: Vida čer- 
niūtė ir Silvia Kazlauskaitė.

• Silvia Kazlauskaitė jau 
iš mažens pasireiškė dide
liais gabumais muzikoje ir 
būdama 5 metų skambino 
pianinu. Einant septintuo
sius metus laimėjo pirmąją 
vietą didžiojo Nebr. dien
raščio, World Herald Omą- 
hoje, surengtose muzikos 
varžybose. Būdama 8 metų 
dalyvauja Jim Backus, ve
damoje Talent Scout, tele
vizijos programoj, New 
Yorke, paskam b i n d a m a 
Jack Fina "Bumble Boo- 
gie". 1961 metais su dideliu 
pasisekimu dalyvavo jau
nųjų talentų koncerte Chi
cagoje. Silvia ir amerikie
tiškai Omahos publikai ge
rai pažįstama, nes čia yra 
turėjusi kelias dešimtis 
įvairių pasirodymų ir ne 
vieną kartą yra buvusi 
Omahos televizijoj. Nežiū
rint didelio apsikrovimo 
moksle ir muzikos studijo
se, Silvia savo jauname am
žiuje jau yra atidavusi di
delę duoklę lietuviškai vi
suomenei ir jos veiklai. Ke- 
letą’metų dirbo su Omahos 
lietuvių choru, kaip akom- 
paniatorė. Ilgokai vargoni
ninkavo lietuvių parapijos 

bažnyčioj. Dažnai dalyvau
ja programose lietuviškuo
se parengimuose. Taip pat, 
yra aktyvi skautė ir taut. 
šokių šokėja. Silvia, nors 
būdama gabi muzikoje, la
bai myli medicinos sritį ir 
nutarė studijuoti medicinos 
technologiją Nebr. Univer
sitete Omahoje.

• Vida černiūtė baigusi 
su maxima cum Įaudė gavo 
du scholorships. Regents 
Univ. of Nebr. Omaha ir 
Alternate Regents Univ. of 
Nebr. Lincoln. Mokykloje 
Vida priklausė national ho- 
nor society ir žurnalistikos 
grupei. Studijuoti pasirinko 
matematiką Nebr. U-tete 
Omahoj. Vida yra ilgametė 
skautė ir taut. šokių šokėja.

šią mokyklą taip pat bai
gė Rūta Pulsinevičiūtė, Ri
ta Kovaitė ir V. Gaidelis. 
South High baigė N. Misiū
naitė ir D. Jankevičiūtė, ši 
jaunuolių grupė priklausę 
skautams, yra taut. šokių 
šokėjai ir choristai. Visi yra 
pasiryžę siekti aukštesnio 
mokslo Nebr. U-tete ir spe
cialiose kolegijose.

• Kristina Jonikaitė-Kar- 
tanienė, dabartinė Omahos 
LB pirmininkė š. m. pava
sarį baigė Nebr. U-tetą 
Omahoj Įsigydama bachelor 
of science iš biologijos ir 
pasaulinės istorijos.

Kristina yra dainos me
nininkė. Turėdama gražų ir 
pajėgų balsą, jau kuris lai
kas studijuoja dainos ir mu
zikos meną. Lietuviškuose 
parengimuose ir lietuviš
kose pamaldose, visa eilė 
metų kaip girdima, jos dai
nuojamos arijos ir solo par
tijos. Dainuoja su choru 
Rambynas ir kartais diri
guoja, pavaduodama muz. 
Br. Jonušą. Pažįstama ji ir 
amerikiečiams kaipo solis
tė.

Liet. Bendr. džiaugiasi, 
kad atsiranda jaunų išsila
vinusių žmonių, kurie leng
vai perima bendr. vadova
vimą ir reprezentavimą sa
vu ir amerikiečiu tarpe.

(jp)

Automatic Operator
For Conoinatic large diameler ma- 
chine Permanent opening for ex- 
perienced man. Excellent working 
conditions and fringe benefits.

APPLY
Burns Automatic Co. 

27947 Groesbeck, Roseville, Mich.
(50-52)

REFRIGERATION 
OPERATOR 
1ST CLASS

Knowlcdge of declrical und normai 
mechanics. Al! nround man needed 
for a progressive company. No (lo- 
aters or moonlighters. Contact Ken 
Lewandowski, phone 313-961-0806, 
Downlown Detroit, Mich.

