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RINKIMŲ 
IŠVAKARĖSE

RIMAS DAIGYNAS

Nors rinkimų diena dar 
toli, bet rinkiminė akcija 
jau šalia mūsų. Kiekvienas 
politikas savo apsisprendi
mu pasidaręs kandidatu j 
kurį nors politinį postą, nuo 
prezidento sosto iki valsti
jos kongresmano kėdės, 
stengiasi įgyti rinkikų pa
sitikėjimą ir pirminiuose 
rinkimuose įrodyti savo 
partijai savo svorį. Nors 
prezidentinė konvencija la
bai jau savarankiška ir pir
minių rinkimų rezultatus 
gali ignoruoti, kandidatai 
rungiasi pirminiuose rinki
muose, kaip profesionalai 
ristikai ringe. Tai savotiš
kas politinis savo miklumo 
ir susigaudymo rodymas. 
Ar rodomas čia kandidato 
išmintingumas, jo gerieji 
norai dirbti našiai ir kons
truktyviai? Ar priešrinki
minė kompanija įrodo: kan
didatas vertas ieškomos 
vietos, nes jo gyvenamoji 
filosofija yra jo konstruk
tyvaus veikimo laidas?

Milijonai dolerių ateina iš 
rinkikų ir išeina vėjams ir 
fanfaroms, o kadaise A. 
Linkolnas savo rinkiminei 
kompanijai, byloja istorija, 
išleido lygiai... 75 centus! 
Mat, rinkiminiu reikalu tiek 
išleido keliems savo laiš
kams. Bet tas prezidentas 
tarp tūzinių kitų stovi lyg 
milžinas tarp nykštukų.

Alvin Toffer, savo pagar
sėjusioje knygoje ”The Fu- 
ture Shock”, tvirtina, kad 
rūpinimasis ateitimi priva
ląs pralenkti rūpinimąsi ar
tima diena, kas tuo tarpu 
sudaro rinkiminiu akcijų 
esmę. Harris apklausinėji
mai rodo, kad 58% rinkikų 
įsitikinę: politikos vadai ir 
vadeivos atitrūkę nuo vi
suomenės interesų, politinio 
veikimo procesas tapęs ne
doru, perdėm biurokratiš
ku, nekonstruktyviu, nesu
rištu su ateitimi. Ir, paga
liau, senatoriaus John Glen- 
no vedamas Valdžios veiki
mo pakomitetis (Govern- 
ment Operations Subcom- 
mittee) išreiškė įdomią nuo
monę: šalies problemos ne
gali būti patenkintos ir iš
spręstos kabinetiniais svar
stymais. Reikia kontakto su 
masėmis ir įžvalgaus žvilg
snio ateitim
Senatorius Alan Cranstop, 

liberalus demokratas, stato 
tiesų klausimą: mes pasi
ruošę pasitikti 2000-uosius 

(Nukelta į 2 psl.)

Abraham Lincoln (1809-1865) šešioliktojo JAV prezidento paminklas Washingtone, D. C., 
turistų labiausiai lankoma vieta. Lincoln laikomas vienu iš pačių žymiųjų JAV prezidentų.

AMERIKOS UŽSIENIO POLITIKA
Skverbiasi į priešrinkiminius ginčus

'Turiu pasakyti, kad už
jaučiu, ką turėjo pergyven
ti Teng Hsiaoping (pavary
tas Kinijos min. pirm, pa
vaduotojas” — prisipažino 
Valstybės Sekretorius Kis
singeris — "aš pats dabar 
pergyvenu gatvinių iškabų 
(wall poster) stadiją”. Su 
ta citata pereitos savaitės 
NEWSWEEK pradėjo savo 
užsienio politikos samprota
vimus, o TIME baigė, nes 
ji gerai apibūdino Kissin
gerio situaciją. Nors buvo 
laukiama, kad užsienio po
litika neturės daug reikš
mės JAV rinkikų nusista
tymui, ji pasidarė svarbiau
sia tema Fordo-Reagano 
varžybose dėl respublikonų 
nominacijos. Ir galimas 
daiktas, kad jei Fordas ją ir 
laimėtų, jo velėsnis konku
rentas iš demokratų pusės

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

savo rinkiminei propagan
dai pacituos ... Reagano 
teigimus.

Kaip galima buvo laukti, 
Reaganas prikišo dabarti
nei administracijai "de- 
tente”, nusileidimus komu
nistams. Tie priekaištai su
silaukė palankaus atgarsio, 
tokio, kad prezidento rinki
minės kampanijos vedėjas 
Rogers C. B. Morton pasku
bėjo pasakyti Califomijos 
respublikonų grupei, jog ki
tais metais Kissingerio ne 
bebus. Net buvo spekulia
cijų, kad Fordas, dar prieš 
Texas pirminius rinkimus 
gegužės 1 d., Kissingerį pa
keis John Connaly, buvusiu 
demokratu, perėjusiu Nixo- 
no laikais į respublikonus. 

(Connaly buvo J. F. Kenne- 
dy laikais Laivyno Sekreto
rium, Nixono — Iždo). Pats 
Fordas tas kalbas paneigė, 
teigdamas, kad Kissingeris 
yra vienas iš geriausių Val
stybės Sekretorių JAV is
torijoje ...

Kartu reikėtų pastebėti, 
kad objektyviai sunku įsi
vaizduoti kitokią JAV po-, 
litiką negu Kissingerio ve
damą. Net, jei turėsime gal
voje ir paskutines reveliaci- 
jas apie "Sonnenfieldt’o 
doktriną”.

Reikia atsiminti, kad 
prezidentas Eisenhoweris 
nepadėjo 1956 m. sukilu
siems vengrams, preziden
tas Kennedy paliko sovie
tams Kubą, nors ir be ato
minių bombų, prezidentas 
Johnsonas nė piršto nepa
judino prieš sovietų inva-

LENKAI Į 
RYTPRŪSIUS

Oldenburge, Vakarų Vo
kietijoje, leidžiamas mėne
sinis leidinys "Memeler 
Dampfboot” paskelbė gan
dus iš Lenkijos, esą lenkų 
ir sovietų vyriausybės ve
dančios derybas dėl kai ku
rių jų teritorijų sričių apsi- 
mainymo. Sovietai norį pra
plėsti savo teritoriją Kar
patų papėdės ir Vyslos auk
štupio kryptimi, o lenkus 
kompensuoti Rytprūsių sąs
kaitom

Laikraštis abejoja, ar so
vietai ketiną perleisti len
kams visą Karaliaučiaus 
sritį, nes vargu ar jie pano
rėsią išsižadėti Karaliau
čiaus ir Piliavos (vokiškai 
Piliau). "Memeler Dampf
boot” greičiau prileidžia, 
kad demarkacijos linija ga
linti būti nukelta į šiaurę 
ir siektų Įsrutį ir Kybartus.

Laikraščio paskelbti gan
dai, nenurodant Šaltinio, 
kelia rimtų abejojimų, ar 
jie gali turėti kokį pagrin
dą. Kaip bebūtų, pateikiame 
informacijai žinią, kuri be
tarpiai liečia taip pat Lie
tuvą.

ziją į Čekoslovakiją 1968 
metais, prezidentas Nixo- 
nas buvo spaudžiamas pa
ties kongreso baigti Viet
namo karą kapituliacija! 
Kokios gi 'narsios’ politikos 
galima buvo laukti tokios 
istorinės raidos akivaizdo
je? Juo labiau, kad Water- 
gates pasėkoje JAV kurį 
laiką, gali sakyti, buvo kaip 
ir be valdžios? Kissingeriui 
toliau prikišama, kad jis 
liūdnai žiūrįs i JAV ateitį, 
bet kas gali būti, išskyrus 
kandidatus į prezidentus — 
optimistu ?

Visa tai turint galvoje, 
Kissingerio būkštavimas, 
pareikštas JAV ambasado
rių Europoje pasitarime 
Londone pereitų metų gale, 
dėl komunistų dalyvavimo 
Vakarų Europos vyriausy
bėse, nėra visai stebėtinas. 
Lygiai kaip ir jo spėjimas, 
kad tuo atveju NATO ne
teku prasmės ir "JAV pa
siliktų vienos ir izoliuotos 
pasaulyje, kuriame mes ne
turėsime reikšmingesnių 
ryšių su kitais kraštais!"

Po jo tame pačiame susi
rinkime kalbėjęs patarėjas 
Helmut Sonnenfeldtas sam
protavo, kad JAV neturėtų 
kurstyti politinių neramu
mų satelitų kraštuose, ku- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Praėjusią savaitę suėjo 
metai nuo Libano pilietinio 
karo pradžios. Kas ten kovo
ja? Sutrumpintas atsaky
mas būtų, kad dešinieji 
krikščionys su kairiaisiais 
mahometonais. Toks atsaky 
mas būtų tačiau ne tik 
netikslus, bet ir neteisingas. 
Net galima būtų teigti, kad 
dauguma tame kare jau 
žuvusių 15,000 žmonių krito 
daugiau ar mažiau be jokios 
prasmės. Karas ten toks 
keistas, kad kuriai nors pu
sei pritrūkus šaudmenų ar 
net ginklų, jie ... nuperkami 
pas priešą. Prie kurijozų pri 
klauso ir faktas, kad kai i Li
baną įžygiavo kairiai nusitei
kusios Sirijos kariuomenė, 
kairioji pusė reikalavo jos pa 
sitraukimo, o krikščionys pa 
siuntė sveikinimo telegramą 
Sirijos prezidentui Assad. 
Mat, Sirija i karą faktinai įsi
maišė ... gelbėdama krikščio 
nių pusę nuo visiško pralai
mėjimo. Žinoma, ne iš mei
lės krikščionybei. Greičiau 
dėl to, kad tolimesni karo 
veiksmai privestų prie Liba
no suskilimo į dvi dalis ir 
eventualiai prie Izraelio in
tervencijos krikščioniškos 
valstybės naudai. Tokia per 
spektyva beveik visą suinte
resuotą užsieni verčia pasisa 
kyti už Libano vientisumo iš 
laikymą.

Pagal paskutinį gyvento
jų surašymą 1932 metais, 
krikščionių mahometonų san 
tykis Libane buvo 6 prieš 5. 
Nuo to laiko tačiau, spėja
ma, jis pasikeitė paskutinių
jų naudai. Santavarka ta
čiau liko ta pati — būtent, 
prezidentu renkamas krikš- 
čionis-maronitas, min. pirm, 
mahometonas, priklausąs 
Sunni sektai, seimo pirmi
ninkas Šitų sektai. Paskuti
niųjų esama apie 1 milijoną, 
sunitų apie 650,000; maroni- 
tų krikščionių - 500,000; grai 
kų ortodoksų 320,000; druzų 
tiek pat ir dar daug kitų ma
žiau skaitlingų sektų. Savai
me aišku, kad šiais laikais 
tvarkytis pagal tikybą jau 
nėra labai normalu — bėda, 

kad nerasta jokia kita priei
nama formulė. Daugumas 
stambių biznierių priklauso 
maronitams, jų tarpe yra ir 
visai vargšų. Pierre Gema- 
yel, dešiniųjų Falangos va
das, yra iš profesijos vaisti
ninkas ir jo karių daugumą 
sudaro mažiau pasiturintieji 
tuo tarpu kairiųjų vadas yra 
Kamai Jumblatt, milijonie
rius dvarininkas, priklausąs 
druzų giminei, kuri jau prieš 
120 metų išpiovė 10,000 
maronitų ir 100,000 privertė 
apleisti savo sodybas. Nepai
sant visų tikybinių ir sociali
nių skirtumų, visi libaniečiai 
prieš karą labai gerai 
vertėsi.

Prieš gerą pusmetį, karą 
gal būtų likvidavęs preziden 
to Franjieh atsistatydinimas 
nors jo terminas tęsiasi iki 
šių metų spalio mėnesio. Da 
bargi, susirinkęs seimas be
veik visais balsais pakeitė 
konstituciją, kuri leidžia pre 
zidentą išrinkti jau dabar, 
bet kairieji, kurie laimi kariš 
kai, jau reikalauja stambes
nių reformų. Galimas daik
tas, kad ateities Libanas dau 
giau šliesis prie kitų arabų 
valstybių ir nebebus neutra
lus kare su Izraeliu. Pasta
rajam tai reiškia fronto pra
tęsimą 49 myliomis.

♦**

Nelinksmos žinios ateina 
ir iš Italijos, kur socialistai 
reikalauja naujų rinkimų, o 
be jų paramos krikdemai ne
turės daugumos seime. Kraš 
to ūkinė būklė yra nepavy
dėtina. Per paskutiniuosius 
mėnesius lira nukrito virš 
20%, tuo tarpu algos buvo 
padidintos 25%, o valstybės 
išlaidos pašoko 35%. Anot il
gamečio finansų ministerio 
Ugo La Malfa:‘Kas nors turi 
kažką padaryti. Jei vyriau
sybė siūlo sulaikyti algų kili
mą, ji negauna atsakymo. 
Kai viešosios išlaidos vis "au
ga ir auga, vyriausybė netu
ri drąsos jas apkirpti. Mūsų 
kraštas galėtų turėti šviesią 
ateitį , tačiau dabar jis pats 
save naikina. Nė viena poli
tinė partija nedrįsta ką nors 

pradėti, nes bijo nustoti po
puliarumo.’

Dėl ko italai dabar ginčija
si yra ne finansai, bet abortų 
įteisinimo klausimas. Krikš
čionys demokratai su jais su
tinka tik išprievartavimo ir 
ligų atsitikimais. Socialistai 
reikalauja tą klausimą palik
ti asmeniškai nuožiūrai. Jei 
padėtis greitai nepasitaisytų 
nebūtų stebėtina, kad iš 
rinkimų dabar daugiausiai 
atstovų laimėtų komunistai.

Vakarų Vokietijoje rinki
mai įvyks spalio mėn. Nors 
paskutinius rinkimus į Wuer 
ttenbergo-Badeno seimelį lai 
mėjo krikščionys demokra
tai, tai dar nelaikoma tikru 
ženklu, kad ir viso krašto rin
kimus turėtų pralaimėti da
bartinė socialdemokratų-li- 
beralų koalicija. Daug kam 
atrodo, kad Vokietijos social
demokratai, priešingai britų 
Darbo Partijai, sugebėjo su
valdyti unijų atlyginimo pa
kėlimo reikalavimus, kas pa
dėjo palyginti lengvai pergy
venti paskutinę recesiją ir 
nepadidinti infliacijos. Būkš- 
taujama, kad krikščionių de
mokratų laimėjimo atveju, 
unijos jau nebebus tokios 
santūrios... (vm)

JAV užsienio 
politika...

(Atkelta iš 1 psl.) 
rie galėtų privesti prie so
vietų intervencijos ir ko ge
ro duoti akstino III pasau
liniam karui, nes JAV, jei 
ir norėtų, negalėtų padėti 
sukilėliams. Be to, jei sovie
tai leistų liberalizuoti sate
litų režimus, jie tuo pačiu 
paskatintų įsileisti komu
nistus į Vakarų Europos 
vyriausybės. Kas būtų JAV 
nenaudinga. Dėl to JAV 
"turėtų siekti evoliucijos, 
kuri Sovietų Sąjungos san
tykius su Rytų Europa par
verstų organiniais (organic 
one).”

N. Y. Times paskelbus 
tos kalbos oficialų santrau
ką, Sonnefeldtas spaudos 
konferencijoje prisipažino, 
kad terminas 'organinis' 
buvo nevykęs. Ką jis ma
nęs, buvo tai, kad būtų sie
kiama tokių santykių, ku
riose Sovietų Sąjunga tole
ruotų Rytų Europos auto
nomiją, nejausdama sau iš 
jos jokio pavojaus. Tokie 
santykiai leistų Maskvai 
daugiau dėmesio skirti sa
vo vartotojų naudai ir at
leistų įtampą komunistinia
me bloke, kas faktinai jau 
seniai yra JAV politika.

Atrodo, kad Kissingeris 
su Sonnenfeldtu, patys gi
mę Vokietijoje, čia padarė 
didelę taktišką klaidą, už
miršdami, kad stovime rin
kimų išvakarėse, kada ne
galima nieko atiduoti, bet 
reikia viską žodžiais išva
duoti.

★
Mes jau keletą kartų čia, 

ir savaitinėje apžvalgoje, 
kalbėjome apie eventualų 
komunistų dalyvavimą Ita
lijos ir Prancūzijos vyriau

sybėse. Pereitą ketvirtadie
nį įdomias spekuliacijas 
šiuo klausimu paskelbė N. 
Y. Times. Jų autorius: 
James Goldsborough Pary
žiuje anglų kalba leidžia
mo The International He- 
rald Tribūne vyr. Europos 
korespondentas.

Pagal jį, jei prancūzų ko
munistai gerai pasirodytų 
1978 m. rinkimuose ir ga
lėtų su socialistais sudaryti 
koalicinę vyriausybę, pre
zidentas Giscard d’Estaing 
turėtų keturis pasirinki
mus. Jis galėtų paskelbti 
naujus parlamento rinki
mus; pats atsistatydinti ir 
tuo būdu iššaukti preziden
to rinkimus; sudaryti savo 
vyriausybę, kuri negautų 
seimo pasitikėjimo; ar pa
galiau pavesti socialistams 
sudaryti naują vyriausybę.

Manydamas, kad tokia 
yra tautos valia, d’Estaing 
nauju premjeru paskirtų 
socialistų vadą Francois 
Mitterrandą, kuris Darbo 
Ministeriją atiduotų komu
nistų vadui Georgės Mar
eliais. Iš viso vyriausybėje 
būtų 11 socialistų, 6 komu
nistai, 5 gaullistai, jei būtų 
platesnė koalicija, ir 3 ne
politiniai specialistai.
» Net ir tokia vyriausybė 
iššauktų paniką pasiturin
čių tarpe, kurie bandytų sa
vo kapitalus pervesti į už
sienius, kas savo keliu vers
tų vyriausybę griebtis vis 
griežtesnių priemonių. Ko
munistai šauktųsi "visų de
mokratų vienybės", aiškin
dami, kad ir taikinga revo
liucija vis dėl to turi tą patį 
priešą — reakciją. Jie siū
lys nacionalizuoti visą pra
monę, nors socialistai ma
nys, kad turint kitų patyri
mą, tai nebūtų kraštui 
naudingą. Pagaliau suran
damas kompromisas — tuo
jau nusavinami tik kai ku
rie raktiniai fabrikai. Ka
dangi tuo laiku beveik visa 
užsienio valiuta bus jau ap 
leidusi kraštą, pasigirs prie
kaištų JAV, kad jos niekuo 
Prancūzijai nepadedančios 
ir laikosi tos pačios takti
kos kaip ... Čilėje. Būklė 
taip pablogės ir tarpparti
niai santykiai taip įsitemps, 
kad komunistai paskelbs 
generalinį streiką ir Darbo 
Ministeris komunistų vadas 
Marchais įspės policiją nesi
kišti. Po to belieka tik at
spėti, ar tuo laiku jau ne
bus per vėlu kariuomenės 
perversmui. Goldsborough 
taip toli nenuėjo.

Rinkimų...
(Atkelta iš 1 psl.) 

metus? Pasiruošimo esmę, 
dabar tiktai teorinę, sena
torius mato valdžios spren
dimų sandaroje su šalies 
daugumos valia ir siekiais. 
Jis sutinka, kad bemaž 
permanentinių rinkimų bū
klė yra geras laidas atnau
jinti vykdomųjų organų po
būdį, tačiau ateities vizijų 
stoka renkamųjų filosofi
joje faktinai vykdomųjų or
ganų neatnaujina. Jie vis 

išlieka patvarūs, biurokra
tiniai, besirūpina tiktai gy
venamosios dienos porei
kiais, be pasirengimo su
tikti kad ir netolimą ateitį. 
Mat ilgų distancijų vizijos 
bėgamojoje politikoje nėra 
praktikuojamos, nei prigis 
jjjsios.

— Mes privalome reika
lauti, kad renkamieji turė
tų šalies ateities viziją, tos 
ateities kuri nueina už 
jų veikimo lauko, už kitų, 
sekančių rinkimų ribų, — 
pareiškia Cranston.

Mes turėtumėm šiai min
čiai pritarti. Biurokratinė 
rinkiminių prakalbų mada 
visą ateitį pramato tiktai 
iki savo kadencijos ribų. 
Kandidatas privalo būti ne 
tiktai "nice" ir fotogeniš
kas, bet, tapęs funkcionie
riumi, sugebąs ilgam įskie
pyti politikon savo gyveni
mo filosofijos praktiką ir 
pavydalus. Tokiais ir buvo 
didieji prezidentai, taip at
siskyrę istorijoje nuo pre
zidentų biurokratų. O juk 
daug kas, kaip matyti ir in- 
terview ir rinkiminių pra
kalbų, nė nesuka galvos, 
kokią valstybę jis paliks, jo 
kadencijai pasibaigus.

Alvin Toffler, paėmęs šią 
mintį savo "Future Shock” 
išeities punktu, nurodo, kad 
pastangos veikti pasiruoši
mu ateičiai kryptimi labai 
ryškios Washingtono vals
tijos planavimo politikoje. 
Kelios dešimtys tūkstančių 
piliečių-rinkikų šioje valsti
joje įtraukti į ateities pla
navimo komisijas. Vietiniai 
veikėjai, rekomenduoja iš
manius piliečius, susidaro 
specifinės komisijos, sten
giamasi numatyti busimą
sias problemas ir jas aptar
ti, apspręsti, nušlifuoti jų 
aštrias briaunas. Einama 
labai konkrečiai. Problema 
imama 15 metų pirmyn. Ta 
prasme ji sprendžiama. Ir 
tai talkina sutikti proble
mą, kuri iškils ir reikalaus 
sprendimo. Penkiolikos me
tų ateityje numatoma did
miesčių depopuliacijos, gam
tos taršos, švietimo, uostų 
apyvartos ir pan. klausimai. 
Patys žmonės, per tas ko
misijas, ieško busimųjų 
problemų ir stengiasi rasti 
būdų jas spręsti. Tai veik
lai talkina spauda ir televi
zija ...

