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BREŽNEVO SANTVARKA
Geriau ar blogiau už Stalino?

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
Iš pirmo žvilgsnio atrodo, 

kad naujos Sovietų Sąjun
gos konstitucijos projektas, 
kuriam nėra jokių kliūčių 
būti priimtam, laisvame pa
saulyje susilaukė mažiau 
dėmesio negu Ugandos val
dovo Idi Amin noras ne
prašytam dalyvauti britų 
karalienės 25 m. karūnaci
jos sukaktuvėse. Iš tikro, 
negi gali tikėtis, kad Brež
nevas savo galios kulmina
ciniame taške norėtų bent 
kiek suvaržyti savo valdžią 
ar ją kaip nors apriboti? 
Faktinai 118 straipsnis, nu- 
matąs naują Aukščiausios 
Tarybos prezidiumo pirmo 
vicepirmininko postą atro
do specialiai įrašytas tam, 
kad Brežnevas galėtų per
imti pavaryto Podgornio 
prezidento vietą, bet kartu 
galėtų būti atpalaiduotas 
nuo visokių reprezentanci- 
niių pareigų, kurios sugai
šina nemažai laiko. Taigi — 
nieko naujo.

žinoma, mums, kurių tau
tos dauguma turėjo tiek 
kentėti po iš Maskvos pa
tiekė jusios Stalino konsti
tucijos saule, nauja san
tvarka verta didesnio dėme
sio. Trumpai, ji ir toliau pa
lieka tautines respublikas, 
net išplėsdama paskirų pi
liečių teises, Įsakmiai pami-. 
nedarna korespondencijos, 
telefonu pasikalbėjimu ir 
telegramų susisiekimo lais
vę, tačiau iš kitos pusės tas 
teises ir laisves ir apriboja, 
nustatydama:

„Piliečių teisių ir laisvių 
naudojimas negali pažeisti 
bendruomenės ir valstybės 
interesų ir kitų piliečių tei
sių.”

Tai reiškia, kad ’valstv- 
bės labui’ visos teisės gali 
būti pažeistos, o kas yra 
tas valstybės ar visuome
nės ’labas’, nusprendžia tik 
KGB. Ta prasme Brežnevo 
konstitucija skamba blo
giau už stalininę.

Antra vertus, Stalinas 
galėjo duoti visas galimas 
laisves, visai nesiskaityda
mas su galimybe, kad kam 
nors gali ateiti į galvą min
tis jomis pasinaudoti. Fak
tas, kad dabar rasta reikalo 
tas teises ir laisves oficia
liai apriboti, kalba už tai, 
kad dabar nuotaikos Sovie- 
tijoje yra pasikeitusios ir 
teisių bei laisvių reikalavi
mas artėja prie galimybių 
rėmų. Praktikoje, tą baimę 
patvirtino bandymai pasi
naudoti Helsinkio Akto 
nuostatais.

Įdomu, kad pats Brežne
vas rado reikalo paneigti 
susidarantį įspūdį, kad nau
ja konstitucija duoda ma
žiau laisvės. Kalbėdamas 
gegužės 24 d. CK posėdyje 
(kalbos tekstas buvo pa
skelbtas tik po savaitės), 
Brežnevas pirmą kartą savo 
karjeroje pasmerkė Stalino 
režimą, aiškindamas, kad 
dabartinė (stalininė) kon
stitucija buvusi „aptemdin
ta nelegaliom represijom, 
pažeidimu socialistines de
mokratijos principų” ir t.t.

„Partija, — sakė toliau 
Brežnevas, — pasmerkė to
kią praktiką, ir ji niekados 
neturėtų būti pakartota !” 
Kalba apie tai, ir kartu ban
dymas užbėgti už akių ga
limybei, kad kai kas konsti
tuciją pradės aiškinti pažo
džiui, kalba už pažangą, kad 
ir labai lėtą, kurios negali 
sustabdyti.

Kažkas panašaus atsitiko 
su Helsinkiu Aktu, Juo no
rėta amžiams užantspau
duoti sovietų sienas ir įta
ką, iš tikro tik duota proga 
konstatuoti, kad tos impe
rijos pavaldiniai neturi jo
kios laisvės. Dabar tenka 
keisti konstituciją, kad tas 
laisvės praplėtus ir kartu 
legaliai apkirpus. žmonių 
teisių klausimas staiga pa
sidarė aktualus ir užsienis 
tikrai prieštarautų savo in
teresams, jei nustotų jį kė
lęs.

Atrodo, kad panašios nuo
monės yra Valstybės De
partamentas. Už tai kalba 
paskutinieji Valstybės Se
kretoriaus Vance pareiški
mai ir kartu 93 pusla
pių oficialus administraci
jos raportas apie Helsinkio 
Akto nuostatų laikymąsi.

Tautos Fondo suvažiavimo gegužės 28 d. prezidiumas: A. Vakselis, P. Minkūnas, J. Vai- 
čeliūnas, I. Gasiliūnas, preL J. Balkūnas, J. Valaitis, R. Šidlauskienė, J. Pumputienė.

L. Tamošaičio nuotr.

VIKTORAS PETRAVIČIUS Pabėgėliai (linoleumo raiž. 1946)

PO HELSINKIO BELGRADAS ~
RiMAS DAIEŪHAS

Senas Jugoslavijos dikta
torius Tito, įkopęs į sostą iš- 
žudydamas savo konkuren
tus, ne juokais pasiruošė 
tarptautiniam spektakliui. 
Belgrado konferencijai pa
statyti nauji rūmai. Staty
bos kaina peržengė 21 mili
joną dolerių. Statyba vyko 
ne be amerikoniškos talkos.

Nauji rūmai svetingai pra
daro duris trisdešimt penkių 
valstybių atstovams, kurie 
prieš porą metų pasirašė gė
dingą laisvės kraštams san
dėrį su kruviniausią pasauly - 
lyje diktatūra, su SSSR. Ta
da laisvieji kraštai įsiparei

gojo užšaldyti grobuoniškai 
nutiestas SSSR vakarų sien- 
nas. Įvairiais kazuistikos 
triukais buvusioji JAV admi
nistracija išsisukinėjo iš susi
dariusios padėties, tvirtinda
ma, kad Pabaltijo kraštų te
ritorijos aneksija stovi nuo
šaliai nuo Helsinkio baigia
mojo akto nuostatų. Betgi 
jokios tuo reikalu klauzulės į 
baigiamąjį aktą neįrašyta. 
Tad privalomas signatarams 
tekstas įpareigoja nekelti va 
karinių SSSR sienų revizijos.

Ta linkme JAV per tuos 
dvejus metus ir ėjo. Net per 
‘Pavergtų tautų deklaraci

jas’ neminėta pavergtųjų 
valstybių vardų. Buvo tenki
namasi abstrakčiais pageida
vimais ir nieko nesakančiais 
sakiniais. Ne be reikalo, tvir
tiname, kad Helsinkio aktą 
pasirašęs L. Brežnevas net 
apsiašarojo. ‘Jautrus’ SSSR 
diktatorius. Jis tarėsi sėk
mingai baigęs iki tol vis gin
čijamų vakarinių sienų sta
bilizaciją. Helsinkio baigia
mojo akto signatarai (jų tar
pe ir JAV) pasižadėjo nie 
kad nekelti SSSR vakarinių 
sienų revizijos, nei jų teisė
tumo. Tokiu būdu buvo sank- 
cijonuotas brutalus Pabalti
jo prijungimas prie SSSR.

Savo esme Helsinkis buvo 
didelis tarptautinės politi
kos farsas. Esamo status 
quo stabilizacija konsekravo 
neatsiklausę dar taip nese
niai laisvomis buvusiųjų vals 
tybių nuomonės. Visi ‘pato
giai’ užmiršo, kad Lietuva, 
Latvija ir Estija buvo pilna
teisiai a.a. Tautų Sąjungos 
nariai. Jeigu ta valstybių są
junga pasibaigė, tai nereiš
kia, kad ir jos narių teisės 
baigėsi kartu. Bet Helsinkio 
konferencijos dalyvių sąži
nės nepakurstė nė pabaltie- 
čių delegacijos atvykimas i 
Helsinkį ir jų dramatiškas 
ten įkalinimas. Visuotinis 
mūsų apsileidimas nepadarė 
iš to fakto paminklo, visą tą

(Nukelta į G psl.)
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Paskutiniuoju metu daž

nai linksniuojamas Afrikos 
vardas. Už tat laukiant to
limesnių įvykių, verta susi
pažinti su komplikuota situ
acija jos rytinėje ir pieti
nėje dalyse. Visų pirma rei
kia pastebėti1, kad nė vienas 
Afrikos režimas nėra visai 
stabilus. Už tat jie visi pri
sibijo didesnių avantiūrų 
užsieniuose, kas padėjo Zai- 
rei išlaikyti savo teritoria- 
linį integralumų. Iš Angolos 
suorganizuota buvusių Ka- 
tangos žandarų invazija ne
sulaukė paramos nė iš vie
nos Afrikos valstybės ir ga
lėjo būti likviduota.

Po to dėmesys nukrypo į 
vadinamą Afrikos Ragą — 
rytinę dalį, kur Etiopijoje 
kubiečiai pakeitė amerikie
čius karinių patarėjų rolė
je. Būklė čia tokia: 1973 m. 
nuvertus imperatorių Haile 
Selassie, valdžia atiteko 120 
karių grupei vardu ”Der- 
gue”. Jos dauguma buvo 
kairieji, bet kartu ir nacio
nalistiniai1 nusistačiusieji. 
Nepaisant to, tarp jų grei
tai prasidėjo savitarpio ko
vos, kurios privedė prie ne
paprastai žiaurių žudynių. 
Dergue vis išsilaikąs vadas 
pulk. lt. Mengistu Haile Ma
riam priklauso vadinamai 
Fidaistų grupei, kuri savo 
vardą gavo iš Paryžiaus 
Sorbonos universiteto auk
lėtinio marksisto Haile Fi- 
da. Su ta grupe varžosi 
Etiopijos Liaudies Revoliu
cijos partija, kuri turi dau
giau simpatijų inteligenti
joje ir unijose. Abi grupės 
kiekvieną progą savo opo
nentus žudo. Taip šių metų 
balandžio mėn. sostinėje 
Adis Ababoje buvo sušau
dyta 1,000 Revoliucinės 
Partijos šalininkų, jų tarpe 
daug mokyklinio amžiaus 
— vienas tik 12 metų am
žiaus berniukas buvo sušau
dytas už proklamacijų dali
nimą.

šalia tų dviejų dar yra 
trys kitos marksistų gru
pės. Viena jų Eritrėjos 
Liaudies Išvadavimo Fron
tas, kuris siekia Eritrėjos 
nepriklausomybės. Pagaliau 
ten veikia dar ir Etijopijos 
Demokratinė Unija, kuri 
stengiasi sutelkti visus Der
gue priešus į vieningą fron
tą. Ji kontroliuoja kai ku
rias vietoves Sudano pasie
nyje.

Adis Ababos režimui yra 
priešinga Somali j a, kuri no
rėtų sau prijungti kai ku
rias pakraščio teritorijas. 
Somali ja turi glaudžius san
tykius su sovietais, kuriems 
’išnuomavo’ dalį Berberos 
uosto, kur sovietai įsteigė 
savo laivyno bazę. Savaime 
aišku, kad Havanos-Mask- 
vos parama Adis Ababai so
maliečius labai papiktino ir 
jie pasidarė daug malones
ni Saudi Arabijos vilioji
mui, kuri jiems žada visa- 
keriopą pagalbą, jei jie iš

vytų sovietus. Tokiu būdu 
sovietams, norint įvesti Pax 
Sovietica Afrikos Rage pir
miausia reikėtų kaip nors 
sutaikinti Somalija su Eti- 
jopija. Uždavinys taip sun
kus, kad' jie jį bando iš
spręsti per kubiečius, patys 
bijodami nustoti savo pres
tižo.

★
Tuo tarpu pietinėje Afri

koje Rhodezijos Ian Smith 
vyriausybė pradėjo griež
tesnę politiką prieš savo 
kaimynus, kurie remia 
prieš ją kovojančius parti
zanus. Ji žada nutraukti 
elektros srovės tiekimą 
Zambijai, jei iš jo toliau 
bus puolama Rhodezijos 
teritorija. Elektros srovė 
būtinai reikalinga Zambi
jos vario kasykloms. Jų rū
da yra svarbiausias Zambi
jos eksporto dalis. Neseniai 
Rhodezija savo kariuome
nės dalį buvo pasiuntusi net 
60 mylių į Mozambique te
ritoriją partizanų stovyk
lom išnaikinti. Tas žygis at
nešęs nedidelį karinės me
džiagos grobį. Buvę užmuš
ti 32 partizanai, tuo tarpu 
Rhodezija neteko tik vieno 
savo lakūno.

Tie žygiai šiek tiek pakė
lė Rhodezijos baltųjų mora
lę, kuri, aplamai imant, nė
ra aukšta. Dauguma yra 
įsitikinę, kad jie anksčiau 
ar vėliau turės iš šio kraš
to bėgti.

★
Grįžtant į Europą... Bir

želio 15 Ispanijoje įvyku
siuose rinkimuose kandida
tavo net 6,000 kandidatų į 
557 seimo vietas. Atrodo, 
kad didžiausia kova vyko 
tarp Demokratinės Centro 
Unijos, kuriai vadovauja 
min. pirm. Adolfo Suarez, 
44 m. ir kurią sudaro social
demokratų, krikščionių de
mokratų ir nepriklausomų
jų koalicija. Su ja varžosi 
socialistų darbininkų par
tija (P.S.O.E.), kuri yra lai
kytina kairesne už Europos 
socialistus. Jai vadovauja 
advokatas Felipe Gonzales, 
34 metų. Komunistų parti
ja, kuriai vadovauja 62 m. 
Santiago Carrilo nesitiki 
daugiau kaip 6% balsų. Ji 
net nesipriešina JAV bazėm 
Ispanijoje, jei sovietai to
liau laikys savo kariuome
nę Varšuvos pakto valsty

bėse. Pagaliau konservaty
vieji turi savo Tautinį Są
jūdį, kuriam vadovauja bu
vęs vidaus reikalų ministe- 
ris Manuel Fraga Iribarne, 
55 m. Spėjama, kad jis su
rinks maždaug tiek pat bal
su kaip ir komunistai. Lai
mėtoju greičiausia išeis De
mokratinis Centras. Taip 
bent atrodė prieš pat rin
kimus.

★
Gegužės 27 dienai auš

tant Angoloje prasidėjo su
kilimas, kuris pareikalavo 
200 gyvybių. Birželio 4 d. 
londoniškis The Economist 
apie jį duoda daugiau žinių. 
Kaip žinia, Angolą valdo so
vietų pavyzdžiu Liaudies 
Sąjūdis, kurio vadovybė to
li gražu nesutaria. Atrodo, 
'kad kubiečiai ir jų palaiko
ma valdančioji klika, kurios 
dauguma yra maišytos ra
sės, nėra populiarūs juodų
jų masėse. Vienas iš tikrai 
juodų to sąjūdžio vadų — 
Nito Alves — turėjo Mask
vos pasitikėjimą ir už tat 
buvo iki 1976 m. spalio mėn. 
Angolos vidaus reikalų mi
nisteriu. Tą mėnesį prezi
dentas Neto lankėsi Mask
voje ir, atrodo, gavo ten lei
dimą Alves pašalinti iš mi
nisteriu, bet paliko jį par
tijos CK. Gegužės 21 d. Al
ves buvo pašalintas ir iš 
partijos ir suimtas. Tas pa 
skatino jo šalininkus suor
ganizuoti sukilimą, kurio 
pirmieji tikslai buvo užimti 
radijo stotį, kalėjimą, ka
riuomenės štabą ir prezi
dentūrą. Pasiekti buvo tik 
du pirmieji tikslai. Alves iš 
kalėjimo buvo paleistas ir 
slapstosi, žuvusių tarpe 6 
svarbūs vyriausybės ir par
tijos šulai, jų tarpe ir fi
nansų ministeris. Atrodo, 
kad kubiečiams dar ilgai 
reikės pasilikti Angoloje.

★
Etijopijos patekimas į so

vietų įtaką padėjo Afars ir 
Issas valstybėlei, kuri bir
želio 27 d. gauna nepriklau
somybę iš Prancūzijos. Is- 
sas tautos žmonės yra gi
miningai somaliečiams, ku
rie paimtų sau buvusią 
Prancūzijos koloniją su jos 
uostu Djibouti. Tas uostas 
tačiau yra reikalingas Eti- 
jopijai, kurios sostinė su 
tuo uostu jungia 495 mylių 
ilgumo geležinkelis. Etijo- 
pams yra gimininga ir 
Afars tauta. Jei Somalija 
bandytų užimti Djibouti, 
Etijopija pradėtų karą.

Šiuo metu abiem didiesiems 
kaimynams patekus į sovie
tų įtaką, Afars ir Issas res
publika galės kuriam laikui 
išlaikyti savo būsimą nepri
klausomybę.

Tuo tarpu sukilimas įvy
ko Seychelles archipelage 
— tai mažytės salelės apie 
800 mylių į Rytus nuo Af
rikos Rago Indijos vande
nyne. Tų salų kurios gyve

na iš turizmo, prezidentas 
James Mancham nuvyko į 
britų Commonwealtho kon
ferenciją. Ta proga pasi
naudojęs valdžią pagrobė 
buvusis ministeris pirmi
ninkas Albert Rene. Buv. 
prezidentas aiškina, kad 
prie perversmo savo nagus 
prikišo sovietai, ką dabar
tinis valdovas paneigia.

1977 EKSKURSIJOS I LIETUVA
iš BOSTONO, CHICAGOS, NEW YORKO

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:
Vienos savaitės:

Dviejų savaičių:

Rugsėjo 18 — $838.00
Rugsėjo 28 — $838.00

Birželio 15 — $1158.00
Liepos 13 — $1195.00
Liepos 27 — $1195.00

Rugpiūčio 10 — $1195.00
Rugsėjo ..7 — $1158.00
Gruodžio 21 — $999.00

Prie šių grupių-galima jungtis iš VISŲ KITŲ 
MIESTŲ su papildomu mokesčiu.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

393 West Broadway, P. O. Box 116 
South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764

Savininkė: ALDONA ADOMONIENĖ
GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 

PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.
Darbo valandos: Kasdien nuo 9-5, penktadieniais nuo 9-7. 

šeštadieniais uždaryta.
PR1CES ARE NEW, based on double occupancy and are subject to 

chantjes and/or Gnvernment approval.
'Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome reikalau

jamus iškvietimo dokumentus.

