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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

SANTYKIAI SU MASKVA
Detente keičiant nauju terminu - ’Linkage’

Kodėl Arthur J. Gold- 
berg, vyr. JAV delegatas 
Belgrado k o n f erencijoje, 
staiga nusileido ir sutiko su 
baigiamuoju komunikatu, 
kuriame nė žodžiu nėra pa
minėtos žmonių teisės? At
sakymas gali būti tik toks, 
kad taip jam buvo įsakyta 
iš Washingtono. čia, matyt, 
galvota, kad geriau tęsti 
žaidimą dėl Helsinkio Akto 
principų negu jį, pasinaudo
jus tokia gera proga, visai 
nutraukti. Be to, leidžiant 
čia formaliai laimėti sovie
tams, tikimasi jų nuolaidu
mo kitur.

Reikalas toks, kad sovie
tai pravedė sėkmingą kari
nę operaciją Afrikos Rage. 
Toji operacija gali padaryti 
didelės įtakos į visos eiles 
valstybių valdančių sluoks
nių galvoseną. Tiesiogiai 
JAV čia kaip ir neturi jo
kio preteksto įsikišti. For
maliai Somalija laikytina 
agresorium, nes jos kariuo
menė kaunasi Etijopijos te
ritorijoje — tokiu būdu so
vietai tik padeda atmušti 
agresiją! Dėl tos pačios 
priežasties, JAV ne tik pa
čios neduoda Somalijai jo
kios karinės pagalbos, bet 
ir neleidžia tai padaryti 
Saudi Arabijai, Iranui ir 
Egiptui, kurios visos neno
ri turėti sovietų lizdų savo 
pašonėse. Negalėdamos nie
ko padaryti tiesiogiai, JAV 
gali šį tą pasiekti netiesio
giai. Prezidentas Carteris, 
pavyzdžiui, įspėjo sovietus, 
kad senatas gali atsisakyti 
ratifikuoti sutartį dėl stra
teginių ginklų apribojimo

VASARIO 16 PAMINĖTA SLA CENTRE

Š. m. vasario 26 d. Susivienijimas Lietuvių Amerikoje, savo 
patalpose New Yorke, suruošė Vasario 16 d. minėjimą. Ta pro
ga pagrindines kalbas pasakė Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, 
VLIKo pirmininkas dr. V. K. Valiūnas ir Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje prezidentas P. Dargis. Atidarymo žodį tarė SLA se
kretorė G. Meiliūnienė. Į minėjimą prisirinko pilna salė ŠIA 
veikėjų ir jų svečių. Nuotraukoje iš kairės: SLA prezidentas P. 
Dargis, VLIKo pirmininkas dr. V. K. Valiūnas, Lietuvos gen. 
konsulas A. Simutis ir L.T.S. pirmininkas A. Sperauskas. Jie 
visi yra SLA nariai. C. Binkius nuotr.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
(SALT II). Opozicijos va
das senate JJoward Baker 
(Tenn. rep.), kalbėdamas 
per televizijos Issues and 
Ansvvers programą ragino 
tai padaryti visai atvirai. 
Pati administracija turėtų 
atvirai pasakyti, kad dery
bos suspenduojamos iki pa
aiškės situacija Afrikoje.

Tokia operacija vadina
ma LINKAGE ir spaudoje

SOVIETU EKONOMINES GALIOS
RIBOS

Pastaraisiais metais sis- 
tematingai niekinama Ame
rikos valstybės žvalgybos 
agentūra, ČIA, vis dėlto nu
veikia svarbių informacini ii 
darbų, nuolatos tiekdama 
davinių iš sovietinio bloko 
slaptybių. Vasario vidury, 
Jungtinis kongresinis eko
nomikos komitetas gavo 
ČIA reportą apie SSSR eko
nomikos zigzagus.

Šis rūpestingai ištyrinė
tas pranešimas nuogais 
skaičiais parodo SSSR eko
nomikos pobūdį, jos orien
tyrus, bazes ir perspekty
vas.

Sovietų visuotinis gamy
binis kapitalas išimtinai 
skiriamas pagrindinėms in- 
vestacijoms. Per 30 G ka
pitalo visiškai išraunama iš 
produkcijos ir skiriama ga
mybiniam fondui, ši politi
ka sukelia didžiulių sunku
mų šalies gyvenime, gyven- 

vyksta nemažos diskusijos 
apie jos reikalingumą ir ga
limybes. Carteris kol kas 
grasino tik netiesiogiai. Gir
di, ne aš, bet kongresas pa
darys tai ir tai. Sovietai, 
aišku, jokios LINKAGES 
nepripažįsta, nes jiems šiuo 
momentu ji nereikalinga. 
Amerika tačiau kito kelio 
neturi už tat ir nusileidimą 
Belgrade sunku išaiškinti 
kitaip, kaip pasiūlymą vie-

(Nukelta į 2 psl.)

RIMAS DAIGŪNAS

tojų buityje. "Statant ko
munizmą’’ viskas eina į ka
žin kokius iliuzorinius fon
dus, kurie tolimoje ateityje 
sugražinsią investa c i j a s 
ekonominiu šalies klestėji
mu. Iliuzorinė politika ne
buvo pagrįsta realybe. Ver
žimasis 3054 šalies gamy
binio potencialo įdėti į ga
mybinių įtaisų, kaip ir už
šaldytą šiai dienai, sritį, 
buvo pagrįstas tariamai ne
išsenkamais šalies rezer
vais.