Equa? Emptoyment Opportunity 
(50-53)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

* T. Duleba, gyv. Cleve
lande, užprenumeravo Dir
vą Rūtai B. Weber ir N. J. 
Dulebai.

Dėkojame T. Dulebai už 
dviejų naujų skaitytojų su
radimą ir siunčiame dova
ną knygą "Alpis”.

• FiL Irena Navickaitė 
birželio 16 d. skaučių aka- 
demikių sueigoje išrinkta 
ASD Clevelando skyriaus 
pirmininke. Irena yra bai
gusi Notre Dame College 
(Chemija-Biologija) ir dir
ba tyrimų skyriuje — Saltz- 
man Institute for Clinical 
Investigation — Mt. Sinai 
ligoninėje. Nuo 1962 m. pri
klauso Čiurlionio Ansamb
liui — ketverius metus val
dyboje. Taip pat mokino 
kankliavimą Vysk. Valan
čiaus lit. mokykloje.

SĖKMINGAS 
KNYGNEŠIŲ ŽYGIS

Clevelando šv. Kazimiero 
Lituanistinė mokykla, pa
baigusi savo darbo 15-sius 
metus, gražiai ir prasmin
gai tat atžymėjo, išugdyda- 
ma savo knygų lobį. Bend
ra mokytojų, tėvų ir moki
nių — knygnešių talka da-

SUPERIOR 
SAVINGS

Naujų Clevelando Lietuvių Namų akcijų platinimas tęsiamas to
liau. Šv. Jurgio parapijos klebonas kun. B. Ivanauskas {teikia Pra
nui Stempužiui, Lithuanian Village direktoriui, $1080.00 čekj už 40 
akcijų.

vė gausų derlių: 570 knygų.
Stambiausieji mecenatai 

yra: X — knygomis ir pini
gais $125.00; P. Tamulio- 
nis nupirko knygų už $100; 
J. Balbatas — už $90.50. Vi
siems aukotojams mokykla 
nuoširdžiai dėkoja. Turimos 
knygos bus gera priemonė 
pagyvinti ir sustiprinti lie
tuviškojo mokymo ir auk
lėjimo darbo eigą.

Pasižymėję knygų rinkė
jai — mokiniai — knygne
šiai: Vidas Tatarūnas ir 
Dainius Kazėnas surinkę 
168 knygas, Remigijus Bel- 
zinskas — 96 kn., Ričardas 
Kižys — 57 kn. ir 6 dol., 
Julija Ignatavičiūtė ir In
grida šamatauskaitė — 44 
kn. ir 13 dol., Daina čepu- 
lytė — 32 kn., Ramunė Jo
naitytė — 31 kn. ir visa ei
lė kitų, surinkusių po ma
žiau. Visiems knygnešiams 
buvo įteikti atitinkami pa
žymėjimai, o pirmiesiems 
keturiems — mokyklos ve
dėjo. paskirtos premijos.

Mokyklos knygyną tvar
ko, kataloguoja ir prižiūri 
mok. Aldona Kavaliūnaitė. 
Kitos mokytojos ruošia pla
nus ir būdus, kaip tvarkyti 
ir skatinti lietuviškų knygų 
skaitymą savo skyriuose.

(Pk)

• Išnuomojamas 5 kam
barių butas viršuj, vyresnio 
amžiaus porai; ■ St. Vitus 
area, žema nuoma. Teirautis 
tel. 431-3373. (50-51)

DIRVA

• Blossom Centre nuo bir
želio 29 iki liepos 2 d. pro
gramoje dalyvauja pasau
linio garso City Center Joff- 
rey baletas. Bilietai nuo 
7.50 iki 3.5o dol. gaunami 
Blossom Music Center, 1145 
W. Steels Corners Rd. Cu- 
yahoga Falls 44223, Cleve
lande Severance Hali ir Bur- 
rows krautuvėse. Blossom 
tel. 861-5674. Vaidinimo 
pradžia 8:30 v. v.

• Globė Parcel Service, 
Ine. Clevelando skyrius, dėl 
atostogų, bus uždarytas nuo 
liepos 2 iki liepos 18 dienos. 