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
7%% — 6 metų su $1,000, minimum. 
7>/2% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6 % % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6«/2% — 1 metų su $1,000, minimum.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus nauja 
taupymo sąskaitų. Gausite vienų amerikietiškų ir antrų pagal 
pasirinkimų su stovu. Kitos dovanos duodamos sųskaiton įdė
jus atitinkama sumų.

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

alnt 
jitKony 
avings

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

Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., Frt, 9-5; Sat., 9-1; €k)Md W«L
Juokas Gribauskas, vedėjas

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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BENDROM JĖGOM IR DARNIU 
SUTARIMU DAUGIAU ATLIKSIME

Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos nau
jai išrinkto pirmininko 
inž. Antano Mažeikos 
žodis, pasakytas ALT 
S-gos Seime š. m. ge
gužės 29 d. Philadel
phijoje.

Mieli Tautinės Sąjungos 
Seimo dalyviai, savo vardu, 
o taip pat ir naujai išrinktų 
Tautinės Sąjungos Valdy
bos narių vardu tariu nuo
širdų ačiū už jūsų išreikštą 
mums pasitikėjimą ir loja
lumą. Uždėtos mums parei
gos ir atsakomybė yra tik
rai didelės. Los Angeles 
miestui esant toliausiai nuo 
mūsų pagrindinių vietovių, 
kaip Chicagos, Clevelando 
bei kitų rytinių skyrių gali 
pasireikšti, šiuo metu ne- 
pramatyti sunkumai. Todėl 
jūsų visų pagalba bei nuo
širdus skyrių valdybų bend
radarbiavimas įgalins Są
jungos Valdybą, jai uždė
tas pareigas, tinkamai at
likti.

Tautinės Sąjungos poli
tika bei laikysena, tiek savo 
Sąjungos reikaluose, tiek 
santykiavimuose su kitomis 
organizacijomis, yra pla
čiai išdiskutuoti ir Seimuo
se priimti. Tų minčių tvir
tai laikėsi praeitų kadenci
jų Valdybos. Tad tikiu, kad 

Naujasis ALT S-gos pirmininkas inž. Antanas Mažeika ir 
ALT S-gos Seimo, įvykusio gegužės 28-29 d. Philadelphijoje, 
pirmininkas dr. P. Švarcas. A. Reivitienės nuotr.

ir šitos kadencijos laikotar
pyje Valdyba vadovausis 
tais pačiais principais bei 
Seimų priimtais nutari
mais.

Šiandieną jau 33 metai 
metai kai esame palikę sa
vąjį kraštą, ir 28 metai, 
kaip buvo suorganizuota 
Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sąjunga. Tai gana ilgas lai
kas mūsų lietuviškoje veik
loje. Nenuostabu, kad kai 
kurie iš mūsų sulaukę gar
bingo amžiaus, atlikę dide
lius darbus, įsigiję didelę 
patirtį, šiandieną mažiau 
reiškiasi mūsų veikloje. 
Tokia padėtis verčia mus1 
visus rimtai pagalvoti ir dė
ti pastangas — ATSI
JAUNINTI. Kvieski- 
me jaunesniuosius į mūsų 
visų bendrą darbą. Ruoški
me juos, kad laikui atėjus- 
jie galėtų pakeisti mus. Te
būna mūsų visų pareiga pa
dėti savo skyriams tai įgy
vendinti.

Rašytas žodis Lietuvių 
Tautos istorijoje visada su
vaidino didelį vaidmenį. 
Ypatingai šiandieną, ko
voje dėl Lietuvos laisvės, 
SPAUDA yra pats 
svarbiausias ginklas. Todėl 
remkime savąją spaudą, 
DIRVĄ ir N A U J Ą - 
JĄ VILTĮ, kitus ra-

Dalis atstovų ALT S-gos Seimo darbo posėdyje. A. Reivitienės nuotr.

[TEIKĖ MEMORANDUMĄ ŠVEICARU VYRIAUSYBEI
Ryšium su netrukus pra

sidedančia Belgrado konfe
rencija, Šveicarijoje gyve
nantieji politiniai emigran
tai iš. komunistų užvaldytų
jų rytų ir centro Europos 
valstybių, įteikė šveicarų 
vyriausybei memorandumą. 
Jame konstatuojami Hel
sinkio nutarimų laužymai, 
vykdomi Sovietų Sąjungos 
ir jos satelitų. Memorandu
me ypač pabrėžiama, kad 
Maskva pažeidžia laisvo 
tautų apsisprendimo teisę, 
laikydama jos paglemžtus 
kraštus karinėje okupaci
joje. Be kitų sovietinių nu
sikaltimų, nurodoma į sis
temingai varomą rusinimo 
politiką nerusiškose vad. 
sovietinėse respublikose.

Šveicarijoje įsikūrusių 
lietuvių vardu memorandu
mą pasirašė dr. A. Gerutis.

STANULIO PARODA
Viena žinoma Ženevos 

meno galerija surengė lie
tuvio tapytojo Gabrieliaus 
Stanulio parodą. Ji truks 
iki birželio pabaigos.

G. Stanulis profesoriauja 
Ženevos meno mokykloje, 
kurioje pats savo laiku stu
dijavo. Jis, be to, baigė Že
nevos universitete pedago
giką ir psichologiją.

Parodos proga išleistame 
paveikslų kataloge meno 
kritikas J. L. Daval para
šė G. Stanulio kūrybos 

ginkime ją remti, skaityki
me ją, rašykime joje.

Santykiuose su kitom or
ganizacijom privalėtume 
dėti pastangas, kad jie bū
tų geri. Bendrom jėgom ir 
darniu sutarimu galėsime 
daugiau atlikti, o tuo pačiu 
pagyvinsime bei sustiprin
sime visą lietuvišką veiklą.

šias pagrindines tris min
tis stengsimės, jūsų pade
dami, kiek galima geriau 
įgyvendinti. Tikiu, kad taip 
dirbdami padėsime Tautinei 
Sąjungai ir toliau stovėti 
tinkamoje aukštumoje, o 
per tai stipriai prisidėsime 
prie visų lietuvių bendro 
darbo kovoje dėl Lietuvos 
laisvės. 

įvertinimą. Dabar vykstan
čio ji paveikslų paroda yra 
jau dešimtoji dailininko in
dividualinė paroda. Be to, 
Stanulis ligšiol išstatė savo 
eksponatus 11 kolektyvinių 
parodų.

MARE BALTICUM
Hamburge veikiančioji 

organizacija ”Ostseegesell- 
schaft” savo paskutinį met
raščio ”Mare Balticum” nu
merį paskyrė aplink Balti

Lietuvių Fondo pelno skirstymo pranešime skelbta: už 1976 
gauta 62 prašymai 184.800 sumai, o pinigų buvo tik 49.000, 
todėl tepatenkinti 33 prašymai, o 29 atmesti.

Taip lig šiol tas tūkstančių derliaus skirstymas vyksta lyg 
atsitiktinės pabiros pagal prašymus iš šalies, lyg asmeniški (arba 
draugijų) paelgetavimai. Net patys LF žmonės šįkart tai pava
dino "lauktuvėm”... Anksčiau dar buvo sakoma — Kalėdų 
Senelio dovanos, atrodė šiek tiek rimčiau, tarsi pastoviai nuo
latinis, nors ir vaikiškas, malonių dalijimas. O jau lauktuvės — 
visai nereikšmingas, beveik netikėtas kokio niekelio kyšis, bu
vęs nebuvęs.

• Todėl visuomenė vis pasigenda: o kiek LF pinigo paskyrė 
pagal nuosavą, rimtos įstaigos suplanuota ir nuosekliai ilgalai
kiu numatymu vykdomą lietuvių kultūros ugdymą išeivijoj? 
Argi kultūringa vien dairytis į pašalius, kas kada kokį prašymą 
pateiks? Argi ne laikas jau rimtai ir planingai savos kultūros 
puoselėjimą pradėti vykdyti, turint tiek gražaus pinigo? Be 
abejo, daug lengviau yra švaistyt malones į godžiai kieno kito 
atkištus delnus.

• Vis tebesidrumsčia tas visai nereikalingas žydų tragedi
jos II Pas. Karo metu nacių okupuotoje Lietuvoje klausimas. 
Tiesa, mes kalti apsileidimu, kad lig šiol nesūrinkom ir nepa- 
skelbėm tikrovės faktų, kai žydai visa yra smulkiai suregis
travę. Ir ypač, kad jiems lygiagrečiu talkina ir bolševikai, kaž
kodėl tik pastaruoju laiku, po tiek metų, užsidegę ieškoti ta
riamų "lietuvių nusikaltėlių”. Nors medžiaga mūsų veiksnių 
pastangom jau renkama, bet būtina paspartinti — sudaryti bent 
3-5 asmenų komisiją, darbas eis lengviau ir bus tikslesnis, 
greitesnis. Čia tokia skaudi tema, plačios apimties, tad būtina 
rūpestingai ją aiškinti. O dabar, kol neturim konkrečių faktų 
rinkinio po ranka, tai palaidi ginčai spaudoje ir jausmingi nu- 
šnekėjimai, be visapusiško požiūro — tik dar labiau reikalą 
painioja ir gadina. Ir gaila, kad mūsų su žydais tarpusavio 
santykius, kurie visada buvo neperblogiausi, kol neįsikišo sve
timieji, tie asmeniški ir vienašališki išvadų darymai tik be rei
kalo apkartina. Tuo tarpu, gal būt, geriausia susilaikyti nuo 
perplačių sprendimų; visą domesį sutelkime į faktų rinkimą ir 
jų greitesnį paruošimą viešumai.

• Dabar mirė žymus Amerikos intelektualas, kontroversiš
kas pedagogas, drąsus mąstytojas Robert M. Hutchins. Ilgametis 
Chicagos universiteto prezidentas, įvedęs daug naujovių. Štai 
kaip jis išsitarė apie televiziją: Tai klaiki perspektyva, kurią 
mums atveria televizija rytdienai: kai niekam nereikia kalbėtis 
ir nieko skaityti, ateičiai siūlosi blanki ir apmirus epocha, kuri, 
ilgesnį laiką užtrukusi, palaipsniui pagal evoliucijos dėsnius — 
suformuos žmoniją neatskiriamą nuo žemesnių augmenijos gy
vių ... Esu įsitikinęs, kad Marsas kadaise galėjo būti apgyven
tas protingų žmogiškų būtybių, kaip ir mes; tik jos, deja, prieš 
keletą tūkstančių metų savo nelaimei išrado televiziją...

jos jūrą' gyvenančių tautų 
įnašui į Jungtinių Amerikos 
Valstybių gyvenimą ryšium 
su to krašto 200 metų jubi
liejum.

Apie lietuvių emigraciją 
straipsnį minėtame, kiek 
pavėluotai tik ką išėjusia
me metraštyje paskelbė 
Berne, Šveicarijoje, gyve
nantis dr. A. Gerutis.

Dr. A. Gerutis yra ”Ost- 
seegesellschaft” narys.
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Diplomatijos paraštėje (12) Vaclovas Sidzikauskas

Hymanso projektas
Hymanso pirmininkauja

mos Lietuvos ir Lenkijos 
tiesioginės derybos prasidė
jo 1921 m. balandžio 20 d. 
Lietuvos delegacijai vado
vavo Ernestas Galvanaus
kas, o Lenkijos — Szymon 
Askenazy.

Didelį lietuvių susirūpini
mą, ir jos nerimastį dėl tų 
derybų liudija, kad ir toks 
faktas. Lietuvos delegacijos 
narys Tomas Norus-Naru- 
ševičius, tuomet Lietuvos 
atstovas Londone, turėjo 
laikinai sugrįžti į savo tar
nybos vietą;. Pakeliui iš 
Briuselio į Londoną, iš Bel
gijos uosto Ostende jis pa
siuntė Lietuvos delegacijos 
pirmininkui Galvanauskui 
tokią telegramą: „Darykit 
rimtus pasiūlymus ir sau
gokite nepriklausomybę”. 
Derybose Briuselyje aš ne
dalyvavau. Praradęs viltį 
abi šalis sutaikinti, Hyman- 
sas pasišovė pats surašyti 
Lietuvos ir Lenkijos ginčo 
išsprendimo projektą, Hy
manso projektu vadinamą. 
Pagal tą projektą, Lietuva 
ir Lenkija pripažįsta viena 
antros nepriklausomybę de 
jure. Lietuva padalinama į 
du kantonus, Vilniaus ir 
Kauno. Valstybinė kalba 
abiejuose kantonuose lietu
vių ir lenkų. Vilnius Lietu
vos sostinė. Lietuva sueina 
į glaudžius santykius su 
Lenkija, artimus federaci
jai, sudaromos abiejų vals
tybių seimų delegacijos, 
bendros užsienių ir ekono
miniams reikalams tarybos, 
karinė konvencija. Hyman- 
sas davė suprasti, kad Lie
tuvai jo pasiūlymą priėmus, 
jis prašytų Aukščiausiąją 
Alijantų Tarybą atiduoti 
Lietuvai Klaipėdos kraštą, 
kuris eventualiai sudarytų 
Lietuvos trečiąjį kantoną. 
Lenkijos vyriausybė tą pro
jektą priėmė, o Lietuvos 
vyriausybė, nors ir sakėsi 
principe jį priimanti, bet 
padarė tokius rezervus ir 
pakeitimų pasiūlymus, ku
rie buvo tolygūs projekto 
atmetimui. Tautų Sąjungos 
Taryba savo 1921 m. birže
lio 28 d. posėdyje Hymanso 
projektą aprobavo.

O. W. Milašius, pasakęs pir
mą kalbą Lietuvos vardu Tau
tų Sąjungoje Ženevoje.

Min. pirm. E. Galvanauskas 
ką tik nežuvęs dėl Hymanso 
projekto.

1921 m. rugsėjo 1 d. tu
rėjo rinktis sesijai Tautų 
Sąjungos Antroji pilnatis. 
Hymansas prašė Lietuvos 
ir Lenkijos delegatus at
vykti į Ženevą kiek anks
čiau, būtent rugpjūčio 25 d. 
Tuoj prasidėjo Ženevoj pa
sitarimai tarp E. Galva
nausko vadovaujamos Lie
tuvos delegacijos ir Aske
nazy vadovaujamos Lenki
jos delegacijos. Lietuvos 
delegacijai priklausiau ir aš 
kaip Lietuvos atstovas Švei
carijai. Nuo to laiko man 
buvo lemta dalyvauti visoj

tolesnėj bylos su Lenkija ei
goje. Kadangi Lenkijos de
legacijos pryšakyje buvo 
žydų tautybės asmuo, prof. 
Askinazy, tai ir į mūsų de- 
leaciją nariu buvo paskirtas 
Maksas Soloveičikas, tuo
met žydų reikalų ministe
ris. Turėjome sunkias, dar
bingas ir nervingas dienas 
Ženevoj. Suformulavome ir 
Hymansui įteikėme savo 
pastabas ir jo projekto pa
keitimo pasiūlymus.

Atsižvelgdamas į Lietu
vos delegacijos nusistatymą 
ir pasiūlymus, 1921 m. rug
sėjo 3 d. Hymansas patei
kė naują Lietuvos ir Len
kijos ginčo išsprendimo 
projektą, pavadintą „Ant
ruoju Hymanso” projektu. 
Jis gerokai skyrėsi nuo pir
mojo, nes atsisakė Lietuvos 
padalinimo į kantonus. Vil
niui buvo siūloma Šveicari
jos kantonams prilygstan
čią autonomiją jau vienin
goje Lietuvos valstybėje. 
Kiti nuostatai, liečiantieji 
abiejų valstybių santykius, 
buvo palikti tie patys kaip 
ir pirmajam projekte.

Lenkijos delegacija ant
rąjį Hymanso projektą at
metė ir siūlė grįžti prie pir
mojo. Su savo Vyriausybe 
susižinojusi Lietuvos dele
gacija pareiškė, kad princi
pe ji sutinka priimti antrą
jį Hymanso projektą ir pa
siūlė eilę pakeitimų, siauri
nančių Vilniui suteiktiną 
autonomiją ir bendrųjų ta
rybų kompetencijas.

Norėdamas savo projektą 
praforsuoti ir laikydamas 
Lietuvos „užsispyrimą” di
džiausia kliūtimi, o Lenki
jos laikyseną greičiau tik 
diplomatine taktika, Hy
mansas pasirinko tokią 
strategiją. 1921 m. rugsėjo 
19 d. jis patiekė savo modi
fikuotą projektą Tautų Są
jungos Tarybai, kuri po 
abiejų šalių ir Tarybos na
rių (Bourgeois, Balfour ir 
Imperiali), pasisakymų, jį 
priėmė ir nutarė perduoti 
Tautų Sąjungos Pilnačiai. 
Kad paskatinus Lietuvą bū
ti nuolaidesne, Hymansui 
pasiūlius 1921 m. rugsėjo 21 
d., Lietuva buvo priimta į

Tautų Sąjungą, nors tuo 
metu ji dar nebuvo didžiųjų 
valstybių pripažinta de ju
re.

Čia noriu suminėti vieną 
smulkmeną. Pirmą kartą 
Tautų Sąjungos pilnatyje 
Lietuvos delegacijai reikėjo 
prabilti, pareikšti pasiten
kinimą dėl Lietuvos pri
ėmimo į Tautų Sąjungą taip 
pat ir paliesti Lietuvai 
opiausią problemą, jos gin
čą su Lenkija. Natūraliai 
tokią kalbą turėjo pasakyti 
Lietuvos delegacijos pirmi
ninkas Ernestas Galvanaus
kas, tačiau kiti Lietuvos de
legacijos nariai, Ženevoje 
tuo laiku buvusių lietuvių 
moterų Bronės Klimienės 
ir Reginos Sidzikauskienės 
smarkiai įtaigojami, manė,

kad tokia iškilminga ir Lie
tuvos tarptautinio triumfo 
proga kalbą iš pasaulio tri
būnos pasakytų Lietuvos 
delegacijos narys Oskaras 
de Lubič Milosz-Milašius, 
atsižvelgiant į jo gražią 
prancūzišką tareną ir dide
lį populiarumą prancūzuo
se. Kalbos turinys, žinoma, 
buvo visos delegacijos ap
svarstytas ir priimtas. La
bai susijaudinęs, savo kal
bą Milašius pradėjo žo
džiais: „A l’emotion pro- 
fonde...”

1921 m. rugsėjo 24 d. ug
ninga ir patetiška kalba 
Hymansas referavo savo 
projektą, Tautų Sąjungos 
Pilnačiai, kuri vienbalsiai jį 
priėmė.