Atrodo, kad mintis spręs;- 
ti dabar ateities problemas 
yra labai naudinga šiais me
tais, kada priešrinkiminės 
prezidentinės prakalbos ap- 
glušina mus vien tiktai šios 
dienos problematika. Kada 
žadama tas problemas tik
tai apmalšinti ir nustumti 
jas spręsti kitai generaci
jai. šį blogį mes itin skau
džiai matome JAV užsienio 
politikos kurse, kur dėdė 
Šamas verste verčiamas 
šokti kazačioką, apsikabi
nęs su sovietine meška, žo
dis "helsinkiada”, o jam pa
pildiniui dabartiniai Son- 
nefeldto svaičiojimai su 
"organic relations” rodyte 
rodo, dabar malšindami' 
žvėrį, užmerkiame akis ... 
ateities vizijai.
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AR TOKIA VIENYBE?
Istorija kartojasi, žmoni-, 

jos vispusišką pažangą: po
litinę, kultūrinę, ekonominę 
kuria generacijos, bet pa
siekę tam tikro gerbūvio 
laipsni, aptingsta ir, net pa
čios pradeda griauti tai, ką 
kitos generacijos šimtme
čiais kūrė. Tai atsitinka vi
sose tautose, to neišven- 
giam nei mes išeivijos lie
tuviai svetimuose kraštuo
se. Mes, kuriems labiau nei 
laisvojo pasaulio tautoms 
reikalinga gerbti savo tau
tos praeitį, saugoti kitų su
kurtas vertybes ir pirmųjų 
pavyzdžiu siekti jų pradėtų 
vis aukštesnių idealų, kurių 
Šiuo metu pačiu didžiuoju 
yra Lietuvos išlaisvinimas 
iš sovietų vergijos.

Kad mūsų balsas būtų ga
limai plačiau išgirstas, iš
blaškytiems po svetimus 
kraštus lietuviams, didžiuo
ju visų siekimų pagrindu 
turi būti vienybė. Bet, pa
skutiniu laiku vienybės są
voka mūsų organizacijų va
dovybėse yra įvairiai iškrai
poma.

Kas gi toji vienybė yra? 
Ar tai, kad visi lietuviai pa
klustų ir garbintų vieną ku
rią organizacijos vadovybę? 
Tai būtų sovietinė įsakymu 
ir baime pagrįsta diktatūri
nė "vienybė”.

Vieninga tauta ir visuo
menė yra laikoma toji, kuri 
būdama įvai*ri ir daugerio
pa, kartu yra ir solidari 
bendruose siekimuose. Kur 
vieno veikla neuzurpuoja 
kito, kur viena grupė nesie
kia likviduoti kitos, kol 
dauguma skaitosi ir su ma
žumos interesais, tol veikia 
visuomenės solidarumas 
vienybės rėmuose.

Siauros, tik vieną luomą, 
vieną religiją, vieną gyve
nimo būdą akcentuojančios 
tautų ar organizacijų pro
gramos negali įgyvendinti 
vienybės, nes jos nepakan
kamai vertina kitas visuo
menės klases bei kitų inte
resus. Siaura, fanatiška 
ideologija neapkenčia kitų 
jai priešingų ideologijų. Ji 
neapkenčia politinio, kultū
rinio bei kitokio visuomenės 
įvairumo ir todėl visuome
nėje neatlieka jokių bendrų 
funkcijų siekiant aukštes
nių tikslų, priimtinų kiek
vienam lietuviui, siekimų, 
kur būtina visos visuome
nės tolerancija, be kurios

jokia vienybė nepasiekiama. 
Tik tolerancija apsaugo 
žmones ir organizacijas nuo 
fanatizmo ir kraštutinumų, 
ji sutaupo jėgų, beprasmiš
kai naudojamų savitarpio 
ginčams, kada visi gerai ži
nome, .jog mūsų tėvynės 
sunki padėtis mums visiems 
kelia nuolatinių ir didelių 
rūpesčių, kad ji nepaliktų 
tokioj tragiškoj padėty, 
kaip dabar okupanto terio- 
jama, rusinama, religija ir 
kūrybinė laisvė griežtai 
draudžiama it patriotai lie
tuviai kankinami bei žudo
mi.

Lietuvos laisvinimo dar
be itin svarbu visų lietuvių 
jėgos sujungtos, bet nepa
jungtos, būtina tartis, bet 
ne griauti ir niekinti kitų 
organizacijų spaudos ar net 
asmenų, reikalaujant iš jų, 
besąlyginio paklusnumo vie 
nai kuriai grupei bei orga
nizacijai ir vykdyti jos įsa
kymus.

Toks net grąsinantis rei
kalavimų raštas nesenai 
buvo išsiuntinėtas vienos 
didžios organizacijos vado
vybės savo apygardoms ir 
apylinkėms, kurį gavo ir 
Dirva bei ALT S-ga. šiuo 
raštu smerkiamas laikraš
tis ir jam uždedama "juoda 
dėmė" istorijoje už tai, kad 
drįso atspausdinti kitos 
nors tų pačių tikslų siekian
čios organizacijos informa
ciją.

Ar tai siekimas vienybės, 
kurią ypač toji organizacija 
linksniuoja? Linkėtina, kad 
šioji "juoda dėmė", prime
tama kitiems negrįžtų pa
tiems siuntėjams, nes tokiu 
metodu vienybė nepasiekia
ma, bet griaunama.

E. čekienė

Turėjau malonios progos 
dalyvauti svečio teisėmis 
LB septintosios tarybos se
sijoje balandžio 3-4 dieno
mis Sheraton viešbutyje, 
Philadelphijoje ir pasiklau
syti atstovų kalbų. Mėgin
siu išsakyti kiek iš gautų 
įspūdžių ir kartu trumpai 
pridėti iš šalies nugirstas 
nuomonės, susitikinėjant 
šioje sesijoje su mano pa
žintais atstovais.

Tenka pripažinti, kad se
sijos pravedimas ir užpla
nuotų darbų programoje iš
pildymas buvo gražiai ir 
sklandžiai atlikta. Apgailes
tauta per mažu skaičium 
tepasirodžiusių atstovų se
sijoje ir todėl negalėta pa
sidžiaugti dėl sudarymo iŠ 
jų kvorumo. Iš šakotos LB 
Krašto Tarybos veiklos bu
vo pateikta platesni ir siau
resni pranešimai bei apy
skaitos iš ko susidarė vaiz
dus įrodymas, kad dirbta, 
triūsėta ir aukotasi švieses
nei Lietuvių Bendruomenės 
ateičiai, o taip pat ir mūsų 
laisvinamos tėvynės pla
čiuose baruose naudai, šir
dį džiugino atsiekti darbuo
tojų laimėjimai ir liūdino 
pasireiškusieji lietuvių tar
pe dideli nesklandumai ben
droje veikloje. Netruko 
priekaištų ALTui, čia esa
moms idealoginėms parti
joms, spaudai ir kitiems, 
kas nesiteikia laikytis pro
gresyvios LB darbo linijos. 
Sielotasi dėl jaunimo, kurs 
akivaizdžiai nubyra į sveti
mybes ir ieškota paveikių 
žygių kiek galima juos nuo 
to apstabdyti. Su gražia vil
timi pažiūrėta į netrukus 
renkama LB aštuntąją 
Krašto Tarybą ant kurios 
pečių bus sukrauti neatlik
ti senosios tarybos darbai, 
o kartu ir iš šios sesijos iš- 
plaukią nutarimai. Aktua
lintas reikalas visą bend
ruomeninės darbo naštą, pa
gal galimybes, krauti ant 
jaunesniosios kartos žmo
gių, tuo garantuojant LB ir 
ir lietuvybės tęstinumą il
gesnei distancijai, šitoji 
formulė buvo patiekta Br. 
Nainio.

Tebūna man leista tiek 
tuo geru aprašu pasitenkin
ti, nes pačios sesijos metu 
buvo parinkti žmonės, kurie 
sutiko plačiai painformuoti 
atitinkamai lietuvių spau

dai apie šios sesijos eigą, 
nutarimus ir rezoliucijų 
priėmimą. Belieka kantriai 
laukti neprastesnių darbuo. 
tojų išrinkimo į LB aštun,- 
tąją Krašto Tarybą, kuri 
daugiau sugebėtų suprasti 
gyvenimo taisyklę,- paremta 
keturiais pradais: mylėji
mas žmonių, mylėjimas tie
sos, mylėjimas laisvės if 
mylėjimas harmonijos. Vie
ną iš tų elementų išmetus, 
tuoj įsigali blogis.

Pradžioje šio rašinio už
siminiau, kad trumpai pri
dėsiu ir iš šalies nugirstas, 
apie mūsų bendruomeninį 
susitvarkymą, nuomones 
kai sesijos pertraukos me
tu susitikinėjau su mano 
pažintais atstovais. Jautriai 
išgyvendamas tą įsibrovu
sią Lietuvių Bendruomenė
je sunkiai aptariamą blogį 
— skaldimąsi, vis dairiausi 
žmonių mano širdžiai1, tarsi, 
paguodos... Pastarosios LB 
Krašto Tarybos vadai, o kai 
kurie ir darbuotojai mane 
įtikinėjo, girdi, tegu LB 
skyla net į kelias dalis, gi 
mes darysime savo. Sutikęs 
toj sesijoj VLIKo atstovą 
Jurgį Valaitį tą jam pri
miniau. Tarp kita ko jis 
taip mane apramino: VLIK 
ir LB bendradarbiavimas — 
glaudus. Lietuvių B-nė ne
gali būti vienalytė ir ji tu
ri laikytis visuotinumo 
principo.” Turėjau kitą po
kalbį su LB Tarybos pre
zidiumo pirm. Algiu Rugie
nų dėl vyresniųjų talkos at
metimo LB tvarkimosi in
stitucijoje, tai jis tvirtai 
pripažino ir laiko svarbiu 
dalyku turėti iš vyresnio
sios kartos stiprų LB už
nugarį, kurie savo patyri
mu, orumu ir išmintingais 
patarimais gali daug prisi
dėti prie Lietuvių Bendruo
menės sustiprinimo. Sakė, 
be to jie ir laiko daugiau 
turi tam atsidėti. Ir "Atei
ties" žurnale Nr. 1 š. m. 
leidiny šiuo reikalu Jonas 
Kuprys taip pasisako: "Kū
rybinė jėga paveldima iš 
vyresniosios kartos ir todėl 
kultūrai išsilaikyti reikalin
gas kartų bendradarbiavi
mas”. Su kitais1 "parlamen
tarais" kalbėjau ir dėl spau
dos laisvės nevaržymo de
mokratiniame krašte ir iš 
daugelio išgirdau tokias 
nuomones: tegu ji sau gy

vuoja, rašo. Argi spauda 
nėra kultūros gyvenimo 
veidrodis, gyvas mūsų kul
tūros dvasios reikalas.

Kai sesijoje buvo pasisa
koma vienaip ar kitaip apie 
lietuvių laikraštija, tai bu
vo užkliudyta DIRVA, Ke
leivis ir Naujienos. Bronius 
Nainys išgirdęs žodį — 
Naujienos, net pašokęs su
šuko : ar jos dar išeina ? Sa
lėje pasikėlė juokas. Sau 
vienas manau, ar tas kul
tūringam žmogui pritinka 
taip išsišokti.

Klausant sesijoje garsias 
atstovų kalbas buvo pajus
tas savigyros tonas, kitaip 
tarus, pūtimas trimito savo 
garbei. Prisiminė ir A. Gu- 
recko pasakyta kalba ne
perseniai įvykusiose visuo
meninių reikalų svarstybo- 
se Philadelphijoje, kurs 
tarp kita ko taip išsireiškė: 
"Reikia nustoti veiksniams 
dalintis savo nuopelnais 
Lietuvos laisvinimo darbe. 
Dera remtis visuotinos tal
kos principu ir dėti visas 
pastangas kuo daugiau 
įtraukti jaunimo į darbą 
nepamesdami žiūrėjimo į il
gųjų distancijų nusitęsimą 
ir pačios mūsų kantrybės 
— kovą laimėsime.

Po šios sesijos įvyko at
stovų pasibičiuliavimas ir 
įspūdžių pasidalinimas Ch. 
ir Aušros Zerr (Mačiulaity- 
tės) buveinėje. Gal tai tas 
nieko tokio, bet vėliau gir
dėjosi kalbų dėl ko tas ne
padaryta LIETUVIŲ NA
MUOSE, kur ir platesnis jai 
vietos visuomenei būtų duo
ta progos pažinti LB veikė
jus ir išsikalbėti kiek rūpi
mais bendruomeniniais klau
simais, o susibėgus daugiau 
žmonių į tokias vaišes dar 
būtų palikta gražaus pini
ginio pelno ir LIETUVIŲ 
NAMAMS. O dabar belieka 
laukti LB naujos Krašto 
Tarybos išrinkimo kitai jos 
kadencijai, kartų sudedant 
į ją ir šviesesnių ateities 
veikloje vilčių.

0WNER OPERATORS
l.C.C. Carrier need* ovrner operatore 
to handle fertilizer from Cincinnati 
area to pointe in Ky., lnd., Oh. and 
Mich. Muet have landen eleeper trac- 
tora and mušt meet all l.C.C. regula - 
tiona.

Contact Mack Brosmer 
502-964-3351

(15-17)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIK IŲ KRAUTUVĘ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUŠAIT1S ir J. MAŽEIKA

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

Kainos lemos-Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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Rezistencijos išnaudojimas
Kad emigrantų ir rezis

tentų prieš krašto okupaci
ją bendravimas su sveti
mųjų žvalgybom dažnai ne
išeina jų tėvynės labui, mes 
jau matėme skyriuje apie 
Heydricho nužudymą. Jis 
tik sukėlė žiaurias represi
jas, bet nedavė jokios kon
krečios naudos čekams. 
Ypač turint galvoje, kad jis 
buvo nušautas prieš pat jo 
atšaukimą iš Prahos. Ki
tas, gal dar geresnis tokio, 
bendravimo rezultatų vai
sių pavyzdys yra anglų- 
amerikiečių melo ir apgau
lės operacija "Starkey”.

Mes jau minėjom, kad 
britams pasisekė įtikinti 
vokiečius, kad sąjunginin
kų puolimas bus nukreiptas 
į Sardiniją bei Pietų Pran
cūziją ir Graikiją, kas pri
vertė Hitlerį pasiųsti į tas 
vietas daugiau kariuome
nės, atitraukiant iš kitų 
frontų. Iš kitos pusės, ati
traukimas vokiečių kariuo
menės iš Prancūzijos į Ita
liją ir Rusiją, kur ėjo lemia
mos kovos irgi nebuvo są
jungininkam naudingas. Už 
tat norėjosi Hitlerį įtikinti, 
kad jis dar 1943 metais tu
ri skaitytis ir su invaziją 
iš Anglijos į Prancūziją, 
nors nei anglai nei ameri
kiečiai tam nebuvo pasiruo
šę. Faktinai patys anglai 
namuose tada turėjo ma
žiau kariuomenės negu 
1941 ar 1942 metais.

Dėl viso to pirmasis ben
dro sąjungininkų štabo vir
šininko gen. Frederick Mor- 
gan, vadinamo COSSAC — 
tai pirmosios raidės jo ofi
cialaus titulo: Chief of 
Staff Supreme Allied Com- 
mander — uždavinys buvo 
ne paruošti invazijos į Nor
mandiją planus, bet pasirū
pinti vokiečių apgavimu, 
kad jie jos lauktų visur, bet 
tik ne ten ir ne tuo laiku — 
1944 m. pavasarį. Norėta 
vokiečius priversti tikėti, 
kad sąjungininkai ruošiasi 
išsikelti ne Normandijoje, 
bet Bretanijoje ir tuo pačiu 
metu, drauge su rusais, 
pulti šiaurės Norvegiją. Tuo 
patikėję vokiečiai turėtų 
mesti savo aviaciją j Ang
liją tariamos invazijos ar
mijos sunaikinimui, kur jos 
jau lauktų britų ir ameri
kiečių eskadrilės. Tuo būdu 
vokiečiai čia patirtų nuosto
lius ir neturėtų reikiamų 
jėgų tikros invazijos mo
mentui atėjus.

Kartu turėjo būti užaliar- 
muotas pogrindis visuose 
okupuotose kraštuose, jį 
įspėjant, kad invazijos rei
kėtų laukti 1943 metų rug
sėjo mėn. Planuotojai ta
čiau suprato, kad pogrin
džio veiklos sustiprinimas 
buvo susijęs su pavojumi. 
Vokiečiai -jį galėtų sunai
kinti ir jis negalėtų suvai
dinti savo svarbios rolės 
tikrai invazijai! prasidėjus. 
Iš kitos pusės, nepagy vėjus? 

rezistencijos veikla galėtų 
vokiečiams išduoti, kad vi
sas triukšmas tėra tik ble
fas. Už tat buvo nutarta 
pogrindį sualiarmuoti, bet 
kartu įspėti pradėti tikras 
operacijas tik gavus įsaky
mą iš Londono. Tik prieš 
pat tariamą D-day, okupuo
tų kraštų patriotai turėjo 
būti painformuoti, kad tai 
buvo tik "generalinė repe
ticija”.

Apgaulei turėjo būti pa
aukota ir gera britų radijo 
— BBC — reputacija. Iki 
tol į radijo programą buvo 
žiūrėta kaip į patikimiau
sią, karo metu galimą, in-. 
formaciją. Dabar iš jos tu
rėjo būti pasidaryta išvadai, 
kad iš tikro kaž kam rimtai 
ruošiamasi. BBC specialūs 
pranešimai rezistencijai tu
rėjo būti padažninti. (Jų 
būta dvejų rūšių: A — ku
riomis rezistentai buvo su- 
aliarmuojami ir B — kurio
mis jau buvo įsakoma kon
kretus žygiai. Savaime aiš
ku, buvo padidintas A pra
nešimų skaičius, bet ne B). 
Į Prancūziją iš Anglijos 
siunčiami agentai irgi buvo 
painformuoti, kad invazijai 
iš tikro ruošiamasi. Dėl viso 
to, nors rezistencija ir ne
gavo tiesiogio įsakymo pra
dėti akciją, nuo Prancūzijos 
iki Lietuvos buvo sukeltas 
toks entuziazmas, kad jį tu
rėjo pasekti ir veiksmai.

Tariama invazija turėjo 
įvykti rugsėjo 9 dieną. Rug
pjūčio 17 dieną BBC pa
skelbė :

”... okupuotų kraštų iš
vadavimas jau prasidėjo. 
Aišku, mes nepasakysime 
kur kris pirmas smūgis. 
Okupuotų teritorijų žmonėą 
kurie pirmi galės pasvei
kinti išvadavimo armiją, 
bus apie tai painformuoti 
tik pačią paskutinę minutę. 
Laukdami valandos, kada 
galėsime jums pranešti le
miamas žinias, skatiname 
jau dabar griebtis pasiruo- 
šiamųjų darbų.”

”Jūs turite pasiruošti... 
rolei, kuria suvaidinsite 
ateityje, kuri gali būti labai 
artima, jūsų kraštą vaduo
jant.”

Associated Press ir Reu- 
terio agentūros apie tai tuo
jau paskelbė visam pasau
liui. United Press pranešė iš 
Londono: "Prancūzijos po
grindžio vadai laukia grei
tos invazijos į Prancūziją". 
Britų Home Secretary — 
vidaus reikalų ministeris 
ministeris įsakė mobilizuo
ti visus gaisrininkus pietry
čių Anglijoje, tuo būdu duo
damas suprasti, kad laukia 
sustiprinto vokiečių bom
bardavimo. Canterbury Ar
kivyskupas prašė tautos 
melstis už tuos, kurie ’jau 
ruošiasi keltis į Europos 
kontinentą’. Net pats Chur
ch illis kalbėdamas per radi
ją kanadiečiams, pranešė, 
kad Europa bus užpulta dar 

"prieš rudens lapams kren
tant”, bet nepasakė kur.

New York Times 1943 m. 
liepos 19 d. paskelbė net tri
jų skilčių riebią antraštę 
(labai retas atsitikimas to 
laikraščio istorijoje), skel
biančią: "Armies ready to 
go, says Eisenhower” ir 
”Allies bid peoples of Eu
rope prepare”.

Invazijos karštligė taip 
išsiplėtė, kad Prancūzijoje 
per savaitę buvo nušauti 
šimtai vokiečių. 23 jų kari
ninkai žuvo per sprogimą 
viename Liile restorane. 
Olandijoje vienintėlis jos 
generolas, susidėjęs su vo
kiečiais, Hendrik Seyffardt 
buvo nužudytas prie savo 
namų Haagoje. Briuselyje 
vokiečių kariai gatvėje bū
davo pasitinkami pašiepian
čiais klausimais: ”Ar jau 
susipakavote? Sąjunginin
kai ateina !” Net šalti danai 
mirtinai sutripė vieną vo
kiečių karininką Odense 
mieste, o jų laivynas pabė
go į Švediją.

Po rugpiūčio 20 dienos di
džiausias slaptojo karo va
dų rūpestis jau buvo ne kaip 
sukelti sukilimą, bet prie jo 
neprileisti. Bet kaip gali su
mažinti entuziazmą, neįspė- 
jant vokiečių, kad jie turi 
reikalo su blefu? Pagaliau 
buvo sugalvota iš pirmo 
žvilgsnio gudri išeitis. Rug
piūčio 28 dieną rezistencija 
visais galimais būdais buvo 
įspėta:

"Saugokitės vokiečių pro
vokacijų. Mes patyrėm, kad 
vokiečiai leidžia gandus 
apie artėjančią invaziją. 
Netikėkit jiems. Jie nori tik 
jus išprovokuoti, kad galė
tų sunaikinti. Atsargiai! 
Darykite tik tą, ką pasakys 
BBC.”