Vedėjas

HOUSE FOR SALE

Lady of Perpetual 
large newly vynil 
double house with 
3 car garage, lovely 
lot, beautifully land-

A 
Help, 
sided 
huge, 
large 
scaped. Priced in the high 
20,000. By owner. Call: 
531-7039 or 481-3541.

(49-50)

JOURNEYMEN
CARBIDE TOOL GRINDERS

MACHINE REPAIRMEN
EOUIPMENT REPAIRMEN

Frigidaire Division of General Motorą ia looking for Journeymen in the 
above tradea who have at leaat 8 years experience or have graduated 
from a recognized apprenticeship program. Frigidaire offers good wages, 
excellent insurance and retirement program.

ALSO NEEDED:

AUTOMATIC SCREW MACHINE OPERATORS
A minimum of 8 years experience required.

Qualified applicanta should apply in person, or call collect 
(513) 445-5564 or vvrite to:

Hourly
Employ’mt Office
FRIGIDAIRE

DIV., GMC
300 Taylor

Dayton, Ohio
St. 
45401

"An Equal Opportunity Employer"
(50-52)

(513) 445-5564

MARK OFEACElltNCF

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Realty, 31601 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

• Parduodami 3 gražūs
sklypai prie Pymatuning 
ežero, tinka stovyklavimui 
arba namų statybai. Kreip
tis tel.: 732-8242. (49-51)

• Gyvybės, sveikatos ir 
pensijų draudimo, o taip 
pat akcijų — investavimo 
(mutuai funds) reikalais 
kreipkitės į V. Giedraitį tel. 
944-6835.

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenj tel. 531-2211.

PARDUODAMAS NAMAS
Naujosios parapijos rajo

ne savininkas parduoda 3 
miegamų, naujai atremon
tuotą namą, dengtas patio. 
Prašo virš dvidešimt. Tel. 
481-6532.

VVANTED
TANDEM TRACTORS 

With driver, with or without 
trailer. Permanent lease, year 
around work, centrai dispateh 
for return loads, 50% advance, 
terminai pay on delivery. One 
of world’s largest carriers of 
buildings andbuildingmaterials. 
Call or apply in person:
PRE - FAB TRANSIT <

4409 S. DIVISION,
GRAND RAPIDS, MICH. 

616-532-2027 or 800-637-4181
(49-56)

CO.

SEWING MACHINE 
OPERATORS

Mušt have factory experience 
Surger & Single Needle. 

313-962-0161
(50-52)

• Grandinėlės kelionėn į 
Europą išleistuvinis pokylis 
įvyks liepos 16, sekmadie
nį, 4 v. p. p., gražioje ir vė
sioje Slovėnų salėje, 20713 
Recher. įvažiavimas Lin- 
berg gatve iš E. 200. Išleis
tuvėse dalyvauja visi gru
pės šokėjai, muzikantai, jų 
tėvai ir visi kurie nori va
landėlei pabėgti nuo vasa
ros karščių, nuotaikingai 
pasisvečiuoti ir padėti 
Grandinėlės jaunimui at
likti numatytą koncertinę 
kelionę Europoje. Išleistu
vėms pakvietimus prašome 
jau dabar įsigyti pas gru
pės narius, jų tėvus arba 
telefonu: 442-8674. Auka — 
5 dol.

JOURNEYMAN 
PRINTING PRESSMAN

ON VVINKLER & HARRIS PRIN
TING PRESSES. EXCELLENT 
OPPORTUNITY. STEADY
WORK & FRINGE BENEFITS.

CALL BOB HARTMAN OR 
APPLY

BOISE CASCADE CORP. 
ENVELOPE DIVISION 
2065 W. FORT ST.
DETROIT, MICH. 
259-1700

A n equal opportunity employer 
(45-51)

SUPERVISOR
THERMO-FORM OPERATION 
Experienced, matur manviththe 
ability to manage the complete 
operation. This position offers 
unlimited opportunity with a new 
progressive profitable plastic 
company. Send resumetoWalled 
Lake, Mich., P.O. Box 607, or 
call 313-624-0800.