(Bus daugiau)

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS
i LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ. UKRAINĄ ir M.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLlJENTŲ PATENKINI. 
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI. 
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje Ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

488 MADISON AVĖ. (tarp 51 ir 52 g-vės) 
FLOOR 21st NEW YORK, N. Y. 10022 

SKYRIAI:
Apple-Valley, Min. 55124-7707 147St.

New York, N.Y. 10003 -i— 45 Second Avenue
New York, N.Y. 10011 — 135 W. 14 Street
So. Boston, Mass. 02127 — 389 West Broadway
Bridgeport, Conn. 06610 — 1880 Seaview Avė. 
BufFalo, N.Y. 14206 — 332 Fillmore Avenue 
Chicago, III. 60622 — 2222 West Chicago Avenue 
Chicago, III. 60629, 2501 West 69 St.
Cleveland, Ohio 44134 — 5879 Statė Road 
Irvington, N.J. 07111 — 762 Springfield Avenue 
Irvington, N.J. 07111 — 1082 Springfield Avė. 
Grand Rapids, Mich. 49504 — 636-38 Bridge St N.W. 
Hackensack, N. J. 07601 — 112 Main St. 
Hartford, Conn. 06106 518 Park St.
Lakewood, N.J. 08701 — 241 Fourth Street
Los Angeles, Calif. 90022 — 960 S. Atlantic Blvd. 
New Haven, Conn. 06511 — 1329 Boulevard 
Newark, N.J, 07106 — 698 Sanford Avenue
Passaic, N.J. — 176 Market Street
Philadelphia, Pa. 19122 — 1214 N. 5th. St. 
Philadelphia, Pa. 19141 — 4925 Old York Rd.
Pittsburgh, Pa. 15203 — 1307 E. Carson Street 
San Francisco, Cal. 94115 — 1826 Divisadero St.

Tel.: 612-432-7083
AL 4-5456

CH 3-2583 
268-0068

203-367-2863
TL 6-2674 
BR 8-6966 

VVA 5-2737
884-1738 

ES 2-4685
374-6446 

GL 8-2256
201-342-9816

246-9473 
FO 3-8569 
AN 1-2994 
LO 2-1446

373-8783 
GR 2-6387 
PO 3-4818 
GL 5-9586 
HU 1-2750 
FI 6-1571

Wappingers Falls, N. Y. 12590 —> Hidden Hollow Apts.
914-297-0261 

Waterbury, Conn. — 905 Bank Street PL 6-6766
Fort Wayne, Ind. 46808 — 1807 Beimeke Rd. 432-5402

BALTIC 
TOURS

1977 KELIONĖS Į LIETUVĄ
VIENOS SAVAITĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ: 1 naktis 
Maskvoj, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuj su dienos ekskur
sija į Kauną, 1 naktis Maskvoj.

rugsėjo 18-26—$858, spalio 9-17 — $826
DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ, VOKIETIJĄ IR 
ANGLIJĄ: 1 naktis Maskvoj, 6 dienos Ir 5 naktys Vilniuj su 
dienos ekskursija Į Kauną, 4 naktys Miunchene Ir 3 naktys 
Londone.

Birželio 26—liepos 10—$1,253, liepos 17-31 — $1,253

Worcester, Mass. 01610 — 144 Millbury Street 
YounRstown, Ohio 44503 — 309 W. Federal Street

SW 8-2868
RI 3-0440

Mažeika &Evans

iš Bostono, New Yorko arba Montreallo PAN American WoridKainon įeina kelionė
Alrways ar kitom IATA priemonėm. Dėl informacijų kreiptis: 

ALGIRDAS MITKUS 
BALTIC TOURS
8 WHITE OAK ROAD 
NEVVTON, MASS. 02168

TELEF. (617) 969-1190 
arba 

1-800-223-7420 
(prašyti kalbėti su ”Pat”)

Kiekvienai kelionei yra ribotas keleivių skaičius. Patartina rezervuoti sau vietą kiek 
galint anksčiau.

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVĖ. 
CHICAGO, ILL.
Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601
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SIU DIENU KLAUSIMAIS...(2)

TAUTINĖS IDĖJOS KELIAS
Inž. P.J. Nasvyčio paskaita, skaityta š.m. gegužės 28 d. 

ALT S-gos Seime Philadelphijoje

Jau 37 metai Lietuva nė
ra laisva. Ji yra valdžioje 
nepaprastai baisaus priešo, 
kurio nesaisto jokios mora
linės ar religinės doktrinos1, 
kuriam fizinis sunaikinimas 
visų nesutinkančių su jų 
kėslais yra normali ir kas
dieninė priemonė. Ir kai 
šiandien esame susirinkę j 
penkioliktą. Tautinės Sąjun
gos seimą Philadelphijos 
mieste, JAV gimtavietėje, 
pabandykime suglautai pa
žvelgti per mūsų tautinės 
ideologijos prizmę kokia 
yra padėtis ir kas vyksta 
pavergtoje Lietuv je, kas 
darosi JAV ir, be drai, lie
tuvių išeivijoje, kaip vertin
tina mūsų didžiosios vilties, 
JAV, laikysena ir politika 
Lietuvos atžvilgiu ir kokie 
mūsų, tautinės ideologijos 
žmonių, yra šiandieniniai 
uždaviniai ir ateities darbo 
gairės.

A. Pavergtoje Lietuvoje
Pavergtos Lietuvos isto

rija nuo 1940 metų iki šios 
dienos yra ištisa nepalygi
namo herojiškumo epopėja! 
Aš nežinau istorijoje pavyz
džio, kad tauta, patyrusi to
kią baisią priespaudą ir nu
stojusi tiek daug savo sū
nų ne tik kad nepalūžo, bet 
ąukštai iškėlusi galvą nepa
liaujamai kovoja dėl savo 
teisių ir eventualios laisvės. 
Atrodo, kad po 37 metų ši 
kova ne tik kad nesumažė
jo, bet didėja! Pačių sovietų 
daviniais, po II pasaulinio 
karo, Sovietų Sąjunga turė
jo tik vieną rimtą ginkluo
tą konfliktą, pareikalavusį 
14 tūkstančių reguliarios 
raudonosios armijos karių 
gyvybių. Tai buvo karas su 
Lietuvos partizanais, kuris 
truko keletą metų.

Pavergtoje Lie tuvoje bu
vo ir yra tūkstančiai hero
jų. Apie daugelį jų mes nie
ko nežinome, bet galime bū
ti tikri, kad tie, kurie su
geba dabar leisti pogrindžio 
laikraščius turi ir davinius, 
kurie kada nors įgalins pa
skelbti pavergtos Lietuvos 
herojiškumo istoriją.

Simboliškai, vienas iš da
bar pavergtoje Lietuvoje 
einančių pogrindžio laikraš
čiu vadinasi "Aušra”. "Auš
ros” numeryje, išleistame 
1977 m. vasario 16 d., ra
šoma : ... 1944 m. Lietuva 
vėl pateko bolševikinėn ver- 
govėn. Tačiau šį kartą Lie
tuvos jaunimas nusprendė 
geriau mirti kovos lauke, 
negu Sibiro katorgoje, ši
taip kilo Lietuvos partizanų 
pasipriešinimas, kuris savo 
heroika ir tragedija yra ne
palyginamas su daugeliu 
pastarųjų metų Afrikos, 
Azijos ar Lotynų Amerikos 
kai kurių tautų išsilaisvini
mo sąjūdžiais. Deja, Vaka

rų tautoms, skubėjusioms 
užgydyti karo metu žaizdas, 
maža terūpėjo, kad žūsta 
Lietuvos jaunimas dėl savo 
krašto laisvės, kad apnuo
ginti žuvusiųjų lavonai pa
sityčiojimui guldomi gatvė
se, ir kad tautoje sukeltų 
paniką. Net ir mažiausiuose 
Lietuvos miesteliuose tuo 
metu buvo įrengiami kalė
jimai, o ginkluotame tautos 
pasipriešinime žuvo apie 
50,000 Lietuvos laisvės ko
votojų bei jų rėmėjų. Daug 
didesnis Lietuvos gyvento
jų skaičius buvo įkalintas 
Gulago salyne arba išblaš
kytas po įvairias tremties 
vietas.

Vienas vakarietis žurna
listas ilgą laiką reziduojąs 
Maskvoje, su kuriuo man 
teko progos pasikalbėti bū
nant Europoje ir išsikalbėti 
pavergtos Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo kraštų padėties 
temomis pareiškė, kad Lie
tuvos partizaninis pasiprie
šinimas yra tiesiogine prie
žastis palyginti mažos rusų 
kolonizacijos Lietuvoje, pa
lyginus su kitais Pabaltijo 
kraštais. Rusai formaliai bi
jojo važiuoti į Lietuvą.

Kalbant su tuo pačiu žur
nalistu apie lietuvių išeivi
jos politinę veiklą, apie ku
rią jis mažai žinojo, jis pa
sakė — matote, vakarų pa
saulis ne labai domisi ir la
bai mažai žinojo, kas darė
si ir darosi Sovietų Sąjun
gos aneksuotose kraštuose. 
Sovietų Sąjunga po to kai 
stabilizavo padėtį užimtuo
se kraštuose dabar stengia
si pasauliui įkišti norma- 
lumo iliuziją. Įvairūs "kul
tūriniai mainai”, susikabi
nusių po paranke sovietų ir 
amerikiečių sportininkų pa
radai lyg ir sako, va kaip 
gražu, draugiškai sportuo
jame, gėrimės menu, pre
kiaujame, ko daugiau rei
kia ... Tas jiems visiškai 
sekasi, o jūsų pastangos, 
jeigu tokias dedate, pa
skleisti tiesą lieka visai ne
pastebėtos. O kai fiktyvus 
normalumas atrodo realia, 
tai ką gi reikia keisti ir dėl 
ko jaudintis?

Taip, Lietuvoje ir lietu
vybė gyva ir tautos pasiry
žimas gyvas. Mums, išeivi
joje tenka visomis galimo
mis priemonėmis lietuvių 
rezistencijai padėti. Būtų di
džiausias istorinis nusikal
timas jei savo negudriais 
politiniais ėjimais jam pa
kenktume. Lietuvos ateitis 
yra pačioje Lietuvoje. Lie
tuvos laisvė ateis, kai su
grius Sovietų Sąjunga. Tai 
atsitiks arba evoliuciniu ke
liu arba ginkluoto susirėmi
mo išdavoje. Didysis pavo
jus yra užvilkinimas, nes 
nėra jokios garantijos kad 
neatsiras antras Stalinas ir 

vėl nepradės masinio lietu
vių tautos genocidu. Antra 
vertus, kaip rašo "Aušra”, 
nepaisant pastarųjų dvie
jų dešimtmečių permainų, 
Maskvos planas lieka tas 
pats: surusinti lietuvių tau
ta, ištirpdinti ją bespalvėje 
kolonistų jūroje, išstumti 
jos kalbą, etiką, suniveliuo
ti jos papročius ir kultūra. 
Dabar į Lietuvą kasmet at
vežama vi® daugiau rusų...

Laikas veikia mūsų ne
naudai. Jei Lietuvos okupa
cija užtruks, nežiūrint tau
tos herojiškumo ir rezisten
cijos, lietuvių tautos ateitis 
yra dideliame pavojuje.

B. Lietuvių išeivijoje
Jei pavergtos Lietuvos is

torija yra nepalyginamo he
rojiškumo epopėja, lietuvių 
išeivijos to paties laikotar
pio vertinimas būtų diamet
raliai priešingas. Tiesa, ne
mažai padaryta įvairiuose 
kultūriniuose baruose ir be
veik būtų galima teigti, kad 
tautoje okupanto sužlugdy
tos varomas kultūrinis dar
bas. Tai yra labai gražu, bet 
tai nėra pakaitalas kovai už 
Lietuvos laisvę. Atrodo, kad 
mes esame sumaišę kai ku
rias sąvokas ir pirmumus. 
Jeigu pastatytumėm klausi
mą, kas atrodo įmanomiau: 
ilgaamžis lietuvybės išlai
kymas išeivijoje ar eventu
alus Lietuvos atstatymas, 
tur būt, reikėtų sutikti, 
kad antrasis yra reales
nis. Nereikia būti pesimis
tu, kad pastebėjus perma
nentinį slinkimą žemyn iš
eivijos gyvenime. Bet, ab
soliučiu mąstu matuojant, 
išeivijos nykimas tautai yra 
nuostolis, bet ne mirtinas 
smūgis. Mirtinas smūgis 
būtų tautos išnykimas pa
čioje tautoje, ne išeivių nu
tautėjimas.

Mes labai bandome save 
daug kur apgaudinėti. Mes 
dažnai .pervertiname savo 
veiklą, galvodami atlieką 
milžinišką darbą, kai tuo 
tarpu tik palaikome lietu
viškas nuotaikas savo pačių 
vis labiau retėjančiose gre
tose. O kai kurie simptomai 
pasireiškią mūsų tarpe pa
skutiniais metais šaukte 
šaukia skubaus atitaisymo. 
Tai nesugebėjimas vienin
gai dirbti ir didelės klaidos 
vadinamame santykiavime 
su kraštu. Ak, kaip reikėtų 
čia Basanavičių, Vaižgantų, 
šliupų ar Maironių, bet iš
eivijoje, mūsų ar kitų, di
džiadvasių vyrų reta ...

Kai prasidėjo ginčai, so
vietams kiek pravėrus du
ris į pavergtą kraštą, kaip 
čia dabar elgtis, daug kas 
iš mūsų pasimetė. Vieniems 
atrodė, kad dabar, santy
kiaujant su lietuviais kraš
te bus galima gaivinti lie-

Pokalbis seimo "kuluaruose”... Mackus, Kasakaitis, Ma
tonis, Tiškus... A. Reivitienės nuotr.

tuvybę išeivijoje ir gal, pa
laikyti lietuviškumą mūsų 
jaunime, kitiems — gal ga
lima padėti patiems lietu
viams krašte.

Garsus amerikiečių žur
nalistas Hearstas, 1934 me
tais JAV pripažinus Sovie- 
.tų Sąjungą, rašė: After we 
have recognized Soviet 
Union we better recognize 
that we have recognized the 
most cruel regime ever ex- 
isted and act accordinglv... 
Kai šiek tiek atsidarė durys 
į pavergtą Lietuvą mes tu
rėjome suprasti, kad durys 
prasivėrė į kalinamą tautą, 
saugojama priešo sargų, 
budriai sekančių kiekvieną 
lankytojo žodį ir žingsnį.

Kas gi blogo aplankyti sa
vo brolį kalėjime, nunešti 
jam duonos kąsnį ir pasida
linti broliškais žvilgsniais?, 
klausinėjo sentimentaliai 
pasiilgę Lietuvos žemės. 
Taip. Nieko blogo aplankyti 
savo brolį kalėjime ... Bet, 
didelis nusikaltimas kalina
mąjį aplankius nieko neda
ryti jį iš kalėjimo išvaduo
ti!

Turime paskutiniaisiais 
metais ir nemaža svečių iš 
pavergto krašto. Atvažiuo
ja menininkų, mokslininkų 
ir šiaip lankytojų. Kai ku
rie čia rengia koncertus, pa
skaitas. Nėra abejonės, kad 
daug iš jų širdies gelmėje 
yra geri lietuviai, gal daug 
geresni nei mes, bet jie nė
ra laisvi ir negali daryti ką 
norėtų. Juos išleido kalėji
mo sargai ir panagrinės 
kiekvieną jų žingsnį jiems 
į kalėjimą grįžtant. Jų žo
džiai čia ir jų pasirodymai 
čia turi būti pagal jiems 
duotus įsakymus ..,

Mes neturime nei slaptos 
žvalgybos, nei agentų, ir ne
galime žinoti niekados su 
kuo turime reikalą. Bet tu
rėtume nuspręsti vieną: 
laisvasis pasaulis yra mūsų 
teritorija ir visi svečiai iš 
pavergto krašto turėtų čia 
reikštis mūsų sąlygomis. Jų 
koncertus turėtų rengti pa
triotinės organizacijos, mū
sų salėse su mums įprasto
mis patriotinėmis apeigo
mis. Pelnas iš tokių paren
gimų turi eiti geriems lie
tuviškiems tikslams, o ne 
į privačias kišenes. Jeigu 

taip nėra įmanoma, tai ge
riau, kad tokių gastrolių iš 
viso nebūtų. Mes neturime 
bijoti pasakyti tiesos žodį, 
kai išgirstame propogandos 
ar melo tirada gal per prie
varta įdėta į kalinio lietu
vio burną. Man atrodo, yra 
didelis tautinis nusikalti
mas tylėti, kai lietuviai par
tizanai yra vadinami bandi
tais arba kai tariamo lietu
vio disidento pareiškiama 
— mes nekovojame prieš 
Tarybų Sąjungą!

C. JAV politikoje
JAV politika mums turi 

rūpėti iš dviejų aspektų. 
Pirma, JAV yra, bent for
maliai, pasisakiusios už lie
tuvių tautos teises ir su
verenumo atstatymą ir nė
ra pripažinusios Lietuvos 
aneksijos. JAV politika ga
li turėti lemiamos reikšmės 
Lietuvos ateičiai. Antra, 
mes, ar daugumas mūsų 
yra JAV piliečiai.

Tačiau, žiūrint grynai iš 
Lietuvos taško, daugelyje 
atvejų mūsų entuziazmas 
dėl kai kurių JAV politinių 
ėjimų yra visiškai šaltas, 
jeigu ne priešingas. Jau ne
kalbant apie JAV klaidas II 
pasaulinio karo ir pokarės 
metais, trumpai pažvelkime 
į kai kuriuos vėlyvesnius 
JAV valstybių ėjimus. Pa
žvelkime į juos pačių ame
rikiečių akimis, gal taip bus 
ir taktiškiau. Aš čia turiu 
iškarpas iš dviejų žy
mių amerikiečių pasisaky
mų spaudoje, kurie mano 
nuomone, yra labai tikslūs. 
Tai pasisakymai ponios 
Clare Booth Luce, buvusios 
JAV kongreso atstovės ir 
JAV ambasadorės Italijoje 
ir žinomos žurnalistės ir ge
nerolo George Keegan, 
anksčiau buvusio JAV avia
cijos slaptos žvalgybos (In- 
telligence) viršininko ir da
bar redaguojančio "Strate- 
gic Review” žurnalą.