Čia sovietinė ekonominė 
struktūra sulaukė nesėk
mės. Gamybiniai SSSR re
zervai, kaip ir kiekvienos 
šalies, nėra neišsenkami. Jų 
pabaiga jau lipa ant spran
do.

ČIA komunikatas skel
bia: "Mes galvojame, kad 
Sovietų Sąjunga įeina į ga
mybinių galimybių mažini
mo periodą dėl mažėjančio 
esminių gėrybių tiekimo, 
ypatingai alyvos-naftos lau
ke ir dėl mažėjančio darbo 
jėgos atsargų kiekio."

Todėl, išvadą daro prane
šimas — skaičiuodama sa
vo bendrąjį produkcijos in
deksą, SSSR išdidžiai skel
bė jį esant apie 554 ; dekadą 
vėliau, dabar, tas indeksas 
nukrito iki 3,7%.

Tai ekonomikos specialis
tų kalba. Pagal tą statisti
kos davinių mišrainę spe
cialistai tvirtina, kad 1980 
metais ekonominės ir ener
gijos galių mažėjimas iš
šauks soviętijoje didelį ga
mybos atoslūgį.

Visa tai sueina su labai 
optrimistiškais ir gana pri
mityviai s u k o n struotais 
Aleksandro Štromo tvirtini
mais, esą SSSR galas jau 
netoli, jau už kampo. Taip 
svečias iš Anglijos įtikino 
VLIKo seimo delegatus. 
ČIA pranešimas bazuotas 
ekonomikos baze. A. Štromo 
mesijaniški tvirtinimai bu-

Baltijos valstybių konsulai Kanadai prie Parlamento Rūmų 
Ottawoje. Iš kairės: Latvijos konsulas dr. E. Upenieks, Lietuvos 
gen. konsulas dr. J. Žmuidzinas ir Estijos gen. konsulas I. 
Heinsoo.

Pabaltijo valstybių konsulai 
Kanados parlamente

Vasario 28 d. Kanados Atstovų 
Rūmų narys dr. S. Haidasz, baltų 
bičiulis, suruošė Parlamento Rū
muose vakarienę Pabaltijo valsty
bių konsulams Toronte pagerbti. 
Be jų, šiame priėmime dalyvavo 
senatorius P. Yuzyk, vienas Užsie
nių reikalų ministerijos patarėjas, 
skaitęs paskaitą apie Belgrado 
konferenciją, KLB pirmininkas J. 
Simanavičius, J. Danys, keli se
natoriai ir Atstovų Rūmų nariai. 
Kokteilio metu atsilankė užsienio

vo atremti į... idėjinį kom
partijos bankrotą.

Neužmirštame, tačiau, 
kad optimizmas politikoje 
yra vienas iš klastingiausių 
patarėjų. Kad ir labai res
pektuodami ČIA pranešimą, 
galime kelti klausimą — 
juk SSSR statistika nėra 
tikra! Tai vadinamųjtj "Po- 
temkino kaimų" aprašymai. 
ČIA pranešimas nurodo šal
tiniais esančius nuošalėje 
tyrimo centrus (outside re- 
search centers).

1976 metais Sovietų Są
junga stovėjo alyvos pro
dukcijos zenite: gamino 10 
milijonii statinių per dieną. 
Vėliau produkcija^ pradėjo 
mažėti. Milžiniški sovietų 
į s i p a reigojimai degalais 
remti Vakarų Europos sa
telitus gerokai mažina ga
mybinį SSSR potencialą. O 
sovietai turi dar rūpintis 
eksportu, kuris atneša į jų 
visad alkaną iždinę kietos 
valiutos. Sovietai tiesiog

(Nukelta į 4 psl.) 

reik, ministeris d. Janieson, ilgo
kai pasikalbėjęs su svečiais.

Po vakarienės konsulai buvo vie' 
no senatoriaus palydėti į Senatą ir 
pasodinti gubernatoriaus ložėje. 
Jie buvo pristatyti senatoriams, 
pažymint, kad Kanada nepripažįs 
ta Pabaltijo valstybių inkorporavi
mo į Sovietų Sąjungą.

Kitą dieną, kovo 1, įvyko jau tra
dicija tapusi Ottawos Parlamento 
Rūmų salėje šeštoji baltų vakaro
nė ‘Baltic Evening - Soiree balte’ 
vadinama. Nuo kiekvienos baltų 
tautybės dalyvavo po 25 asmenis. 
Kiti (apie 150) garbės svečiai: fed. 
ministeriai, parlamentarai, amba
sadoriai, konsulai, žurnalistai, 
tarp kurių ir T.Ž. red. dr. P. Gai
da. Paminėtinas ir nuncijaus, 
JAV-bių, Vokietijos ir Graikijos 
ambasadorių dalyvavimas. Lietu
vos gen. konsului dr. J. Žmuidzi- 
nui teko garbė sėdėti už stalo su 
nuncijumi B. Palmas ir Senato pir
mininke R. Lapointe.

Atidaromąją kalbą pasakė dide
lis baltų draugas, vakaro globos 
komiteto pirmininkas, senatorius 
P. Yuzyk, o pagrindinę - Kanados 
Krašto apsaugos ministeris B. 
Danson, kurio senelis yra gimęs 
Vilniuje. Baltus sveikino ir Atsto
vų Rūmų narių konservatorių va
das W.B. Baker - savo, socialde
mokratų ir opozicijos lyderio Clerc 
vardu.

Meninėje dalyje iš lietuvių pu
sės dainavo solistė G. Čapkauskie- 
nė, muz. J. Govedui akomponuo- 
jant. Ji palydėta ilgais plojimais.

Uždaromąją kalbą pasakė KLB 
pirm. S. Simanavičius.