O ką patys vokiečiai? Jie 
nepatikėjo nė vienu žodžiu, 
nė vienu veiksmu. Vyr. jų 
kariuomenės vadas Prancū
zijoje maršalas Rundstedt 
vėliau paaiškino kodėl: ”Jų 
(britų) ėjimai buvo tokie, 
jog nebuvo jokio abejonės, 
kad blefuoja.” Už tat kai 
rugsėjo 9 dieną U. S. 8th 
Air Force paleido net 1,208 
lėktuvus į Prancūziją, kad 
nuduoti invazijos pradžią, 
juos pasitiko daugiausia tik 
priešlėktuvinė ugnis, nai
kintuvai gynė tik ypatingai 
svarbias vietoves. (Ameri
kiečiai tą dieną numušė 16 
vokiečių naikintuvų. Sąjun
gininkai neteko 5 bombone
šių ir 2 naikintuvų, bet 129 
bombonešiai buvo labai sun
kiai prieštėktuvinės artile
rijos sužaloti).

Hitleris taip netikėjo ga
limu bandymu išsilaipinti 
Atlanto pakraštyje, kad 
1943 metais tarp balandžio 
ir gruodžio mėn. iš Prancū
zijos atitraukė 27 divizijas, 
palikdamas ten tik 9. Jis 
laukė didesnių puolimų Vi
duržemių jūroje, kaip jam 
buvo įkalbėjusi britų žval-

Į VISUS CHICAGOS IR APYLINKIŲ 
LIETUVIUS

š. m. balandžio 25 dieną, Chicagoje, McCormick salėje, ren
giamas JAV nepriklausomybės 200 metų sukakties minėjimas. 
Jį rengia 27-nių lietuviškų organizacijų iniciatyva sudarytas ko
mitetas, kuris per mūsų spaudą jau yra kvietęs ir dabar kviečia 
i jį įsijungti dar ir kitas jame nedalyvaujančias organizacijas, 
draugijas, klubus, kultūrines įstaigas ir kitus vienetus, taip pat 
laikraščių redakcijas ar leidėjus, kad nepasiliktų nei vieno šiame 
komitete ir pačiame minėjime nedalyvaujančio. Kviečiami daly
vauti minėjime ir visi organizacijoms nepriklausantieji lietuviai.

Į minėjimą yra pakviesti ir kitų tautybių amerikiečiai. Jame 
dalyvaus ir Chicagos Mayor Richard Daley. Jis sutiko būti mi
nėjimo garbės pirmininku. Taip pat dalyvaus visa eilė kitų žy
mių amerikiečių, jų tarpe ir aukštų šio krašto valdžios žmonių.

Rengimo komitetas deda visas pastangas, kad būtų paruoš
ta gera minėjimo programa, kad didžiulę McCorfnick salę pripil
dytų Chicagos ir jos apylinkių visuomenė, kad masės lietuvių at
vyktų su savo svečiais amerikiečiais, kad minėjimo dieną būtų 
užmiršti dabartiniai mūsų tarpusavio nesusitarimai, kad tą dieną 
visi gyventume vienybėje ir lietuviško solidarumo dvasioje, kuri 
stiprintų mus ir tolesniuose mūsų bendruose darbuose, kad, paga
liau, visi mes ramia sąžine galėtume skaityti mus įpareigojančius 
Lietuvių Chartos žodžius, jog visi esame tarp savęs broliai, -tos 
pačios Tautos vaikai, kad mūsų tautinis solidarumas yra aukš
čiausia mūsų tautinė dorybė.

Tad ir būkime tokie, švęsdami šią didelę Amerikos ir kartu 
mūsų šventę.

Atsiminkime, kad mūsų menkas joje dalyvavimas gali mus 
taip sukompromituoti amerikiečių akyse, kad po to nedrįstume 
jiems pasirodyti ir prašyti jų pagalbos mūsų bendrųjų tikslų vyk
dyme, ypač Lietuvos laisvinime.

LIETUVI, žinok, kad čia statomas didžiausion rizikon tavo 
vardas ir tavo Tautos interesas!

Todėl visi, kaip vienas, dalyvaukime JAV nepriklausomybės 
200 metų minėjime, 1976 m. balandžio 25 dieną, 2 vai. McCormick 
salėje, East 23 Street ir Lake I'ront.

MINĖJIMUI RENGTI KOMITETAS

gyba kitomis, mūsų jau mi
nėtam, apgaulės operaci
jom. Atitrauktas divizijos 
ilgainiui buvo pakeistos ki
tom, bet žymiai mažiau ver
tingomis. Lemtingą rugsėjo 
9 dieną Hitlerio jėgos Pran
cūzijoje buvo taip silpnos, 
kad jei sąjungininkai būtų 
išsilaipinę, kaip davė su
prasti Brettanijoje, jie ten 
nesutiktų rimtesnio pasi
priešinimo.

Bet jei vokiečiai nekreipė 
dėmesio 'invazijai’, jie daug 
rimčiau pažiūrėjo j prancū
zų rezistenciją, kurią išti
ko tikra tragedija.

San Francisco

BALTŲ STUDENTŲ 
VAKARAS

Stanford Universiteto 
Baltų Studentų Draugija 

HELP WANTED
Due to rapid expansion program we immediately need ad
ditional people for mushroom harvesting. We will pay you 
$2.00 per hr. for the first week while you train, then- you 
will receive 52 cents for 10 lb. basket. Our har esters are 
presently earning $2 to $4.00 per hr. We also work a 7 day 
work week with each person having every 4th day off. This 
is full time permanent work and you will be covered by our 
group insurance program. Apply in person daily 8-5 at 
•Valmeyer Personnel Office, 20 min. from JB Bridge.

CASTLE & COOKE FOODS
VALMEYER, ILL.

618-935-2295 or 2282
An Equal Opportunity Employer

(17-19)

WANTED EXPERIENCE 
SIGN PAINTERS 

PATTERN PERSON 
AND 

ERECTION MEN
STEADY WORK FOR QUALIFIED SOBER MEN. 

TOP SALARY AND BENEFITS. CALL: WRITE OR APPLY 
MOORE SIGN CORP.

P. O. BOX 74S 
CHESTER, VA. 23831 

804-748-0*36
(14-20)

ruošia metinį baltų vakarą 
šeštadienį, gegužės 1 d., 
Bechtel International Cen
ter. Pradžia 8 vai. vakaro. 
Įėjimo kaina $2.00. Lietu
viai ruošia spaudos, gintaro 
ir audinių parodą. Latviai 
rodys trumpus filmus apie 
Latviją. Tautinius šokius 
atliks estų, latvių, lietuvių 
ir suomių grupės. Po to bus 
užkandžiai ir šokiai.

Baltų studentų draugija 
turi apie 70 narių — pri
klauso įvairių tautybių stu
dentai — baltai ir jų drau
gai. Draugiją globoja Stan
ford universiteto dėstytoja 
Ausma Jaunzeme, kuri mo
kina latvių kalbą ir Baltų 
istoriją. Pirmininkė yra es
tų kilmės studentė Jennifer 
Purtle. Į vakarą kviečiami 
visi universiteto studentai 
ir apylinkių gyventojai. Kas 
turi tautinius drabužius, 
prašomas juos dėvėti, (dj)
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KŪRYBA IR MOKSLAS
AŠTUNTASIS PASAULIO TELEVIZIJA IR JAUNIMAS
STEBUKLASIAU 
NEBĖRA STEBUKLU

PRIEŠ 90 METŲ OTTMAR MERGENTHALER IŠRADO 
STEBUKLINGĄJĮ LINOTIPĄ

ANDRIUS MIRONAS

Kiekvienam spaustuvės 
darbininkui, ypač linotipi
ninkui, žinoma, jog linotipą 
išrado vokietis Mergentha
ler. Tačiau ne tik eilinis 
skaitytojas, o ir retas 
spaustuvininkas yra skaitęs 
šio genialaus išradėjo gyve
nimo istoriją. Apie nuosta
bios rinkimo mašinos išra
dėją Mergenthalerj Lietu
vių Enciklopedijoje para
šyta vos kelios eilutės, pa
minint tik gimimo-mirties 
datas, kilimo vietą, išradi
mą ir gimtojo namo paver
timą muziejum. Manau, kad 
kiekvienam inteligentui ir 
spaudos gerbėjui įdomus šio 
genijaus smulkesnis gyve
nimo ir darbų aprašymas, 
todėl čia pateikiu kai ku
rias žinias.

Ottmar Mergenthaler

Ottmar Mergenthaler gi
mė 1854 metais gegužės 11 
d. Hachtel miestelyje, 
Wuertembergo srityje. Jo 
tėvas, Johann Georg Mer
genthaler, buvo mokvtoias 
ir Ottmarui gimstant jau 
turėjo du sūnus. Johanno 
žmona Rosine buvo moky
tojo duktė.

Jaunystė
Jaunasis Ottmaras per

gyveno šeimos tragediją 
dar būdamas jaunas. Ketu
rių metų amžiaus būdamas 
jis su tėvais persikėlė į 
Neuhengstett miestelį, o iš 
ten netrukus į Ensingen, 
nes tėvas buvo perkeltas 
mokytojauti, šiame malo
niame Ensingen miestelyje 
Ottmaras užaugo ir lankė 
viešąją pradinę mokyklą. 
Jam esant penkerių metų 
amžiaus, mirė jo motina ir 
po dviejų metų tėvas vedė 
antrą kartą.

Pamotė Ottmarui buvo 
gera ir turėjo jaunuoliui 
sprendžiamos įtakos. Visi 
šeimos nariai privalėjo at
likinėti namų ruošos dar- 
bues, Svarinimo ir sodo prie

žiūros pareigas iš eilės, nes 
iš kuklios mokytojo algos 
šeima vos galėjo pragyvenu 
ti. Ottmaras pasirodė esąs 
ypač sumanus atlikime ma
žesnių namų darbų, kurių 
jam pamotė pavesdavo. Iš 
protėvių ūkininkų jis pavel
dėjo kietą užsispyrimą ir iš
tvermę. Jis buvo labai gu
vus ir, kaip ir kiekvienas 
vaikas privalėtų būti, ne
pasotinamai smalsus. Mo
kykloje gabumais jis vir
šijo kitus mokinius ir lipte 
lipo į mokslo žinias. Kaip ir 
daugumas vaikų, jis žvelgė 
į pasaulį plačiomis varguo
lio akimis, o įvairius galvo
sūkius spręsdavo savo pro
tu, pagal aplinkybes ir kaip 
išgalėdamas.

Pirmieji genialumo 
požymiai

Pirmuosius neeilinius me
chaninius gabumus Ottma
ras parodė sugebėdamas su
taisyti seną laikrodį Ensin- 
geno bažnyčios bokšte. Mies
telio laikrodininkas metė 
taisymą, nuspręsdamas, jog 
laikrodį nebeįmanoma su
taisyti. Tai parūpo Ottma
rui. Nors į bokštą buvo 
griežtai draudžiama lipti, 
jis įslinko slapta, užlipo prie 
laikrodžio mechanizmo ir 
didžiam miestelėnų nustebi
mui ir pasitenkinimui, su
tvarkė sugedusį laikrodį. 
Deja, šis Ottmaro žygis ne
buvo įvertintas, nes po to 
niekas nepasisiūlė padėti 
jam siekti inžinerijos moks
lų, kurių jis taip troško. Jo 
tėvas buvo apsunkintas vy-

A. Mironas prie linotipo...

New England Medicinos 
žurnalas, šių metų balan
džio mėnesio 8-tos dienos 
laidoje, atspausdino Ann R. 
Somers išsamią studiją apie 
televizijos įtaką Amerikos 
jaunimui, šis klausimas yra 
labai svarbus ne tik gydy
tojams, bet ir tėvams, pe
dagogams bei jaunimu besi
rūpinantiems asmenims. To 
dėl ta proga; aš ir noriu 
supažindinti Dirvos skaity
tojus su kai kuriais tame 
straipsnyje paminėtais fak
tais.

resniųjų dviejų sūnų moks
linimu ir norėjo, kad Ottma
ras taip pat pasidarytų mo
kytoju. Jaunuolis šiems pla
nams pasipriešino. Norint 
studijuoti inžineriją, tais 
laikais reikėjo baigti gim
naziją, tačiau Mergentha
ler šeimai stigo lėšų sū
naus mokslinimui aukštes
nėje mokykloje. Pagaliau 
buvo pasiekta kompromiso 
ir 14 metų amžiaus Ottma
ras atiduotas mokytis pas 
laikrodininką. Tokiu būdu, 
inžinerijos mokslų išsilavi
nimo siekimas gavo pirmąjį 
laimėjimą. Vėliau Ottmaras 
lankė vakarinius technikos 
kursus.

Tėvynė Vokietija Ottma
rui pasidarė per ankšta ir 
ribota jo siekiams, todėl jis 
ėmė svajoti apie emigravi
mą į Ameriką, į Šią vilio
jančią šalį. Su pusbrolio pa
skola kelionei ši svajonė iš
sipildė ir jis išvyko į Jung
tines Amerikos Valstybes. 
Tačiau mokymasis pas laik
rodininką nė kiek nepaken
kė jo tolimesniems planams, 
net pasirodė labai naudin
gas. Pats Mergenthaleris 
apie tai vėliau šitaip rašė:

”Be abejonės, laikrodi- 
ninkystė išmokė mane tiks
lumo. Išmokau tiksliausiai

(Nukelta į 6 psl.)

Jungtinėse Amerikos Val
stybėse kriminalinių nusi
kaltimų, žmogžudysčių ir 
nusižudymų skaičius, jauni
mo ir vaikų tarpe, iš metų 
į metus smarkiai didėja. 
1974-tais metais kriminali
nių nuiskaltimų Amerikoje 
buvo 100% daugiau negu 
1960 metais. New Yorke, 
Manhattan, turinčiame 1.5 
milijono gyventojų, nužu
dytų skaičius per metus 
yra kur kas didesnis negu 
visoje Anglijoje, kur yra 60 
milijonų gyventojų. Jdomu 
pastebėti, kad daugiausia 
nukenčia jaunuoliai tarp 
20-24 metų amžiaus. Skirs
tant tragiškai žuvusius į 
įvairaus amžiaus grupes, 
1973 metais nužudytų tar
pe mes randame tokią sta
tistiką: nuo 15 iki 24 metų 
žuvo 5,182 asmenys, nuo 5 
iki 14 metų — 425 ir nuo 1 
iki 4 metų amžiaus — 342.

Daugiau negu milijonas 
vaikų kas metai Amerikoje 
būna fiziniai kankinami, iš 
kurių nemaža dalis miršta. 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių Sveikatos skyriaus duo
menimis remiantis, vienas 
iš penkių jaunuolių tarp 12 
ir 17 metų amžiaus buvo 
bent vieną kartą policijos 
sulaikytas. 1975 metais So. 
Bronx policija sugavo 15 
metų jaunuolį padeginėjan- 
tį namus. Policijai paklau
sus kodėl jis taip darė, tas 
jaunuolis atsakė, kad jis 
padeginėjo namus ne dėl sa
vo malonumo, bet už pinin
gus. Jis prisipažino padegęs 
apie 50 namų ir gavęs už 
kiekvieną padegtą namą ne
mažiau kaip tris dolerius 
arba daugiau. Iš 124 asme
nų, sugautų padeginėjant 
So. Bronx namus .didesnė 
pusė buvo jaunesni negu 16 
metų amžiaus. Naudojantis 
kriminalinėm statistikomis, 
mes randame, kad 1973 me
tais New Yorko policijos 
areštuotų tarpe, jaunesnių 
negu 16 metų 4449 asmenys 
buvo areštuoti už vagystes, 
181 už moterų užpuolimus 
ir 94 už žmogžudystes, šių 
faktų akivaizdoje ir kyla 
klausimas kodėl gi šių die
nų jaunimo tarpe mes turi
me tiek daug destruktyvi- 
nės agresijos apraiškų?

Šio klausimo studijai, 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse, • 1968 metais buvo 
Įsteigta D. Milton Eisenho- 
wer komisija. 1969 metais 
atsirado ir kita tokiems pat 
klausimams studijuoti ko
misija, vadovaujama Ro- 
bert Finch. Į šių abiejų ko
misijų sąstatą įėjo įvairių 
sričių mokslininkai, sociolo
gai, pedagogai, psichologai 
bei psichiatrai. Po išsamių 
studijų abi komisijos pa
skelbė savo išvadas. Komi
sijos pripažino, kad vaiko

DR. D. DEGĖSYS

charakterio formavimuisi 
didelę įtaką daro šeima, 
bažnyčia, mokykla ir aplin
ka. Bet jos taip pat pripa
žino, kad šiais laikais be šių 
tradicinių institucijų, char 
rakterio formavimuisi taip 
pat turi įtaką ir naujas fak
torius, būtent televizija.

Jungtinėse Amerikos Val
stybėse apie 96% šeimų tu
ri bent vieną televizijos 
aparatą. Jau nuo 2-jų metų 
amžiaus, vaikai ištisomis 
dienomis prasėdi prie tele
vizijos. Yra nustatyta, kad 
dauguma vaikų nuo 3 iki 5 
metų amžiaus praleidžia 
per savaitę apie 54 valan
das stebėdami1 televizijos 
programas. Tas reiškia 7-8 
valandas į dieną. Autorite
tingi asmenys sako, kad 
vaikas tarp 5 ir 15 metų 
amžiaus, televizijoje mato 
nemažiau kaip 13 tūkstan
čių kriminalinių įvykių, ku
riuose bent vienas žmo-. 
gus būna nužudomas. Tokie 
kasdieniniai be atvangos 
brutalūs veiksmai, nesąmo
ningai įkala vaikui brutalu
mo ir destruktyvios agresi
jos nuotaikas. Jaunas vai
kas, neturėdamas suaugu
sio žmogaus kritęriumo, ne
gali atskirti* kur yra fanta
zija ir kur realybė, todėl 
kas yra rodoma televizijoje 
jam atrodo realiu gyveni
mu.

Eksperimentinės studijos, 
kurios apima apie 10,000 
vaikų, aiškiai rodo, kad vai
kas stebėdamas agresyvius 
veiksmus televizijoje ar fil
mo j e juos pirmai progai pa
sitaikius bando imituoti. 
Tokie brutalios ir destruk- 
tyvinės apraiškos vaizdai 
pasilieka vaiko pasąmonė
je, gi vėliau, brendimo lai
kotarpyje, jie gali pasi
reikšti destruktyvios agre
sijos veiksmais.

Nenuostabu todėl, kad 
1974 metais 25,000 tėvų 
skundėsi Federalinei Komi
sijai (FCC), kad televizijos 
programos netinka vai
kams, nes jos yra perdaug 
seksualinių ir brutalinių fil
mų bei vaidinimų, šių skun
dų įtakoje, Federalinės Ko
misijos viršininkas dėjo pa
stangas įtikinti televizijos 
pramonę, kad ji savo noru 
mažintų brutalias apraiškas 
televizijos programose bent 
tuo laiku, kada visa šeima 
daugumoje mėgsta televizi
ją žiūrėti. Trys televizijos 
kompanijos sutiko bent 
šiek tiek sumažinti brutalu
mo apreiškas televizijoje ir 
todėl įvedė taip vadinamą 
"Family Viewing Hour” 
tarp 7 ir 9 valandų vakare, 
kurios metu nebus rodoma 
brutalios filmos arba vaidi
nimai. Dvi valandos nėra di
delis laimėjimas, bet vis ge
riau negu niekas.
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AŠTUNTAS PASAULIO STBUKLAS
(Atkelta iš 5 psl.) 

sumažinti spyruoklio įtam
pą, derinti sudėtinių metalų 
dalių mišinius. Įšipokaus iš-, 
pjaustyti smulkiausius dan
tračius, pagaminti kaište
lius, gręžti brangakmenis 
stipriu paspaudimu. Supra
tau, kad užsidegus darbas 
turi būti atliktas ir kiekvie
na dalis privalo būti tobulai 
pagaminta ir suderinta su 
kiekviena kita mechanizmo 
dalimi.”

Naujajame pasaulyje
Ottmaras atvyko į Balti

more (Maryland) 1872 m. 
spalio 26 d. ir tuojau sėdo 
į traukinį, einantį į Wa- 
shingtoną, kur jis pradėjo 
dirbti pusbrolio August 
Hahl dirbtuvėje, gaminan
čioje skaitiklius ir elektros 
aparatus. O šių dalių vis 
labiau reikėjo augančiai 
Amerikos industrijai. Ott
maras pasijuto esąs tikroje 
vietoje — santykiavimas su 
išradėjais skatino jo vaiz
duotę.

Savo giminaičio dirbtu
vėje jis buvo paskirtas 
dirbti prie išradėjų planų 
spaustuvės ženklų formų 
pagaminimui iš tam tikro 
kartono, šios formos vėliau 
pasirodė nepraktiškos, ta
čiau Mergenthalis šios idė
jos nebepaleido iš savo dė
mesio. Po keturių metų dar
bo jam pasitaikė puiki pro
ga vėl šioje srityje dirbti, 
ir pasidarė jo gyvenime le
miama.

Išradėjas Cha ries T. 
Moore atnešė Hahl dirbtu
vei planus rašomosios maši
nėlės, kuri turėjo atlikti 
puslapio paruošimą litogra- 
favimui. ši mašinėlė primi
nė Ottmarui spausdinimo 
pramonę ir jos dar neiš
spręstą problemą pagamin
ti mechaninę rinkimo maši
ną. Jau daug išradėjų per 
visą šimtmet nepajėgė šios 
problemos išspręsti ir teks
to rinkimas spaustuvėse te
beliko senoviškas — raidės 
surenkamos rankomis. Nuo 
šios atmintinos dienos Ott- 
maro gyvenimas buvo pa
švęstas rinkimo mašinos iš
radimui.