Ponia C. B. Luce, straips
nyje pavadintame "JAV tu
ri liautis rėmusios visų ti
ram jų King Kongą”, rašo: 
(ištraukos) — ... didžiau
sias ir blogiausias nusikal
tėlis prieš žmonių teises yra 
Sovietų Sąjunga, kuri taip

(Nukelta į 6 psl.)
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pat yra JAV ir visų likusių 
demokratijų.priešas. Nežiū
rint to, po detente politikos 
pradžios, JAV nusiuntė So
vietų Sąjungai bilijonų do
lerių vertės kviečių, maši
nų ir technologijos, suteik
dama Sovietų Sąjungai il
galaikius kreditus. JAV 
kviečiai maitina sovietų ar
miją, JAV technologija 
gelbsti pagerinti j u karo 
mašiną, jau ir taip didžiau
sią iš bet kada žinomų pa
saulyje.

1974 m. Fordo adminis
tracija, žinanti kad para
ma Sovietu Saiungai nesi
derina su JAV žmogaus tei
sių princinais. nutarė reika
lą sutvarkyti. Henry Kis- 
singeris surėdė JAV — So
vietų Sąjungos konferenci- 
ia aptarti žmonių teisėms 
Helsinkyje. Helsinkyj Brež
nevas su džiaugsmu sutiko 
peržiūrėti žmogaus teisiu 
padėti Sovietų Sąjungoie ir 
rytų Europoje, jeigu JAV, 
kurios iki to laiko rytų Eu
ropos tautas laikė paverg
tomis, sutiks pripažinti So
vietų Sąjungai teisę jas pa
silaikyti visiems laikams. 
Taigi taip ir įvyko. Mainais 
už Brežnevo tik pažadą pa
galvoti apie tai kaip trak
tuoti jo paties piliečius ir 
pavergtuosius', JAV pripa
žino sovietams teisę politi
niai, ekonominiai ir milita- 
riniai valdyti rytų Europos 
tautas...

Generolas George Keegan 
rašo: ... Sovietų pažiūra 
visą laiką buvo, kad bet ko
kios rūšies konfliktas gali 
būti laimėtas.. Amerikos pa
žiūra, didžiąja dalimi su
kurta asmenų nepatyrusių 
karo moksle, buvo visiškai 
priešinga. Jeigu kalbama 
apie branduolinius ginklus 
mūsų politikai- įžiūrėjo tik 
vieną sprendimą — bran
duolinio karo išvengimą. 
Mes niekad nepanagrinėjo- 
me, kad gali būti metodų 
ir technikų, kurios, jei tin
kamai pritaikytos, galėtų 
sėkmingai atremti ir neu
tralizuoti branduolinius gin
klus.

Aš esu įsitikinęs, kad so
vietų priėjimas yra reales
nis, nei mūsų. Vienintelis 
tikras kelias sumažinti 
branduolinio karo galimybę 
yra prielaida1, kad toks ka
ras yra galimas.

Mano patyrimas rodo, 
kad negalima atspėti sovie
tų strategines logikos ant 
mūsų pačių prielaidų. Mes 
spėliojome, kad Stalinas da
rys tą ir tą, kad Chruščio
vas darys tą ir tą bazuoda- 
mas mūsų pačių galvoseną 
ir kiekvieną kartą mes kly
dome.

Aš galvoju mums reikia 
realiai pažiūrėti teisybei į 
akis. Mes esame priešpa
statyti situacijai panašiai ir 
Churchillio aprašyta 1930 
m.: ... Mes esame grasomi, 
bet nenorime to suprasti. 
Atrodo, kad mes nepajėgia
me suprasti įspėjimo, nes

•••
mes negalime patikėti, kad 
mūsų priešas yra nedoras.

Yra aukščiausias laikas, 
kad mes paabejuotume mū
sų strategijos ir politikos, 
teisingumu, o ne sovietų. 
Arba mes atbusime, arba 
šviesos vėl užges. Pasirinki
mas yra mūsų!..

Prie šių dviejų amerikie
čių pasisakymų mums ne
lieka daug ko pridėti. Gali
me tik užakcentuoti : žmo
gaus teisių klausimo kėli
mas yra sveikintinas ir tei
giamas. Bet tai jokiu būdu 
neatstoja mūsų teises į su
verenumą ir nėra joks 
”trade off”. Sovietų Sąjun
gos karimų pajėgų augimas 
yra didelė grėsmė visam 
pasauliui. Jei1 JAV laiku ne
susigriebs ir nesiims atitin
kamos akcijos, pasėkos gali 
būti lemtingai liūdnos.

Baigdamas šias mintis ir 
būdamas didžiai dėkingas 
už jūsų kantrų dėmesį aš 
norėčiau Tautinės Sąjungos 
XV seimui patiekti keletą 
konkrečių punktų, kurie 
mano nuomone būtų sinte
zė tarp mūsų pačių sau įsi
pareigotos Tautinės ideolo
gijos ir šių dienų padėties.

1. Mes su nuostaba ir tau
tiniu pasidžiavimu stebime 
herojiška pavergtos Tautos 
laikysena ir kova. Mūsų pa
reiga yra visomis jėgomis 
remti jų ryžtą ir rasti prie
monių konkrečiai padėti;

2. Tautinė Sąjunga, kaip 
vienintelė laisvai galinti 
reikštis tęsėja tautinės ide
ologijos turi neginčijamą 
istorinę pareigą savo veikla 
prasmintii ir gyvinti.

3. Išeivijos dabartinis 
skaidymasis ir nesugebėji
mas vieningai veikti yra di
džioji rakštis ir istorinė ne
laimė. Mes trokštame vie
nybės tarp visų geros valios 
lietuvių, bet kol vienybė bus 
atsiekta, mes turime veikti 
dar stipriau mūsų ideologi
jos rėmuose ir bandyti už
pildyti spragas atsiradusias 
dėl išeivijos nesutarimų.

4. Asmeniniai sentimen
tai, interesai1 ir ambicijos 
negali būti pastatomi prieš 
tautinius, visuomeninius ir 
organizacinius.

5. Mums rūpi JAV politi
ka. Tais atvejais, kada JAV 
politika kryžiuojasi su gy
vybiniais lietuvių tautos in
teresais, mes turime pasisa
kyti.

6. Pasaulis, kuriame ne
būtų vietos laisvai ir nepri
klausomai Lietuvos valsty
bei, mums nėra priimtinas.

CENTRALIA CONTAINER CORP.
CENTRALIA, ILLINOIS

Has immediate openings for the followings experienced per- 
sonnel: CORRUGATOR FOREMAN, CORRUGATOR OPER
ATORS, DOUBLE BACKER OPERATORS, TRIPLEX OPE
RATORS, and ROLL CLAMP OPERATORS. High wages, ex- 
cellent fringe benefits, paid vacation, clean plant and excellent 
machines. Located in a quiet small town with no traffic snarls 
and no pollution.

Phone 618-532-6784
Mr. Bernard or Mr. O’Brien
An Ectual Opportunity Employer

Po Helsinkio Belgradas..
(Atkelta iš 1 psl.) 

įvykį sudėjus į knygą anglų 
kalba. Prie įkalinimo dra
mos taip įtikinančiai derin
tųsi deklaracijos. Jos ryš
kintų konferencijos lėkštu
mą, vienpusiškumą ir veid
mainiškumą. Deja, nė tinka
mo reporterio su savimi pa- 
baltiečių delegacijos nenusi- 
vežė ... įvykis įdėtas į papkę 
ir papkėje trūnija. O tuo rei
kalu knyga keliautų pasauly
je ir ragintų atsiminti kazu
są ir jo akstinus.

Tad L. Brežnevas triumfa
vo. Helsinkio konferencijos 
baigiamasis aktas nuleido 
dvigubą geležinę uždangą 
ties Vakarų Europos užgro
tomis teritorijomis: genoci- 
diškas Karaliaučiaus srities 
prijungimas, Pabaltijis, Mol
davija, Suomijos atplėštos 
žemės ... Visa tai yra SSSR 
‘vidaus reikalas’ ir JAV, Va
tikanas, stambios Vakarų 
Europos valstybės ir nykš
tukai, iškilmingai talkina 
Maskvai pasilaikyti tą grobį 
for ever ...

Po dviejų metų dabar ma
tyti, koks stimuliantas akino 
laisvųjų kraštų signatarus. 
Tai buvo toli pirmyn prama
tantis planas: įbrukti į bai
giamojo akto tekstą paragra 
fą apie asmens teisių gerbi
mą. Brežnevas to paragrafo 
nenusigando. Kitas akto pa
ragrafas apie nesikišimą į ki
tos valstybės vidaus reika
lus, atrodė Maskvos diktato
riui, neutralizuoja asmens 
teisių respekto paragrafą. O 
paragrafas apie asmens tei
sių gerbimą buvo visų pirma 
orientuotas į laisvę išvykti iš 
SSSR. Norinčiojo emigruoti 
teises privalo gerbti ir šalis, 
kurion žmogus nori emigruo 
ti. Ir neformaliai, bet mora
liai, tai jau dviejų valstybių 
reikalas. Tai jau nėra tiktai 
vienos valstybės ‘vidaus’ rei
kalas.

Tokiu būdu masyvus Hel
sinkio pasitarimų pastatas, 
visų pirma, buvo orientuo
tas, Maskvai nesusigaudžius 
į emgracijos iš SSSR protek
ciją. Suprantama, greta to 
priaugo ir šiaip ‘kitaip ma
nančiojo’ apsauga, teismo 
proceso priežiūra, demons
tracijų laisvė. Bet tai vis, 
tuo tarpu, iki šiol dar negy
va raidė, dar platoniški pa
geidavimai. Emigracijos tei
sė dominuoja, ir Belgrado 
konferencijos išvakarėse, vi
sų pirma, garsiausiai rėkia
ma apie 200,000 SSSR pilie
čių teises, jiems norint emi
gruoti iš sovietinių valdų į Iz 
raelį ir JAV.

Helsinkio baigiamojo akto 

nevykdymas, visų pirma, 
matomas tų 200,000 nelai
mingųjų ar drąsiųjų perse
kiojimuose. Maskva juos vi
saip lamdo, meta iš darbo, 
kaltina nebūtais prasikalti
mais, kad tik jie nespruktų į 
laisvę. Bet žmonės, pajutę 
paramą Vakaruose, aišku, 
sparnų nesuglaus ir Vakarus 
anksčiau ar vėliau pasieks. 
Ir ines linkime jiems barba
rybės varžtus sėkmingai nu
traukti. Keli individai, tarp 
tų šimtų tūkstančių, lietu
viai, pasiekė mus kaip tik 
Helsinkio paragrafų dėka. 
Juos, tuo tarpu, suskaitome 
ant vienos rankos pirštų, bet 
jau taip buvo blogio nusmer- 
kimas.

Iš Pavolgio ištremtieji vo
kiečiai jau remiasi Helsinkio 
aktu, norėdami emigruoti į 
Vakarų Vokietiją. Prahoje - 
‘77 chartos’ signatarai reika
lauja pripažinti teisę ‘kitaip 
galvoti’. To pat nori lenkai 
Lenkijoje, vengrai Vengri
joje ...

Greta teisės emigruoti iš
kyla ‘teisė kitaip galvoti’ pro
blema.- Tai itin ryšku ir Lie
tuvoje. Lietuviai savo pri
gimtimi sėslūs. Jie nori pla
tesnių laisvių savo žemėje. 
Ir čia pradeda jie jausti, kad 
galima operuoti ‘emigraci
niais’ Helsinkio akto paragra 
fais, reikalauti laisvių ‘sa
vaip manyti’, savaip veikti, 
kad ir trupučiuką skirtingai 
nuo sovietiškos uniformos, 
nuo bolševikinės ortodoksi
jos ...

Helsinkio įpareigojimų se
kimų komitetai (jų tarpe ir 
lietuvių sekcija) patieks 
tūkstančių tūkstančius as
mens laisvių paniekinimo 
faktų Sovietijoje. Mes turi
me ‘LRKB kronikos’ tomus, 
‘Aušros’ puslapius, atskirus 
epizodus. Gyvų liudytojų pa 
rodymus, kurie atsidūrė lais 
vėje. Tai bus JAV dispozici
joje. Ar pakankamai įsisą
monins JAV atstovai tos me 
džiagos esmę? Ar vykusiai, 
įtikinamai operuos ta me
džiaga?

Kaip girdėti, didžioji Hel
sinkio akto signatarų daugu
ma visiškai nesirūpina SSSR 
prasižengimų registrais. Gal 
bent 30 valstybių tylės, kaip 
vandens burnon paėmę. Sa
telitai, kurie paklusnūs Var
šuvos paktui, dergs ir terlios 
laisvės kraštus. Dar taip ne
senai ‘Izvestija’ kaltino Pran
cūziją asmens teisių ‘neger
bimu’, nes ... prie vieno fab
rikėlio vaikė streikuojančių 
darbininkų piketus, kada įsi
karščiavę vyrai susimušė su 
sargais.

Ir kyla paradoksalus, sun
kus, istoriškai lemtingas 
klausimas: ar asmens laisvių 
teisės, dėl kurių susirenka 
Belgrado konferencija, neuž
temdo esminės žmonių lais
vės premisos, tautos teisių į 
savo valstybės atsteigimą, į 
savo laisvę apsispręsti savo 
teritorijoje? Šitą itin skau
džią problemą jaučia lietu
viai, latviai ir estai. Tuo tar
pu provizoriška Belgrado 
konferencijos darbotvarkė 
nė žodžiu neužsimena apie 
tą Helsinkio baigiamojo akto 

dėmę, nes tai, esą, ‘kitos 
valstybės vidaus reikalas’. 
Ir visos .etninės komisijos, 
kaip matyti iš jų veiklos ko
munikatų (retų ir skurdžių) 
orientuotos į emigracinės 
laisvės problematiką, esmi
nę valstybės laisvės proble
mą, Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos suvereniteto atstatymo 
problemą, palikdamos nepa
liestą ir, pagal Helsinkio bai
giamąjį aktą, jau išspręstą, 
mūsų nenaudai.

Įtartina netgi konferenci
jos vieta: Belgradas. Tai ne
abejotinas sinonimas val
džios uzurpacijos, slaptųjų 
policijos lizdas. Jeigu jau 
Helsinkyje neturėta elemen
tarinės gėdos ir pabaltiečių 
atstovus kišta kalėjiman, ko 
galime laukti iš Belgrado?

Konferencijos išvakarėse 
nežinome, kur link pakryps 
svarsty  bos? Juk net pagrin
dinės darbotvarkės surašy
mui numatoma bent pora mė 
nėšių. Svarstybos užims dvi 
gubai tiek. Vienok ir iš Bel
grado galima kai ko laukti - 
laukti Helsinkio baigiamojo 
akto revizijos.

Turi būti įnešta į tą aktą 
pastraipa, kad Pabaltijo įjun 
gimo į SSSR ribų klausimas 
nepavaldus to akto bendry
bėms; kad Pabaltijo teritori
ja nėra SSSR ‘vidaus reika
las’. Kad Pabaltijo sienos ne 
sutapatinamos su SSSR sie
nomis, todėl pavaldžios revi
zijoms.

Nėra taisyklės be išimties. 
Ta reikšmingoji išimtis: Pa
baltijo klausimas stovi už 
Helsinkio baigiamojo akto 
definicijų. Pabaltijo teritori
ja nėra SSSR ‘vidaus reika
las’. Tai militariai okupuota 
teritorija. Juk tokioje pat 
padėtyje nūn daug teritorijų 
jų tarpe žinomiausias Izrae
lio šešių dienų karo padari
nys, dykumos trikampis.

Reikalo posūkis šia linkme 
iš anksto gąsdina Maskvą. 
Naujos konstitucijos triukas 
yra stipriau suveržiamas 
mazgas. Bet ar ta, Maskvo
je iškepta konstitucija priva
loma okupuotoms teritori
joms?

Greta asmens laisvių glo
bos, atrodo primiršta apie as 
mens laisvių apsaugos bazę, 
apie ‘valstybių laisvę į savo 
nepriklausomybę’. Ir net 
ima sarkastiškas juokas, ste
bint tarptautinio spektaklio 
veidmainybes: kai visi, no
rintieji iš SSSR sprukti as
menys, pagaliau, paspruks į 
laisvės kraštus, ar kas tada 
bekels Helsinkio ir Belgrado 
spektaklių uždangas?

MODEL MAKER 
EXPERIMENTAL 
M ET AL AND PLASTICS

Operate sheet metai machines, lay- 
out, metai finishing, mgke Templates. 
Produce finished experimental part as 
specified on blueprint or scetch, close 
tolerances.

ALSO

MILLWRIGHT
8 years at trade or UAW Journey- 
mans card.

GOOD WAGES 
TOP BENEF1TS 

Ąpply at Employment Office
9 a. m. to 4:45 p. m.

KELVINATOR, INC. 
1545 CLYDE PARK AVĖ. SW 
GRAND RAPIDS, MICH. 49509

An Equal Opportunity Employer 
(23-25)



1977 m. birželio 16 d. DIRVA Nr. 24 — 7

DAYTONA BEACH
FLORIDOJE 

PASIŽVALGIUS
JURGIS JANUŠAITIS

Praleidę ypatingai šaltą 
žiemą šiaurėje, štai žvalgo- 
mės Floridoje, šį kartą no
rėčiau pakeliauti su mielu 
skaitytoju vidurinėje Flori
doje, stabtelėdamas Day to
na Beach ir apylinkėje, nau
jame mieste Deltonoje. Kai 
čia pabuvojau ir sugrįžtu 
Chicagon, daugelis apiberia 
klausimais — kas tai per 
vieta, ar yra lietuviu, ko
kios gyvenimo sąlygos, ar 
brangūs namai, oras, kokios 
Įsikūrimo galimybės ?

Pirmiausia turiu pastebė
ti, kad neturiu mažiausio 
intereso peikti ar girti šias 
vietoves, Neturiu jokių įsi
pareigojimų niekam ir ne
atstovauju jokių įkurdini
mo komitetų. Parašysiu sa
vo įspūdžius, patirtus per 
trejus metus čia dažnai be- 
buvojant, papasakosiu, kaip 
kuriasi lietuviai šioje apy
linkėje.

Tačiau neraginu palikti 
lietuviškąsias kolonijas ir 
skubėti į amžinai šiltą kraš
tą. Reikia laikytis lietuviui 
prie lietuvio. O jeigu laiko 
bėdos išsklaido mus, tai 
burkimės ir naujose vieto
se vieni šalia kitų. Taip gy
venti smagiau, taip sugebė
sime išlaikyti ir savo tauti
nę misiją.

Turiu tikrai nuoširdžiai 
pasidžiaugti kaimynais — 
St. Petersburgo gražiai au
gančia lietuvių kolonija. 
Stiprėja Juno Beach ir apy
linkių lietuvių kolonija, gra
žiai veikia Miami lietuviai.