Šio gražaus vakaro, kaip ir pen
kių ankstyvesniųjų, parengimo 
ašis - tai otaviškis inž. J. Danys ir 
didžioji talkininkė p. J. Danienė.
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DOLERIO VERTĖ UŽSIENYJE KRINTA DĖL NEPASITIKĖJIMO CARTERIU - PO ETIJOPIJOS 
DUONA DĖL RHODEZIIOS UKMO IR... NORIMA IĮ GERIAU ATIDUOTI IŠ ANKSTO 

- DEGINO PRESTIŽAS KRINTA AMERIKOJE IR IZRAELYJE.
Prezidentas Carteris turi daug 

rūpesčių ne tik užsieniuose, bet ir 
namie. Visų pirma angliakasiai at
metė naujos sutarties pasiūlymą, 
kuriuo jiems algos būtų per 3 me
tus pakeltos 37%. Vidutiniai ang
liakasys uždirba $10.25 į valandą, 
be to, jis galėtų gauti $475 į mėne
sį pensiją, gautų nemokamą gyvy
bės draudimą iki $12,000 (dvigu
bai nelaimės atveju), dalį sveika
tos draudimo ir t.t. Iš to reiktų pri
leisti, kad ką nors panašaus, bet 
ne mažiau, jie gaus ir po dabarti
nės Taft-Hartley įstatymu numaty
tos 80 dienų pertraukos. Tiesa, 
darbo našumas kasyklose paskuti
niu metu buvo gerokai kritęs, ta
čiau ir su nauju atlyginimu jo ne
galima pakelti tiek, kad jis patei
sintų tokį didelį atlyginimo padi
dinimą. Angliakasių pavyzdžiu ir 
kitos unijos reikalaus tiek pat pa
kelti atlyginimą. Pereitais metais 
atlyginimas buvo pakeltas viduti
niai tik 8%. Atmetus darbo našu
mo padidėjimo nuošimtį, darbo at
lyginimas buvo pakeltas tik 6%, 
kas maždaug atitiko infliacijos 
spartai. Jei šiais metais ir kitos 
unijos, kurioms ateis laikas nau
jiems kontraktams, išreikalaus pa
našiai kaip angliakasiai - t.y. 12% 
į metus, toks pakėlimas be abejo 
bus dideliu paskatų infliacijai.

•
Tuo tarpu doleris užsieniuose 

smarkiai krinta. Jau buvo dienų, 
kada už dolerį negalėjai gauti nė 
dviejų Vokietijos markių. Nuosta
biausia, kad tai vyksta tuo metu, 
kada JAV ūkis, aplamai imant, ro
do nuolatines gerėjimo žymes. 
Ekspertai nurodo, kad viena svar
biausių dolerio kritimo priežasčių 
yra didelis JAV prekybos su užsie 
niais deficitas, pereitais metais 
siekęs per 27 bilijonus. Kaip žinia 
senatas vis dar nepriėmė energi
jos įstatymo, kuris jau atstovų rū
mų buvo gerai atskiestas. Tokiu 
būdu administracija dar vis netu
ri įstatyminių priemonių smarkiau 
kibti į energijos bylą. Tai, žinoma 
pateisina dolerio vertės kritimą, 
tačiau tik iš dalies. Pagrindinė do
lerio smukimo priežastis yra pasi
tikėjimo Jungtinėmis Amerikos 
Valstybėmis stoka. Skaičiuojama, 
kad užsieniuose plūduriuoja 300 
bilijonų dolerių. Kai jų savininkai 

Turint galvoje angliakasių streiką, Įdomu prisiminti kitų 
kapitalistinių kraštų atlyginimus. Priskaitant atostogas, Įmokė
simus į pensijų fondus, sveikatos draudimą ir t.t. šiuo metu 
daugiausia uždirba Vakarų Vokietijos darbininkas — netoli 9 
dolerių už darbo valandą fabrike. JAV yra septintoje vietoje su 
maždaug 7,5 dol. Tai buvo pereitų metų pabaigoje, pagal gruo
džio 14 d. buvusį kursą.

sugalvojo bent dalį jų pakeisti į 
vokiečių markes, japonų jenas ir 
Šveicarijos frankus, dolerio vertė 
turėjo kristi.

Žinia, dolerio kritimas turi ir ge
rą pusę. Taip, pavyzdžiui, perei
tais metais į JAV pasižmonėti at
važiavo net 390,000 vokiečių. Už
sieniuose Amerikos prekės pasi
darė pigesnės, o importuotos į 
JAV prekės turėjo pabrangti. Ta
čiau tos geros pusės vaisiai nebus 
labai ilgam. Naftos gamintojai 
jau dabar nori pakelti kainą už naf
tą, kas save keliu smarkiai padi
dins prasidėjusį finansinį chaosą.