Hahl dirbtuvė greit paty
rė, jog mechaninis ženklų 
rinkimas yra daug sunkes
nis uždavinys, kaip tikėta
si, matant planus ir projek
tus popieriuje. Buvo paga
minta raidžių padavimo 
mašina, po to ir.matrisų ga
minimo mašina, nors Mer
genthaleris iš pat pradžios 
buvo tam labai abejingas. 
Įprastu savo nuoseklumu 
jis dirbo, sutaikydamas abi 
Šias idėjas, prieš tai išban
dęs visas kitas galimybes. 
Po trijų metų pastangų pa
aiškėjo, kad tai nepasiekia
ma. Tačiau nepasisekimai 
visada dar labiau uždegda
vo Mergenthalerį.

"Krikšto tėvas*
Atsisakęs darbo pusbrolio 

fabrike, 1883 m. Mergen- 

thaleris įsisteigė nuosavą 
dirbtuvę. Jis buvo 28 metų 
amžiaus ir puikiai pažino 
savo darbo sritį. Jo verslas 
klestėjo. Dabar kiekviena 
laisvesnė valandėlė buvo jo 
išnaudojama rinkimo maši
nai padaryti. Jis pats saky
davo: ”Esu tikras visišku 
pasisekimu!” Tačiau šis įsi
tikinimas kiekvieną kartą 
iš naujo būdavo išbando
mas. Kartą, nusiminimo ap
imtas, jis sudraskė rinkimo 
mašinos planus. Tačiau 
Mergenthaleriui į pagalbą 
atėjo tūlas teismo reporte
ris James O. Clephane, ku
ris buvo vadinamas "krikš
to tėvu” daugelio išradimų, 
visada paskatindamas nusi
minusius išradėjus, atras
damas jiems rėmėjų ir fi
nansuotojų. šis vyras suge
bėjo paremti Mergenthale- 
rio dirbtuvę ir jo darbus 
lėšomis, todėl Mergenthale
ris, atsidėkodamas už tai, 
pavadino jį "rinkimo maši
nos krikšto tėvu".

Mergenthalerio pasiseki
mas gali būti priskirtas jo 
sugebėjimui blaiviai galvo
ti, sprendžiant techniškus 
klausimus, ir jo sugebėjimu 
žvelgti į problemą iš esmės, 
po to sprendžiant ją jau tei
singu būdu. Jo paties pa
sakyta: "Kai atsiduodu ku
riai nors problemai, aš išti- 
rinėju ją iš pagrindų ir la
bai atsargiai. Paskui pasi
renku tinkamiausį puolimo 
metodą, nepaisydamas ką 
yra darę kiti. Pažinęs prin
cipus, kuriais kiti bandė 
problemas spręsti, nusista
čiau niekad jų nesekti, nes 
tai veda į bankrotą ir griu
vėsius.’”

Kelias į pasisekimą
Visi ankstyvesnieji rinki

mo mašinų išradėjai pasi
rinkdavo vieną iš trijų bū
dų: jie bandydavo arba me
chaniškai pagaminti ženk
lus atliejant metalu, arba 
atspausdinti litografinę ko
piją ištisam puslapiui, arba 
atspausti formą, iš kurios 
galėtų būti atlieti liediniai. 
Nė vienas šių trijų metodų 
nepavyko. Mergenthaleris 
tikėjo, jog sprendimas glū
di tik sprendžiant kitu bū
du. Kiekvienas žingsnis ar
tino jį prie galutinio tikslo. 
Nuo kopijavimo mašinos li
gi kartoninių matrisų, po to 
metalinių matrisų atski-

MUŠIMAS PRIMUŠTO
LIUDAS DOVYDĖNAS

Perskaičius šių dienų žur-r 
nalizmo dugno produktą 
The Finai Days, nenoromis 
smelkiasi klausimas: į kokį 
dugną dar galėtų nupulti 
žmoniškumas? Ar dar yra 
kur nors valios likučiai at
sispirti pelno troškuliui? 
Perskaičius knygą manyje 
veik užgeso liekanos, išneš
tos per karo pelenus, krau
ją, tai — tikėjimas i žmo
giškumą. Dar pridursiu: su- 

roms raidėms, ir tada ligi 
matrisų, įmanomų surinkti 
eilutėmis, patikrinti, atlieti 
ir vėl matrisas išskirstyti 
tolimesniam naudojimui.

Metalinių matrisų panau
dojimas vietoje kieto karto
no Medinių pasirodė stebėti
nai paprastas šio projekto 
rėmėjams- ir finansuoto
jams, todėl Mergenthaleriui 

beliko juos įtikinti projek- 
. to tikrumu, atpasakojant 

Kolumbo legendą su kiauši
niu. Dabar jis atrado spren- 

. dimą pavidale mažų matri
sų, kokias raidžių liejikai 
naudojo jau Gutenbergo lai
kais, bet kuriose glūdėjo ki
tokia; mechaninio raidžių 
rinkimo ateitis.

(Bus daugiau)

WANTED
1ST C LA SS SKILLED 

MACHINISTS 
(NIGHT SH1FT) 

Machinist with experience in repair_ 
ing injection mold* required for our 
nighl ahifl. Muat be able to aet up 
work from blue printa & eloae toler- 
ance. Excellent working conditions, 
and fringe benefita. Intereated peraona 
apply ai:

KUSAN INC.
666 Massman Dr. 

Nashville, Tenn. 37210
Equal Opportunity Employer M/F 

(14-18) 

AUKOKITE TAUTOS FONDUI
Prašome iškirpti ir pasiųsti su Jūsų auka.

Lietuvai ir pavergtai lietuvių tautai gelbėti aukoju $ 

Vardas ir pavardė ..........................................................

Pilnas adresas.................................................................

Aukas prašau siųsti:
Lithuanian National Foundation, Ine.
64-14 56th Road
Maspeth, N. Y. 11378

žeista ir viltis, kad ši dide
lė, gerųjų dievų dovana 
žmonijai, 200 metų laisvės 
sukaktuvėse, pajėgs numaz
goti rankas ir veidą savęs 
purvinimo siautulyje.

Šio straipsnio rėmai ribo
ja norimą pasakyti, bet iš- 
drįskim paklausti: kas bu
vo ir tebėra Watergate, ku
rį, kaip neišsemiamas auk
so kasyklas tebenaudoja sa
vo knygoje The Finai Days 
Bernstein ir Woodward. 
Watergate, buvo ir tebėra 
visam pasaulyje labai daug, 
tik kitais vardais, kitokio
se sąlygose. Mūsiškam Wa- 
tergate vadinama informa- 
tion media ir galingos ma
žumos politika išbandė vi
sus galios dantis. Pridurtr- 
na: nepatikimai išaugęs 
vienos tautinės mažumos 
sugebėjimas ir iš purvo iš
kasti dolerį, per Watergate 
įsiūbavo pelno troškulį, le- 
pinimąsi galia ir, gal būt, 
tūkstančius metų slėpto 
keršto saldumą.

Mes girdėjom beveik 
evangelijos žodžius, kad 
Watergato griuvėsiuose va
lomi aprūdiję Konstitucijos 
paragrafai, net pačios kon- 
svės, teisingumo, dvasia. 
Kantriai laukėm. Pilni tikė
jimo, kad bus nušveista 
Konstitucija, atgaivinta lai
svės, teisingumo dvasio. 
Komitetai ant komitetų, 
teisėjai prieš advokatus, ad
vokatai prieš teisėjus. Ilgas, 
konvulsijų, ginčų perpildy
tas procesas, ypatingi tar
dytojai, slapti ir ne visai 
slapti popieriai užliejo mi
nios smalsumą tenkinančią 
spaudą, radiją, TV ir ...
-šios šalies istorijoj ne

matyta dauguma išrinktas 
prezidentas, prakaitą, aša
ras delnu braukdamas iš
skrido į šventą Clementiną. 
išskrido vargingų tėvų sū
nus, pasiekęs kongresą, vi
ceprezidentą ir prezidentą, 
Richard Nixon ... Sumanęs 
kiekvieną savo žodį įrašyti 
j istoriją.

Ir mes atslūgom susirūpi
nime. Atsidusom. Patikė
jom Konstitucijos veiks
mingumu. Mums liko tikė
jimas, kad išsaugotas val
džios viršūnių orumas, kad 
žmogiška klysti ir dar žmo
giškiau — klaidą ištaisyti. 
Žmogiška sugebėti surasti, 
teisti ir bausti. Lygiai žmo
giška vertinti, suprasti ir 

atleisti. Aukščiausioj šios 
šalies institucijoj — prezi
dentūroje buvo žmonės, va
dai, patikimi, verti tos vie
tos ir atsakingumo. Bet jie 
suklydo.

Mūsų žiauriai klysta. 
Berstein, Woodward The 
Finai Days atskleidė val
džios viršūnėse menkystes, 
beveik be žmogaus žymių. 
Pagal The Finai Days išti
žę, girtuokliai, melagiai bu
vo užsiaubę valdžios viršū- 
n4. Kadangi čia pinigu ma
tuojam ir garbę ir menkys
tę, tų dviejų žurnalistų The 
Finai Days perka žurnalai, 
radijo, TV, mokėdami de
šimtis ir šimtus tūkstančių 
ir skuba nepavėluoti su šita 
purvinimosi evangelija.

Įsisupusi savęs purvini- 
mo banga, atrodo, nebesu
laikoma. The Finai Days 
knyga, bersteinų, kissinge- 
rių, woodward pelningas iš
radingumas, įrodė kaip ga
lima spardyti žmogų pur- 
van nuspardytą, kaip gali
ma intymias, tragiškas aki
mirkas mesti minios smal
sumo aistrai, be jokios ato
dairos, be jokio žmogus 
žmogui.

Aprašo knygoje valsty
bės sekretoriaus Kissinge- 
rio ir prezidento Nixono pri- 
klupimą nuoširdžiai ar aki
mirkos impulso pastūmėtai 
maldai. Gal tai tragiška, gal 
tai tragikomiška situacija. 
Pasmerktasis tyli. Buvo tik 
du. Vertinga tyla liktų, jei
gu ir valstybės sekretorius 
nebūtų išnešęs viešumon — 
purvinimo siautulin. Taigi, 
jeigu. Nebėra jokių jeigu. 
Yra tikriausias taip, kuris 
duoda milijonus dolerių, 
keršto saldumą ir šlovę: 
matote, koks aš buvau su
manus, garbingas. Aš ilgus 
metus vesdamas JAV poli
tiką, žinojau kad preziden
tas Nixonas ”our meatball 
president”, kaip cituoja 
knygoje Kissingerio pasisa- 
kimą.

Kas atsispirs pelningai 
purvinimo ir purvinimosi 
stichijai? Ir mums, kaip Ei- 
zopo pasakoj, pravartu iš
vesti moralą. Moralas yra. 
Ne tik mums, bet — kas 
blogiausia — ir visam pa
sauliui : mums nieko — 
švento, nieko — moralaus, 
nieko — žmogiško. Ir tai 
tegu derinasi su skelbian
čiais, kad demokratija, ka
pitalizmas pūsta be atvan
gos.

’ Mums, tikintiems laisvę, 
teisėtumą, žmogiškumą ši 
purvinimosi tikrovė telkšo 
kaip pustantis liūnas. Kas 
mums lieka? Gal būt, pats 
metas pervertinti kai ku
riuos šūkius, tikslus, net ir 
priemones mūsų pastango
se padėti ir mūsų artimie
siems anapus geležinės už
dangos. Gal mums bandyti: 
išlikti ir piliečiais ir žmo
nėmis.

Taip. Visa tai skamba ir 
tragiškai ir patetiškai.
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NEW YORKO NEOLITUANŲ 
IŠKILMINGA SUEIGA

Korp! Neo-Lithuania New 
Yorke kovo 27 d. sušaukė 
iškilmingą sueiga, pirmą po 
penkerių metų tylos. Ji lai
koma pasisekusia, tiek savo 
programa tiek pakeltųjų į 
seniorus skaičiumi.

Skyriaus pirm. Algis Ma- 
tioška, atidarydamas suei
gą, pareiškė, kad korporaci
jos ateitis priklausys nuo 
korporantų veiklos ir dabar 
po ilgos pertraukos bus 
stengiamasi kovoti su stag
nacija.

"Su jūsų visų aktyvia pa
galba ir parama, mes ban
dysime kuo daugiau pri
traukti jaunimo į Korpora-. 
ciją. šį vakarą, pradėsime 
naują puslapį mūsų Korpo
racijoje. Mes pakelsime ke
turis junjorius į seniorus. 
Nežiūrint to, mūsų skaičius 
dar yra per mažas ir steng
simės šiais metais rengti 
periodines sueigas, kad 
ir ne formalius susiėjimus, 
simpoziumus, artimesniam 
susidraugavimui ir susigy
venimui, kviečiant ir sve
čius, ypač studentus ar vy
resnių klasių moksleivius, ir 
tomis progomis susipažin- 
dinsime juos su Korp! ir 
jos idėjomis. Korp! tolime«u 
ne egzistencija čia New 
Yorke priklauso nuo jūsų 
kolegės ir kolegos, kiek mes 

Naujai pakeltųjų į seniorus vardu kalba dr. J. Lenktaitis. Šalia stovi L. Kreicas, K. Jan
kūnas, K. Nomeikaitė (visi jau baigę kolegijas). L. Tamošaičio nuotr.

Dalis publikos pobūvio metu. L. Tamošaičio nuotr.

visi, o ypatingai jaunesnie
ji, norėsime turėti gyvą 
Korporaciją, tai ir turėsi
me”.

Pagrindiniu kalbėtoju bu
vo dr. Algirdas Budreckis 
iš Bostono, kurio paskaita 
buvo išklausyta su dėmesiu* 

Trumpai tariant, jis neo- 
lituanų uždavinius išsakė 
sekančiai:

1) Išsaugoti prasmingas 
ir teigiamas lietuviškas 
vertybes;

2) Gintis nuo negatyvių 
įtakų, pasinaudoti teigia
mais laisvojo pasaulio kul
tūriniais ir politiniais lai
mėjimais;

3) Įgyvendinti naują kul
tūrinę sintezę iš. senų ver-

tybių ir naujų idėjų;
4) Išauklėti pažangią tau

tinę šviesuomenę, sutam
pančią su Lietu os kamieno

Korp. Neo-Lithuania New Yorko padalinio valdyba. Iš kairės: tėvūnas ir sekretorius Ed
mundas Vaičiulis, ižd. Vytas Bitėnas, pirm. Algis Matioška, vicepirm. Vytautas Jurgėla ir arbiter 
elegegatiarum inž. Juozas Butkus.

pakelti j seniorus duoda priesaika. Iš kairės:

tikrąja siekimų dvasia.
Sueigoje buvo svečių iš 

Philadelphijos ir Bostono.
<r)

Neolituanai
Leonardas Keicas, Kastytis Jankūnas, Kristina Nomeikaitė, dr. 
Jonas Lenktaitis, arbiter elegantiarum inž. J. Butkus ir pada
linio pirmininkas Algis Matioška. L. Tamošaičio nuotr.

1 KJEUlfr 1

L. Tamošaičio nuotr.

KARALIAUČIUJE NEBUS ATOMINES

Kaip vokiečių telegramų 
agentūra dpa pranešė, nu
matyta vokiečių pastatyti 
atominė elektrinė Karaliau
čiaus srityje nebebus stato
ma. Taip pranešė šiuo metu 
Maskvoje besilankąs vokie
čių ūkio ministeris Hans 
Friderichs.

Kaip žinia, kai prieš porą 
metų (1974 m. spalio mėn.) 
Maskvoje lankėsi Vokieti
jos kancleris Helmut 
Schmidt sovietai tarp kitko 
panorėjo, kad vokiečiai 
jiems pastatytų atomine 
energija varomą elektrinę. 
Pradžioje buvo manyta, kad 
tokia elektrinė bus kur nors 
vakarų Sovietijoje, bet pas
kui paaiškėjo, kad tą stotį 
statyti sovietai pasiūlė kur 
nors Karaliaučiaus apylin
kėse, kaip jie dabar Ryt
prūsius 'pakrikštijo' — Ka
liningrado srityje.

Vokiečiai savo technika 
ir kapitalu turėjo tokią sto
tį pastatyti, o paskui, pra- 
vedus laidus per vakarinę 
Lenkiją ir Rytinę Vokieti
ją, srovę gautų ir Vakarų 
Vokietija, kartu į tinklą 
įjungiant ir Vakarų Berly
ną. Pradžioje sumanymas 
vokiečiams patiko, nes jie 
iš to tikėjosi padaryti gerą 
biznį ir gauti pigios ener
gijos. Tada tas klausimas 
buvo pavestas apsvarstyti 
ekspertams, kurie tą reika
lą iki šiol ir tyrinėjo.

Šitoks sovietų pasiūlymas 
be ūkinės naudos, turėjo 
greičiausią ir paslėptą poli
tinį tikslą. Kai jie, II Pa
saulinio karo pabaigoje, nu
galėjo Vokietiją, tai oku
puotas dalis pasidalijo taip, 
kaip jiems patiko. Visą Ka
raliaučiaus sritį pasilaikė 
sau, prijungdami ją būk tai 
prie RSFSR (Centrinės So
vietijos), likusią Rytprūsių 
dalį ir Vakarinius Prūsus 

'padovanojo' Lenkijai, o iš 
likusios jiems tekusios Vo
kietijos dalies sudarė savo 
satelitą — Rytinę Vokieti
ją — DDR (Deutsche De- 
mokratische Republik). Iš 
Karaliaučiaus srities visi 
gyventojai vokiečiai (ir 
senprūsiai, kiek jų dar bu
vo likę) artėjant frontui 
pabėgo, o tie, kurie nespėjo 
pabėgti, buvo arba išžudyti 
arba ištremti į Sibirą ar ki
tas Sovietijos dalis. J ištuš
tėjusius Rytprūsių kaimus 
ir miestelius buvo prigaben- 
ta rusų, ir taip tas kadaise 
lietuvių pusbrolių prūsų ap
gyventas kraštas, tapo gry
na rusiška kolonija. Viskas 
buvo 'perkrikštyta' naujais 
sovietiniais pavadinimais, 
kad niekas neprimintų, jog 
tai ne. rusų žemė čia ir kad 
jie tėra tik okupantai.

O dabar, reiškia, jūs, vo
kiečiai, mūsų Kaliningrado 
srityje pastatykite mums 
elektrinę jėgainę, varomą 
atomu, iš kurios turėsite ir 
jūs patys naudos. Tai skam
bėjo daugiau negu įžeidi
mas. Vargu ar vokiečiai pa
miršo, kad tose žemėse įsi
kūrę sovietai jau tikri tų 
žemių 'nuo amžių savinin
kai’.

Ekspertams besitariant, 
tačiau paaiškėję, kad sovie
tai už tieksimą energiją pa
norėjo labai aukštos kainos, 
kuri vokiečiams iš viso ne
apsimokėtų. Ir dar, kaip pa
tirta, Rytinė Vokietija būk 
tai 'nepanorėjusi’, kad tie 
elektros laidai eitų per jos 
teritoriją ir į Berlyną, ku
rį jie vis tebelaiką savo te
ritorija. Tokį Rytinės Vo
kietijos nusistatymą sovie
tai ir pranešę vokiečiams 
apgailestaudami, kad šis 
sumanytas projektas toliau 
nebebus svarstomas, (ab)
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DAINAVOS STOVYKLA TIESOS 
ŠVIESOJE

Jau senai, kartas nuo 
karto, tai "Draugas” tai 
"Aidai” laikraščiuose pasi
rodydavo tendencingi straip
sniai, darą įspūdi, kad Dai
navos stovykla buvo įkurta 
vieno asmens vizija, skirda
mi jam liaupsinimus ir be
veik visus nuopelnus, o ki
tus, kurie tikrai pradėjo ją 
kurti ir kurie buvo tie pir
mieji darbininkai ir laužė 
pirmuosius sunkius ledus, 
kažkaip arba visai neprisi- 
minama, arba jei primena
ma tai tik bereikšmiais sa
kiniais. Į tokią šališką ten
denciją iki šiol niekas neno
rėjo kreipti dėmesio dėl 
šventos ramybės, manyda
mi, kad o gal kada nors vis- 
tiek itkra tiesa išplauks. 
Bet kada dabar gavau A.L. 
R.K. Jaunimo Dainavos sto
vyklos oficialų leidinį "Dai
nava 1955-1975", kuriame 
stovyklos kūrimosi pradžia 
yra taip gudriai parašyta — 
kas nepatinka išleista, o 
kas norima iškeliama — žo
džiu iškraipoma tiesa, ty
lėti nebegalima, šį klausi
mą kartą ant visados rei
kia pastatyti tiesos švieso
je vardan tų jau mirusių ir 
dar gyvųjų pirmųjų steigė
jų, kurie dirbdami iš šir
dies ir nežiūrėdami nei gar
bės arba naudos, aukodami 
savo laiką, sveikatą ir pi
nigus pradėjo stovyklą. De
troitas juos žino, bet ir pla
čioji visuomenė turi žinoti 
kaip iš tikrųjų Dainava gi
mė.