Gi pastarųjų trijų metų 
laikotarpyje iškilo ir nauja 
vietovė — Daytona Beach, 
Ormond Beach ir Deltona. 
Ir neabejoju, kad į šias vie
toves ir ateityje lietuviai 
atkreips rimtesnį dėmesį ir 
ne vienas suras sau galimu
mų čia įsikurti, tik dar kar
tą pabrėžiu, nebėgant iš se
nųjų lietuvių kolonijų, ku
riem tai nebūtina.

O dabar pasižvalgykime 
Daytona Beach. šis kuror
tinis miestas prigludęs prie 
gražaus Atlanto kranto, vi

4-SLIDE
TOOL AND 
DIEMAKER

Full Range of Benefits. Day Shift. Sould be experienced in 
4-Slide and Progressive Die Tooling.

Apply 9 a. m.- 3 p. m. or by mail.

BANNER SPRING & 4 SLIDE CO.
9501 INKSTER ROAD

TAYLOR, MICH. 48182

An Equal Opportunity Employer

durinėje Floridoje, kiek to
liau į šiaurę. Turi ypatingai 
gražų paplūdimį, , kietą 
vaikščioti patogų, smėlį, 
švarų vandenį. Paplūdimys 
tęsiasi 23 mylias. Juo gali 
važiuoti automobiliai, čia 
juos pasistatyti. Bet tai jo
kiu būdu netrukdo poilsiau
tojams, ar besimaudan- 
tiems, besivaikščiojantiems.

Paskutiniųjų keletos me
tų laikotarpyje Daytona 
Beach ant Atlanto kranto 
išaugo patys moderniškiau- 
si, žymiųjų vardų moteliai 
ir viešbučiai, nušluodami 
senuosius mažuosius mote
lius. žinoma, ir mažųjų mo
telių dar yra daug. Tokia 
daugybė moderniškiausių 
motelių rodo, kad Daytona 
Beach turi ypatingai gra
žią ateitį. Daytona Beach iš 
vienos pusės supa Atlantas, 
gi pačią salą apjuosia labai 
plati Halifax upė.

Daytona Beach mieste 
vyksta du kartu metuose 
garsiosios tarptautinės au
tomobilių lenktynės, Į ku
rias suvažiuoja iki 135,000 
žiūrovų. Neprošali užsukti 
į šunų rungtynes, į kurias 
susirenka iki 5000 žiūrovų 
ir čia galvas guldo už 
šunelių laimėjimus. Tarp
tautiniame stadijone vyks
ta ir motociklistų rungty
nės. šiaip didelių ”gemb- 
ling” čia nerasi. Didžiuose 
viešbučiuose vakarais gali 
gėrėtis gražiomis meninė
mis programomis. Daugybė 
geros rūšies restoranų ir 
ypač daug dovaninių krau
tuvių.

Šį miestą mėgsta ir jau
nimas. Velykų švenčių me- 
tu čia suvažiuoja apie ket
virtis milijono studentijos. 
Bet nenusigąskite, nieko 
baisaus. Užima viešbučius, 
paplūdimys pilnas šposau- 
jančio jaunimo. Gi budri 
policijos akis saugo nuo nu
sikaltimų. Įspūdingi būna 
Velykų rytą Prisikėlimai 
prie Atlanto vandenyno, at
virame ore, kur pamaldas 
laiko kelių tikybų dvasiškai

Lietuvių būrelis pramogauja H. ir P. Vainiūnų sodyboje Deltonoje, Fla. Nuotraukoje: 
Kašubai, Vainiūnai, Zdaržinskai, Dzenkauskai, Sandargai, Juškiai, Sprindžiai, Lapienėnė, Ja- 
nušaičiai.

drauge, o dalyvių — šimtas 
tūkstančių.

Ir bendrai paėmus, Day
tona Beach atostogaujan
čių tarpe vyrauja jaunimas, 
jaunos, su mažyčiais vaiku
čiais, šeimos.

Oras. Įvairus, šių metų 
žiema buvo tikrai šalta. Su
grįžus po žiemos, čia aug
menija atrodė numirusi, 
nušalę dekoratyviniai me
deliai ir gėlės, paliestos ir 
palmės bei jautrios eglai
tės. Bet dabar, gegužyje, 
vėl žydi augmenija, gėlės ir 
atrodo, k dadidžiųjų šalnų 
nebuvę, žiemos mėnesiais 
retkarčiais reikia ir pasikū
renti. Vasaros mėnesiais 
temperatūra siekia iki 90 ir 
tai pastoviai laikosi iki rug
sėjo mėn. vidurio nuo bir
želio vidurio. Kartais būna 
ir audringų dienų, spūstelė- 
ja ir drėgmė, kaip ir visame 
sviete. Tačiau apie 8 mėne
sius šios srities gyventojai 
turi labai malonų ir gerą 
orą, su amžinai mėlynu 
dangum.

Nuosavybės. Jų įvairių ir 
įvairiose vietose. Daytona 
Beach, Ormond Beach, va
dinamoje saloje, arti prie 
Atlanto labai puikią rezi
denciją galite gauti nuo 
40,000 iki 45,000 dol. žino
ma, yra ir iki šimto tūks
tančių. Anų kainų namai 
yra gerose vietose, veik 
nauji, gražiai irengti. pato
gūs gyventi. Gi už Halifax 
upės tokie namai žymiai pi
gesni. Taigi kam nesvar
bu Atlantas, pasivaikščioji
mas, maudvmasis kasdien, 
tie gali gražiai įsikurti kito
se miesto dalyse.

Ar kuriasi lietuviai ? Taip. 
Pradininkų turime. Vienas 
iš naujųjų ateivių pirmas 
bene bus Juozas Jacikas, 
vėliau gražiai įsikūrė dr. 
Jonas ir Aldona Sandargai, 
ant Halifax upės kranto. 
Puikias rezidencijas įsigijo 
Zdaržinskai, Tirvai, Bart- 
kai, Sinki, Balčiūnai, Dzen
kauskai, Bložiai, Ilekiai, 
Mažeikai, Andruliai, Vens- 
kūnai, Kas - Kasmauskas, 
Kiduliai. Vadinamuose con- 
duminium gražius aparta
mentus Įsigijo dr. Kisielius 

su Andruliu, Duliūnai, Ra
manauskai ir dar keletas ki
tų lietuvių, savas nuosavy
bes Įsigijusių Daytona 
Beach ir Ormond Beach bei 
jų apylinkėse.

žinoma, čia suminėjau tik 
keletą pavardžių, su kuriais 
teko susitikti, pasisvečiuoti, 
susipažinti su jų įsikūrimu. 
Viena galima tik pasakyti, 
kad visi turi gražius namus 
ir labai gražiai susitvarkė. 
Pensininko gyvenimu labai 
patenkinti ir gyvena pato
giai, prisižiūrėdami nuosa
vybes. žinoma ir čia yra 
problemų — reikia rūpintis 
su vabzdžiais ir pan. Tačiau 
šiuos rūpesčius jie įveikia 
savomis jėgomis, o kas nori 
gali ir pasisamdyti.

O kai teko išsikalbėti su 
čia jau gyvenančiais lietu
viais — jie tvirtina, kad vi
sos sąlygos pensininkui gy
venti geros: čia pat mies
tas, krautuvės, daktarai, li
goninės, eina autobusai, su
sisiekimas autobusu ne
brangus, valgyklose yra ge
ro ir nebrangaus maisto, 
maisto produktai kaip ir ki
tuose miestuose tiek pat 
kaštuoja, rūbų galima įsi
gyti gana gražių išpardavi
muose, likerio kainos net 
žemesnės kaip Chicagoje. 
Vyresnio amžiaus žmonės 
labai naudojasi pajūriu, tai 
atgaiva, kad ir karštesnė
mis dienomis. Lietuviai čia 
dar nėra susiorganizavę. 
Pirmieji bandymai susiburt 
krūvon pavyko. Jau minėta 
Jbendrai vasario 16-to j i ir 
Motinos diena. Jei visi susi
rinktų iš apylinkių, tai siek
tų gera šimtinę, čia gyvena 
senosios kartos ir čia gimu
sių bei augusių lietuvių. 
Ateityje manoma, šios apy- 
linės lietuvius suburti į 
organizacinį vienetą ir tuo 
jau rūpinasi Deltonoje An
gelė ir Antanas Kašubai, 
Ormond Beach Aldona 
Sandargienė ir Daytona 
Beach Bernadeta Solly ir 
Adolfas Andrulis, kuris taip 
pat yra vienas iš pirmųjų 
Daytona Beach gyventojų, 
turėjęs didelius motelius ir 
juos nuo birželio pirmos 
dienos pardavė svetimtau
čiams. Adolfas ir Viktorija 

Andruliai puikiai tvarkė 
motelius, juose yra viešėję 
nemažas skaičius ir lietu
vių iš JAV ir Kanados. Tai 
puikūs, veiklūs žmonės, 
Adolfas didelis patriotas, 
besąlyginis Lietuvos oku
panto priešas, didelis lietu
viškosios spaudos ir kitų 
lietuviškų reikalų rėmėjas. 
Lietuviai svečiai visada ga
lėjo naudotis ir lietuviškąja 
spauda. Tikimasi, kad kiek 
pailsėję, vėl sugrįš į pana
šų biznį, žinoma, šį kartą 
gal dar didesnį. To Andru- 
liams nuoširdžiai linkime.

Su pagarba turimi pami
nei dr. Joną ir Aldoną San- 
dargus. Jie šios kolonijos 
vieni iš pirmųjų gyventojų. 
Dr. Jonas Sandargas pra
ėjusių metų vasarą buvo ge
rokai sunegalavęs, tačiau jo 
sveikata sustiprėjo. Jis lie
tuviams paslaugus, ne vie
nu atveju ir dabar padeda 
sveikatos reikalais besirū
pinantiems.

Tokios nuotaikos, trum
pai pasižvalgius, Daytona 
Beach.

Malonus skaitytojas te- 
susidaro pats nuomonę apie 
Daytoną Beach. O jeigu gal
votų kas nors čia kurtis, 
pirmiausia gerokai apsi
žvalgykite, kiek pagyvenki
te, susipažinkite su apylin
kėm, su nuosavybių kaino
mis, nepermokėkite, nesku
bėkite siūlyti prašomų kai
nų, pasiderėkite, pasikalbė
kite su čia gyvenančiais jau 
seniau lietuviais.

Mano asmeniška nuomo
nė — Daytona Beach yra 
patogi ir graži vieta norin
ti em gyventi Floridoje.

Pabuvoję Daytona Beach, 
apsižvalgę Ormond Beach, 
užsukime paviešėti ir pas 
kaimynus Į Deltoną.

TOOL & DIEMAKERS 
lst CLASS

UP TO $10.00 PER HOUR IF 
QUALIFIED.

Tired: of city living? Relocate to 
Dutchess County. To work in well 
established firm. Excellent working 
conditions plūs all benefits. 11 paid 
holidays, I day vacation per month. 
(12 days after I year). Profit shar- 
ing, life insurance, fully paid Blue 
Cross/Blue Shield and major medical. 
Sickdays, bonuses, overtime, Will pay 
for moving expenses.

DITRON, INC.
ROUTE 22 

PAWLING. N. Y. 12564 
(914) 855-9300

(21-26)



Nr. 24 — 8 DIRVA 1977 m. birželio 16 d.

laiškai 
Dirvai

TOMAS VENCLOVA ATSAKO
‘Dirvoje’- š.m. gegužės 19 

dieną išspausdintos man ne
pažįstamo pono J.K. pasta
bos apie mano viešą paskai
tą Berkeley universitete ‘Hu 
man Rights in the Soviet 
Union and Lithuania’. Į po
no J.K. klausimus ir abejo
nes mielai sutinku atsakyti.

1. Paskaitą tikrai skaičiau 
rusiškai, nes angliškai viešai 
kalbėti kol kas nesiryžtu dėl 
prasto tarimo, o vertėjo iš 
lietuvių kalbos į anglų Berke 
ley neatsirado. Tarp kokio 
šimto klausytojų buvo kelio
lika lietuvių. Niekas iš jų, 
nė pas ponas J.K., man į ver
tėjus nepasisiūlė. Tą darbą 
atliko (beje, labai gerai atli
ko) Berkeley profesorius 
Karlinsky. Galiu pridurti, 
jog rusiškai skaičiau paskai
tas taip pat Harvarde, Yale, 
UCLA ir keliuose kituose 
universitetuose, kur nebuvo 
vertėjų iš lietuvių kalbos; jei 
gu jų atsirasdavo, kalbėda
vau lietuviškai. Esu tikras, 
kad apie Lietuvos reikalus 
galima ir dera šnekėti bet ku
ria pasaulio kalba.

2. Paskaitoje tikrai buvo 
sakinys, kurį p. J.K. bando 
man inkriminuoti - kad mes, 
disidentai, taip pat ir aš, ne
same TSRS priešai. Toliau 
buvo plačiai paaiškinta, kaip 
tuos žodžius reikia suprasti? 
Tatai p. J.K. jau nutyli. Be
lieka pakartoti aiškinimą 
spaudoje. Laikausi tų pačių 
pozicijų, kaip Sacharovas, 
dabar kalinami Kovaliovas, 
Orlovas, Ščaranskis ir kiti. 
Nesame TSRS priešai, nes 
norime padaryti ją civilizuo
ta, atsakinga ir normalia ša
limi (tas uždavinys šiandien 
atrodo beveik beviltiškas, 
bet vis dėlto yra mūsų idea
las). Vadinasi, reikalaujame 
kad TSRS gerbtų žmogaus 
teises, Į KURIŲ SKAIČIŲ 
ĮEINA IR TAUTINIO APSI 
SPRENDIMO TEISĖ LIGI 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
IMTINAI. Žmogaus teisių 
gynimas - šiuo metu vieninte 
lis kelias į laisvėjimą ir even
tualią nepriklausomybę^ To
kie keliai kaip karas, prievar 
tinė revoliucija, terorizmas 
ir t.t. nepriimtini (ir ne tik 
dėl grynai moralinių sumeti
mų, bet ir todėl, kad lietuvių 
tautą galėtų pražudyti). Pri
dėsiu, kad nesu taip pat Ki
nijos, Ugandos ar Etiopijos 
priešas, tik linkėčiau toms 
šalims išsivaduoti nuo dabar
tinių režimų.

3. Priekabės dėl Stalino 
paminėjimo tiek nerimtos, 
jog sunku į jas ir atsakinėti. 
Istorija taip jau susidėjo, 
kad 1940 m. į Lietuvą įžygia
vo Stalino (ne Mussolinio, ne 
Mao ce-tungo ir ne Brežne
vo) armija. Partizanai irgi 
kovojo prieš Stalino režimą, 
ne Chruščiovo ar Brežnevo, 
nes Chruščiovo ir Brežnevo 

laikais jų jau nebebuvo. O 
kad dabartinis režimas daug 
ką paveldėjo iš Stalino ir iš 
dalies restauruoja staliniz
mą, tai jau kitas klausimas, 
kurį paskaitoje plačiai nu- 
šviečiau.

4. Ar išvykau iš Lietuvos 
‘palyginti lengvai’, ar sun
kiai - tebus palikta spręsti 
man pačiam. Grįžti, kaip ne 
sykį sakiau, manau tik į de
mokratinę Lietuvą.

5. Jei kas domisi mano pa
žiūromis, tai jos pilnai iš
reikštos tekstuose, kuriuos 
rašiau ir skelbiau dar Lietu
voje, taip pat Lietuvos Hel
sinkio grupės manifeste, ku
rį su kitais pasirašiau. Pra
šom atidžiau pasiskaityti 
tuos dokumentus - tada vis
kas bus aišku, beje, nema
nau, kad išeivių tarpe turė
čiau ‘misiją’. Esu nusistatęs 
dirbti kultūrinį darbą ir, 
kiek pajėgsiu, kalbėti žmo
gaus teisių reikalu. Lietuvo
je rizikavau mažiausia kele- 
riais metais kalėjimo. Jeigu 
jau to nepabijojau, tai bet 
kokių įtarinėjimų Vakaruose 
tikrai nebijau.

Tomas Venclova 
Berkeley, Ca.

NEDRĮSTA PASAKYTI, 
KAD Iš OKUPUOTOS 

LIETUVOS...
Artėjant nepaprastai 

skaudžiai, nepamirštamai 
lietuvių tautos istorinei su
kakčiai — birželio trėmi
mams, Lietuvos pavergėjas 
atsiuntė į Ameriką solistę 
Giedrę Kaukaitę, kad mes 
besidžiaugdami jos koncer
tais užmirštume savo skau
smą.

Kaip Naujienose buvo 
plačiai aprašyta, Los Ange
les nei Chicagoj jai taip ge
rai nepavyko, bet pasisekė 
New Yorke. Pasisekė ta 
prasme, kad jei anksčiau 
koncertus organizavo slapu
kai, šį kartą jį rengė jau
nosios kartos atstovės: vy
riausia rengėja Virginija 
Paulytė - Sirusienė, Vida 
Jankauskienė (aktyvi šau
lė), Aldona Marijošienė 
(skaučių veikėja) ir Audro
nė Butvydaitė, o akompana
vo muz. A. Prižgintas.

Koncertą garsino lietuvių 
radijo ir Darbininkas, bet 
nepažymėję iš kur solistė 
atvyko. Rengėjos uoliai te
lefonais kvietė visus pažįs
tamus atsilankyti. Prie sa
lės demonstravo vienas vy
ras su kankinės Nijolės Sa- 
dūnaitės nuotrauka, klaus
damas į salę einančių, ko
dėl Sadūnaitė negali čia at
vykti. Na, teisybės pasauly
je neieškok, jam atsakyda
vo, tu čia piketuok, o mes 
koncerto klausysim...

'TRIJŲ BALTIJOS BROLIŲ’ PAVEIKSLO ISTORIJA
Laivo kapitonas Zigmas 

Domeika pažinojo Baltijos 
jūrą, kaip savo delną. Jis' 
buvo išraižęs ne tiktai ke
lius į Daniją, Angliją ir Šve
diją, bet dažnai lankydavo 
Rygos, Talino uostus. Kelio
nės dar jaunystėje įtikino 
jį, kad estai, latviai ir lietu
viai užtikrins savo gyvastį 
tą dieną, kai išmoks sugy
venti kaip viena pabaltiečių 
tauta.

Užėjo karas. Kaip daugu
ma lietuvių, kapitonas Zig
mas Domeika su šeima 
traukėsi į vakarus.