(49-61)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

or
IstCLASS SKILLED

VERTICAL TURRET 
LATHE OPERATORS

Mušt be able to sėt up work 
from blue prints & close tole- 
rance. Paid benfits and oppor
tunity for advancement

For 2nd shift

FORMMET CORP.
1500 Nagle Rd.
Avon, Ohio

Equal opportunity employer
(49-51)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMAN

or
IstCLASS SKILLED

SCREW MACHINE OPER
ATORS & SĖT UP MEN

Nr. 50 — 7

ATVYKSTA Į n PLJ
KONGRESĄ

• Ugnė Kazokaitė — II 
PLJK atstovė iš Sydnėjaus
Australijos. Ugnė gimė 
Sydnėjuje. Baigus gimnazi
ją įstojo į mokytojų semi
nariją. Nuo mažens buvo 
aktyvi skautė ir kelių sto
vyklinių skautų laikraštė
lių redaktorė. Pasižymi ir 
sporto pasaulyje. South 
Wales gimnazijų varžybose 
yra laimėjusi pirmą vietą 
nardyme. Yra laimėjusi pir
mą vietą lietuvių mergai
čių ir moterų slidinėjimo 
varžybose. Piešimas ir ta
pyba jos mėgiamausi užsi
ėmimai. šioje srityje ji irgi 
yra laimėjusi eilę premijų. 
Be to ji yra iliustravusi A. 
Saudargienės knygą "Buvo 
broliai devyni”.

• Dalia Saženytė iš Aus
tralijos dalyvaus II PLJK- 
se. Ji yra baigusi Monash 
Teachers college ir tęsia 
studijas computerių moks
le. Dirba Dept. of Army — 
Civil Servant raštinėje. Pri
klauso Studentų ir Skautų 
Sąjungoms. Be to, priklau
so tautinių šokiu grupei. At
stovaus Melbourno vietovei.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

AND LOAN ASSOCIATION
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS 

INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka 5%
Visiems indėliams valdžios apdrauda 

$20,000.00.

Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums 
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, 

didžiausias palūkanas.

SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE
A t Superior — (Near Rapid) 

Telephone 681-8100

pakelta iki

SAVINGS 
bus paaiš- 
kad gavus

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO {STAIGA

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidot'Jvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue. 936 East 185th Street
361-1763 531-7770

SET-UP MAN
Metai turning machinet: P.J. 200'1, eonai, chuckeri, lathei, 
on third shift. Minimum 3 jr«. «xp. Worlt Irom hluepnnti. 
XII benofiti. Excollent opportunity.

DETROIT AUTOMOTIVE PRODUCTS

11445 Stephens Dr., V.'arren, Mich. 48090 
Call Al Ch«il«y, 759*3850, for appt.

Ak ląuot Opportunity Implpyer
(49-51)

GEAR TOOTH GRINDING 
FOREMAN

IMMEDIATE OPENINGS

THE POSITION
Chailentint opportunity u foreman of jear tooth trtndlnt depirtmtnt for 
west suburbau (Chlcafo, III.) preclslon foar manofictoror.
Ippllcanti mušt havi aupenrliory abllltj In iii phatn of (nr tooth 
irlidlii.

THE COMPENSATION
Eacellent taliry pini nertini, ind complete company bmeflti pockųo 
plan that Includn $15,000 LIFE INSURANCE AND MII HOSPITAL AND 
PENSION PLAN.

THE STABILITY
No lay-offi for liek of work In tho hlitory of our company. ki-lKaflon 
mpenses paid. If thls Ii for yoo: WRITE OR CALL COLLECT.

OVERTON GEAR & TOOL CORP.
530 Weitqate Rd. 

Addlion, llllnoli 60101 
312*543*9570

AN fQUJU OPPOUTUNITr tMPLOYM (49-53)

Mušt be able to sėt up work 
from blue prints & close toleran 
ce. Experiencedonlyon6spindle 
automaties.

For 2nd & 3rd SHIFT
A small būt expanding company. 
Work overtime on a steady ba- 
sis for over 1 1/2 years. Paid 
hospital insurance, holidays & 
vacation.

Apply in person

TEVILO INDUSTRIES INC. 
6730 Marshall Rd.
Olivet, Mich.

(49-53)

MA1NTENANCE 
MACH1NIST

Ali machine maintenance including 3 
phase and single phase electricity, 
some hydraulies and pneurnuties, 
minorą necessary planl maintenance, 
also assist tool room machining and 
grinding, small manufacluring planl. 
Call for interview appointment.

946-5727, 255-9171

The Mill-Rose Co.
7995 TYLER BLVD.