Mintis lietuviams turėti 
savo stovyklą, kur jaunimas 
galėtų auklėtis, o visuome
nė praleisti vasaros dienas 
gamtoje, brendo nuo senai 
daugelio aktyviųjų visuo
menės veikėjų mintyse — 
tiek Detroite, tiek Chicago
je ir kitur. Ta visuotinė 
veikliųjų mintis 1954 m. ne 
kurio vieno asmens dėka, 
bet A.L.R.K. Federacijos 
valdybos nutarimu buvo 
nutarta įgyvendinti. Suras
ti stovyklai tinkamą vietą 
Chicagos — Detroito — 
Clevelando trikampyje, Fe
deracija per savo atstovus 
dr. A. Jušką ir kun. J. Bo- 
revičių, S. J. apžiūrėjo dau
gelį vietovių, bet ne viena 
iš jų nebuvo jiems priimti
na. Pagaliau rudenį 1955 m. 
Detroito- uoli lietuvių veikė
ja, radijo valandėlės vedė
ja, Balfo, Susivienijimo ir 
daugelio kitų organizacijų 
darbuotoja — Helen Rauby, 
mano sesuo, rado laikrašty

je skelbimą, kad prie Man- 
chester, Mich., nebrangiai 
yra parduodamas ūkis su 
gražia terena ir ežerėliu. Ji 
tą skelbimą parodė kun. B. 
Dagiliui, kuris Detroite tuo 
reikalu rūpinosi ir abu nie
ko nelaukdami nuvyko pa
žiūrėti. Jie yra pirmieji lie
tuviai, kurie tą vietą sura
do ir kurių pirmosios lietu
viškos akys išvydo busimą 
Dainavą. Tuoj buvo praneša 
ta Federacijai ir kai jos at
stovai iš Chicagos, Detroi
to ir Clevelando tą vietą 
pamatę sutiko pirkti, kun.
B. Dagilis savo atsakomybe 
įmokėjo savo $300 rankpi
nigių, kad savininkas nie
kam daugiau nebegalėtų 
parduoti. Pasirašant "Land 
Contract” pirmasis mokėji
mas turėjo būti $6000. Fe
deracija davė $2000, aš ir 
mano sesuo H. Rauby per 
kun. B. Dagilį davėme po 
$1000 ir kitus $2000 davė 
dr. P. Kisielius ir p. Liepo
ms. Vėliau pinigai visiems 
buvo atmokėti. Pirkimo ir 
pardavimo aktas buvo pa
darytas A.L.R.K. Federa
cijos vardu, kuri buvo įkor- 
poruota Michigan valstijo
je. Tą aktą pasirašė kun. B. 
Dagilis, B. Polikaitis ir J. 
Mikaila. Federacijos Tary
bos nariais buvo pažymėti 
dr. A. Damušis, prel. I. Al- 
bavičius ir dr. A. Juška. 
Vis atai buvo atlikta kun.
B. Dagilio ir Helen Rauby 
nuolatiniais važinėjimais ir 
lankymu Lansing, Ann Ar- 
bor ir Detroito įstaigų, kol 
viskas buvo išsiaiškinta, pa
tikrinta ir t.t. Nereikia ir 
sakyti, kiek triūso ir darbo 
tie du jau mirę pridėjo, kad 
stovykla teisiškai jau būtų 
lietuvių. Toliau reikalai ėjo 
dviem kryptimi: Federaci
ja pradėjo steigti globos ko
mitetus, rinkti aukas ir t.t. 
Kun. B. Dagilis, kaipo pir
masis stovyklos administra
torius ant savo pečių pra
dėjo nešti stovyklos kūri
mosi naštą. Kaip ir kas da
lyvavo tame laikotarpyje, 
tai jau kita tema, čia tik 
trumpai galima pasakyti, 
kad kun. B. Dagilis savo 
triūsu, kantrybe ir pridėda
mas savo pinigų prisidėjo 
padaryti tai, kad stovykla 
pradėjo augti. Jis ne tada ir 
ne dabar nėra tinkamai 
įvertintas. Jam tas ir nerū
pėjo, nes būdamas kuklaus 
būdo, visą savo gyvenimą 
rūpinosi tik kitais, kas taip 
ryškiai ir po jo mirties ant

DIRVA

jo kapo išreikšta :"Stovė
kit kaip saulė amžiais tvir
ti”. Tai tokia yra Dainavos 
stovyklos kūrimosi pradžia.

Dabar grįžkime prie lei
dinio "Dainava 1955-1975". 
Pirmame straipsnyje "Tru
putis praeities” — tikrai la
bai truputis — praleidžiant 
viską, bet randama vietos ir 
reikalą vieno asmens var
dui iškelti — pabrėžiant 
1965 m. Dainavos rėmėjų 
nutarimą net talkos būdu 
pastatytą administracini 
namą pavadinti vieno as
mens vardu: ... "Adolfo
Damušio darbas ir auka te
būnie paskatinimas ir ki
tiems nuoširdiems lietu
viams”. Toks aprašymas, 
kad ir trumpame straips- 
nvje anie stovyklos kūrimo
si pradžia yra tendencingas, 
čia reikia pastebėti, kad 
kai stovykla pradėjo kurtis 
dr. A. Damušis dar net ne
gyveno Detroite. Jis tik ke
letą metų vėliau persikėlė 
iš Clevelando į Detroitą. 
Stovyklai prasidėjus kurtis 
kam nors reikėjo ten būti 
beveik kasdien, nes šimtai 
reikalų turėjo būti spren
džiami ir žmogus gyvenąs 
ir dirbąs Clevelande to ne
galėjo atlikti. Taip pat aiš
ku, kad kukliesiems tylint, 
daugumai tiesos nežinant, 
mažam gerbėjų būreliui 
manipuliuojant, galima su
prasti kodėl rėmėjų nutari
mas, net ir tą talkos būdu 
statytą administracinį na
mą pavadino jo vardu. O iš 
tikrųjų tas namas neturėtų 
būti vadinamas jo vardu. 
Jei jau duoti kokį tam na
mui, tai turėtų būti suras
tas bendras koks vardas, 
kuris išreikštų visų dirbu
sių ir prisidėjusių prie sto
vyklos kūrimosi, bet ne 
vieno asmens.

Toliau 5 psl. randame di
džiulį dr. Adolfo ir Jadvy
gos Damušių paveikslą prie 
Spyglio ežerėlio. Tas pa
veikslas strategiškai patal
pintas leidinėlyje, tarp 
straipsnio "Truputis praei
ties” ir straipsnio "A.L.R. 
K.F. Jaunimo Stovyklavie
tės Dainavos Dvidešimtme
tis” — be aiškinimų pasako 
ką tai reiškia. Tai yra ten
dencingas įtaigavhnas.

8 psl. straipsnyje "Apie 
Dainavą ir Dr. A. Damušį” 
randame jo drangų ir ger
bėjų iškraipytus liaupsini
mus ir aukštinimus: .. ."Be 
Damušio tokios Dainavos 
neturėtumėm... Jo trem
ties nuopelnas — Daina
va... Dainava Damušių 
gyvenime užima atskirą 
vietą ... Tai asmens kulto 
garbinimas su intencija vi
są daugelio žmonių atliktą 
darbą, priskirti vienam as
meniui. Tiesa, pats dr. A. 
Damušis padėkodamas už 
tai pabrėžė: "kad viskas 
kas čia buvo apie jį pasa
kyta, negali prisiimti tik 
sau. šis pagerbimas turėtų 
būti taikomas visiems, ku
rie dirbo tautai ir tėvynei”. 
Tačiau kaip nekalbėsi, to
kių liaupsinimų spausdini
mas sąryšyje su Dainavos 

stovyklos kūrimosi pradžia, 
aiškiai yra tiesos iškraipy
mas — tauškalai.

10 psl. straipsnyje "Dai
navos talkininkai” yra ar
čiausiai tiesos, nes jame 
yra pagaliau išvardinti visi 
vienaip ar kitaip savo dar
bu arba paslaugomis prisi
dėję prie stovyklos kūrimo
si ir išsilaikymo. Tačiau 
dvelkiantis šališkumas kaip 
ir kituose straipsniuose 
juos daro beveik bereikš
miais.

Išvadoje neklystant ga
lima pasakyti, kad toks lei
dinys, apie Dainavos sto
vyklos kūrimąsi nuo pra
džios iki galo turi aiškiai 
vieną vedančią mintį, kad 
stovykla buvo kuriama ir 
yra nuopelnas vieno as
mens, o kiti tik taip sau 
jo pagelbininkai. Todėl ir 
nenuostabu ir nėra paslap
tis, kad šiandieną juoku 
formoje dažnai galima iš
girsti stovyklą vadinant 
"Damušių dvaru”.

Baigiant reikia pastebė
ti, kad Dainavos stovykla 
administruojama vieno as
mens su komitetu, niekados 
pilnai nebus išvystyta ir 
visuomet bus reikalinga au
kų. Suprantama rinkti au
kas Balfui, Lietuvių Fon
dui ar kitiems, nes tik au
kos ir yra jų pajamų šalti
nis. Tačiau Dainavos sto
vykla yra ekonominiai ir 
gamtiniu atžvilgiu pajėgi

GERIAUSIA DOVANA 
BET KOKIA PROGA 
Rasite pas vienintelį 

lietuvį Icailininkę
Chicagoje

NORMANĄ
BURŠTEINĄ
185 North Wabash Avenue 
Chicago, Ih. 60601 2nd FToorJ

DIDELIS PASIRINKIMAS 
puošnių ir paskutines 
MADOS KAILIŲ!

i.

Tel. 263-5826 
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save išlaikyti, augti ir at
likti savo paskirtį jaunimui 
ir visuomenei. Tai atsiekti 
stovykla turi būti ne vieno 
asmens galioje, kuris joje 
net negyvena, bet organi
zacijos, kuri stovykloje re
ziduotų, planuotų, plėstu ir 
trauktų žmones. Net jei ir 
reikėtų dar aukų pridėti, or
ganizacijai yra lengviau jas 
sutelkti negu asmeniui su 
komitetu. Pirmųjų kūrėjų 
mintis ir buvo pakviesti ir 
perleisti susitarus stovyk
los administravimą vienam 
iš esamų lietuviškų vienuo
lynų k. a. TT Pranciško
nams, Marijonams, Jėzui
tams, Saleziečiams ar ki
tiems. Ta linkme buvo pra
dėti daromi žygiai, bet ka
žin kokia ranka tai sustab
dė ir Dainavos stovykla iki 
šių dienų kaip vaikas tarp 
kelių auklių tebevegetuoja. 
šiandieną po Vatikano II 
tai galima padaryti. Taip 
padarius Dainavos stovykla 
klestėtų ir kultūriniai ir 
ekonomiškai ir tikrai būtų 
lietuviškas centras.

Ona B. Stankus 
Westland, Mich.

WANTED EXPERIENCED 
PRESSMEN 

LONG TERM JOB 
NEEDED BY 

CORRUGATED BOX CO. 
Apply in peraon only: 

MOORE PAPER CONTAINER 
1700 Glaaer (off Hogan St.) 

Houaton, Taxaa 
Aak for Mra. Brown 

(15-19)
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Išeivijos lietuviukų Odisėja... (6) DR. E. DRUKTEINIUI 60 METŲ

Turtas visam gyvenimui
Jūratė Statkutė - de Rosales

— Danutė, kas tave, kaip 
žmogų, labiau praturtino, 
ar kelionė, ar kongresas?

— Kongresas, — net ne
suabejojusi man atsako Da
nutė.

— Joana, tu buvai išrink
ta Venezuelos jaunimo at
stove. Ką tau davė buvimas 
kongrese? — klausiu lėk
tuvu į kongresą skridusios 
Joanos.

— Buvo nepaprasta, — 
sunkiai lietuviškus, žodžius 
rinkdama atsako Joana 
Rodriguez,. mišrios šeimos 
duktė. — Aš nežinojau, kad 
viskas bus taip svarbu,

— Pirmoji kongreso dalis 
buvo stovykla, Pilar mies
te, netoli Buenos Aires. Ten 
radome ar tik ne arti ketu
rių šimtų stovyklautojų. Iš 
užsienio buvo atvykusios 
dėlegacijos iš Argentinos, 
Australijos, Brazilijos, Ka
nados, Kolumbijos, JAV, 
Švedijos, Urugvajaus, Ve
nezuelos ir Vokietijos, — 
laikydamasis alfabėtinės 
tvarkos nuosekliai aiškina 
Aras. — Atvykę į stovyklą 
tuojau susitikome su kitom 
Venezuelos jaunimo delega
tėm: Birute Ignavičiūte ir 
Joana Rodriguez.

Birutė yra Venezuelos 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
kertinis akmuo, ant kurio 
didelė dalis pastato laikosi: 
ant jos pečių jau kelinti me
tai kraunasi sąjungos susi
rašinėjimas, bylos, buhalte
rija, aplinkraščių perrašy
mas, spausdinimas ir plati
nimas, bei krūvos įvairiau
sių organizacinių darbų. 
Ant jos pečių užgulė du me
tai iš eilės jaunimo stovyk
los administracija. Ant jos 
pečių berods krausis dar vi
są eilę metų lietuviškos vei
klos Venezueloje darbai.

Delegate išrinkta Joana 
Rodriguez yra būdingas Ve
nezuelos Liet. Jaunimo Są
jungos ankstyvo įsisteigimo 
produktas. Joana įstojo į 
lietuvių jaunimo Sąjungą, 
pramoko lietuvių kalbos 
specialiame lietuviškai ne
mokantiems organizuotame 
kurse Caracas mokykloje, 
entuziastingai dalyvauja 
lietuviškoje veikloje. Ji at
stovauja grupę, kuri nuolat 
didės išeivijos lietuvių jau
nimo tarpe ir į kurią Są
jungos vadovybė turėtų jau 
nuo dabar atkreipti speci
finį dėmesį. Jaunuoliai kaip 
Joana savo įsitikinimais ir 
pastoviu darbu mums įrodo, 
kad jie ateityje galės su
teikti vertingą įnašą lietu
vių kovoje už laisvę.

— Buvo protinga pradėti, 
ne užbaigti, kongresą su 
stovykla. Ten mes surado
me senus pažįstamus, įgijo
me naujų draugų. Stovykli
nė pažintis vėliau palengvi
no darbą studijų dienų me
tu.

— Nuostabiausia mums 
buvo įtikinti, kad visi gana 
vienodai galvojame, nors 
gimėme ir augome skirtin
guose kraštuose ar net že
mynuose. Vėliau, studijų 
dienų metu atsirado galvo
senos skirtumų, bet tai jau 
buvo ne tiek svarbu, nes 
stovykloje įsitikinome, kad 
esmėje mes visi sutinkame. 
Tas mus labai paveikė, 
kiekviena grupė pajuto, kad 
ji esanti ne viena pasaulyje.

— Kai kurie smulkesnį 
suvažiavimo aspektai turi 
nemažą psichologinę vertę 
jaunimui:

— Išmokau daug naujų 
dainų, ir man tas yra svar
bu, — pasakoja Joana.

Vos grįžusi iš kongreso 
Joana jau spėjo suorgani
zuoti mažą jaunimo chore
lį, kurį mokina iš kongreso 
atvežtų dainų. Joana ir jos 
choras nuotaikingai Cara- 
case traukia iš Australijos 
atvežtą dainą:

"Ar tu žinai, ar tu žinai, 
Kas tu esi, kas tu esi..

Lygiai pusė Joanos cho
ristų yra mišrių šeimų vai
kai.

— Stovykloje kas rytą 
mums duodavo raštu tos 
dienos diskusijų temą. Ją 
turėjome aptarti, apgalvo
ti, apgalvoti, susidaryti tuo 
klausimu savo nuomonę, 
paskui lyginti su kitų nuo
monėmis, — pasakoja Bi
rutė.

Tuo tarpu Joanai labiau 
galvoje sukasi dainos bei 
tautiniai šokiai:

— žinai, ponia, kai kurie 
šokiai kituose kraštuose yra 
mokomi visai skirtingai ne
gu mes šokame.

Jie lygino šokius, moki
nimo technikas — jie kal
bėjo visiems gerai žinomo
mis ir BENDROMIS temo
mis.

— Vakarais, alaus pala
pinėje buvo laisvai parda
vinėjimas alus. Tokia gėri
mo laisvė vienus labai su
artino, liežuvį atpalaidavo, 
leido viens kitam "širdį iš
lieti". — Kiti priešingai:

— Man ta alaus palapinė 
išrodė pastatyta ne laiku, 
ir ne vietoje. Pasidariau gė
rimo priešas visam gyveni
mui! — suraukusi švelnius 
antakius pyksta Danutė.

šypteliu, štai turime kla
siškus pilnos laisvės pada
rinius: akciją ir ... reakci
ją. šio šimtmečio pradžioje, 
Amerikos laisvių tėvas ir 
ideologas J. Stuart Mill tvir
tino, kad pilna laisvė visa
da prives prie protingiausio 
pasirinkimo, o jo priešinin
kas J. F. Stephens prana
šavo, kad laisvės ves mases 
prie kenksmingų pasirinki
mų. Stovykloje pardavinė
jamo alaus palapinė vieno
dai patvirtino mažame ma

štabe abiejų pranašų žo
džius.

Panašiai dainų, šokių, 
grupinių pasirodymų aspek
tai stovykloje natūraliu bū
du įsijungė į fiziologinėmis 
priemonėmis siekiamą pri
ėjimą prie emocijų ir gilio
sios psichikos. Nors fiziolo
gijos veikimas į psichiką 
dabartiniais laikais yra uo
liai tyriama tema, nereikia 
užmiršti, kad šiuo atveju 
priėmimas prie emocinio ar 
psichinio pasaulio turi pir
moje stadijoje peržengti są
moningo pasirinkimo var
tus. Kiekvienas kongreso 
dalyvis galėjo laisvu pasi
rinkimu sąmoningai užda
ryti savo psicihkos vartus 
lietuviškiems pasireiški
mams. Iš pasakojimų, man 
gaunasi įspūdis, kad sto
vykloje susirinkę jaunuoliai 
daugumoje jau buvo įvykdę 
sąmoningąjį lietuviškumo 
pasirinkimą, — ir tatai sa
vaime jau yra įdomus reiš
kinys.

Stovyklos meto kulmina
cinis punktas berods buvo 
Kūčios, apie kurias jie visi 
kalba su stebėtina pagarba:

— Kūčios buvo nepapras
tai gražiai paruoštos, — 
aiškina Danutė. — Prieš 
Kūčias išlausėme turinin
gą paskaitą apie lietuvių 
kalėdinius papročius ir vis
kas ką paskui darėme bei 
valgėme įgijo gilią prasmę. 
Kai laužėme plotkelę, sten
giausi jąja pasidalinti su 
visais ten buvusiais, o mūsų 
buvo šimtai. 

Nuostabiausias kong- 
momentas buvo Kū- 
patvirtina Birutė. —

reso 
čios, 
Ilgas, ilgas stalas, mūsų 
tiek daug ir visus jungia tie 
patys dalykai. Ką mes ju
tome — aš išpasakoti nega
liu. Kai blankioje žvakelių 
šviesoje, rankomis susika
binę per visą stalą, užtrau
kėme "Lietuva brangi"... 
— Birutė stabtelėjo.

— Kalėdų žibučiai visų 
skruostais nuriedėjo? — 
stengiuos jai padėti.

Birutė linkteli:
— Mes tai mes, mergai

tės, bet, kad suaugę, tvirti 
vyrai, ir tie...

MŪSŲ SENOLIŲ ŽODŽIAI IS 
ANAPUS

Kad aiškiai žinotum mūsų didingos tautos tikrąją 
praeitį, jos kilnumą, jos viršžmonišką būdą it jos gamtos 
nesugriaunamais dėsniais sukurtą gyvenimą bei tikrą vi
satos pastovumo sukurtą amžinumą. Rementis mūsų tau
tos padavimais, tikra tautine, valia ir sveiku — tarptau
tinių šmėklų neužburtu protu, šioje knygoje yra išdėstyta 
tikra ir nieku kitu nepamainoma mūsų tautos būtis.

Knyga 306 pus. Kaina 5 dol.
Šią knygą turėtų skaityti ir į duotus padavimus įsi

gilinti kiekvienas lietuvis, o ypač mūsų tautos jaunimas.
M. Aukštuolis, 4 Elizabeth Avė.
Springdale, Conn. 06907.

Dr. Edmundas ir Aldona Drukteiniai.

Kovo 5-tą dieną dr. Ed
mundas Drukteinis atšven
tė savo šešiasdešimtąjį gim
tadienį.

Dr. E. Drukteinis yra gi
męs Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, Detroite, Mi- 
chigano valstijoje. Po pirmo 
pasaulinio karo Edmundo 
tėvai grįžo į Lietuvą, kur 
Telšių apylinkėje įsigijo

Pagalvoju, kad tradicija 
yra vienas svarbiausių ele
mentų tautos išsilaikymo 
kovoje. Virtuvėje prakai
tuojanti šeimininkė, kuri 
ruošia tradicines Kūčias at
lieka nemažesni tautos iš
laikymo darbą negu veikė
jai, mokytojai ar rašytojai.

(Bus daugiau)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES

AND
LPN’S

FOR 3-11 SHIFT
Whitehall is one of Florida** finesl 

•maller nuraing homei with a lonj 
eatablished repulation of excellent 
palient care. Good atarting salary 
and liberal personnel policies and 
fringe benefits.

We are on 5 acres of landacaped 
grounds. We invite you to come out 
and see if perhaps you might likę 
to Join the staff at Whitehal).

APPLY CALL OR IVRITE TO: 
WHITEHALL 

CONVALESCENT HOME 
5601 31st Street South 

St. Petersburgh, Fla. 33712 
813-867-6955 

(14-17) 

gražų ūkį. Edmundas pra
džioje domėjosi teologijos 
mokslais ir buvo įstojęs į 
kunigų seminariją Telšiuo
se. Vėliau, apsisprendęs ir 
baigęs gimnaziją 1936 me
tais įstojo aspirantu į Ka
ro Mokyklą, kurią 1937 me
tais baigė atsargos jaunes
nio leitenanto laipsniu. Tais 
pačiais metais jis pradeda 
studijuoti mediciną Vytau
to Didžiojo Universitete, 
Kaune. Universitete Ed- 
mundas yra darbštus medi
cinos studentas ir lygiai 
taip pat aktyvus atsargos 
karininkų "Ramovė" korp! 
korporantas bei paskutinės 
valdybos sekretorius. Ko
munistinės okupacijos me
tu Edmundas patenka į ka
lėjimą iš kurio išeina tik 
bolševikams pasitraukus iš 
Lietuvos. Baigęs medicinos 
studijas ir atlikęs stažą 
1943 metais Edmundas pra
deda specializuotis derma
tologijoje dirbdamas Uni
versiteto Klinikose, Kaune, 
vėliau Vienoje ir dar vėliau 
Universiteto Klinikose, Er- 
langene, Vokietijoje.