Ar tik ne Annasabache, 
Bavarijoje, močiutės (ar 
pamotės?) UNRRos laikais, 
susitiko Domeika su jaunu 
lietuviu karininku, įrėmu
siu kariškus pentinus į Pe
gaso šonus? Abiejų vyrų 
galvosenos daug kame su
tapo: jaunasis karininkas 
sugebėdavo grafiniai pa
vaizduoti tai, kas Domeikai 
buvo brangiausia. Vienas 
po kito tuomet užgimė ir 
nukeliavo į Zigmo rankas 
trys paveikslai: "Lietuva”, 
"Baltija” ir "Trys Baltijos 
broliai”. Nors Zigmas Do
meika iš prigimties buvo 
kolekcionierius, šie trys pa
veikslai jam ir jo šeimai 
buvo svarbūs ne dėl kolekci
nės meninio kūrinio vertės, 
o todėl, kad jie vaizdavo lie
tuvio Domeikos galvosenos 
svarbiausias vertybes.

Kai 1947-ai's metais Do
meikai emigravo į Pietų 
Ameriką, jie su savimi ve
žėsi nuo jaunystės dienų 
rinktų pašto ženklų kolekci
jas ir kelis paveikslus, ku
rių tarpe buvo pažįstamojo 
karininko tapyti "Lietuva”, 
"Baltija” ir "Trys Baltijos 
broliai”.

Venezuelos sostinėje, Ca- 
racase, Domeika netrukus 
pasireiškė kaipo vertingus 
rinkinius sudaręs filatelis
tas. Vos keliems metams 
praėjus, naujai atvykęs lie
tuvis imigrantas tapo iš
rinktas krašto filatelistų 
draugijos pirmininku, at
stovavo Venezuelą ir Lietu
vą, Latviją, Estiją gausio
se tarptautinėse pašto žen
klų parodose. Lietuvių tar
pe, Domeika eilę metų dirbo 
kaipo LB Caracas Apylin
kės valdybos pirmininkas; 
Venezuelos Lietuvių žurna
las "Atgarsiai” buvo lei-

Nenoriu jos nuvertinti 
kaip solistės, ką atliko New 
York Times, bet reikia tik 
stebėtis mūsų trumpa at
mintimi, nuo ko mes bėgom, 
kas ir kuriuo tikslu tuos 
dainininkus čia siunčia mū
sų skaldymui, užliūliavi
mui, okupacijos pripažini
mui. Nuo Lietuvos priešo 
pabėgę, savo akimis matę 
tėvų, brolių ir kūdikių žu
dymus, pradedame su poli- 
trukais bičiuliautis.

M. L.
New York 

džiamas jo namuose, dali
namas jo rankomis.

Nuo plėšiko rankos ir 
peilio, 1965 metais, tragiš
kai žuvo Venezueloje Zig
mas Domeika. Paliko naš
lei, Bronei Domeikienei, 
įspūdingą kiekį kolekcijų, 
kurioms, deja, nei vienas 
šeimos narys negalėjo pil
nai atsiduoti. Paliktų rinki
nių tarpe yra pašto ženklai, 
paveikslai bei įvairūs kito
kie meno kūriniai.

Praėjo 12-ka metų nuo 
Zigmo Domeikos mirties. 
Venezuelos lietuvių, latvių 
ir estų tarpe pamažu įsiga
lėjo mintis, kurią Domeika 
puoselėjo dar tais laikais, 
kai jis lankydavosi, vaikinu 
būdamas, Rygoje ir Taline: 
sujungti pabaltiečius į glau
dų, aktyvų vienetą. Cara
cas mieste buvo pradėta 
ruošti Venezuelos pabaltie
čių suvažiavimas.

Tuo metu Bronės Domei
kienės nebuvo Venezueloje 
— ji buvo išvykusi į užsie
nį. Grįžo dvi savaites 
prieš pabaltiečių suvažiavi
mą. Sužinojusi apie Pabal
tiečių Dienų ruošimą, Do
meikienė pranešė organiza
toriams, kad pas ją yra pa
veikslas vaizduojantis "Tris 
Baltijos brolius”. Organiza
toriai kaip tiktai tuo metu 
svarstė projektą, baltų die
nų proga išleisti atvirutę, 
kurią dalyviai galėsią pasi
laikyti atminimui.

Nuvažiavau pas Bronę 
Domeikienę pasižiūrėti pa
veikslo ir tikrai apsidžiau
giau: nė ant užsakymo ne
būtų buvus galima rasti 
tikslesnį pabaltiečių susi
jungimo idėjos grafinį pa
vaizdavimą !

— Kas paveikslo auto
rius? — klausiau.

Domeikienė bandė prisi
minti. Tai būta maždaug 
1945 metais, ten ir ten, taip 
ir taip ...

— Jonaitis! Jis su vyru 
tuomet dažnai susitikdavo, 
jie buvo geri draugai.

Tokiu būdu, paveikslo au
torius tapo pakrikštytas 
Jonaičio pavarde. Stebėjau
si, kad visai nežinomas dai
lininkas tokį išbaigtą ir 
įspūdingą paveikslą nuta
pė. Klausinėjau, kas pas
kui su tuo gabiu Jonaičiu 
atsitiko.

— Gal daugiau nebetapė ? 
Juk jis buvo kariškis; o gal 
mirė? — buvo spėliojama.

Jei tas Jonaitis nustojo 
tapęs — tikrai gaila, pagal
vojau. Paveikslas turi sa
vitą, romantišką polėkį, ku
rio didžiausia vertė gal yra 
ta, jog jis siekia savo idė
jinio tikslo nepriklausomai 
nuo madų ar naujovių. 
"Gaila tik, kad to Jonaičio 
stilius imituoja Juodį", — 
dar pagalvojau (ak!!!).

Sukurus Jonaičio pavar
dę, su vardu jau buvo sun
kiau. Domeikienė vardo ne
atminė — o tik enciklopedi
joje jokio dailininko Jonai
čio nebuvo ... Teko pasi

tenkinti paraše įžiūrimu 
inicialu J. J... "Jonas? Juo
zas ? Jurgis ?” — Domeikie
nė vis galvą kratė.

Atvirutę išleisti nebuvo 
lengva, žinojome, kad pel
no iš to nebus, o pats išlei
dimas — ypač spalvų išskir
stymo negatyvai — mus 
įkėlė į kelių tūkstančių su
mas. Išleidimui reikalingus 
pinigus sudėjo septynios 
Venezuelos lietuvių šeimos, 
gana stambiomis sumomis 
kiekviena. Davėjus visus 
patraukė atvirutės tema: 
"Trys Baltijos broliai"! Nei 
viena idealistiniai nusitei
kusi šeima pinigų nenorėjo 
atgauti — jiems užteko to, 
kad pabaltiečių jungties 
mintis bus plačiau paskleis
ta.

Lietuviai — ir meninin
kai, ir mecenatai — visada 
dirba daugiau idėjos, negu 
pelno vedami. Spausdinant 
atvirutę, kažkas užsiminė: 
"Jei JAV-ėse kur gyvena 
tas Jonaitis, malonu jam 
bus pamatyti, kad jo idėja 
nežuvo!”

Pasirodo, JAV-ėse gyve
na ne Jonaitis, o lietuviams 
gerai pažįstamas Jurgis 
Juodis. Dabar žinome — o 
ir pati Bronė Domeikienė 
patvirtino, — kad paveikslo 
autorius yra dailininkas 
Jurgis Juodis.

Atvirutės yra siunčiamos 
atgal į spaustuvę: ten bus 
nubraukta Jonaičio pavardė 
ir bus įrašyta "Jurgis Juo
dis, 1945 m." Pundas tokių 
"koreguotų" atviručių bus 
pasiųstas pačiam dailinin
kui Juodžiui — pasilaiky- 
mui, platinimui, ar prisimi
nimui, kad jo 1945 metais 
išreikšta idėja po 32-ų me
tų tebėra gyva ir aktuali.★

Dirvos redaktoriui siųs
tame laiške dailininkas bai
minosi, kad jo paveikslas ga
lėjęs būti įtrauktas svetima 
pavarde į Caracase suruoš
tą pabaltiečių menininkų 
parodą. Baiminimasis yra 
nepagrįstas: nei sukurto 
"Jonaičio”, nei tikrojo J. 
Juodžio paveikslų parodoje 
nebuvo. Tačiau tokie tikri 
rinkėjai, kaip Zigmas Do
meika, matyt turi laimingą 
ranką — Bronė Domeikie
nė, po šio atvirutės reikalo, 
ūmai tapo net trijų Juodžio 
paveikslų laiminga ir nu
stebusi savininkė!
Jūratė Statkutė de Rosales

Caracas, Venezuelą
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Chicagos lietuviai
ANTANAS JUODVALKIS

KR. DONELAIČIO LITUANISTINĖS
MOKYKLOS ŠVENTĖ

Laisvajame pasaulyje vei
kianti didžiausia KRISTI
JONO DONELAIČIO vardo 
lituanistinė mokykla, prisi
glaudusi miesto mokyklos 
patalpose, prieš taip pat di
džiausią lietuvišką Mar- 
ąuette Parko parapijos 
šventovę, š. m. birželio 4 d. 
išleido vienuoliktąją abitu
rientų laidą. Aukštesniąją 
mokyklą baigė ir gavo ates
tatus 40 mokinių, o pradinę 
mokyklą — 20 mokinių.

Mokyklos salę ir balkoną 
užpildė mokiniai, tėvai ir 
visuomenė. Scenos gilumoje 
Įspūdingas VYTIS, o šonuo
se trys vėliavos: amerikinė, 
lietuviška ir mokyklos. 
Maršui griežiant, Įžygiuo
ja abiturientai ir užima 
jiems skirtas vietas. Gieda
mi himnai. Ilgametis mo
kyklų direktorius Julius 
Širka sveikina susirinku
sius ir tolimesni vadovavi
mą perduoda mokytojai Re
ginai Kučienei.

Programos vedėja supa
žindino su kviestiniais sve
čiais, o grakščios mergaitės 
prisegė po gėlę. Svečių tar
pe matėsi visur suspėjanti 
ir nepavargstanti gen. kon
sule Juzė Daužvardienė, Tė
viškės parapijos klebonas 
kun. Antas Trakis, LB Švie
timo Tarybos pirm. Bronius 
Juodelis, istorikė dr. Vanda 
Sruogienė, rašytojai Vincas 
Ramonas ir Vanda Vaitke
vičienė, Pedagoginio Litua
nistikos Instituto direkto
rius A. Dundulis, mecena
tai — V. Jasas ir V. Senda. 
Neužmiršo ir spaudos atsto
vų: kun. Juozo Prunskio, 
Stasio Juškėno ir jūsų ko
respondento Antano Juod
valkio. Mes maloniai buvom 
nustebinti, kai puikuolės 
gimnazistės ir mūsų krūti
nes papuošė baltų gvazdikų 
žiedais ir apdovanojo mo

Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyklos vėliavos pavasario šventėje. J. Tamulaičio nuotr.

kyklos leidiniais: Penkiolik
metis Chicagos Tolminkie
myje, metraščiu — Tėvų 
Žemės Atžala, laikraštėliu 
— Pirmieji žingsniai ir kt.

Rengėjų viskas numaty
ta ir sklandžiai pravesta.

Pradinę mokyklą baigu
siems absolventams pažy
mėjimus Įteikė jų klasės 
auklėtoja Ona Jagėlienė, o 
pagyrimo lapus — direkto
riaus pavad. Irena Buka- 
veckienė. Mokiniai, atsidė
kodami savo auklėtojai, 
Įteikė dovaną.

Į sceną iškviečiamas Tė
vų komitetas, kurį sudaro: 
pirm. Jonas Variakojis, 
Aušra Šaulienė, Vida Mei- 
luvienė, Antanas Jarūnas, 
Gražina Sturonienė, Edvar
das Eringis, Valda Pašku- 
vienė ir Jadvyga šiažienė. 
Dėkojama už glaudų bend
radarbiavimą, bendrą rū
pestį ir lėšų telkimą. Taip 
pat, visiems prisegama po 
gėlytę.

Rašytoja D. Bindokienė 
supažindino su mokyklos 
mokinių metraščiu ”Tėvų 
žemės Atžala” ir laikraštė
liu "Pirmieji žingsniai”. 
Redaktorė D. Bindokienė, 
dirbanti šioje mokykloje 14 
metų, praleidusi per savo 
prizmę daug auklėtinių, iš
kėlė kai kurių neabejotinus 
talentus: Guodos Antanai
tytės, Petro Stuko, Dainos 
Mieliulytės, Laimos švabai- 
tės ir kt.

Karo istoriko pulk. K. 
Ališausko dovanotas 8 kny
gas — "Kovos dėl Lietuvos 
nepriklausomybės", gavo 
aštuntokai. Dėkojo viešiems 
talkininkams, ypač mokyto
jams Jonui Bagdonui, Ire
nai Bukaveckienei ir Vidai 
Musonytei.

Scenon iškviečiami Lie
tuvos gen. konsule J. Dauž
vardienė, direktorius J. šir-

Rengėjų grupė su išvykstančiais J. ir L. Žvyniais. G. Modestienė, Br. Kasakaitis, Ona 
Šiaudikienė, (pasislėpęs) M. Valiukėnas, M. Šimkus, C. Modestas, L. Žvynienė, A. Juodval
kis, J. Žvynys ir Vida Žvynytė. A. Plaušinaičio nuotr.

ka, tėvų komiteto pirm. J. 
Variakojis, klasių auklėto
jos: D. Bindokienė ir Br. 
Stravinskienė.

Auklėtojos pakaitomis 
šaukia absolventus, Įteikia 
po gėlytę, gen. konsule J. 
Daužvardienė, asistuojama 
direktoriaus J. širkos, Įtei
kia atestatus, o tėvų komi
teto pirm. J. Variakojis ap
dovanoja knygomis: mo
kyklos metraščiu ir V. Ra
mono ”Dulkės raudonam 
saulėlydy”. Viso atestatus 
gavo 40 jaunuolių, kurių di
desnė pusė su pagyrimu.

Absolventų vardu atsi
sveikinimo žodį tarė Rūta 
Pakštaitė ir Šarūnas Rum
šą. Savo mokytojus apdova
nojo gėlėmis ir kitokiomis1 
dovanomis. Šią ceremonialo 
dalį pravedė Laima švabai- 
tė.

Aukšt. mokyklos pagyri
mo lapus Įteikė inspekto
rius J. Bagdonas ir J. Ja
saitis.

Absolventus sveikino: 
gen. konsule J. Daužvardie
nė, kun. A. Trakis, LB švie
timo Tarybos pirm. Br. Juo
delis (švietimo Tarybos at
stovas dalyvavo pirmą kar
tą šios mokyklos užbaigtu- 
vių iškilmėse, nes dėl nesu

tarimo mokslo metų skai
čiaus, programų ir kitų rei
kalų, ši mokykla buvo iš
skirta) , tėvų komiteto pirm.
J. Variakojis ir mokyklų di
rektorius Julius šiška.

Visi kalbėtojai pasidžiau
gė tėvų ištverme, leidžiant 
vaikus į lituanistines mo
kyklas, o absolventams lin
kėjo toliau tęsti lituanisti
nį išsilavinimą, jungtis Į 
lietuviškas organizacijas ir 
dirbti Lietuvos išvadavimo 
darbą. Lituanistinis švieti
mo darbas yra šventas ir 
visų turi būti remiamas.

Dvidešimt vienas absol
ventas Įstojo Į Pedagogini 
Lituanistikos Institutą, pa
siryžę toliau gilinti litua
nistiką ir pasiruošti peda
goginiam darbui. Garbė 
jiems.

Meninė dalis
Mokiniai pašoko tauti

nius šokius: čigonėli, Jau
nystės šokį ir Kepurinę. 
Mokyklos gausus choras, di
riguojamas muz. V. Gu
tausko, padainavo E. Gaile- 
vičiaus "Ramovėnų maršą", 
liaudies dainą "Suskyniau 
skynimą, F. Strolios — 
"Mūsų dienas”, J. Gaidelio 
— "Dainuojančią jaunystę 
ir J. Zdaniaus — "Su moks
lu Į rytojų”. Pastaroji dai
na yra tapusi mokyklos 
himnu, tad išklausė visi su
stoję. Meninę dalį paruošė 
V. Atkinson, R. Kiemaitytė, 
I. Smieliauskienė ir V. Gu
tauskas. Akordeonistai — 
E. Gudonis, I. Končiūtė, A. 
Polikaitis ir D. Polikaitis.

Kristijono Donelaičio mo
kyklų vadovybę sudaro: di
rektorius Julius širka, vi- 
cedirektorė Danutė Bindo
kienė, direktoriaus pavad. 
pradinės mokyklos reika
lams Irena Bukaveckienė, 
inspektorius Jonas Bagdo
nas, parengimų vadovas 
Vytautas Gutauskas ir tėvų 
komiteto pirm. Jonas Va
riakojis. Joje dirba nema
žas būrys jaunų ir viduri
nio amžiaus pedagogų. Mo
kykla turi daug rėmėjų ir 
mecenatų. Mokyklos ateitis 
yra užtikrinta dar daugeliui 

metų. Mokykloje darbas 
dirbamas sutartinai ir ne
randa vietos kivirčams. 
Sveikintinas LB švietimo 
Tarybos dabartinio pirm. 
Broniaus Juodelio mostas 
sunormuoti santykius ir 
įjungti Į bendrą švietimo 
darbą. Kažkas negero, kad 
didžiausioji lituanistinė mo
kykla laikoma šalia švieti
mo Tarybos. Reikia paro
dyti geros valios iš abiejų 
pusių ir esamus nesklandu
mus išlyginti. Baigiant rei
kia pastebėti kad ši šventė 
paliko labai gražų Įspūdi sa
vo organizuotumu, sutari
mu ir programos pravedi- 
mu.

Jauniesiems absolventams 
linkėtina per vasarą gerai 
pailsėti, o rudeni kibti Į 
aukštesni lituanistini išsila
vinimą ir jungtis Į lietuviš
kas organizacijas.

CHICAGĄ APLEIDO 
LEOKADIJA IR JUOZAS 

ŽVYNIAI
žinomi visuomeninkai ir 

daugelio gerų darbų rėmė
jai Leokadija ir Juozas žvy- 
niai atsisveikino su Chica- 
ga ir tolimesniam gyveni
mui persikėlė Į savo sveika
tai palankesnį klimatą, St. 
Petersburg Beach, Florida.

Leokadija žvynienė Chi
cagoje buvo pradininkė 
naujo biznio ir per 16 metų 
vedė Marąuette Delicates- 
sen krautuvę. Praėjusiais 
metais prekybą pardavė ir 
atsipalaidavo nuo kasdieni
nio raiščio — krautuvės.

Juozas žvynys jau pora 
metų buvo išėjęs Į pensiją 
ir talkindavo savo žmonos 
prekyboje bei patarnaudavo 
užpildydamas valstybinius 
mokesčius (Income Tax).