Grįžtant prie užsienio reikalų... 
Newsweeek pereitą savaitę net vir
šelyje skelbė: Moscow Tests Car- 
ter. Jei ‘linkage’ politika sovietų 
neišgąsdins, ką jie, ‘sutvarkę’ 
Etijopiją, toliau darys? Beje, to 
savaitraščio žiniomis, už ‘linkage’ 
esąs Brzezinskis, tuo tarpu Valsty
bės Sekretorius Vance, ambasado
rius Young ir kai kurie Valstybės 
Departamento aukšti pareigūnai 
abejoja, ar sovietai, įsitvirtinę Af
rikos Rage, ko nors išsigąs. O jei 
taip, jų akys greičiausiai nukryps į 
Rhodeziją. Ten min. pirm. Ian 
Smith susitarė su trim nuosaikiais 
juodųjų vadais dėl valdžios perlei
dimo juodiesiems. Pereinamuoju 
laikotarpiu aukščiausias valdžios 
organas bus visų keturių susitaru
sių taryba, kuriai pirmininkaus 
kiekvienas jų iš eilės. Kitais me
tais jau negirdėsime nieko apie 
Rhodeziją - vitoje jos bus Zimba- 
vija, kurioje baltieji dar 10 metų 
turės kai kurių pirmenybių, kas 
garantuos daug tvarkingesnį val
džios perdavimą. Ironiška, kad 
anglų-amerikiečių planas numatė 
į valdžią tuojau įvesti komunisti
nius partizanus, kurie savo bazes 
turi Mozambique ir kaimyninėje 
Zambijoje. Tie tačiau nenori su 
valdžia niekuo dalintis. Atrodo, 
kad Smitho susitarimas turi dide
lės juodųjų daugumos pritarimą, 
ir jei partizanai negaus -pagalbos 
iš svetur, jų sąjūdis turėtų išnykti. 
Tai tačiau nesutinka su Sovietų Są 
jungos ir Kubos interesais. Įrodę 
savo pranašumą Etijopijoje, jie 
puls ‘tvarkyti’ Rhodeziją. Toji ka
riškai, palyginti, yra gana stipri, 
bet ilgainiui padėtis gali pasikeis

ti. Už tat, nors D. Britanijos užsie 
nio reikalų ministeris dr. Owen 
yra linkęs palaukti ir pažiūrėti, 
kaip Smithui toliau seksis, mūsų 
Andrew Young ragina Washingto- 
no administraciją susitarimo ne
pripažinti, bet spausti, kad būtų 
priimti partizanai. Kitaip vistiek 
nebūsią taikos. Tai primena britų 
Jugoslavijos baltųjų partizanų iš
davimą raudoniesiems, kurių va
das Tito pereitą savaitę iškilmin
gai buvo priimtas prezidento Car- 
terio. Tiesa, Tito nėra Maskvos 
pavaldinys, tačiau kas bus po jo 
mirties? Ar komunistinė Jugosla
vija vėl negrįš į Maskvos glėbį, 
ypač jei JAV toliau silpnės?

Šią savaitę Washingtone viešės 
Izraelio min. pirm. Begin, kurio 
populiarumas ne tik JAV, bet ir 
pačiame Izraelyje yra kritęs. Jo at
sakymas į Sadato taikos iniciatyvą 
- pagreitintas žydų naujokynų stei 
girnas teritorijose, kurios turėtų 
būti atiduotos arabams - laikomas 
bent taktiškai visai nepavykusiu. 
Pagal Time, net Izraelyje netrūks
ta balsų, vadinančių Beginą ‘pa
mišėliu’. Su tuo sutinka ir The 
Christian Science Monitor dienraš
čio kolumnistas Joseph C. Harsch 
kuris nurodo, kad teritorijose, ku
rias Beginąs norėtų vienaip ar ki
taip pasilaikyti, gyvena apie 1.5 
mil. arabų, tuo tarpu žydų nėra 
nė 3 milijonų. Toks tautybių san
tykis neleidžia tikėtis vieningos

į

Nouvel Observatcur

Situacija Art. Rymuose prancūzo karikatūristo akyse.

SANTYKIAI SU MASKVA..
(Atkelta iš 1 psl.) 

nas kitam pakrapštyti nu
garą ...

žinoma, netrūksta tokių, 
kurie mano, kad SALT su
rišimas su Afrikos Ragu 
yra pavojingas ir per bran
gus. Pvz. kongresmanas Les 
Aspin (dem. Wisc.) teigia, 
kad SALT II yra JAV-bėms 
naudingas. Girdi, toji su
tartis numato, kad abi su
pervalstybės iki 1985 metų 
turėtų turėti vienodą skai
čių raketų ir bombonešių. 
Tam tikslui sovietai turėtų 
sustabdyti kai kurias savo 
programas. Jei tačiau, JAV 
senatas sutarti atmestų, 
JAV-bės turėtų padidinti 
savo ginklavimosi pastan
gas, kad neatsilikus per 
daug nuo sovietų, o tai kas-

Pagal vokiečių savaitraštį QUICK taip sovietai plečia savo 
Įtaką Afrikoje, pradedant ginklų tiekimu, specialiomis teisėmis 
uostuose ir baigiant bazėm.

valstybės. Beginąs atsistojęs 
prieš pasirinkimą tarp okupuotų 
teritorijų, kurias jis vadina ‘išva
duotomis’, aneksijos - kas ilgai
niui vestų prie karo, ir taikos be 
aneksijos, kas gal duotų Izraeliui 
išsilaikymo šansą. Begino laikyse
na suardžiusi ir separatinės taikos 
su Egiptu šansus.

Paskutinėmis žiniomis, Izraelio 
krašto apsaugos ministeris Ezer 
Weizman, kuris čia atvyko dar 
prieš Beginą tartis dėl ginklų Izra
eliui ir Egiptui su Saudi Arabija, 
ir kuris laikomas daugiau nuosai
kiu už savo premjerą, pranešė, 
kad naujokynų statyba laikinai su
laikyta. Įdomu, kad prezidento 
Carterio neoficialus ryšininkas su 
Amerkos žydaįs - Mark A. Siegel, 
turįs Baltųjų Rūmų politinio ana
listo titulą, atsistatydino, aiškinda 
mas, kad jis negalįs ginti preziden 
to pažiūrų ...

tuotų mažiausiai 20 bilijonų 
dolerių Į metus.