Vokietijoje Edmundas su
kuria šeimą vesdamas šau
nią mergaitę, Aldoną Gu
daitytę. Pasibaigus Antram 
Pasauliniam karui, Edmun
das su šeima atsiduria 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse ir išlaikęs gydytojo 
egzaminus įsikuria Dayto- 
ne, Ohio kur ir dabar jis 
sėkmingai verčiasi privačia 
praktika.

Dr. E. Drukteinis tiek 
praeityje, tiek šiuo metu 
aktyviai reiškėsi ir reiškia
si Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugijos veikloje. 1970- 
1971 metų laikotarpyje jis 
buvo tos draugijos pirmi
ninkas. Jis taip pat yra' 
nuoširdus lietuviškos spau
dos rėmėjas ir Vilties drau
gijos šimtininkas.

Linkėjimai Dr. E. Druk- 
teiniui šia gražia proga.

(rd)
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CLEVELANDO KANDIDATU Į LB 
TARYBĄ PASISAKYMAI

Š.m. balandžio 11 d. N. Pa 
rapijos patalpose LB Ohio 
Apygardos valdyba suteikė 
progą išgirsti kandidatų į 
VIII Tarybą deklaracijas, ko 
dėl jie kandidatuoja ir kaip 
žiūri i Lietuvių Bendruome
nę bei jos vadovybės suda
rymą. Kandidatus pristatė 
apygardos valdybos pirmi
ninkas J. Virbalis. Po trum
pų keletos minučių kalbų, 
buvo paklausimai iš publikos 
ir kandidatų atsakymai, o 
taip pat buvo diskusijos ir 
tarp pačių kandidatų. Deda
me tuos pasisakymus alfabe
to tvarka.

DR. H. BRAZAITIS: 
JAV LB pastaruoju laiku at
sidūrė verpetuose. Todėl 
jos vyriausiame organe, Ta
ryboje, reikia naujų veidų su 
sidariusiai padėčiai atitaisy
ti. Mano tikslas — siekti vie
ningo, suderinto bei darnaus 
darbo. Tolerancija, kitų nuo 
monės gerbimas yra pagrin
dai mūsų tautos egzistenci
jai išlaikyti ir tautos laisvei 
atgauti. Manau, kad tiems 
darbams reikia šaltesnių gal 
vų ir ramesnių temperamen
tų siekiant mūsų veiksnių 
darbų koordinacijos. Tais 
principais vadovausiuos at
stovaudamas Ohio apygardo 
je gyvenančius lietuvius.

Bendruomene laikau visų 
pasaulyje pasklidusių lietu
vių išeiviją. Tai lietuviška 
šaka tėvynėje likusio kamie
no. Bendruomenei, pagal 
Lietuvių Chartą, priklauso 
kiekvienas lietuvis savo 
gimimu. Demokratiniu, slap 
tu balsavimu vykdomas Ben 
druomenės vadovybės suda
rymas yra geras, jokių pakei 
timų nereikėtų. Pageidauti
na, kad Tarybos prezidiume 
būtų įvairių pažiūrų žmonių. 
Išrinktasis krašto valdybos

nė numatytam tikslui siekti. 
Organizaciniai rėmai neturė
tų trukdyti to tikslo siekti. 
Nėra tikslu LB-nės Tarybai 
reikalauti iš visų JAV gyve
nančių lietuvių, kad jie pripa 
žintų jai vyriausi autoritetą 
su visom valstybinėm funkci 
jom. Kadangi išeivijos dar
bas yra savanoriškas, tai ir 
Bendruomenei vadovaujan
tieji turėtų skaitytis su talki 
ninku valia. Dabartinis Ben
druomenės vadovų užsispy
rimas, neįsileisti lietuvių or
ganizacijų į bendruomeninį 
darbą ir jų atstovų į LB Ta
rybą, mano supratimu, yra 
netikslus ir kenkiantis LB- 
nės visuotinumui įgyvendin
ti. Prie dabartinės LB-nės 
suskilimo, šalia asmenišku
mų, labai daug prisidėjo nuo 
pat jos įsteigimo dienos pa
grindinai neišspręstas orga
nizuotų ir organizacijoms ne 
priklausančių lietuvių visuo
meniniame darbe dalyvavi
mas. Laisvanoriškoje veiklo 
je beprasmiški yra įsakinė- 
jantieji nutarimai, nes be ge
ros valios, sutarimo ir tiems 
nutarimams pritarimo, jie 
vargu bus vykdomi. Priešin 
gai, jie dažniausiai sukelia er 
zelį ar net kontra-reakciją. 
Mums reikia bendro darbo 
reikšmę suprantančių žmo
nių, reikia geros valios ir ryž 
to susitarti.

Jei būsiu išrinktas, ener
gingai sieksiu:

1. LB-nės susitarimo su 
ALTa dėl konkrečių veiklos 
sričių pasidalinimo. Sieksiu 
daugumos sutarimo kreiptis 
į ALTą raštu, kviečiant pada 
ryti ‘amnestiją’ praeities ne
susipratimams.

2. Pripažinti ALTai 
politinio darbo vadovavimą, 
kaip mes, būdami PLB valdy 
boję, pripažinome VLIKui

pasaulinę plotmę.
3. Iš ALTos išgauti lygia

teisiškumo pripažinimą LB- 
nei vadovaujant kultūrinei 
ir švietimo veiklai, o taip pat 
ir bendrajai su ALTa veiklai 
visuomeninėje-politinėje sri
tyje.

4. Kviesti ALTą, kad ji ra 
gintų ją sudarančias organi
zacijas aktyviai talkininkau
ti Bendruomenės vykdoma
me kultūros-švietimo darbe.

5. Sušaukti bendrą LB 
Tarybos ir ALTos Seimo su
važiavimą sutartiems pla
nams aprobuoti, pasiūlytie
siems bendriems darbams lė 
šas telkti ir jomis disponuoti

Lietuvių Bendruomenės 
Organizacijoje:

1. Praplėsti LB Tarybą, 
kviečiant į ją LB apylinkių 
pirmininkus ir organizacijų 
atstovus.

2. Anketiniu būdu praves 
ti plebiscitą pagrindiniais 
veiklos klausimais.

3. Paruošti anketas kandi 
datuojantiems į sekančias 
Tarybas, kur jie viešai iš 
anksto pareikštų savo nusi
statymą pagrindiniais disku
tuotinais klausimais.

R. KUDUKIS: Demokra
tinis LB Tarybos sudarymo 
būdas rinkimų keliu yra pats 
tobuliausias. Aktualiausios 
problemos ateityje:

1. Reorganizacinės ben- 
druomenos klausimas.

2. Veiksnių veiklos derini
mas

3. Jaunimo įtraukimas į 
bendruomeninį darbą.

DR. E. LENKAUSKAS: 
Lietuvių Bendruomenė nėra 
eilinė organizacija, kaip kai 
kas galvoja. Ji yra mūsų tau 
tos dalis išeivijoje. Jos tvar
kymasis demokratiniu būdu 
yra pats tobuliausias. Tary
boje visi klausimai sprendžia 
mi planingai ir rimtai. Nesu
tikčiau, kad jie galėtų būti 
sprendžiami kitu būdu.

J. MALSKIS: Negalime

Clevelande kandidatuoją į LB Tarybą kandidatai supažin
dina visuomenę su savo programa. Prie stalo iš kairės: Budrienė, 
Lenkauskas, Bublys, Virbalis, Butkus, Žiedonis, Malskis, Bra
zaitis ir Nasvytis. V. Bacevičiaus nuotr.

sau leisti prabangos Lietu
vių Bendruomenėje, kad 
lietuvis lietuvio neapkęstų. 
Pagrindinis uždavinys būtų 
atvesti į Bendruomenę jau
nąją kartą, kuri tęs darbą po 
mūsų. Bendruomenei tektų 
peržiūrėti jos santvarkos 
nuostatus ir pritaikinti juos 
lietuviškam gyvenimui.

DR. A. NASVYTIS: Svar 
bu yra siekti visuomeninės 
drausmės, iškeliant atsako
mybės pareigą nario prieš 
Bendruomenę. Tatai nėra 
lengva negyvenant savo 
valstybėje ir neturint prie
monių nepaklusniems suval
dyti. Beto, pastebėta, kad 
B-nės veikloje labai kenkia 
politinių grupių interesų kiši 
mas. Bendruomenės gyve
nime turėtume vengti politi
nio momento. Siekiant 
B-nės visuotinumo ir jos 
veiklos našumo, svarbu yra 
turėti pagrindinių organiza
cijų ir periodinės spaudos 
pritarimą.

K. ŽIEDONIS: LB išeivi
joje yra lietuvybės išlaiky
mo pagrindinis veiksnys. Pri 
tariu minčiai siekti vienybės 
tarp organizacijų ir Bendruo 
menės. Tarybos sesijose rei 
ketų pakeitimų. Perdaug lai 
ko sugaištama išklausant į- 
vairių Tarybos veiklos sri

čių ir Krašto valdybos prane 
Šimu, kurie paprastai būna 
išdalinami raštu Tarybos se
sijos dalyviams. Svarbie
siems klausimams spręsti lai 
ko nebelieka. Tat reikėtų, 
kad Tarybos nariai gautų 
tuos pranešimus raštu, ir 
nereikėtų gaišinti laiko pra
nešėjams juos dar kartą skai 
tant Tarybos sesijose. Taip 
pat laikau reikalingu, kad 
kandidatas į pirmininkus bū
tų išrinktas Taryboje.

Po kandidatų pasisakymų 
buvo gyvos ir gana įdomios 
diskusijos. Iš klausytojų 
pusės jose pasireiškė S. 
Barzdukas, K. Karalis, O. Jo 
kūbaitienė, A. Kasiulaitis ir 
kiti. Žinoma, kaip dažnai 
tokiais atvejais neišvengia
ma, buvo nukrypstama nuo 
pagrindinių temų. Bet ir ta
tai naudinga, kada norima iš 
samiau pasisakyti visais 
bendruomenės gyvenimą ir 
veiklą liečiančiais klausimais 
Į pagalbą savo ilgesne kalba 
prisidėjo 10-tas kandidatas 
— kun. G. Kijauskas, S.J.

(pr.k.)

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

pirmininkas turėtų sudaryti 
koalicinę valdybos sudėtį. 
Toji sąlyga yra būtina. Tik
rumoje, nežiūrint daugybės 
grupių bei sąjūdžių, reiškia
si dvi grupės: konservatyvio 
ji ir liberalioji. LB vadovy
bėje turėtų dalyvauti abiejų 
grupių atstovai.

R. BUBLYS: Reikia
ieškoti metodų ir kompromi
sų, kad Bendruomenės vado
vybėje būtų atstovaujamos 
visos pakraipos. Vienas iš 
svarbesnių uždavinių būtų 
užtikrinimas mūsų spaudos 
tolimesnio gyvavimo. Tai 
klausimas, kuris bus labai ak 
tualus, pasitraukiant iš gy ve 
nimo senajai kartai.

J. BUDRIENĖ: Mielai 
dirbsiu, kiek tik jėgos leis 
Lietuvių Bendruomenės la
bui. Norėčiau, kad Bendruo
menėje vyrautų viens kito 
supratimas ir tolerancija. 
Man labai rūpi mūsų jauni
mo ateitis. Taryboje siūly
čiau daryti pakeitimų litua
nistinių mokyklų programo
se, jas daugiau pritaikant gy 
venamojo momento reika
lams.

DR. A. BUTKUS: Idea
lios tautinės bendruomenės 
suorganizuoti nepavyksta 
nei mums, nei kitoms tauty
bėms. LB-nė yra tik priemo-

FREE...SUPER GIFTS AT 
SUPERIOR SAVINGS!

RCA17"ColorTV 
for Certificates of Deposit

Limited 
offer while 

supply 
lesta.

• Deposit $1,600, • Deposit $2,500, • Deposit $5,000, 
4-year maturity 
and get the 
TV sėt now.

29 months 
maturity 
and get the 
TV sėt now.

14 months 
maturity 
and get the 
TV sėt now.

TELEVISIONS BASED ON OISCOUNT CERTIFICATES.
>>.n.ny K impoMO *o< tarty

Open Saturdays 
Closad Mondays

MAIN OFFICE
798 East 185th Street

Open a new account or add to your present 
Savings Account and get 5'/«% daily interest PLŪS...
Corning VVare 9-inch Pie Plate 
for a deposit of $250 or more.

Corning VVare Petite 
Fours Sėt for a deposit 
of $1,000 or more.

Dapoalta muat ramaln at laatt ont y ta r.

Irvinware’s Gourmet 
Susan for 
a deposit 
of $500 
or more.

Alto availablo aro 7K % C.D'a for 6-yoar maturity In $1,000 unitą.

/Uperior /oving/ AND LCAN ASSOCIATION 
SUPERIOR OFFICE ------------------------ -------
6712 Superior Avenue

EUCLID OFFICE 
13515 Euclid Avenue

CEDAR OFFICE
14406 Cedar Road (near Green)
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CHICAGOS LIETUVIU GYVENIMAS
ANTANAS JUODVALKIS

SUSITIKIMAS SU LB TARYBOS
KANDIDATAIS

LB Vidurio Vakarų Apy
gardos Valdyba, vadovau
jama pirm. M. Pakaičio, su
darė progą, š. m. balandžio 
9 d., Jaunimo Centre, Chi
cagoje, visuomenei susitik
ti su VIII Tarybos kandi
datais.

Pašnekesį atidarė pirm. 
M. Jakaitis ir jį pravesti 
pakvietė Antaną Dundzilą, 
kuris į simpoziumą papra
šė kandidatus : K. Avižienį, 
J. Ardį, Pliurą ir R. Gen
čių. Buvo pateikti klausimai 
apie pažiūrą j L. B-nę, fi
nansus, vienybę ir kt. Pir
masis pasisakė K. Avižie
nis, jaunesnės kartos žmo
gus. Jo nuomonė apie LB 
yra teigiama, o jos tikslams 
įvykdyti reikia lėšų. Joms 
sutelkti reikia išrinkti soli
darumo įnašus.. Jei 50900 
lietuviškų šeimų susimokė
tų solidarumo įnašus, gau
tųsi pakankama suma įvyk
dyti LB uždaviniams. Pliu" 
ra, vienybės reikalu, labai 
sielojosi, bet konkrečių pla
nų nepasiūlė. R. Genčius, 
jaunas žmogus, daugiau dė
mesio skyrė jaunimo reika
lams. J. Ardys — vienybės 
visi siekia ir jos nori. Jei 
visų dėmesys bus nukreip
tas į vieną pagrindinį tiks
lą, tai savaime atsiras ir 
vienybė.

K. Avižienis užsiminė 
Vasario 16 gimnaziją, kuri 
prašo sudaryti ne piniginį, 
bet vaikų fondą ir paremti 
gimnaziją mokiniais, siun
čiant savo vaikus. Pietų 
Amerikoje yra lietuvių vai
kų, kurie dėl lėšų stokos, 
negali vykti i Vasario 16 
gimnaziją. Jiems reikia fi
nansinės paramos iš šiauri
nės Amerikos, turtingesnės 
ekonomiškai. Vasario 16 
gimnazija — lietuviškumo 
šaltinis.

R. Genčius — reikia visų 
vaikus pritraukti į lituanis
tines mokyklas, ypač prie
miesčiuose pasiturinčiai gy
venančių tautiečių, kurie 
yra atitrūkę nuo lietuviškų 
centrų ir vaikų nemoko lie
tuviškai.

Pirmininkaujantis A. 
Dundzilą, pristatė kandida
tus į VHI-tą Tarybą ... 
šaukiamųjų didelė dalis ne
atsiliepė, atseit, nebuvo.

Po kandidatų pristatymo, 
pirmininkaujantis perėjo 
prie diskusijų. Iš salės buvo 
keli užklausimai, apie ak
tualius bendruomenės rei
kalus: finansus, vienybę, 
politinę veiklą.

Kandidatų nuomonės bu
vo nevienodos. Jaunesnieji 
(tiksliau, jaunieji) — R. 
Genčius, D. šaulys, Kojely- 
tė, Bruškytė — pirmumą 
davė lituanistiniam švieti
mui. Jei jaunuoliai nemokės 
lietuviškai kalbėti ir rašyti, 
nežinos Lietuvos istorijos, 

jie nepajėgs lietuviškų rei
kalų suprasti .ir įsijungti į 
lietuvių visuomeninį gyve
nimą. Jaunesnieji politinę 
veiklą supranta, kaip neiš
vengiamybę, vykdant Lie
tuvos laisvinimo darbą ar 
konkrečius uždavinius, kaip 
Kudirkos ir kt.

Vyresnieji daugiau ba
zuojasi politine veikla ir 
nemato reikalo užleisti šią 
poziciją kitiems. Kai ku
rie pasigedo koordinacinio 
veiksnio, apjungiančio vi
sas organizacijas. Reiktų 
sudaryti komitetą, kuris ap
jungtų jau dabar veikian
čius veiksnius (VLIKą, 
ALTą ir LB) ir koordinuo
tų darbus, kad nebūtų dub- 
likavimo. Iš esmės konku
rencija ir opozicija yra tei
giami reiškiniai (dr. A. 
Razma).

Pašnekėsiai-diskusijos už
sitęsė porą valandų ir buvo 
naudingi patiems kandida
tams ir atsilankiusiems. 
Atsilankiusiųjų skaičius ne
buvo didelis, nes dalį žmo
nių nutraukė, čia pat kavi
nėje, vykusi V. Mačernio 
kūrybos vakaronė.

Apygardos Valdyba buvo 
išsiuntinėjusi visiems kan
didatams klausimų lapus, 
bet atsakymų sulaukė tik iš 
aštuonių. Kodėl tiek mažai 
kandidatų atsiliepė?!

ATSPAUSDINTAS TRIJŲ 
OPERŲ LIBRETAS

Trijų operų libretai lietu
vių ir anglų kalbomis šį sa
vaitgalį išeina iš spaudos 
Juodo Laivo libretą J. Ka
činsko operai sukūrė Algir
das Landsbergis. Operoje 
vaizduojama Simo Kudirkos 
šuolis į laisvę. Pagrindinę 
partiją turi Jūreivis, tuo 
metu dar visai niekur neži
nomas. J. Gaidelio Gintaro 
šalies libretą parašė Anato
lijus Kairys, šioje operoje 
yra paimtas vienas frag
mentas iš šalies įvykių, ku
riai žiaurus valdovas nori 
primesti savo valią, reika
laudamas vesti tos šalies 
mergaitę Lakštutę,, visų 
mylimą, kuri jau yra kito 
sužadėtinė. V. Marijošiaus 
Priesaikos libretas pagal 
Balio Sruogos Milžino Pa- 
unksmės paskutinį aktą 
operinei scenai yra pritai
kintas Stasio Santvaro. Ten, 
Trakuose, apgailima Vytau
to Didžiojo mirtis, ir, kara
liaus Jogailos įsakymu, lau
kiama atvykstant kuni
gaikščio Švitrigailos. Kai 
jis atvyksta, ir savo mono
loge prisiekia ginti Lietuvą, 
tada pajuda visa minia į 
Vilnių, j kurį vežamas lai
doti Vytautas Didysis.

Šiuos visus tris libretus 
vienoje knygoje jau galima 
gauti kartu su bilietais Vaz-

DIRVA

nelių prekyboje, 2501 W. 
69th St. Tai žymiai padės 
suprasti visų trijų operų tu
rinius, be kurių nebus aiš
ku, kas vyksta scenoje ope- 

* rų spektaklių metu, todėl la
bai patartina juos perskai
tyti iš anksto namuose.

t Sol. Roma Mastienė, ne? 
seniai su pasisekimu kon
certavusi Pietų Amerikoą 
kraštuose Vasario 16-sios 
proga ,o mūsuose besireiš
kianti su įvairiu repertuaru 
ne tik operose, bet ir kon
certuose, Lietuvių Operos 
statomoje Juliaus Gaidelio 
operoje "Gintaro šaly" at
liks įdomią Vakarės partiją, 
kurioje išryškėja mintis, 
kad geriau paaukoti už 
krašto laisvę vieną žmogų, 
negu kad kentėtų visas 
kraštas.

• Gasparas Kazlauskas, 
daugelio mūsų tautinių ir 
kultūrinių reikalų palaiky
tojas, turjs savo Astro-Are 
Co. Sun Valley, Kaliforni
joje, ir Chicagos Lietuvių 
Operos mecenatas, atvyksta 
| Chicagą ir čia dalyvaus 
operų spektakliuose.

• Komp. Jeronimas Ka
činskas iš Bostono, sukūręs 
"Juodo Laivo” operą, su 
žmona atvyksta į trijų ope
rų spektaklius.

AUKOS DIRVOS 
ATSTATYMO
FONDUI
Dirvos atstatymo fondui 

aukojo:
S. J. Deksniai,

Vineland, N. J.............. 20.00
L. Česekas, Toronto .... 10.00
Dirvos Atstatymo Vajaus

Komitetas Chicagoje . .400.00 
ALT S-gos Elizabetho

Skyrius........................110.00
A. Meilus, Parma........... 25.00
E. Unger,

Ft. Lauderdale ........... 12.00
Visiems aukojusiems nuo

širdžiai dėkojame.
80 darbų,

A. Petrikonio parodos atidaryme Įspūdžiais dalinasi Pocius, Bučienė, Bučas, Sutkuvienė ir 
Vijeikis. ‘ x V. Noreikos nuotr.