šį pavasarį žvynių duk
relė Vida baigė universitetą 
ir kartu tu tėvais išvyksta 
poilsiauti.

Išvykstantiems ilgame
čiams Chicagos gyvento
jams žvyniams, draugų bū
rys suruošė atsisveikinimo 
popietę.

Atsisveikinimas Įvyko š. 
m. birželio 5 d. Lietuvių 

(Nukelta į 10 psl.)
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Chicagoje...
(Atkelta iš 9 psl.) 

Tautiniuose Namuose. Na
mų šeimininkas Br. Kasa- 
kaitis pasveikino išvykstan
čius ir gausiai susirinkusius 
jų draugus, o atsisveikini
mą pravesti pakvietė j u šei
mos draugą Joną Pečkaitį. 
Jonas Pečkaitis prisiminė 
didijį kraustymasi iš Vo
kietijos DP stovyklų ir be
sikartojanti kiekvieną die
ną. žmogaus yra neramus 
tvarinys ir dažniau ar re
čiau vis kraustosi, vis juda, 
nenori būti vienoje vietoje.

Geriausius linkėjimus Įsi
kurti naujoje vietoje ir ne
pamiršti aplankyti Chicagą, 
išreiškė šių organizaci jų at
stovai: LST Korp! Neo-Li
thuania vyr. valdybos pirm. 
Mečys Šimkus, Pedagoginio 
•lituanistikos instituto di
rektorius Aleksandras Dun
dulis, Lietuvių tautinio aka
deminio Sambūrio vicepirm. 
Antanas Kalvaitis, rezisten
tų vardu — Mečys Valiukė
nas, LT Namų pirm. Jonas 
Jurkūnas, Chicagos neoli- 
tuanų vardu Algis Modes
tas, giminių vardu — Me
čys Bankauskas ir bridži- 
ninkų klubo — dr. Jonas 
Juodelis.

Kalbėtojai išryškino žvy
nių įnašą į bendrą lietuviš
ką gyvenimą. Jų veiklą ir 
finansinę paramą ypač ju
to lietuviškas švietimas ir 
tautinės organizacijos.

Baigus kalboms, Živilė 
Modestienė, asistuojama 
Mečio Šimkaus, perskaitė ir 
įteikė visų pasirašytą adre
są, paruoštą menininko 
Bartašiaus. Vaclovas Mažei
ka priminė, kad kartu su 
žvyniais, Chicagą apleidžia 
ir Ona šiaudikienė, o V. 
Šimkienė įteikė jai gėlių 
puokštę. Išvykstantiems su
giedota ilgiausių ir svei
kiausių metų.

Savo šeimos ir O. šiau- 
dikienės vardu, Juozas žvy
nys, padėkojo visiems da
lyviams už pareikštus lin
kėjimus, kvietė atlankyti 
naujoje vietoje ir neatsisa
kė atsilankyti antrojoje tė
viškėje — Chicagoje. Pri
siminė darbą organizacijo
se, ypač korporacijoje Neo- 
Lithuania ir Sambūryje.

Atsisveikinimas baigtas 
Korp! Neo-Lithuania daina 
„Lietuva brangi”.

Vadovas Jonas Pečkaitis 
popietę pradėjo ir užbaigė 
malda.

Po oficialiosios dalies, 
draugai dalinosi įspūdžiais 
ir prisiminimais.

Mieli, Leokadija ir Juo
zai, linkime gražiai įsikurti 
šiltoje Floridoje ir laimin
gai bei prasmingai praleisti 
savo gyvenimo saulėlėdį.

POEZIJOS DIENOS 
CHICAGOJE

Chicagoje poezijos dienos 
jau įsipilietino. šiais metais 
šis renginys įgavo išskirta 
ną reikšmę, nes buvo pami
nėta poeto Oskaro V. Mila

Leokadijos ir Juozo Žvynių išleistuvėse birželio 5 d. Lie
tuvių Tautiniuose Namuose, Chicagoje, įteikiamas adresas. 
Linksmai nusiteikę: Mečys Šimkus, Leokadija Žvynienė, dr. 
Živilė Modestienė ir Juozas Žvynys. A. Plaušinaičio nuotr.

šiaus 100 metų gimimo su
kaktis.

Šiemet Poezijos dienos 
pradėtos gegužės 27 d. Jau
nimo Centro kavinėje, pran
cūziškai rašiusio, lietuviš
kos kilmės poeto O. Mila
šiaus minėjimu. Paskaitą 
skaitė rašytojas Antanas 
Vaičiulaitis, o Milašiaus kū
rybą rečitavo aktoriai Sta
sė Kielaitė ir Jonas Kele- 
čius. Į šį minėjimą prisi
rinko tiek daug žmonių, kad 
kavinės patalpos nepajėgė 
visų sutalpinti, nors ir buvo 
pristatyta papildomų kė
džių.

šeštadienio popietė pra
dėta dainuotinės poezijos 
valanda, kurią išpildė jau
nimas: Emilija Pakštaitė, 
Linas Rimkus, Vytas Un- 
derys ir Linas Regis. Po jų 
pasirodė gyvieji poetai: ži
nomas poetas ir rašytojas 
Antanas Vaičiulaitis, jau
noji poetė Živilė Bilaišvtė, 
humoristas Aloyzas Baro
nas. ir disidentas Tomas 
V enclova.

Sekmadienį Poezijos die
nos užbaigtos poeto Tomo 
Venclovos paskaita: Lietu
vių poezija dabarties situa
cijoje. Poetas palygino lie
tuvių poeziją šiapus ir ana
pus Atlanto, nutautėjimo 
pavojus tėvynėje ir trem
tyje.

Poezijos dienų progra
mai labai sumaniai vadova
vo poetas Kazys Bradūnas. 
Rengė Jaunimo Centras.

žmonių į visas tris dienas 

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

rasite tik pas vieninteli 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

lankėsi labai gausiai ir tuo 
parodė susidomėjimą poe
zija ir poetais.

AUGA MIDLAND 
TAUPYMO BENDROVĖ

Gegužės pabaigoje Mid- 
land taupymo ir skolinimo 
bendrovės naujasis Mar- 
ųuette Parko skyrius, esan
tis 2627 West 69th Street, 
priešais parapijos bažnyčią, 
prašoko 3 milijonus dolerių 
indėlių.

Midland taupymo ir sko
linimo bendrovei vadovau
ja prityręs finansininkas 
adv. Frank Zogas ir kiti lie
tuviai direktoriai.

Midland taupymo ir sko
linimo bendrovės vadovybė, 
atidarydama naująjį sky
rių Marųuette Parke, atėjo 
vietos prekybininkams ir 
visiems gyventojams į pa
galbą ir sustiprino namų 
savininkų padėtį, žinant in- 
tensyvejantį spaudimą iš 
nepageidaujamos kaimvnis- 
tės, Midland taupymo ir 
skolinimo bendrovės vado
vybės ryžtas padėtį atlai
kyti spaudimą, žmonių bu
vo suprastas ir įvertintas .

Šiuo metu turimi Midland 
bendrovės indėliai jau pra
šoko 37 milijonus dolerių.

Vadovybė prašo ir toliau 
remti jos veiklą, o taupme
nas laikyti Midland taupy
mo ir skolinimo bendrovėje.

Skyriai yra: 4040 So. Ar- 
cher Avė ir 2657 West 69th 
Street, abu Chicago, III., o

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS

PASAULIO LIETUVIŲ
Jau prieš porą metų, tar

pininkaujant PLB valdybai, 
vyko pasitarimai tarp Ka
nados ir JAV Lietuvių Ben
druomenės valdybų apie di
desnių renginių, kurie iki 
šiol vykdavo Amerikoje, 
ruošimą Kanadoje talkinin
kaujant abiejų kraštų Lie
tuvių Bendruomenėms. Pa
galiau, pernai buvo galuth- 
nai nutarta ruošti penktąją 
Dainų šventę ir tuo pačiu 
Pasaulio LB seimą 1978 me
tais Toronte, Kanadoje. Nu
matyta šventė įgavo dar 
platesnio pobūdžio ir buvo 
pavadinta Pasaulio Lietu
vių Dienomis, kai Šiaurės 
Amerikos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Sąjun
gos vadovybė po tiesioginiu 
pasitarimų su PLB valdyba 
nutarė prisidėti prie LĘ 
renginių suruošdama pa
saulio lietuvių jaunimo 
sporto žaidynes.

Šiuo reikalus š. m. gegu
žės 21 dieną, Toronte įvy
ko organizacinio komiteto 
posėdis paruošiamiesiems 
darbams aptarti. Organiza
cinį komitetą sudaro: Ka
nados LB pirm. J. Simana
vičius, ŠALFAS S-gos pirm. 
P. Berneckas, PLJS pirm. 
G. Juozapavičiūtė, kun. P. 
Ažubalis, kun. J. Staškevi
čius, E. Čuplinskas, P. Dau
baras, S. Dargis, muzikas 
S. Gailevičius, V. Ignaitis, 
E. Kudabienė, dr. Sungaila 
ir J. Vaičeliūnas. Į posėdį 
iš Chicagos buvo atvykęs 
PLB valdybos vicepirm. R. 
Kasparas ir iš Baltimorės 
JAV LB kultūros tarybos 
pirm. J. Gaila. Organizaci
nio komiteto posėdyje buvo 
aptarti įvairūs busimųjų 
Pasaulio Lietuvių Dienų 
rengimo reikalai, bet ilgiau
siai sustota prie finansinių 
reikalų. Tas ypač aktualu 
Sporto Sąjungai, nes norint 
sudaryti galimybę į žaidy
nes atvykti lietuviams spor
tininkams iš įvairių pasau
lio kraštų, šventės tiesiogi
nių pajamų nepakaks. Ne- 

centras — 8929 So. Harlem 
Avė., Bridgeview, III.

Taupykite ir pinigus lai
kykite Midland Savings & 
Loan Assn.

Telefonai:
krautuvės: (312) 263-5826 
namu: (312) 677-8489 
_______ ________ /

DIENA KANADOJE
užteks šventės pajamų nei 
tolimesnių vietovių chorų 
kelionių išlaidų palengvini
mui. Į tai atsižvelgiant bu
vo nutarta Pasaulio Lietu
vių Dienų reikalu organi
zuoti aukų vajų Kanado
je ir Amerikoje. Prie LB 
apylinkių, talkininkaujant 
sporto klubams, bus suda
romi finansų telkimo komi
tetai ir visos Amerikoje ir 
Kanadoje surinktos aukos 
eis į bendrą organizacinio 
komiteto kasą: PLB seimui, 
Dainų šventei ir Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo žaidy
nėms paremti. JAV LB 
krašto valdyba jau yra da
vusi 2500 dol. ir Kanados 
LB paskyrusi 1500 dol. Dai
nų šventės reikalams. Iš šių 
pajamų yra išleistas ir dau
gumai chorų išsiuntinėtas 
Penktosios Dainų šventės 
Repertuaras, šiomis dieno
mis iš spaudos išėjo ir Jau
nimo Dainų Repertuaras, 
kuriame telpa septynios 
dainos: „Grąžinkit Laisvę 
— Br. Budriūno, Mūsų Die
nos — Viltenio, Vasara —
J. Bertulio, Dainuojanti 
Jaunystė — J. Gaidelio, Va
karinė Daina — St. Šim
kaus ir dvi liaudies dainos 
Oi, toli toli ir Tu Mano Mo
tinėle. Visi jaunimo chorai 
norintieji dalyvauti Penk
tojoje Dainų šventėje jau 
dabar turėtų registruotis 
Kanados LB krašto valdy
boje ir jiems bus atsiųstas 
Jaunimo Dainų Repertua
ras. Taip pat ir suaugusių
jų chorai, dar neužsiregis
travę ar negavę Penktosios 
Dainų šventės Repertuaro 
gali kreiptis į Kanados LB 
krašto valdybą: J. R. Sima
navičius, 175 Parkside Dr., 
Toronto, Ontario, Canada. 
Telefonas (416) 534-1274.

Juozas Gaila

GENERAL OFFICE
Openings available for qualified full 
time & part time clerks in our main 
office. Duties include typing, order 
processing, filing and phone work. 
If you are detail oriented

Call 216-881-3006, Ext. 66
Between II a. m. — 4 p. m. 

Mon. thru Fri. only.
(20-26)

PLASTI C 
INJECTION MOLDING 

FOREMAN or ASSISTANT 
Excellent opportunity for individual 
with heavy experience in custom in- 
jection molding for Mt. Cleinons area 
Plastic Manufacturer.

Call STAN DAWIDOWSK1 
313-791-3000

 (19-28)
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LŽS-gos Detroito skyriaus žurnalistai ir svečiai metiniame susirinkime gegužės 8 d. Sėdi 
iš kairės: Vladas Selenis, Vytautas Alantas, Alfonsas Žiedas, Stasys Garliauskas, Stasys Sli
žys ir Antanas Grinius. Stovi: Anelė Žiedienė, Robertas Selenis, Jonas Kriščiūnas, Natalija Šli- 
žienė, Antanas Sukauskas, Bronė Selenienė, Alfonsas Nakas ir Nemunis Žiedas.

Kazio Sragausko nuotr.

One in a senes of columns 
ansu/ering questions you ask 
about your eleetrie service.

Detroito lietuviai
—————— ANTANAS GRINIUS

MYKOLO L. BALČIŪNO 
NETEKUS

Pernai SLA Seime, Chi- 
cagoje buvo iškilmingai pa
gerbtas 90 metų sukakties 
proga 352 kuopos atstovas 
Mykolas Balčiūnas. Tada 
M. Balčiūnas buvo dar stip
rus, gerai jautėsi ir gerai 
atrodė, šiandien M. Balčiū
no jau nėra. Gegužės 28 d. 
Mt. Carmel ligoninėje užmi
go amžinu miegu.

Mykolas L. Balčiūnas gi
mė 1885 m. rugsėjo 29 d. 
Raguvos valse., Panevėžio 
apskr. Turėdamas tik 14 
metų išvyko į pasaulį lai
mės ieškoti ir apsistoja Mi- 
taujoje, Latvijoje. Ten įsto
jo į konditerijos mokyklą ir 
mokinosi ne tik duoną, bet 
ir tortus kepti. Išbuvęs tre
jus metus 1903 metais per
sikėlė į Rygą ir vietoje tor
tų ir duonos jau geležį šli
fuoja: mokinosi šaltkalviu.

1907 metais atvyksta į 
Ameriką ir apsigyvena 
Westemporte, Md., kur ra
do tik tris lietuvių šeimas 
ir 35 viengungius. Vėliau 
persikėlė į Thomas, W. Va., 
kur rado daugiau lietuvių.

1929 m. M. Balčiūnas per
sikėlė į Detroitą ir pradėjo

dirbti automobilių įmonėje 
iki išėjo į pensiją.

Gyvendamas Detroite va
dovavo 21 SLA kuopai ir 
jai sumažėjus su jos liku
čiais perėjo į 352 kuopą ir 
joje iki pat mirties ėjo iždo 
globėjo pareigas. Mykolas 
L. Balčiūnas dar vadovavo 
Socialdemokratų 116 kuopai 
ir buvo jos pirmininkas. 
Mykolas L. Balčiūnas pri
klausė dar ir kitoms orga
nizacijoms, buvo uolus pa
rengimų lankytojas ir ge
ras kalbėtojas. Mėgo spau
dą ir joje bendradarbiavo.

Mykolas Balčiūnas per
gyveno dvi žmonas, Liudvi
ką ir Oną. Su pirmąją išgy
veno 50 metų ir su antrąją 
11 metų. Liko nuliūdime 
pirmos žmonos trys sūnūs 
ir trys dukterys, 14 vaikai
čių ir 12 provaikaičių.

• Lietuvių Namų Drau
gija birželio 19 d. 12: 15 vai. 
Lietuvių Namuose šaukia 
jau tretįjį šiais metais na
rių susirinkimą. Du anks
čiau įvykę susirinkimai ne
pajėgė išrinkti šiems me
tams naujos valdybos, nes 
niekas nesutiko būti renka
mas. Paskutiniame susirin
kime išrinktoji nominacijos

komisija pristatys nomi
nuotus kandidatus būsima
jai valdybai. Susirinkime 
bus aptariamas ir Lietuvių 
Namų ateities reikalai. Su
sirinkimas svarbus ir kiek
vieno nario pareiga jame 
dalyvauti.

• Ramovės suvažiavime 
Chicagoje iš Detroito daly
vavo : Petras Bliūdžius, 
Juozas Leščinskas ir Vin
cas Tamošiūnas.

• Jaunimo stovykla Dai
nava susitvarkiusi ir pasi
ruošusi vasaros sezonui. Pa
daryta piknikautojams nau
jų stalų ir sutvarkytas van
dens tiekimas. Al. Bacevi
čius Dainavai padovanojo 
didžiulį varpą, kuriuo bus 
šaukiami užsiėmimams.

FOREMAN
SPRAY DEPARTMENT

Major manufacturer of consumer 
eleetronies located in Dalias, Taxas 
has immediate need for spray depart- 
ment foreman. Mušt have finishing 
experience, with plastics, spray la- 
quer, and capable of supervising ap- 
prox. 25 people. Inside permanent 
position. Company will pay reloca- 
tion expenses for successful condi- 
date. Call personnel collect:

214-337-4711
MORSE ELECTRO 

PRODUCTS 
3433 Morse Drive 

Dalias, Texas 75211
An Equal Opportunity Employer

INJECTION MOLDING
FOREMAN

K. Ar llluminating 
Company daro kg 
nors, kad išvystyti 
naujas galimybes 
elektros pagaminimui?
Taip. Mes tarp daugelio tų, kurie remia 
Eleetrie Power Research Institute tyrimo 
programos kooperavime. EPRI pastangos 
yra svarbus papildymas Valstybiniams ir 
industriniams tyrimams. Projektai apima 
saulės energiją, jos pakeitimą ir 
patalpinimą, pagerinimą žemės kuro ir 
geothermalinę energiją.
Ar jūs svarstote būdus mažinti

* kainas neturtingiems žmonėms ir 
gyvenantiems su Sočiai Security ir 
ribotom pajamom?

y^ Taip. Mes svarstome. CEI ir kitos 
elektros įmonės Ohio dalyvauja 
svarstymuose su klijentais, darbo 
grupėmis, Leage of Women Voters, 
socialogais ir ekonomistais. Mes tikime 
Ohio General Assembly galės išvystyti 
planą prieinamą visiems klijentams, 
pagrįstą atsakingu pagrindu.
Virš elektros laidų, tarp stulpų ir

* mano namo yra medžio šakos. Medis 
auga mano žemėje. Ar aš atsakingas 
už jų apkarpymą.