MENTOR. OHIO 44060

An Equal Opportunity Employer

Kviečiame praleisti savo atostogas Pietinės New 
Jersey Atlanto pakraščio gražiame kurorte

OCEAN CITY

mūsų vasarnamyje. Kambariai su tekančiais vandenimis 
kainuoja tarp 45 dol. ir 60 dol. savaitei dviems asme
nims. Šeimyniška nuotaika, švarus ir rūpestingas pa
tarnavimas. Atidari nuo gegužės pabaigos iki rugsėjo 
pabaigos.

Galite apsidrausti nuo lietingo oro

Eugenija ir Jonas Jasinskai
Hotel Croft Hali, 601 Atlantic Avel., 

Ocean City, N. J. 08226

Telefonai*. 399-9871, privatus 399-1221 
Area Code 609



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

tus siuntinėti mano jaunam 
draugui V. Martišiui. Gal 
Dirva jam patiks ir po me
tų pats atnaujins prenume
ratą”.

Už naujo skaitytojo su
radimą nuoširdžiai dėkoja
me p. Dantai.

Būtų gražu, kad ir kiti 
skaitytojai pasektų p. Dan
tų ir bent po vieną naują 
skaitytoją surastų kiekvie
nas. Tada Dirvos skaityto
ju šeima padvigubėtų ir 
laikraštis pasijustu stovįs 
ant tvirtesnių pagrindų. 
Ačiū.

• Vliko Seimas šiais me
tais įvyks Clevelande, lap- 
kričo 25-26 d. Gyveną Cle
velande Vliką sudarančių 
organizacijų vadovai jau 
pradėjo parų ošiamuosius 
darbus.

• Poetas Bernardas Braz
džionis, ilgametis iliustruo
to žurnalo "Lietuvių Die
nos” vyr. redaktorius, sure
dagavęs birželio mėn. nu
merį, pasitraukė • iš redak
toriaus pareigų, žurnalo lei
dėjas yra Antanas Skiriu s.

• Jurgio Gliaudos SIMAS 
(anglų kalba, išleistą Many- 
land Book leidyklos) plačiai 
paminėjo Londone leidžia
mas žurnalas The Book Ex- 
change, nupasakojant kny
gos turinį.

• B. Venckuvienė, Eltos 
prancūzų kalba leidžiamo 
biuletenio redaktorė, atskri
do iš Paryžiaus ir vieši pas 
savo tėvelius p. Šlepečius 
New Yorke.

• Ona Paškevičienė, ne
dideliame Southampton, L.
I. N. Y. miestelyje (43 Hill 
St.) atidarė meno galeriją, 
kurioj turi iškabinusi daug 
savo kūrinių.

• Vasario 16 gimnazijoje 
šiais mokslo metais 3 devin
tokai laikė brandos egzami
nus, bet ne visiems lygiai 
gerai pasisekė. Išlaikė tik 
Romana žutautaitė, o Edvi
nas Dilba ir Manfredas šiu- 
šelis suklupo. Romana žu
tautaitė yra gimusi 1953 
sausio 24 Augsburge. 1963 
Romana įstojo į Vasario 16 
gimnazijos I-ją klasę lietu
viškai nemokėdama, o da
bar rašo eilėraščius lietuvių 
kalba. Ir brandos egzami-

• Vida Kriaučialiūnaitė 
šį pavasarį baigė Carl Sand- 
burg vidurinę mokyklą. Jos 
tėveliai plačiai žinomi vi
suomenininkai Irena ir dr. 
Leonas Kriaučeliūnai, gyv. 
Palos Park, Illinois. Ta pro
ga, birželio 17 d. Beverly 
Country Club, suruošė gra
žias vaišes, kuriose dalyva
vo virš 200 asmenų.

Gražu, kai mūsų kultūri
ninkų bei visuomeninkų vai
kai nenutolsta nuo lietuviš
ko veikimo, bet mėgina eiti 
tėvų pėdomis. Tą patį galė
tume pasakyti ir apie Vidą, 
kuri yra energinga ir veikli 
lietuvaitė. Vida yra baigusi 
Kristijono Donelaičio litua
nistinę aukštesnę mokyklą; 
jau antri metai kai lanko 
L i t u a nistikos Pedagoginį 
Institutą. 1971 metų vasarą 
užbaigė LB suorganizuotus 
Tautinių šokių kursus ir 
penkeri metai kai šoka 
GRANDIES šokių grupėje. 
Šiuo metu Vida yra rešinio- 
ji ranka GRANDIES vado
vės Ireno Smieliauskienės 
ir priklauso Vyr. Skaučių 
Gabijos draugovei.