Dail. A. Petrikonio parodos Chicagoje atidarymas
E. Jurionio nuotr.

PETRIKONIO KURINIU PARODA
Dail. Antano Petrikonio 

pavasarinės parodos atida
rymas įvyko š. m. balandžio 
2 d. jo paties galerijoje, 
3215 W. 63 St. Parodą ruo
šė Illinois Lietuvių Gydy
tojų Draugijos Pagelb. mo
terų vieneto stipendijų fon
das.

Susirinkus gausiam dar- 
lininko gerbėjų būriui, Fon
do pirm. p. Lipskienė atida
rė parodą, pakviesdama 
dail. VI. Vijeikį apibūdinti 
dail. Petrikonio kūrybą. Sa
vo kalboje VI. Vijeikis pa
žymėjo, kad imant pavyzdį 
iš poezijos, B. Brazdžionį 
reikėtų laikyti1 kaip labiau 
visuomeninėm temom besi
domintį poetą, o H. Radaus
ką pasinešusį į grynai este
tines temas. Ir pacitavo 
abiejų poetų būdingus eilė
raščius: "Vedu aš tautą” ir 
"Aš nevedu tautos". Išva
doje — A. Petrikonis irgi 
yra linkęs į estetinių temų 
sprendimą.

Dail. A. Petrikonis šioje 
parodoje išstatė

kurių tarpe daugiausia ma
tome akvarėle, aliejum ir 
monotipu atliktų darbų. 
Kiekvienoje savo parodoje 
dailininkas parodo ką nors 
nauja, šioje parodoje A. 
Petrikonis išstatė 20 alieji
nio monotipo technika at
liktų darbų, kurie yra vi
siškai originalūs ir pirmą 
kartą rodomi Chicagoje. Pa
roda daro gerą įspūdį ir 
verta kiekvienam meną my
linčiam aplankyti ir pasi- . 
grožėti jo paveikslų pava
sariu dvelkiančia nuotaika.

Paroda tęsis iki š. m. ge
gužės 31 d. Atdara kasdien 
nuo 10 vai. iki 6 vai. vak.

A. Sakalas

• Chicagos Lietuvių Ta
ryba š. m. gegužės 1 d. 3 
vai. p. p. šaukia metinę 
konferenciją, kuri įvyks 
Chicago Savings ir Loan 
Assoc. patalpose 6245 So. 
Western Avė.

Lietuviškoji visuomenė ir 
organizacijos kviečiamos 
joje gausiai dalyvauti.
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LAISVES ŽIBURIUI 20 METU
Laisvės žiburio radijas 

New Yorke kovo 20 pasie
kė savo gyvos veiklos de
šimtmetį. Esant jam atžala 
žygio, kurį žinomę^LAP- 
KRIčIO 13-TOS vardu nuo 
1965 metų, jį girdėjom ir 
tebegirdim ryškiausiu šau
kliu — LIETUVAI LAIS
VĖS! Ir tai daro jk* ne tra
faretu, ne kartodamas vien 
tą patį ir vienaip, o 
rasdamas naują ir žodį, ir 
sakinį, ir vis naują būdą 
kitokiu tonu, kitokia nuo
taika bylot į savo klausyto
jus abiem kalbom: lietuvių 
ir anglų.

Sukakties diena jau pra
ėjo, bet pati sukaktis tebė
ra neatšvęsta. Ji bus šven
čiama balandžio 25 d. su

numatytu GRANDINĖLĖS 
(iš Clevelando) spektakliu, 
kas taip pat yra nauja, 
dar nematyta, dar negirdė
ta ir godžiai laukiama. Ir 
šventės vieta — ne trafare
tinė. Spektalis ir po jo sek
siąs pokylis bus ne New 
Yorke (kaip buvo daroma), 
o kaimyniniame KEARNY, 
New Jersey, mieste. Tos 
vietos parinkimu yra pa
gerbiami tie 'LAISVĖS ŽI
BURIO’ klausytojai, kurie 
gyvena New Jersey valsti
joj, yra reikšmingi lietuviš
kojo radijo rėmėjai ir ma
loniai priėmę mintį, kad Lž 
radijo dešimtmetinė gai
rė būtų pastatyta KEAR
NY mieste.

'Laisvės žiburio’ vedėjo

PARAMA
LAISVĖS 
IBURYS

10.00

7.00

7.00

Kearny High School rūmai, kur jvyks Grandinėlės spek
taklis. Vakarą rengia Laisvės Žiburys. Virš nuotraukos radijo 
programos vedėjas Romas Kezys. P. Bivainio montažas.

2.00
7.00
7.00

Romo Kezio rūpesčiu yra 
ruošiamas didesnis progra
minis leidinys ne vien su 
sveikinimais bet ir su Lž

sta-
su

bus 
Ap-

CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA
Minint Operos 20-tį ir JAV Bicentennlal 

statomos trys operos
KAČINSKO

JUODAS LAIVAS
GAIDELIO

G I NTARO ŠALY
MARIJOŠIAUS

PRIESAIKA

Premjera — gegužės 8 d. 8 vai. vakare.
II spektaklis — gegužės 9 d., 3 vai. popiet

III spektaklis — gegužės 15 d.( 8 vai. vakare
IV spektaklis — gegužės 16 d., 3 vai. popiet

Illinois

istorine apybraiža, su 
rištiniais duomenimis, 
nuotraukomis.

Mirę Lž rėmėjai 
šventės dieną atminti
reiškimo parapijos, klebono 
Prano Raugalo vadovauja
moje bažnyčioje Brooklyne 
(11 vai.). Mišių metu, gie
dant parapijos chorui ir vy
rų chorui 'Perkūnas*.

GRANDINĖLĖS spektak
lis įvyks KEARNY HIGH 
SCHOOL — 336 Devon St., 
Kearny, N. J. — balandžio 
25, sekmadienį, 2 vai. po 
pietų. Po spektaklio poky
lis su 'Grandinėlės' vado
vais ir visu ansambliu bus 
Sopulingos Dievo Motinos 
parapijos salėje, 136 Davis 
Avė., Kearny, N. J.

Lž vedėjas Romas Kezys 
ir visa Radijo Klubo Valdy
ba laukia viešnių ir svečių 
į nepaprastą 'Grandinėlės' 
spektaklį, kuris įvyks salėj, 
talpinančioj per 1200 žiū
rovų.

2.00 
2.00 
2.00)
2.00

7.00
5.00

5.001

A. Diržys

auditorijoje,
Diriguoja: VYTAUTAS MARIJOŠIUS

(Gegužės 8, 9 ir 16)

ALOYZAS JURGUTIS 
(Gegužės 15)

. Režisorius — Algimantas Dikinis Dekoratorius — Adolfas Valeika 
Choreografai — Violeta Karosaitė ir Jaunutis Puodžiūnas 

Chormeisteriai — Alice Stephens ir Alfonsas Gečas 
Apšvietėjas — Kazys Cijūnėlis

DAINUOJA:
Cathy Kogutaitė Nerija Linkevičiūtė
Roma Mastienė Margarita Momkienė

Danutė Stankaitytė
Algirdas Brazis 

Valentinas Liorentaa
Savrimas

Stefan Wicik

Stasys Baras 
Bronius Jančys 

Julius 
Jonas Vaznelis

Operos Choras

— o —
Šoka jaunučio Puodžiūno studijos baletas

— o —
Bilietai gaunami VAZNELIŲ PREKYBOJE — Girta Internatlonal, 

2501 W. 71st St, Chicago, III. 60629
Bilietų kainos — parteryje $12.50, 10, 8. 6; 

balkone $11, 7.50, 5.
Paštu bilietai užsakomi, siunčiant čekj ir pažymint spektaklio 
datą, šiuo adresu:

LITHUANIAN OPERA
6905 So. Artesian Avė.
Chicago, Illinois 60629

Visus ir iš visur kviečiame atvykti į lietuviškų operų 

spektaklius!

WANTED JOURNEYMAN
OR

IST CLASS SKILLED
ALL AROUND MACHIN1STS

IST & 2ND SHIFT
With Job shop esperience be able to 
sėt up work Irom blue prinls & close 
tolerance.

ALSO
MACHINE SHOP FOREMAN 

FOR NICHT SHIFT. .
Mušt be familiar with job shop oper_ 
ation Permanent positions for righl 
men. Excellent company benefits. 
Wages open.

CAL OR SEND RESUME TO:
SUPERIOR MACHINE CO.

P. O. BOX 3258 
FLORENCE, S. C. 29501 

803-882-1042
(15-20)

DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
aukojo Dirvai šie asmenys:
K. Bačauskas, Woodhaven 5.00 
Laisvės Žiburys,

New Yorke ........
J. Šalčiūnas,

Palos Hts., III. ... 
T. Sperauskas,

Glen Cove, N. YY. 
D. Naikauskas,

Windsor, Ont ................4.00
L. A. Dirda, Chicago .... 7.00 
S. Jurgelevičius,

Dorchester, Mass. 
B. Siliūnas, Chicago 
A. Gilvydis, Detroit
J. Šiaučiūnas, Cleveland 2.00 
J. Černius, Claremont, Ca. 5.00 
S. Kuzmickas, Chicago .. 
V. Vilčinas, Racine..........
J. Nesavas, Detroit..........
V. Dedulionis, Cleveland 
V. Tomkus,

Palm Beach, Fla............
G. Lorenz, Chicago..........
P. Karalius, Burton, Ohio 3.00
F. Baranauskas, Cleveland 2.00 
A. Pintsch, West

Milford, N. J. .
J. Pipiras,

Worcester, Mass............ 4.00
A. Lukšytė-Meiliūnienė,

Sydney, Australia ....11.87' 
LB Patersono, N. J.

Apyl. Valdyba .............. i
J. Račila, Cleveland .... 
S. Jankauskas,

Rocky River, Ohio .... 
A. Martus, Chesterland .. 
D. Martus, Virgin Island
K. Praleika,

Little Falls, N. J............
J? Grybauskas,

Hot Springs .................
V. Žilinskas, Fort Lee .. 
J. Januševičius, Anglijoje 
J. Virpša, Chicago..........
A. Šetikas,

St. Catharines, Ont........
P. Nevulis, Eastlaike, O. 12.00
J. Vadopalas, Chicago .... 7.00
K. Adomavičius,

Winchester...........
M. Mažeika,

St. Joseph, Mich............12.00
K. Biskis, Downers

Grove, III....................... 10.00
J. Jagūnas, Chicago .... 2.00 
A. Dilba, Philadelphia .. 2.00
G. Žukauskas, Chicago .. 3.00 
A. Atkočaitis, Dearborn .. 2.00 
A. Laukaitis, Lemont, III. 2.00 
J. Pavilionis, Chicago .... 7.00 
J. Kapočius, Australija .. 7.00

20.00
7.00

7.00
7.00
3.00

2.00

3.00
7.00
7.00
7.00

2.00

4.00

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

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

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

SAYINGS INSURED UP TO $40,90000 BY FJ3.L.I.C,

aint

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

Opan Mon., 9-8;Taen., Thun., FrL, 9-5; SaL, 9-1; CUd

Juokas G riba uskas, vedėjas
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CLEVELANDE

ll'
Aurelija Balašaitienė

Su šypsena Dievo ir žmogaus 
tarnyboje
Sena, ir istoriškai Cleve

lando lietuviams reikšminga 
šv. Jurgio parapija, vis dar 
gyva buvusiame lietuviško 
gyvenimo centre, apie E. 65 
ir Superior Avė. rajoną, su 
Dievo Motinos koplytėle 
lietuviško sodelio pakrašty, 
nelyg mūsų įsikūrimo pra
džios simbolis Clevelande. Į- 
kurta prieš beveik 70 metų, 
ji priglaudė tūkstančius nau
jųjų imigrantų, o, prieš 
jiems atvykstant, buvo lietu 
viško socialinio ir religinio 
gyvenimo židiniu. Besikei
čiant gyventojų sudėčiai dėl 
ekonominių bei socialinių są
lygų, nuolat besikeičiančia
me Amerikos didmiestyje, ir 
lietuviai pamažu keitė savo 
gyvenvietes. Užsidarius pa
rapijinei mokyklai, šv. Jur
gio mokyklos patalpose vieš
patauja prieš 26 metus įkur
ta vysk. Valančiaus lituanis
tinė mokykla, o didžiųjų baž
nytinių švenčių metu ištiki
mieji parapijonys suplaukia 
į šv. Jurgio bažnyčią iš toli
mų priemiesčių pasimelsti 
lietuviškų religinių tradicijų 
fone, kurias taip tvirtai yra 
išlaikęs ilgametis klebonas 
kun. Balys Ivanauskas. Ce
remonijos, procesijos, pui
kus bažnytinis choras, ku
riam vadovauja muz. Rytas 
Babickas, gėlės, smilkalo dū
mai, lietuviški pamokslai ir 
apeigos — visa tai tarsi žvil
gantis deimantas mūsų, toli 
nuo Lietuvos atskilusių, tau
tiečių gyvenimo kasdieny
bės dulkėse.

‘Prisimenu, kaip jaunus 
klierikus bausdavo už anglų 
kalbos vartojimą Marijana- 

Kun. B. Ivanauskui švenčiant 50 metų kunigystės jubiliejų, pobūvy dalyvavo Clevelando 
meras Ralph J. Perk, ta proga įteikęs jubiliatui specialią proklamaciją miesto vardu. Prie mikra- 
fono meras Ralph J. Perk. Nuotraukos dešinėje sėdi sukaktuvininkas kun. Balys Ivanauskas, 
šv. Jurgio parapijos klebonas.

polio kolegijoje’, prisimini
mais dalinasi visada besišyp
santis, visada draugiškas ir 
linksmas kun. Balys Ivanaus
kas. ‘Rudenį turėdavome 
eiti grėbti lapus, atlikti 
įvairius sezoninius darbus. 
Kitu metu varydavo eiti Kry 
žiaus kelius. Kun. dr. Jonas 
Navickas nesileido į jokius 
kompromisus — lietuviai 
klierikai turėjo tik lietuviš
kai kalbėti*. Jaunam klieri
kui Baliui lietuvių kalbos 
problema nebuvo didele. Jis, 
dzūkų kilmės tėvų sūnus, iš 
pat mažens šeimoje kalbėjo 
tik lietuviškai, o vaikystėje 
lankė šeštadieninę mokyklą, 
kurioje ir katekizmas buvo 
dėstomas lietuviškai. Vaikys 
tę pragyvenęs Detroite, jis 
tarnaudavo mišioms šv. 
Antano parapijoje kun. Ig
nui Boreišiui, ir ten jau buvo 
vadinamas ‘šv. Antano klap
čiuku*. Linkęs į sportą ir dai 
navimą,'jaunasis Balys, savo 
religingų tėvų ir kun. Juozo 
Jusevičiaus įtakotas, pasiry
žo pašvęsti savo gyvenimą 
Dievo tarnyboje, tačiau vi
sur ir visada prisimindamas, 
kad toli, anapus Atlanto, yra 
tauta, kurios tikru sūnumi 
jis turėjo būti, kad būtų išti
kimas tikro, pilnutinio žmo
gaus sampratai, kuri įparei
goja kiekvieną asmenį ati
duoti duoklę savo tautai.

Studijuodamas Marijana- 
polio Seminarijoje tarp lietu 
vių kunigų, klierikų ir vie
nuolių, jis savo laisvalaikį 
mėgo išnaudoti sportui — 
futbolui, beisbolui ir keglia- 
vimui. Tuo tarpu kolegijos 
vargonininkas Brolis Jonas

Net ir telefonu kalbėdamasis kun. B. Ivanauskas nesiskyrė su savo vilkiuku kuris 
šiandien užaugo į rimtą sargą ir saugo kleboniją.

Banys, pastebėjęs jauno 
Balio aukštą, stiprų tenorą, 
moraliai jį įtakojo lavinti sa
vo balsą. Su šypsena prisi
mena klebonas Ivanauskas 
tas valandas, kada, dainuoda 
mas su broliu Jonu, viena au 
simi su pavydu klausydavosi 
savo kolegų sportininkų ke
liamo triukšmo. Prisimena 
jis ir tas dienas, kai bėgioda
mas laiptais ir koridoriais, 
pilna gerkle dainuodavo 
ištraukas iš ‘Figaro Vestu
vių*, imituodamas didžiuo
sius operų dainininkus.

Besiruošiant kunigystei 
Marijanapolio kolegijoje, ja
me brendo svajonė vykti į 
Lietuvą, ten baigti seminari
ją ir gauti kunigo šventini
mus. Paskatintas kolegijos 
rektoriaus kun. Jono Navic

ko, 1938 metų sausio mėnesį 
iškeliavo į Lietuvą, į Vilka
viškio Kunigų Seminariją, 
kaip studentas-klierikas. Bū 
damas Lietuvoje, aplankė sa 
vo močiutę, apkeliavo Lietu
vą ir taip pat drauge su Lie
tuvos studentų jaunimu bu
vo nuvykęs į Eucharistinį 
kongresą Jugoslavijoje, ku
riame turėjo progos susipa
žinti su a.a. Pakštu, Nele Ma 
zalaite ir kitais. Lankyda
mas Palangą, kurioje buvo 
Amerikos lietuviams Lietu
vos vyriausybės suorgani
zuoti lietuvių kalbos kursai, 
jis susitiko ir su Clevelando 
gyventoja a.a. Ona Karpiene( 
Clevelando visuomenininko 
ir Dirvos redaktoriaus Kazio 
Karpiaus žmona. Kun. Iva
nauskas gėrėjosi Vilkaviškio 
Seminarijos aukštu akademi 
niu lygiu ir profesoriais. Iš 
to trumpo savo buvimo Lie
tuvoje jis išsivežė gražiau
sius prisiminimus. Jis prisi
mena Amerikoje tuo metu 
neegzistavusius laikraščių ir 
žurnalų kioskus. Jam patiko 
krašto papročiai, lietuviškas 
vaišingumas, draugiškumas 
ir didelis dainos pamėgimas. 
‘Lietuviai dainuoja dirbdami 
žygiuodami, švęsdami’, sako 
jis. Pats klierikas Balys bu
vo aktyviai įsijungęs į semi
narijos kultūrinę veiklą, 
dalyvaudamas vaidinimuose 
seminarijos vakarų progamo 
se, taip pat giedodamas solo 
bažnyčioje. Deja, karo grės
mė privertė jį ir dar šešis jo, 
Amerikoje gimusius, kole
gas grįžti į Ameriką. Čia, 
baigęs St. Mary’s seminariją 
buvo įšventintas kunigu 
1939 metų gegužės mėnesį. 
Su trumpomis pertrauko
mis, kun. Balys Ivanauskas 
pastoralinį darbą dirbo be
veik išimtinai lietuviškose 
parapijose ir jau 17 metų va
dovauja šv. Jurgio parapijai. 
Jo sodrus, išlavintas balsas, 

be abejo, prisidėjo prie jo po 
puliarumo tiek pačioje baž
nyčioje, tiek už jos ribų. Jis 
ypatingai mėgsta svečiuose 
dainuoti ‘Blynų* dainą, o 
rimtam solo repertuarui 
pasirenka Avė Maria, Panis 
Angelicus, Šventas Dieve ir 
kitas. Didelis pianino klasi
kinės muzikos mylėtojas, 
kun. Ivanauskas, iš prigim
ties muzikalus ir linkęs į me
ną, vertina ir kitas kūrybos 
šakas. Jo kuklioje klebonijo
je kabo lietuvių dailininkų 
paveikslai, lietuviški medžio 
drožiniai, koplytėlės. Klebo
nijos raštinės sienos padabin 
tos Lietuvos žemėlapiu, 
įmantria koplytėle su didžiu
liu mediniu lietuvišku ražan- 
čiumi, o palangėje įrėminta 
Clevelando Mero Ralph J. 
Perk proklamacija jo 35 me
tų kunigystės proga duoda 
mums kad ir paviršutinišką, 
bet gana tikslų kun. Balio 
Ivanausko asmenybės vaiz
dą. Prieš maždaug 5 metus 
jo parapijoje taip pat įvyko 
bene vienas iš pirmųjų masi
nių Sutvirtinimo Sakramen
to švenčių su lietuviškomis 
apeigomis, dalyvaujant lietu 
viui vysk. V. Brizgiui.

Kun. Balys Ivanauskas 
vra giliai mūsų visuomenės 
pulsą jaučiantis lietuvis. 
Tiek jo proginiai pamokslai, 
tiek jo gausi finansinė mūsų 
institucijų parama patvirti
na jo žodžius darbais. Jo 
stambus įnašas į Lietuvių 
Fondą, $1000 parama Dirvos 
atstatymui, nuolatinė para
ma Katalikų Šalpai ir kitoms 
organizacijoms ne vien mora 
liai, bet ir materialiai stipri
na jų veiklą ir tarnauja gyvu 
pavyzdžiu tiems, kurie mūsų 
reikalams yra mažiau jaut
rūs ar nebesijaučia įpareigo
ti tęsti mūsų kovos už 
lietuvybę ir Lietuvos laisvę,

(Nukelta į 14 psl.)
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Clevelande...
(Atkelta iš 13 psl.) 

palikdami tų darbų naštą ki
tiems.

Kun. B. Ivanauskas, vys
kupo ne kartą raginamas, 
turėjo progų persikelti i tur
tingesnę parapiją, tačiau jis 
prašėsi paliekamas tarp lie
tuvių. ‘Tai mano žmonės — 
šilti, artimi, suprantami. 
Pas amerikiečius viskas for
malu, oficialu ir šalta. Aš no 
riu savo gyvenimo dienas 
baigti savo žmonių tarpe1, 
kalbėjo jis, nenustodamas sa 
vo šypsenos. ‘Po penkerių 
metų būsiu priverstas eiti į 
pensiją. Iki tol mano gyveni 
mas bus lietuviškoje parapi
joje. Tiesa, parapija yra žy
miai sumažėjusi, bet jai pri
klauso virš 400 šeimų. Vedy
bų ir krikšto ceremonijoms 
lietuvių netrūksta. Skolų nė
ra, ir taip verčiamės su Die
vo pagalba.’