Dabar JAV-bės turi 83 7 
raketų ir bombonešių paly
gint su sovietų 100%. Pa
gal SALT II amerikiečiai tą 
nuošimtį galėtų pagerinti 
iki 91 %, tuo tarpu jei so
vietai toliau ginkluotųsi, o 
amerikiečiai ne, tas nuo
šimtis sumažėtų iki 68^.

Jei skaityti pačias bom
bas, tai JAV dabar turi 
240 7 to, ką turi-sovietai, 
atseit beveik 2,5 kartus 
daugiau. Pagal SALT II ta 
persvara sumažėtų iki 
129 7. Be SALT II pagal 
savo programą sovietai 
amerikiečius bombų skai
čiumi aplenktų iki 1985 m. 
Dabartinę persvarą bombo
mis ar tiksliau užtaisais

1978 m. kovo 16 d.

amerikiečiai pasiekė todėl, 
kad anksčiau'sugalvojo bū
dą savo raketas užtaisyti 
keliais užtaisais, galinčiais 
pasiekti skirtingus taiki
nius (MlBV).

Bet jei sovietai nesiskai
to su žmonių teisėmis, ga
rantuotomis Helsinkio Ak
te, kodėl jie turi gerbti dau
giau savo parašą po SALT 
II susitarimu? Jau dabar 
netrūksta tokių, kurie tei
gia, kad sovietai nesilaikė 
SALT I susitarimo. Admi
nistracija tai paneigia, nors 
ir pripažįsta, kad būta ap- 
silenkimų, kurie tačiau bu- 

' vę kdrėguo'ti.
: Dėl viso to, LINKAGE;' 
terminas gali' įnešti dar * 
daugidu fiėaiškumų negu 
DETENTE. Palyginus abie
jų super-valstybių resursus 
ir techninius sugebėjimus, 
negali būti abejonės, kas 
lenktynes laimės, kad 20 ar 
daugiau bilijonų dolerių 
daugiau reikia išleisti apsi
ginklavimui dėl... Somali- 
jos. Ypač atsiminus, kad tik 
77 JAV gyventojų domisi 
užsienio politika iš viso.
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MEDICAL
SENIOR

MEDICAL 
TECHNOLOGISTS 
Bio-Science Laboratories, a subsidtary 
of the Dow Chemical Company, is 
seeking quilified licensed Medical 
Technologists to fili critical openings 
on the 3rd shift at our suburban Los 
Angeles, California facility. These are 
Senior Technologists positions in 
Toxicology and Microbiology requir- 
ing a minimum of 3 years experience 
as a licensed Technologist.
Bio-Science Laboratories is a leader 
in the clinical diagnostic testing field 
providing a wide range of testng ser- 
vices to the medical profession world- 
wide. Attractive salary and benefits 
package with excellent career deve- 
lopment opportunities. Submit resume 
to;

Walter Prober
BIO-SCIENCE 

LABORATORIES 
7600 Tyrone Avenue 
Van Nuys, Ca. 91406 

(213) 989-2520, Ext. 229 
Am Equal Opportunity Employer M/F

WANTED 
EXPERIMENTAL MACHINISTS 

Mušt be able to sėt up various types 
of machines. Minimum 5 years experi- 
ence in machining of aircraft compo- 
nents.

FOR DAYS and NIGHTS.
Complete paid insurance benefits, 
’night shift premium, incentive 
bonus plan & escellent wages. Pre- 
sently working 50 to 55 hours per 
week or mores.

WINDS0R MFG. CO.
i 69 Kennedy Road 

Windsor, Conn. 06095 
203-688-6411 

An E«u*l Opportunity Employer 
(10-13)
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PABALTIJO NACIONALINIO 
JUDĖJIMO KOMITETAS

Ok. Lietuvoje išeinantis 
pogrindžio laikraštis "Auš
ra” Nr. 8 paskelbė Estijos- 
Latvijos-Lietuvos Naciona
linio Judėjimo Vyriausiojo 
komiteto nutarimą, pasira
šytą Vilniuje 1977 m. rug
piūčio 20 d., kurį Vliko lei
džiama Elta paduoda išti
sai :

Esti jos-Latvijos-Lietu vos 
Nacionalinio judėjimo ko
mitetas nutaria:

1. Išrinkti tris pirminin
kus puspenktų metu laiko
tarpiui iš Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos Nacionalinio ju
dėjimo komitetu. Jei. pasi
baigus ie-nlioiimo laikui, ne
būtu galimvbės iuos per
rinkti. tai jie įgaliojami 
vvkdvti savo funkcijas iki 
atsiras galimybė juos per
rinkti.

2. Jei Estijos-Latvijos- 
Lietuvos Nacionalinio judė
jimo Vyr. Komitetui nebūtų 
sąlygų dirbti arba jo nariai 
būtų persekiojami, tai bet 
kuriomis sąlygomis šį darbą 
atliks jau sukurtas PAKO
MITETIS. Tokiu atveju ES
TI JOS-LATVIJOS-LIETU- 
VOS NACIONALINIO JU

LAIKYKIMĖS PRINCIPO
Kai praeitą vasarą JAV prezi-

ti Pavergtųjų Europos Tautų savai 
tės deklaraciją, tų tautų išeivija, o 
dar labiau pavergtieji žmonės tė
vynėje, pergyveno nusivylimą 
naujuoju prezidentu.