Į tokią padėti turėtų būti atkreiptas mūsų 
dėmesys. Skambinkite 623-1311 ir prašykit 
Consumer Services. Mūsų atstovas 
aplankys vietovę ii- informuos kas yra 
darytina. Medžio išlaikymo darbas, kurį 
atlieka Company tokioj situacijoje jums 
nieko nekainuos.
Aš ką tik persikėliau į senesnį namą.

* šviesos pritemsta ir TV vaizdas 
silpnėja, kada namo didesnės 
apyvokos mašinos įjungiamos. 
Ką aš turiu daryti?

Didžiajame Detroito tautybių baliuje gegužės 15 d. lietuvius 
reprezentavo abiturientė Asta Šepetytė. Nuotrauka iš Detroito 
abiturientų baliaus ”Kartą Pavasari”, balandžio 30 d., kur Asta 
pristatoma, kaip abiturientė. Jos palydovas, Saulius Anužis, 
taip pat abiturientas. Pristatymo ceremonijų pravedėjai — Da
lia Gilvydienė ir Andrius Butkūnas. J. Preibio nuotr.

FOR AFTERNOON SHIFT 
MUŠT HAVE MINIMUM 2 YEARS 

EXPER1ENCE. TOP BENEF1TS.

CALL FOR APPOINTMENT

313-756-9015
Between 8:30 a. m. to 4:30 p. m.

(24-33)

TOOL ROOM FOREMAN 
for supervising the building and 
maintaining of small progressive dies 
in 50 man stamping plant.

CALL OR APPLY
PORTLAND PRODUCTS

340 LYONS ROAD 
PORTLAND. MICH. 43875 

517-647-4191
(22-24)

WANTED AT ONCE JOURNEYMEN 
ENGING LATHE OPERA TOKS
Mušt be able to sėt up work frorn 

w Blue Prints & Close Tolerance. Good 
working conditions, good fringes, air 
conditioned shop.

APPLY IN PERSON 
STURGIS TOOL & DIE

313 SUSAN CTm 
STURGIS, MICH. 49091 

(22-31)

y^ Skambinkite 623-1311. Prašykit Consumer
* Service. Jūsų problema gali būti laiduose. 

Mes su malonumu patikrinsime ir 
patarsime ar problemos sutvarkymui 
reikalingas elektrikas.

Jeigu jūs turite klausimu ar norėtumėte 
daugiau, gauti informacijų kuriuo nors iš 
šių klausimu, mes norėtume jus išgirsti, 
tik parašykit: Talking It Over, Box 5000, 
Cleveland, Ohio 44101. Kadangi mes 
norime, kad jūs žinotumėte.

The 
llluminating 
Company



Nr. 24 — 12 DIRVA 1977 m. birželio 16 d.

DEVELOPMENT 
MACHINIST

EXCELLENT OPPORTUNITY FOR 
AN EXP. MACHINIST W1TH MODEL 
MAKING AND PROTYPE FABRICA- 
TION EXP. TO ASSIST JN NEW 
PRODUCT DEVELOPMENT. MUŠT 
MAKE OWN SET-UPS AND DO 
CLOSE TOLERANCE WORK FROM 
BLUE PRINTS. THIS IS A SALA- 
RIED POSITION WITH FULL COM
PANY BENEFITS AND FREE PARK- 
ING. 1F 1NTERESTED PLEASE 
CALL:
R. HIMMAN EMPL.OYMENT MGR.

216-451-5200, ext. 213

The Weatherhead 
Co.

300 East 131 Street 
Cleveland, Ohio 44108

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

EXPERIENCED
FIXERS

WANTED
Large diameter knitting machine me- 
chanics needed. Plenty of overtime, 
excellent fringe benefits, steady wor): 
assured. Double knit background a 
definite asset.

CONTACT ED. HERRING

AMTEX, INC.
P. O. BOX 1475 

CLEVELAND, Tenn. 37311 
615-479-5491

(23-29)

CLERK
Typing inventory control, good with 
figures. Diversified duties with fast 
growing company. Good starting sa- 
lary & benefits. Car necessary for 
your transportątion. If you want to 
grow with us call 228-4010. (18-24)

WANTED lst CLASS 
MAINTENANCE 

MECHANICS 
WITH LIFT TRUCK EXPERIENCE 

ALSO 
JOURNEYMEN 

MILLWRIGHTS 
Experiepčėd in general industrial 
plant maintenance and repair of 
equipment. Good hourly rate W1TH 
PLENTY OF OVERTIME. Fully paid 
hospitalizs r>lns rth-”- benefits.

APPLY IN PERSON
Betvveeii i a. m. auu 2 p. m.

ALUMINUM SMELTING & 
REFINING CO. 

5463 DUNHAM RD. 
MAPLE HE1GHTS. OHIO 

(21-30)

WANTED 
W00DW0RKERS 

FOREMEN-SUPERVISORS
Also machine set-up, machine feeders, 
off-bearers, operators, sawyers saw- 
filers etc. for xpanding dimesion 

plant at Vicksburg, Mississippi.
WR1TE TO:

ANDERSON-TULLY CO.
ATT. MR. L. G. HATAWAY 

P. O. Box 28
Memphis, Tenn. 38101

(22-31)

IMMEDIATE OPENINGS FOR:
1ST CLASS SKILLED

MACHINE OPERATORS
Be able to sėt 'up work from blue 
prints and elosę.'. tolerance, with ex- 
perience on numerically controlled 
vertical turret lathes. 2nd & 3rd 
shifts. Call or write P. OSBORN,

GRAY TOOL CO.
7135 Ardmore

Houston, Texas 
713-747-1240

An Equal Opportunity Employer 
(17-26)

BRIDGEPORT 
OPERATORS

F1RST CLASS ONLY. SMALL DE- 
TA1L WORK. NEW MACH1NES 

W1TH D1GITAL READ OUTS.
TOP WAGES ALL BENEFITS. 48 

HOURS MINIMUM REQU1RED.

AQUARIUS 
RECREATIONAL 

INC.
20230 SHERWOOD 

DETROIT, MICH. 48234 
313-366-2301

(23-26)

WANTED AT ONCE JOURNEYMEN 
BRIDGEPORT OPERATORS 

and
ALL AROUND MACHIN1STS 

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

Retirees welcome.
Steady work. Union Scale, all fringe 
benefits. Apply to:

WESTWOOD TOOL CO. 
81235 Weaver, Detroit, Mich. 48228 

(23-29)

WORCESTER

ŽUVUSIEMS 
KOVOTOJAMS Už 

LIETUVOS LAISVĘ
Dr. Vinco Kudirkos šau

lių kuopa paskatinta šv. 
Kazimiero parapijos klebo
no kun. A. Miciūno imasi 
iniciatyvos šios bažnyčios 
šventoriuje Worcesteryje 
pastatyti paminklą Worces- 
terio lietuvių vardu kuris 
bus dedikuotas visiems žu- 
vusiems kovotojams už Lie
tuvos laisvę. Kovotojo var
das pavartotas plačia pras
me neapsiribojant vien šių 
laikų didvyriais, bet prisi
mename ir tuos, kurie dėl 
laisvės kovojo ir senojoj is
torijoj. Kiek ten gražių pa
vyzdžių. Pilėnai ir dabar 
visus jaudina,.

1864 m. sukilimo kovoto
jas T. Dolevskis rusų sušau
dytas Vilniuje pasakė: 
„Mylėjau savo Tėvynę, ko
vojau ir man malonu už 
ją atiduoti savo gyvybę.’’ 
Kiek žuvo ištremtų Į Sibi
rą už maldaknygę, lietuviš
ką spausdintą ar gyvą žodi.

1918 m. kada Lietuva kė
lėsi laisvam gyvenimui sa
vanoriai kūrėjai pirmieji 
sudėjo didžiausią kraujo 
auką ant Tėvynės laisvės 
aukuro. Pirmasis jų — P. 
Lukšys.

Kariai — jie visi savo 
krauju užtikrino Lietuvai 
Nepriklausomybę. Pirmoji 
karininkų auka už tautos 
laisvę — A. Juozapavičius.

Laisvoji Lietuva išaugi
no Šaulių Sąjungą, šauliai 
žygiavo šalia kariuomenės. 
Jie buvo pirmieji kariuome
nės padėjėjai pavojaus at
veju.

1940 m. Kremliau tankai 
sunaikino Lietuvos Nepri
klausomybę. Naujos kraujo 
aukos dedamos už Lietuvos 
laisvę, ne tik raudonųjų, bet 
ir rudųjų okupacijų metais.

1944 m. vasarą viską nai
kinančios hunų gaujos ant
rą kartą grįžta į Lietuvą. 
Vėl daugelis, o jais pasekė 
ir jaunimas, išėjo ginti Lie
tuvą nuo okupanto teroro ir 
gynė 10 metų, nežiūrint, 
kad daugelio išniekinti kū
nai gulėjo miestų aikštėse. 
Priešas įveikė partizanų pa
sipriešinimą, bet jų pralie
tas kraujas už laisvę ir 
šiandien ugdo gimtojoje že
mėje naujus kovotojus: R. 
Kalanta, M. Tumonis ir tūk
stančiai kitų. Tarpe jų, kaip 
anais laikais, taip ir dabar 
rykiuojasi dvasiškija. 1947 
m. komunistų sušaudytas 
vyskupas Borisevičius. 1953 
m. Vladimiro kalėjime nu
kankintas arkivyskupas M. 
Reinys.

Jų visų garbei ir atmini
mui bus pastatytas šis pa
minklas. Jis primins laisvo
jo pasaulio lietuviams visus 
žuvusius kovotojus ir pa
skatins tęsti kovą už Lietu
vos laisvės atgavimą. O pa
vergtiesiems mūsų broliams 
Tėvynėje bus naujos vilties 
žiburys.

Vieni mes be Jūsų lais

vojo pasaulio lietuviai fi
nansinės paramos neįsteng
sime paminklą pastatyti. 
Todėl kreipiamės į Jus or
ganizacijų vadai ir asmeniš
kai į Tave broli, sese lietuvi 
suteik auką šiam kilniam 
tikslui. Nė viena auka ne
bus per maža ar per didelė. 
Visos atskaitomos nuo fede- 
raliniu mokesčių. Siųskite: 
Lithuanian Memorial Fund, 
c/o St. Casimir’s Church 
Rectory, 41 Providence St., 
Worcester, Mass. 01604.

Komitetas

CAPE COD
NAUJA LB VALDYBA
LB Cape Cod Apylinkė 

gegužės 18 d. visuotiname 
susirinkime išsirinko naują 
valdybą, kuri jau pasiskirs
tė pareigomis: pirmininkas 
E. Bliudnikas, vicepirmi
ninkas E. Jansonas, sekre
torius B. Jucenienė ir iždi
ninkas A. Vieškalnis.

Susirinkimą atidaręs pir
mininkas M. Biliūnas pa- 
reiškė, kad nuo Apylinkės 
įsikūrimo 1974 m. senoii 
valdyba jau pavargo, todėl 
turi būti renkama nauja 
valdyba.

Jis trumpai ir suglaustai 
paminėjo per tą laiką nu
veiktus darbus ypač didelį 
pasisekimą turėjusią tauto
dailės parodą ir gintaro bei 
medžio darbo išdirbinių pa
rodą čia Cape Cod ir antrą 
kartą Stonehill College, 
Easton, Mass., kur Apylin
kė atstovavo lietuvius 200 
metų konferencijoje apie 
etninių grupių įnašus į JAV 
gyvenimą.

Iždininkė E. Mineikienė 
perskaitė finansinę apy
skaitą, pasidžiaugdama, kad 
Apylinkė nėra nė vieno lie
tuvio, kuris nebūtų apsimo
kėjęs solidarumo mokesčio.

Revizijos komisijos pir
mininkas St. Mineika per
skaitė revizijos aktą kon
statuodamas, kad ir sekre
toriaus vedami susirašinė
jimai ir iždininkės pajamos 
ir išlaidos yra teisėtai užpa- 
jamuotos su atitinkamais 
dokumentais ir užgyrė vi
sus už gerą knygų vedimą 
ir puikų apylinkės tvarky
mą.

Visi pranešimai buvo 
vienbalsiai priimti ir iš
reikšta padėka valdybai.

Po susirinkimo visi buvo 
pavaišinti pačių ponių iš
keptais pyragaičiais ir ka
vute. Visi pakilia nuotaika 
dėkojo senajai valdybai už 
puikią organizaciją ir lin
kėjo naujai išrinktajai ge
riausios sėkmės. (k)

NURSE—LPN. Nursing home for re- 
tarded children requires LPN on 
3-11 shift. Alternate vveekends free. 
Top salary and benefits. Lansdale 
Area. Call 215-699-3549 for inter- 
view appt. between 1 1 a.m. and 5 

p. m. (17-25)

GLIARANTEED 
guardian memorials

^Euclid MEMORIALS^—J
455 East 200th Street • Euclid, Ohio • Phone:481-5700

• Pulk. Mykolo Kalmanto 
antkapis buvo pašventintas 
Šv. Kazimiero Lietuvių ka
pinėse Chicagoje. Velionis 
Lietuvoje buvo šaulių S-gos 
viršininku. Jo laidotuvėmis 
ir antkapiu pastatymu rū
pinosi Vytauto Didžiojo 
šaulių rinktinė ir L. K. V. 
„Ramovė” Chicagos sky
rius.

• Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės visuotiname susi
rinkime išrinktas Garbės 
Teismas: pirm. teis. Algir
das Budreckas, nariai dail. 
Jonas Tričys ir Felicija Gu
revičienė.

• Lietuvių Teisininkų 
draugijos Chicagos sky
riaus valdybą sudaro: pirm, 
teis. Algirdas Budreckas, 
sekr. Pranas šulas, ižd. Pet
ras Jokubka, nariai — Mi
kas Nagys ir Jonas Vasai- 
tis.

• LB Palm Beach Countv 
apylinkės valdyba sporti
ninkams paremti iš savo 
kuklių lėšų paskyrė 25 dol.

• JAV LB Tarybos suva
žiavimas įvyks š. m. birželio 
18-19 dienomis Clevelande.

TOOL AND DIE MAKER 
NIGHT SHIFT 

Top noteh. All others need not applv. 
Non defense orinented, ait condi- 
tioned plant, excellent fringe benefits, 
competitive salary. Apply in person. 

THORSEN TOOL CO. 
2527 Willowbrook Rd. 
Dalias, Texas 75220 

Or Call 214-350-8671 for apointment 
An Equa) Opportunity Employer M/F 

(20-23)

WANTED 
EXPERIEMCED OPERATORS 
Heavy Steel Plale Brakes and Rolls 
Permanent 57 hour work week. No 
age limits. 69 year old Firm. Write 

HOUSTON BLOW PIPE & STEEL 
PLATE WORKS, Box 1692 Houston, 
Texas 77001. (20-29)

DIE REPAIRMAN
1ST SHIFT 

PROGRESSIVE D1ES
Hourly Rate and Fringes

216-267-5204
BETWEEN 8 A. M. to 4 P. M.

(2l-24>

WANTED EXPERIENCED 
COLD DRAWN STEEL MILL 

Needs experienced operators capable 
of set-ups and complete handling of 
combined drawing machine. Excellent 
salary and all fringe benefits.

BARNABO STEEL CORP.
8455 Ronda Drive, 

Canton, Mich. 48187 
West of Haggerty, South of Joy

. KALVIS
Prityręs rankinio ir elektrinio kūjo 

naudojime įvairių dalykų ir metalo. 
Labai gera galimybė senoje firmoje. 
Tiktai dienomis. Pastovu. Daug 
priedų.
ROSE METAL INDUSTRIES, 

INC.
1536 EAST 43RD CTREET 

CLEVELAND. OHIO
(216) 881-3355, ar vakare 371-2025

(23.-24)

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

LATVIAN ROOFING
Telefonas (216) 521-2182

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

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

CLEVELANDO 
PARENGIMŲ 

KALENDORIUS

• BIRŽELIO 19 D. Pensi- 
nin Klubo Joninių gegužinė 
prie ežero.

• BIRŽELIO 26 D. Kar. Juo
zapavičiaus šaulių kuopos ge
gužinė prie ežero.

• LIEPOS 10 D. gegužinė 
DMNP parapijos sodely. Ren
gia LKM S-ga.

• LIEPOS 17 D. Dirvai pa
remti gegužinė. Rengia ALT 
S-gos Clevelando skyrius.

• LIEPOS 24 D. Žalgirio 
šaulių kuopos gegužinė.

• RUGSĖJO 1-4 D.D. Atei
tininkų IX kongresas Cleve
lande.

• RUGSĖJO 10 D. Tautos 
Šventės minėjimas. Rengia LB 
Clevelando Apylinkės Valdy
ba.

• RUGSĖJO 11 D. Šiluvos 
Marijos metinė šventė šv. Jur
gio lietuvių parapijoj.

• RUGSĖJO 24 D. Antro 
kaimo spektaklis. Rengia Li
thuanian Civic Club.

• SPALIO 1 D. Lietuvių 
Klubo premijos 1000 dol. įtei
kimo balius.

• SPALIO 15 D. Hamiltono 
šaulių teatro vaidinimas Dievo 
Motinos Nuolatinės Pagalbos 
parapijos salėje. Rengia Žalgi
rio šaulių kuopa.

• SPALIO 22-23 D. Baltuo- 
nio kūrinių paroda Dievo Mo
tinos Nuolatinės Pagalbos pa
rapijos salėje. Rengia Korp! 
Giedra.

• LAPKRIČIO 12-13 D. Lie
tuvių Dienos Clevelande. Ruo
šia LB Clevelando Apylinkė.

• LAPKRIČIO 24 D. Kris
taus Karaliaus Šventės minė
jimas DMNP parapijoje.

AGRICULTURAL 
WORKERS

$2.50 PER HR. GUARANTEE

Our recent expansion program re- 
quires additional harvesters to pick 
our mushrooms. Under our guarantee 
plūs incentive prbgram, we will pay 
you $2.50 per hour during our train- 
ing program designed to enable you 
earn in excess of $3.00 per hour. 
Our eurrent harvesters under this 
program earn $2.75-$4.00 per hour.

This is a new incentive program, 
which combined with our group in
surance program, provides an attrac- 
tive full time agriculture employment 
opportunity.

Please apply in person daįly, 8:00 
a. m. 5:00 p. m. at our VALMEYER 
PERSONNEL OFFICE.

CASTLE & COOKE 
FOODS

VALMEYER, ILL 
618-935-2295 or 2282

Equal Opportunity Employer 
(19-28)

Meiuimeith x^.RY
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