Tenka pastebėti, kad Vi
da yra IV-sios Tšš Būstinės 
(Jaunimo Centre) vadovė, 
kas dieną dirba iki 12 va
landų, jausdama pareigą ir 
atsakomybę-bei meilę lietu
viškam kultūriniam darbui.

Šį rudenį Vida pradės stu
dijas Elmhurst College.

(sd)
• A. Danta, gyv. Austra

lijoje, ilgametis Dirvos rė
mėjas ir skaitytojas, siųs
damas 10 dol. rašo: "Iš pa
skutinio gauto Dirvos nu
merio matau, kad Jums dar 
trūksta • 195 prenumerato
rių, Taigi čia siunčiu 10 dol. 
čekį ir prašau vienus me-

Mylimam broliui,

A. A.
DR. JOKŪBUI A. 

RUDŽIUI-RAUKTČIUI

mirus, Lietuvos generalinei konsulei, 

JUZEI DAUŽVARDIENEI, reiškiame 

gilią užuojautą

Amerikos Lietuvių 
Taryba

Didžiai Gerbiamam

DR. HENRIKUI BRAZAIČIUI,
PONIAI ir visai šeimai dėl dukrelės GRAŽINOS 

netikėtos mirties gilią užuojautą reiškia

Teodoras Blinstrubas

Korp! Neo-Lithuania filisteris Kazimieras Nausėda, iš Venezuelos, korporantų tarpe Lietuvių Tauti
niuose Namuose Chicagoje. Sėdi iš kairės: inž. Jonas Jurkūnas, Angelė Košubienė, Kazimieras Nausėda, 
Gražina Žukauskienė ir Teodoras Blinstrubas. Stovi: Juozas Žvynys, inž. Romas Siaudikis, Mečys Šim
kus, Jonas Grigaitis, Alfa Simonaitis, Mečys Valiukėnas, inž. Vaclovas Mažeika, Anatolijus Dabkus, An
tanas Košuba, Juozas Stanaitis ir Vytautas Račkauskas. y.A. Račkausko nuotrauka

Kazimieras NAUSĖDA -- svečias ii Venezuelos

Korp! Neo-Lithuania filis
teris, buv. Lietuvos Valsty
bės Tarybos referentas, 
tautinės minties žurnalo 
"Vairas” redaktorius ir 
Šiaulių apyl. teisėjas, Kazi
mieras Nausėda, po karo 
apsigyvenęs Venezueloje, 
gegužės mėnesio pabaigoje, 
be kitų JAV vietovių aplan
kė ir lietuviškąją Chicagą.

Sustojęs pas brolį Anta
ną, turėjo progos susitikti 
su kolegomis neolituanais, 
kurių nebuvo matęs nuo 
1945 metų — pasitraukimo, 
iš okupuotos Lietuvos.

Korporacija jam suruošė 
tradicinį alutį L. T. Namų 
pastogėje, čia kol. Nausėda 
turėjo galimybę išreikšti 
savo mintis, susikaupusias 
jo galvoje per pastarąjį ket
virtį šimtmečio gyvenant 
atskirai toli nuo savųjų, 
tarp svetimtaučių.

Pirmiausia jis - pabrėžė 
nepaprastai didelę reikšmę 
laikraščio Dirva, kuri, nors 
mėnesiais pavėluotai, perio
diškai jį lanko visus tuos 
tremties metus. Dirvos tu
rinys jam nepaprastai pa
tinkąs, nes liečiąs svarbias 
ir aktualias mūsų išeivijos 

nuošė iš lietuvių kalbos ga
vo aukštą pažymį. Gerai eg
zaminų komisijos buvo įver
tintos jos žinios ir kituose 
dalykuose. Mokinių kūrybos 
konkurse pernai ji laimėjo 
I-ją premiją. Trejus metus 
buvo mergaičių bendrabu
čio seniūne. Nuo 1971 yra 
Vokietijos LB valdybos at
stovė Jaunimo sekcijoje. 
Yra išrinkta dalyvauti II 
Pasaulio jaunimo kongrese. 
Jame skaitys referatą apie 
lituanistinių studijų gali
mybes Vokietijoje. Rudenį 
žada pradėti lietuvių kalbos 
bei literatūros ir visuotinės 
literatūros studijas Miuns- 
terio universitete.