Let your 
mind grow
. . . with CCC’s hundreds of liberal arts or career- 
oriented offerings. Full-time . . . part-time . . . day or 
evening ... it’s your choicę, at low cost, when CCC’s 
Spring ęuarter starts March 31. For further informa
tion, contact the Admissions Office at Eastern, Metro
politan or Western Campus.

Cuyahoga Community College

Eastern: 464-3535, Metro: 241-5365, Western: 845-4000

DĖJIMO VYR KOMITETO 
visos viešojo darbo funkci
jos pereina trims organiza
cijoms: ESTŲ PASAULI
NEI TARYBAI, LAISVŲ
JŲ LATVIŲ PASAULINEI 
SĄJUNGAI ir VYR. LIE
TUVOS IŠLAISVINIMO 
KOMITETUI (būtinai Įjun
giant Į jį TOMĄ VENCLO 
VĄ).

3. Išrinkti Estijos-Latvi- 
jos-Lietuvos Nacionalinio 
judėjimo Vyr. Komiteto 
garbės narius: Edgarsą An- 
dersonsą (JAV), Jurgį Bal
trušaitį (Prancūzija), Piot
rą Gregorenką (TSRS), An
dre Kiung (Švedija), Česlo
vą Miloš (JAV), Ernestą 
Popiką (Švedija), Andriejų 
Sacharovą (TSRS).

4. E sti jos-Lat vi j os-Li et u - 
vos Nacionalinio judėjimo 
Vyr. Komitetas reguliariai 
leis estų, latvių, lietuvių, 
rusų ir anglų kalbomis savo 
dokumentu rinkinį E S - 
L A L I arba kitus leidi
nius.

Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos Nacionalinio 
judėjimo komitetai.

(Elta)

Tada išgyvenome dėmesio ne
kreipimą į mūsų reikalavimą atsta 
tyri neteisybę, grąžinti Lietuvai 
nepriklausomybę, kada tuo pat 
metu didelės ir mažos puslauki
nės tautos ją gauna ir net kiti dėl 
jų kovoja. Reikia manyti, kad

Dr. Vytautas P. Dargis atvykęs iš Chicagos Į ALT S-gos Clevelando skyriaus ruoštą Vasa
rio 16 minėjimą, turėjo progos susitikti su kitais Vilties draugijos valdybos nariais. Iš kairės: 
vicepirm. inž. P. J. Nasvytis, vicepirm. ii’ Naujosios Vilties žurnalo redaktorius A. Lai- 
kūnas, Vilties draugijos sekr. dr. V. P. Dargis ir Dirvos redaktorius V. Gedgaudas.

J. Garlos nuotr.

JAV prezidentas Carteris, nese
niai į tas pareigas išrinktas, dar 
nebuvo gerai su tuo klausimu susi
pažinęs, arba buvo suklaidintas 
savo padėjėjų. Nusiraminome, ka
da jis savo nusistatymą pakeitė.

Kad svetimieji mus pamiršta - 
tai nestebėtina, bet ar mes patys 
savo nusistatymuose ir siekimuo
se kartais nesvyruojame?

Pasaulis pavargo nuo įtempimo 
trokšta taikos. Pavargome ir mes. 
Vienus amžiaus našta ima slėgti, 
kiti iš nuovargio ir nostalgijos pra
deda pasimesti siekdami net ben
dradarbiavimo su Lietuvos oku
pantu. Atsiranda ir tokių, kurie 
bando įtikinti, kad okupanto valdo
moje Lietuvoje nėra taip blogai, 
reikia tik matyti visas jo gyvenimo 
puses. Dar kiti netgi ir čia, laisva
jam pasauly, pradeda įrodinėti, 
kad netinka su reikalavimais kreip
tis į gyvenamo krašto vyriausybes 
nes esą vistiek Sovietija anksčiau 
ar vėliau subyrės ir Lietuva vėl 
bus nepriklausoma ir be mūsų pa
čių didelių pastangų.

Per keletą dešimtmečių šiame 
krašte turėjom progų įsitikinti, 
kad kas garsiau šaukia, tas dau
giau laimi, o jei tylėsi - tai greit bū
si viso pasaulio pamirštas, ypač 
kai mūsų priešas vis garsiau šau
kia ir nepelnytų teisių pavergtuo
se kraštuose sau reikalauja.

Prieš trejetą metų į Vakarus pa
bėgęs KGB kapitonas Aleksiej 
Miagkov savo parašytoje knyge
lėje nusako KGB agentų tikslus 
išeivijos organizacijų žlugdymui. 
Jis rašo:

‘Pirmiausia į tautines grupes ir 
jų organizacijų vadovybes infil
truojami KGB agentai, kurie turi 
perimti vadovybę ir sudaryti dirb
tinus nuomonių skirtumus bei ne
susipratimus. Geri nacionaliniai

L1TTLE SISTER OE THE POOR HAS 
ŪVĮMEDIATE OPENINGS FOR: 
REGISTERED NURSES 
LICENSED PRACTICAL

NURSES 
FOR ALL SHIFTS,

Good starting salary, plūs shift dif- 
ferentia). Liberal personnel polietes 
and pleasant surroundings.
Send resume to Sister F1ELEN MARY 

LITTLE SISTERS OF 
THE POOR

17550 SOUTHFIELD RD. 
DETROIT. MICH. 48235

(5-18)

WANTED EXPERIENCED 
PAPER and FILM SLITTER 
OPERATORS ALSO NEEDED 
W0RKING FOREMAN 

Modern clean plant. All fringe 
benefits.