Aš jo žodžiuose randu pasi 
tikėjimą gyvenimu, meilę sa 
vo žmonėms ir optimistišką 
požiūri i ateiti, kuris yra 
toks užkrečiantis, kad ir lai
ko pasikeitimų sūkuryje gali 
ma tikėti kelio atradimu i ge 
resnį rytojų ir i pozityvų 
sprendimą mus slegiančių 
problemų. Kun. Balio Iva
nausko gyvenimo pavyzdys 
turi įkvėpti visus mūsų tau
tiečius — atiduokime savo 
gyvenimo duoklę ir savo 
pašaukimui, savo profesijai, 
savo šeimai ir savo tautai. 
Tik tada būsime dvasioje lai
mingi žinodami, kad esame 
jautrūs ir ištikimi pareigoms 
kurias mums uždėjo mūsų 
gimimo faktas — ne vien pa
saulio piliečiais esame, ne 
vien organizacijų bei profesi 
nių grupių nariais, bet taip 
pat gyvomis savo tautos at
žalomis, iš kurių išauga aud
ros nepalaužiami medžiai ir 
kurių šaknyse randasi senos 
ir garbingos tautos gyvybė.

WANTED 
MINE INSPECTORS

Muit have 6 year* ayperience. 2 year* 
which muil have been underitround 
in Ohio.

Appiy: STATĖ OF OHIO. DEPT. 
OF 1NDUSTR1AL RELATIONS. PER
SONNEL OFFICE, 2323 W. 5th Avė., 
Columbu*, Ohio 4)204, 614-466-527 I. 

(13-19)

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL. HELP 

2 RN'» and 3 LPN'a—Poaitions avail- 
able in our 20 bed hospital and 31 
bed numinu home. Al*o REGISTF.RF.D 
MEDICAL TECHNOLOGIST. Wnle 
Mra. France* A. Zachnn.nn, Direclor 
Numinu Service, Fallon Memorial 
Hoapital and Numinu Home, Bake r, 
MT >9313. (1719)

EXPER1ENCED fibergla*. , workem 
needed to do induatrial fiberglan* 
work. *4.25 an hour to alart. Co. 
employee benefit*, include ho»pila- 
lizalion, lite inaurance and paicf 
holidaya. Appiy call or ivrite to 
Don Chandler, Mgr.

VESCA PLASTICS 
102 S. AVĖ "A” 

Freeport, Texa* 77541

Stebinantis, 
nepatikimas, 
neįtikėtinas

ir 
jaudinantis.

Ką jūs sakytumėte, jei jūs laimėtumėte mažiau
siai $400,000 didžioje Ohio loterijoje?

Laimėtojai kovo mėnesio (nuotraukoje iš kairės 
dešinėn) Thelma Thomas iš Brookville, Indiana; Carl 
Messina, Cleveland; Emma Fletcher, Columbus ir 
David Geisinger, Spencer.

Loškite bet kurį lošimą. The Buckeye ’IOOO už 
50 c. Ar The Spirit ’76 už $1.-

Turėkite bilietą pasiruošę ketvirtadienio trauki
mui. Kas žino, gal būt bus 
jūsų eilė likti be žado?

ką jūs darytumėte, 
jei tai atsitiktų jums?

AD#166-R

X

DEALER WANTS 
ADDITIONAL 

MECHANIC
FOR THE PRESTIGIOUS 

MERCEDES-BENZ
QUALITY PORCHE-AUDI
Need* 2 technicien* for each auto- 
mobile, muit be experienced. Movint? 
expen*e* paid, good inconje (or riuht 
man, 5 day work week. ideal working 
condition*, uaual company benefit*.

Call Collect Jimmie Ray 
504-926-7010 

MILLER-TERRELL 
IMPORTS, INC. 

Baton Rouge, Louisiana 
E.O.E.

(17-18)

FITTERS
PLATE AND STRUCTURAL FABRICATION

Growing company in the air and water pollution control 
fabrication needs experienced fitters who can read dravvings 
and fabricate. Wages and f ringe benefits over $7.50 per hr. 
No ceiling on wage rate.
Good opportunity for qualified men. Company will help 
with relocation expenses.

ENVIRO-FAB
12540 Beech Daly Road, 

Detroit, Michigan ' 
313-937-2000

An Equal Opportunity Employer
(17-20)

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINES IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS l AMERIKA
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

savo gimines jus aplankyti! Greitas musų teletype 
susisiekimas su Maskva suteiks .jums žinia apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
.152 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036
CLEVELAND, OHIO 44114
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CLKVKLANDE 
IR APYLINKĖSE

• Kun. G. Kijauskas, S. J., 
DMNP parapijos klebonas, 
Dirvai atsiuntė Velykini 
sveikinimą, pareikšdamas: 
”Jums ir visiems bendra
darbiams bei skaitytojams 
nuoširdūs sveikinimai ir
linkėjimai šv. Velykų pro
ga”.

• LB Clevelando Apylin
kės valdyba naujajai kaden
cijai pasiskirstė pareigomis 
taip: pirmininkas Jurgis 
Malskis, vicepirm. ir narys 
švietimo reikalams — Bro
nius Gražulis. Iždininkas 
Stasys Astrauskas, vice
pirm. kultūriniams reika
lams Viktoras Mariūnas, vi
cepirm. socialiams reika
lams Vladas Bacevičius, na
rys parengimams — Vytau
tas Biliūnas, sekretorius ir 
narys propagandai — Pra
nas Karalius. Kontrolės ko
misiją sudaro: pirm. Zeno
nas Dučmanas ir nariai Vy
tautas Jokūbaitis ir Kazi
mieras Karalis. Pirmajame 
posėdyje, aptariant veiklos 
metmenis, vieningai pritar
ta sumanymui atgaivinti 
”Vaidylos” teatro veiklą, 
tęsti pradėtos kartotekos

GEGUŽĖS 8 D., ŠEŠTADIENI, 7 V AL. VAK., SLOVĖNŲ AUDITORIJOJE, 
6417 St. Clair Avė., Clevelande įvyksta GRANDINĖLĖS

VILIOTINIO BALIUS
Puikios vaišės... šokių, muzikos baliaus programa... Skaidrės...

1976 metų Grandinėlės vadovo premijos įteikimas

šokiai, žaidimai, grojant ROMO STRIMAIČIO "MUZIKOS” orkestrui. Baliaus pakvietimai pas 
K. Marcinkevičių — 371-4635 ir pas visus Grandinėlės narių tėvus.

sudarymą, pagyvinti socia
lią veiklą, visais galimais 
būdais remti lietuviškųjų 
mokyklų darbą ir pastan
gas. (pk)

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

PIANO PAMOKOS
Danielius Gendrikas, bai

gęs Ohio Valstybinio Uni
versiteto Muzikos fakultetą, 
duoda privačias piano, akor
deono, vargonų ir kitų or
kestro instrumentų pamo
kas. Dėl informacijų prašo
me skambinti 531-9478.

• Papildykite savo turi
mą ligoninės draudimą ne
brangiu Statė Farm svei
katos draudimu, kuris ligos 
atveju, jums mokės iki $30 
per dieną padengti bet ko
kias išlaidas. Pilnam drau
dimo patarnavimui kreip
kitės pas Kęstutį Gaidžiū- 
ną, telef. 289-2128.

Vaikščiokite 
gatvėje 
patogiuose, 
gerai atrodančiuose 
batuose.

9.99
Dorette’s pavasario 
išeiginiai ”pump” moterims.
Patogūs, vidutinio aukščio kulniukai įgalina lengvą ir 
malonų pasivaikščiojimą. Sintetinis viršus nusivalo 
švariai su drėgnu skudurėliu. Pasirinkimas smėlio arba 
blizgančius juodus nuo 5 iki 9, 10 med.
Dept. 71-Budget Women’s Shoes. Visuose skyriuose.

12.99
Dorette’s patogus 
sandaliai moterims.
Minkštas vidpadis ir vidutinio aukščio kulniukas daro 
veikščiojimą vėjo lengvumo. Lengvai nuvalomas viršus 
su šlapiu skudurėliu. Blizgą juodi i rsmėlio 
spalvų 5-9, 10 med.
Dept. 71-Budget Women’s Shoes. Visuose skyriuose.
Skambinkite dėl užsakymų 241-3070 bet kuriuo laiku.

m
mayco

budget 
storas

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

BILIETAI JAU PARDUODAM!

METROPOLITAN OPERA
Am 21 THRU MAV 1.1070 M CLEVELANO PUOLK AUDITORIUM

APRA. 20. Eve N0RMA Am 30. Ew: CARMEN
Am 27, Eve: ADA MAT 1. Mat lt TRIUKO
Am 21. Evr 01 ME8TER2MGER K TAIARRO

VON NURNBERfi BUORANBELKA
Am 20, Et* LA GIOCONOA GIANM SCHKCHI

MAY 1, E v* L E NOZZEMFCARO
PRKEB: $3.. $4. |7„ M, $10.. $11.. $13.. $14., $11. $2$.

Ttckets available tor All Operas - Not All Prices tor Some Operas
B0I 0FHCE: CLEVELANO CONVENTMN CENTER. 1220 EA$T Sth Street. Cleveland. 0IM 44114
Open'1000 A M 5:30 P M Knabę Piano Used E«dusivelyJW*¥WWVWWWWMWWMV**A*A**AAA*A*AA***********

JAU GAUT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINĖS IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS l AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletype 
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinia apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036 
CLEVELAND, OHIO 44114
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PIRKITE MIESTE PENKTAD. 
/10-6, skyriuose iki 9:30. Mes 
duodame ir keičiame Egle Stamps.

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ KALENDORIUS -
• BALANDŽIO 25 D. Šv. 

Kazimiero lituanistinės mo
kyklos mokinių pirmoji šv. 
Komunija.

• GEGUŽĖS 1-2, šeštadienį. 
Ateities klubo rengiamas kon
certas Dievo Motinos Nuolati
nės Pagalbos parapijos salėje. 
Sekmadienį 12 vai. p. p. ateiti
ninkų šventė su paskaita ir 
programa.

• GEGUŽĖS 8 D% Grandinė
lės šokių, muzikos balius Slo
vėnų auditorijoje.

• GEGUŽĖS 9 D. šv. Kazi
miero lituanistinės mokyklos 
rengiamas Motinos Dienos mi
nėjimas.

• GEGUŽĖS 16 D. Juo
zapavičiaus šaulių kuopos su- 
sirinkimas-paskaita.

• GEGUŽĖS 16 D. SLA 14 
kuopos 75 m. minėjimas.

• GEGUŽĖS 23 D. šv. Kazi
miero lituanistinės mokyklos 
mokslo metų pabaigimas.

• GEGUŽĖS 23 D., tuoj po 
pamaldų, Šv. Jurgio parapijos 
salėje Vysk. Valančiaus lit. 
mokyklos iškilmingas mokslo 
metų užbaigimas ir atestatų 
įteikimas.

• GEGUŽĖS 29-30 
Vaitiekūno paveikslų 
Lietuvių Namuose. 
Žalgirio šaulių kuopa.

• BIRŽELIO 20 D. Pensi
ninkų klubo gegužinė.

BIRŽELIO 27 D. Juozapavi
čiaus šaulių kuopa ruošia ge
gužinę.

• LIEPOS 18 D. Žalgirio 
šaulių kuopos gegužinė.

• LIEPOS 25 D. Gegužinė. 
Rengia ALT S-gos Clevelando 
skyrius.

• RUGSĖJO 25 D. Biruti- 
ninkių parengimas.

• SPALIO 2 D. Ohio Lietu
vių Gydytojų Draugijos 20-tos 
kultūrinės premijos įteikimas 
ir jaunimo susipažinimo balius 
Lietuvių Namuose.

• SPALIO 9 D. LRK Moterų 
Sąjungos 336 kuopos parengi
mas.

• SPALIO 10 D. Naujosios 
parapijos rudens šventė.

• SPALIO 23 D. Abiturien
tų pristatymo balius' Lietuvių 
Namuose. Rengia LB Ohio 
apygarda.

D. V. 
paroda 
Rengia



DIRVA
MES DĖKOJAME

Šių metų kovo mėn. 12 dieną netikėtai mirus mūsų 
brangiam vyrui, tėvui ir seneliui

DR. VACLOVUI PAPROCKUI, 
mes nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms, draugams, 
pažįstamiems ir pacientam, pagerbusiems velionį gausiu 
atsilankymu, papuošusiems jo karstą gėlėmis, paauko
jusiems lietuviškai spaudai ar organizacijoms, užsakiu
siems už jo vėlę šv. Mišias, skaitlingai dalyvavusiems 
atsisveikinime Haven Hill koplyčioje ir palydėjusiems į 
Cypress Hills kapines.

Ypatingai nuoširdžią padėką mes reiškiam Živilei 
ir Algiui Ratams bei Stellai ir Vytautui Abraičiams, 
kurių nepaprastai jautri ir vispusiškai didelė pagalba 
rėmė mus nuo pirmos šios skaudaus įvykio valandos.

Mes taip pat nuoširdžiai dėkojame visiems drau
gams ir organizacijoms žodžiu, laiškais ir per spaudą 
pareiškusiems mums užuojautas šio gilaus skausmo va
landoje. Visa tai mus ramino ir stiprino dvasioje.

Speciali padėka priklauso visai eilei laikraščių ir 
žurnalų, prisiminusių velionies nuveiktus darbus medi
cinoje ir lietuviškuose dirvonuose. Tokią pat padėką 
reiškiam ir su velioniu atsisveikinusiems bei jo asme
nybę įvertinusiems: Lietuvos Generaliniam Konsului p.
A. Simučiui, Dr. V. Ingelevičiui, Korp. Fraternitas 
Lituanica filiisteriui — steigėjui, Dr. B. Jankauskui, 
New Yorko Lietuvių Gydytojų Draugijos atstovui ir 
Vytautui Abraičiui, pravedusiam atsisveikinimą pagal 
mūsų pageidavimus ir tarusiam paskutinį atsisveikinimo 
žodį visų velionies asmeniškų draugų vardu.

Nuoširdi padėka priklauso Angelų Karalienės pa
rapijos kun. V. Pikturnai, įspūdingai atlikusiam religi
nes apeigas koplyčioje, atnašavusiam šv. Mišias asistuo
jant kun. J. Pakalniškiui, Tėvui P. Baltakiui ir Tėvui
B. Mikalauskui, o taipgi pasakant turiningą pamokslą 
bažnyčioje ir palydint į kapus.

Mūsų gili padėka Vytautui Alksniniu! už giedojimą 
per šv. Mišias asistuojant muz. Albinui Prižgintui var
gonais. Dėkojame laidotuvių direktoriui J. Garšvai, rū
pestingai tvarkiusiam laidotuves, o ypač pagelbstint su
rasti tinkamą vietą amžinam poilsiui kapinėse jau se
kančią dieną po laidotuvių. Dėkojame A. Zupkus už 
gražiai paruoštas gėles.

Giliai apgailestaujant, kad nepajėgiam individualiai 
išvardinti visų asmenų ir organizacijų, kuriems taip 
pat esam nepaprastai dėkingi už mums pareikštą pa
guodos žodį skausmo valandoje.

Liūdinti šeima
Žmona BIRUTĖ
Duktė KRISTINA su šeima ir 
Sūnus VYTAUTAS

ALT S-GOS CHICAGOS SKYRIUS KVIEČIA VISUS l

PAVASARIO BALIŲ CHICAGOJE
Š. M. GEGUŽES 1 D., ŠEŠTADIENĮ,

LIETUVIŲ TAUTINIUOSE NAMUOSE, 6422 SO. KEDZIE AVĖ.

Programoje : dainininkė JŪRATĖ TAUTVILAITĖ. 
Šokiams gros A. Stelmoko orkestras ĄŽUOLAS. 

Bus turtinga loterija. Karšta vakarienė.
PRADŽIA 7:30 V. V. Auka asmeniui 10 dol. Stalus rezervuoti pas Kremerius, 
tel. 476-6341 arba Valiukėnus, tel. 434-7270.

• Dirvos novelės konkur
sui gauta novelė Vienišos 
Smilgos "Ateina nauja die
na”.

Primename, kad 1976 m. 
novelės konkursui rankraš
čiams atsiųsti terminas yra 
1976 m. birželio 15 d. Pre
mija yra 600 dol. Jos me
cenatas Simas Kašelionis. 
Rankraščius siųsti: Dirvos 
novelės konkursui, P. O. 
Box 03206, Cleveland, Ohio 
44103.

• Lietuvių Rašytojų 
Draugijos premijos komisi
ją sudaro: Jurgis Blekaitis, 
Gražina Krivickienė, Al
fonsas Nyka-Niliūnas, An
tanas Vaičiulaitis ir dr. V. 
Vengris. Komisija vertins 
praėjusių metų grožinės li
teratūros nepremijuotas 
knygas. Premijos mecena
tas — Lietuvių Fondas.

riai remia tautų laisvės, 
tautinės nepriklausomybės 
siekimus visur, įskaitant ir 
Rytų Europoje.

Prezidentas kalbėjo: ”Aš 
laikiausi tos politikos savo 
vizituose Rytų Europoje ir 
susitikimuose su Rytų Eu
ropos vadais čia ir užjūry. 
Mūsų politika — jokiu bū
du, pabrėžiu tai, jokiu būdu 
nepriimti Rytų Europoje 
Sovietų Sąjungos dominavi
mo ar kokios nors organiš
kos vienybės.

Taip pat mūsų politikoje 
nėra linkimo priimti tokio 
dominavimo konsolidacijos. 
Priešingai, JAV siekia pa
remti ir kiek galima atsa
kingai paskatinti Rytų Eu
ropos siekimus didesnės au
tonomijos, nepriklausomy
bės ir normalesnių santykių 
su kitomis, pasaulio šalimis.

Tai politika, kurią aš tę
siu kantriai, tvirtai ir pa
tvariai, — politika dėl ku
rios JAV nesvyruos”, — pa
brėžė prezidentas.

A. A.

JUOZEI GAILIŪNIENEI

į amžinybę iškeliavus, dukteris ONĄ

GAILIŪNAITĘ, ELENĄ SENKUVIE-

Tauriam Lietuviui, Lietuvių Tau
tinių Namų Direktorių Pirmininkui, 
Lietuvos Kariuomenės Div. generolui

MIKUI RĖKLAIČIUI 
mirus, Velionio žmonai ir dukroms, 
broliui gen. št. pulk. ANTANUI RĖK
LAIČIUI ir kitiems giminėms bei arti
miesiems, užuojautą reiškia

Lietuvių Tautinių Namų 
Chicagoje Direktorių 

Taryba ir Valdyba

• Juozas Kapočius, Lie
tuvos Nepriklausomybės 
kovų dalyvis, kūrėjas-sava- 
norrs, dabar pensininkas 
Australijoje, sveikindamas 
Dirvą 60 m. proga, prie lin
kėjimų pridėjo ir auką 7 
dol. Ačiū.

PREZIDENTAS Už RYTŲ 
EUROPOS LAISVĘ

Prezidentas Fordas, ba
landžio 2 d. kalbėdamas et
ninių grupių organizaci
joms, pažymėjo, kad JAV 
politika Rytų Europos at
žvilgiu yra pilnai ir aiškiai 
dokumentuota, kaip tai bu
vo pareikšta estų, lietuvių, 
ukrainiečių, latvių kilmės 
amerikiečiams: JAV stip-

SET-UP MAN 
Experienced in tube bendera, apot 
weldera & die aetting. New plant 
offera good opportunity, wagea & 
benefits including company paid 
Sroup inaurance for both employee & 

ependents.
HAIGH INDUSTRIES, 

P. O. Box 448, 
Jackaboro, TN 377S7 

615-562-8491
(15-17)

MACHINIST IST CLASS 
JOB SHOPDAY SHIFT 

10 YRS. EXPER. TOP *PAY. 
MILLS. LATHES, & HORZ. BORINC 

M ILL
MARLIN VALVE CO.

9129 IRVINGTON 
HOUSTON, TEXAS 

713-697.4747 
(15.18)

NĘ ir visus artimuosius liūdesio valan

doje nuoširdžiai užjaučia

J. Vaitkus Pr. Bastys

AJA.

MONIKAI SABATAITIENEI

mirus, vyrą dr. ZIGMĄ SABATAITĮ, 

dukrą NIJOLĘ ir sūnų GINTAUTĄ su 

šeima giliai užjaučiame ir kartu liū

dime

Ohio Lietuvių Gydytojų
Draugija

Mylimai mamytei mirus,

PONIĄ MAČIULIENĘ

su dukrelėm ir vyrą dr. JONĄ MAČIULĮ skausmo

valandoje tikrai užjaučiame

Ohio Lietuvių Gydytojų 
žmonos

OIL FIELD 
MACHINISTS

IMMED1ATE OPENINGS FOR 
EXPERIENCED MACHINISTS.

EXCELLENT WAGES 
AND

FRINGE BENEFITS
Muat be willing to relocate. All repliea 

will be kept confidential.
For interview call, apply, or write:
REBEL WELL SERVICE 

INC.
2700 E. PARK AVĖ. 
HOUMA, LA. 70360 

504-868-1430
An Eaual Opportunity Employer 

(15-21)

M. SABATAITIENEI

mirus, vyrui dr. Z. SABATAIČIUI, dukrai NIJO

LEI ir sūnui GINTUI su šeima reiškia nuoširdžią 

užuojautą

Ohio Lietuvių Gydytojų 
žmonos
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