NAUJA VALDYBA
Santa Monikos Amerikos 

Lietuvių Klubo naujai iš
rinktoji valdyba pasiskirstė 
pareigomis taip:

Klubo pirmininkas — A. 
Markevičius, vicepirminin
kas — H. Paškevičius, II 
vicepirmininkas — T. Skir
gaila, sekretorė — L. Grau- 
žinienė, protokolų sekretorė 
— E. Gedgaudienė, iždinin
kas — S. Kvečas ir kultūri
nių reikalų vadovas ■— A. 
žemaitaitis.

Ilgametei Klubo Valdy
bos pirmininkei, A. Deve- 
nienei, pasitraukus iš pir
mininkės pareigų, dėl jos 
nuopelnų klubui, susirinki
mas pakvietė ją pasilikti 
valdybos garbės nare.

Į revizijos komisiją iš
rinkti: E. Balceris, J. Kut- 
ra ir V. Lembertas. (eg)

Korporantiškas susitikimas pas filisterį Juozą Stanaitį. Iš kairės: 
Juozas Sūnaitis, Juozas Žemaitis, Judita Stanaitytė, Kazimieras 
Nausėda, Vytautas Račkauskas, Jonas Našliūnas ir Aleksas Siliūnas.

V.A. Račkausko nuotrauka

politines temas, o ne vien 
tik smulkias kronikines vie
tos pobūdžio žinutes. Todėl 
ir pavėluotas Dirvos atėji
mas nesumažina jos aktua
lumo. Kitą didelią vertę jis 
dabar pajutęs korporacijos 
Neo-Lithuania. Jis nežinąs 
kitos panašios korporacijos, 
kuri taip tampriai rištų 
draugėn jos narius, lyg bro
lius ir seseris. Jos idėjomis 
jis ir dabar gyvenąs. Kol. 
Vaclovui Mažeikai iškėlus 
dėl vaidinimo "Skirgaila” 
s u s i d ariusius nuostolius, 
svečias Nausėda tuoj paau
kojo 60 dol. toms išlaidoms 
padengti. Ta proga buvo iš
keltas ir kol. Nausėdos pri
sirišimas bei ištikimybė tau 
tinėms idėjams, nors kai 
kurie jo draugai Lietuvai 
nepriklausomybę praradus, 
nuėjo kitiems tarnauti.

Dar kiek prisiminimais 
pagyvenę, broliškai išsibu-

M A L E
MAINTENANCE MAN 

EXPERIENCED 
MUŠT UAVE HEAVY ELECTRICAL 
BACKGROUND. Require$ 4 to 6 yra. 
minimum experience in industrial 
maintenance. Mechanical and weldinu 
background required. Competelive 
wages and an excellent fringe package 
availble. Qualified persona should ap
ply Mon. thru Fri. at

GREENFIELD PLASTIC 
PRODUCTS DIV. 

HOOVER BALL & BF.ARING CO. 
N. Washington St.

P. O. Box 150. Greenfield. Ohio 
Phone 513-981-2176 

Mušt be available to work any shift
An Equal Opportunity F.mployer

F E M A L E
OPPORTUNITY FOR 

REG1STERED NURSES 
To work in reaort area <?f Indiana for 
all services and all shifts, Good 
salary plūs shift differential for even- 
ing and night shift. Liberal Person- 
nel policies and fringe benefits. 
Apply call or write to — Director of 

Nurses
ORANGE COUNTY HOSPITAL 

Sandy Hook Rd.
Paoli, Indiana 47454 

812-723-281 I
(50-56)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSE 

As charge nurse. Full or part time. 
For 12 midnight to 8 a. m. Good 
salary 6c liberal personnel policies. 

ASSUMPITION NURSING HOME 
550 W. Chalmers 
Youngstovvn, Ohio 

u-52)

čiavę, vėl visi išsiskirstė 
kas sau, gal daugiau jau ir 
nesusitikti šiame pasaulyje. 
O taip norėtųsi vėl laisvoje 
tėvynėje sueiti, ir dirbti jos 
gerovei, nes juk tam visi 
buvome paruošti.