CUSTOM MATERIALS INC. 
16865 PARK CIRCLE DRIVE 

CHAGRIN FALLS, OHIO 44020 
(9-l1» 

vadovai turį būti sukompromituo
ti savo draugų, duodant suprasti, 
kad jie bendrauja su KGB. Jų vie
ton infiltruoti patikimus savus 
agentus, kurie organizacijos vidu
je dirbdami ją skaldytų ir tokiu bū
du sunaikintų ...*

Apžvelgę dabartinę mūsų veik
lą, ką matome? Vietoje bendro
mis jėgomis dirbę, dabar baramės, 
kapojamės, asmeniškas sąskaitas 
suvedinėjam.

(e<
SKIRPSTAS

Klysti yra žmogiška. Bet paika klaidoj pasilikti, t. y. vėl 
jas kartoti. Dabar svetur mūsų visų pareiga būti tautos amba
sadoriais ir — jokio svarbaus momento neprasnausti. O gal 
esam negabūs, nepajėgūs kaskart iš klaidos mokytis?

Prieš keletą metų Kanadoj buvo suktas filmas lietuvišku 
turiniu. Vienam lietuviui teko malonė prisišlieti su talka. Bet 
nebuvo suvokta, jog tai visą tautą liečiąs reikalas, tai jautrus 
ir sudėtingas uždavinys, vienos galvos, nors gana protingos, iš
mintimi, neaprėpiamas. Veikta vieno asmens atsakomybe, nepa
sišaukta daugiau ii’ Įvairesnių žinovų, kad būtų išvengta esmi
nių klaidų ir kad būtij lietuvybei daugiau laimėta. Savos kul
tūros skleidimu ar tautos pavaizdavimu viešame forume rū
pintis reikia rimtai ir sutelktinai, o ne asmeniškų laurų ieškoti. 
Svetimieji nė negali teisingai viską už mus atlikti, jie be blogo 
noro privelia klaidų. O mes apsileidžiame.

• Dabar panašus atvejis — Simo Kudirkos filmas. Vėl vie
nas asmuo (arba vedusių pora) ryžosi visą talką aprėpti. Jei ir 
sunku būtų svetimųjų planuose daug ką savaip pravesti, t. y. 
kas lietuviui svarbu ir reikšminga ir kas šioj skaudžioj byloj 
buvo ypač ryšku, tai gal bent 20 ar 30 nuošimčių būtų buvę 
galima svetimųjų režisūrą patiesinti, temą giliau ir prasmingiau 
įkūnyti? Net viena kita tikslesnė detalė būtų naudinga tiesai 
aiškiau nušviesti. Keletui tikresnių žinovų svarstant ir rimtai, 
dalykiškai remiantis, vis jau būtų galimybės šen ten pataisą 
padaryti. Filmas liečia visą lietuvių tautą, tad taip plačiam už
mojui talkinant reikėjo pajusti didelę atsakomybę. Bet koks 
asmeniškos kompetencijos ar garbės atspalvis čia nesą tik at
virkščią pelną.

• Aktorius parinkti ar patiem tekstą sukurti, be abejo, ne
būtų ir leista, bet viena kita scena ar posakis patikslinti gal 
buvo Įmanoma? Atrodo, jokia mūsų kultūros darbų institucija 
nesuskato pasidomėti, lyg svetimi mums turi viską tobulai at
likti. O būtinai reikėjo bent tą mus visus nuo Maskvos teroro 
pabėgusius lietuvius Įžeidžiančią antraštę pakeisti geresniu žo
džiu, kaip tas Defection!

• Filmo gaminimas ne mūsų valioje (ir ne mūsų pinigu), 
tad reikia dėkoti už plačią reklamą lietuviškai temai, o dėl 
klaidų esam patys kalti, kad rankas sudėję laukėme, jog sa
vaime ”bus viskas puikiai įvykdyta”. Šiokiu atveju reikia drą
siai siūlytis talkon, nepasikliauti vienu žmogum, tarsi neturė
tume jokių kompetentingų kultūros Įstaigų.

Po laiko jau suprantam savo apsileidimą, kad nebudėjom 
dėl savo tautos teisingo pavaizdavimo viešumoje, kad taip ryš
kią mūsų tautos tragedijos bylą leidom sumenkinti. Kalti esam, 
kad savo kultūros dalykų nesame įrikiavę Į veiksmingą liniją 
ir vis verčiamės "spontaniškom klaidom”. O gerų norų ir verž
lios energijos veikėjam nedera naiviai pasikliauti vien asme
niška išmintim, užmirštant didžių problemų begalini sudėtin
gumą.

Kaip viens kito nuomonių ne
kęstame, kaip išmintingesnių sa
ve už visus kitas laikytame, bet 
žmogus be principų yra kaip nen
drė svyruojantis ir tokie kaip tik 
pirmiausiai patenka į Miagkov ap
rašytą KGB tinklą. Patinka kam 
ar ne, bet principingumas yra tau
riausias žmogaus asmenybės 
bruožas, kuris labiausiai šiuo me
ta yra mums reikalingas.

(bj)
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Diplomatijos paraštėje (46) Vaclovas Sidzikauskas Sovietų ekonominės galios ribos...

Nutiko taip, kad teisingu
mo įstaigos tardymo reika
lui paskyrė vokiečių kilmės 
tardytoją Balbachą. Šis nu
važiavo Į Berlyną ir grįžęs 
patvirtino girdėjęs iš kai 
kurių buvusių garbės kon
sulų, kad jie buvo įteikę pa
siuntinybei aukščiau sumi
nėtas pinigų sumas.