V. A. Rčk.

• Dr. Antanas Klimas 
birželio 13 d. turėjo pokalbį 
su Eddie Meath T.V. pro
gramoj "Eddie Math Show”

Pasikalbėjimas tęsėsi 15 
minučių ir buvo iškelti Lie
tuvos jaunimo problemos 
Sovietų okupacijoje, ypa

LAISVĖS — LAISVĖS — LAISVĖS!
VISI MELDŽIASI IR AUKOJASI, KAD LIETUVA AT
GAUTŲ LAISVĘ, O PAVERGTIEJI ŽMONĖS GALĖTŲ 
LAISVAI GARBINTI DIEVĄ IR GYVENTI PAGAL SA

VO SĄŽINĘ.
GELBĖKIME PERSEKIOJAMĄ BAŽNYČIĄ! 

TAPKIME LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖS ŠALPOS 
RĖMĖJAIS.

AUKAS SIŲSKITE:
LITHUANIAN CATHOLIC RELIGIOUS AID
64-09 56 RD.
MASPETH, N. Y. 11378

ARBA:
LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖS ŠALPOS 
RĖMĖJAI
6825 TALMAN AVĖ.
CHICAGO, ILL. 60629

Aukos atleidžiamos nuo mokesčių — tax deductible

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6815 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta
REpuhlic 7^8600 REpublic 7-8601

tingai ROMO KALANTOS 
susideginimas ir tuo susiję 
įvykiai. Be to klausimais ir 
atsakymais buvo paryškin
ta okupuotos Lietuvos pa
dėtis ir religijos persekiot 
jimai. Buvo pabrėžtas lie
tuvių nusistatymas badau
ti ir melstis birželio 15 d. 
Daugeliu ir kitų klausimų 
buvo išsikalbėta, liečiančių 
Lietuvą ir lietuvius J. A. 
Valstybėse. Klausi m u o s e 
Eddie parodė daug prielan
kumo Lietuvai ir lietu
viams.

DĖMESIO IV-TOSIOS 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

ŠVENTĖMS ŠOKĖJAMS!
Vaikų grupių registraci

ja įvyks birželio 30 d., penk
tadienį, 5 vai. p. p. Interna- 
tional Amphitheatre, 42nd 
ir So. Halsted St. 5:3(J vai. 
vak. grupių rikiavimasis ir 
6 vai. (punktualiai) — re
peticija.

Liepos 1 d., šeštadienį, 
vaikų grupės renkasi gene
ralinei repeticijai 2 vai. p. p, 

Jaunimo grupių registra
cija įvyks liepos 1 d., šešta
dienį, 8 vai. ryto. 8:30 vai. 
— rikiavimasis ir 9 vai. 
(punktualiai) — repeticija.

STATYS OPERĄ 
”LA BOHEME”

1973 m. sausio mėnesio 
gale, Marijos Auditorijoje, 
Chicagoje, bus statoma lie
tuvių kalboje Puccini opera 
"La Boheme". Trims spek
takliams ir trims solistų 
sąstatams palydės pilnas 
simfoninis orkestras.

Jaunieji dainininkai, no
rintieji spektakliuose daly
vauti, prašomi registruotis 
iki š. m. liepos 20 d., šiuo 
adresu: Chicago Opera
Company & Workshop, 7121 
So. Talman Avė., Chicago, 
Illinois 60629.

Po dainininkų patikrini
mo, bus paskelbti solistų 
sąstatai. Rugpiūčio 17 d. 
prasidės choro repeticijos, 
kurios pramatomos ketvir
tadieniais.

• Floridoje rasite jaukią 
lietuvišką nuotaiką Jazbu
čių vasarvietėj, 8910 Collins 
Avė., Miami Beach, Flori
da. Visi butukai turi oro 
šaldymą (air conditioning), 
pilnai įrengtas virtuves su 
šaldytuvais. Erdvi nuosava 
automobiliam statyti vieta. 
Puikus plažas čia pat tik 
perėjus skersai gatvę. Vei
kia ištisus metus.

Dėl rezervacijų skambin
kite (305) 865-9258 ar
865-2678.
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