To meto nuotaikoms ir 
realybėms pavaizduoti su
minėsiu mano bičiulio žur
nalisto Valentino Gustainio 
įspėjimą mano bylos išva
karėse. Jis sakėsi tą dieną 
kalbėjęs su vienu iš trijų 
teisėjų, turėjusiu sekančią 
dieną spręsti mano bylą ir 
tas jam pasakęs, kad rytoj 
man ”įkrėsią”. Gustainio 
paklaustas, ar jis yra gerai 
susipažinęs su mano bylos 
medžiaga ir ar yra į ją įsi
skaitęs, atsakęs neigiamai. 
Rytojau dieną jis ir antras 
jo kolega, trečiajam pasisa
kius prieš, mane lygtinai, 
teisingiau sakant simboliš
kai, nubaudė kaip kaltą, 
remdamiesi Balbacho žodi
niais teigimais, neparem
tais tokiais objektyviniais 
daviniais kaip čekiai, išra
šai iš sąskaitybos knygų ar 
padėkos laiškai. Nerealu 
galvoti, kad asmuo, davęs 
didesne pinigu suma Lietu
vos atstovybei, nebūtų no
rėjęs turėti pakvitavimo ar 
bent padėkos laiško. Taip 
buvo pasielgta, kai Berlyno 
garbės konsulas Fischeris, 
stambus kilimų urmo pirk
lys, pasiuntinybei padova
nojo labai didelį ir vertingą 
orientališką kilimą, kuris 
buvo įrašytas į pasiuntiny
bės inventorių ir už jį buvo 
pasiųsta padėka Fischeriui.

Mano bylos eiga dar ir 
tuo buvo ypatinga, kad teis
mo oficialiai'pakviesti liu
dyti nė vienas iš tų konsulų 
neatvyko.

Kai mano byla buvo per- 
kelta į aukštesnę instanciją, 
teismas visais balsais tą že
mesnės instancijos sprendi
mą panaikino ir mane reabi
litavo.

Po to pirma mano emoci
nė reakcija buvo patraukti 
tieson lietuviškuosius akci
jos prieš mane talkininkus. 
Tačiau draugų patartas, 
tos minties atsisakiau. Ma
ne ypačiai paveikė prof. A.

Medalio antroji pusė
baigimo diplomą — taigi 
buvau diplomuotas teisinin
kas. Tačiau kaip tik tuo me
tu, 1936 m., Anglijos įga
liotas ministeris Lietuvai 
Thomas Hildebrand Preston 
man pasiūlė Shell bendro
vės direktoriaus vietą Kau
ne. Pasiūlymą vadovauti tos 
milijoninės firmos skyriui 
Kaune aš priėmiau.

Įvykiai taip susiklostė, 
kad tais pat metais, savo 
draugo Jurgio Baltrušaičio 
pakviestas, nuvykau į Mas
kvą ir, jo lydimas, aplan
kiau savo buvusį ilgametį 
kolegą Berlyne N. Kres- 
tinskį, kuris šiuo metu bu
vo Sovietų užsienių reikalų 
komisaro Litvinovo pava
duotojas. Jis karštai mane 
apkabino, ir pirmi jo žodžiai 
buvo aliuzija į mano turė
tus nemalonumus: ”čto ani 
tam u vas s urna schodiat ?” 
(Ar jie ten pas jus iš pro
to kraustosi?). Atsakiau 
jam, kad panašūs dalykai 
gali ištikti kiekvieną, ku
riam buvo lemta kiek pra- 
sikišti, o ypač mažame 
krašte, kur atsiranda ne tik 
pavydo, bet ir svetimo inte
reso sudarinėti intrygas.

Tada dar ir aš pats nebu
vau tikras, kas galėjo būti 
suinteresuotas tokiom in- 
trygom. Aiškiau tai parodė 
pats laikas ...
Maskvoje mane labai nuo
širdžiai priėmė ir globojo 
taip pat mano mokslo drau
gas pulk. K. Skučas, Lietu
vos karo attachė. Jis man 
parodė naująsias Maskvos 
įžymybes — tuo laiku popu
liarų, naują Maskvos metro 
— požeminį traukinį; lan
kiausi su juo Maskvos ope
roje ir Mažajame Teatre. 
Senąją Maskvą aš gerai pa
žinojau iš savo studentavi
mo laikų.

Pulk. K. Skučas, tuolaiki
nis Maskvos karo attachė 
korpuso dekanas, buvo lai
komas pagarboje tiek So
vietų kariuomenės vadovy
bės, prie kurios jis buvo 
akredituotas, tiek savo ko
legų. Ir vargiai kas nujautė, 
kokis likimas jį ištiks po 
ketverto metų, kada jis bu
vo jau generolas ir Lietuvos 
vidaus reikalų ministeris.

Kas galėjo laukti, kad su
fabrikuotais tariamais Lie

tuvos vyriausybės nusikal
timais Sovietų vyriausybė 
pareikalaus suimti ir ati
duoti teismui jį ir saugumo 
depą rtamento direktorių 
Augustiną Povilaitį; kad 
Lietuvos vyriausybė Sovie
tų ultimatumą priims; kad 
Skučas ir Povilaitis bus lie
tuvių rankomis išduoti So
vietams, kurie juos pa
smerks Sibiro stovyklon ir 
lig šiol nežinomam liki
mui ...

Kas galėjo taip pat nu
matyti, kad panašiam liki
mui išvengti teks man 1941 
m. vasario mėn. slapta per
eiti į Vokietiją, kur būsiu 
suimtas ir nugabentas į Sol- 
dau koncentracijos stovyk
lą ir man bus pateiktas kal
tinimas: 1. aš buvęs per 
aštrus (zu scharf) Haago- 
je, 2. norėjęs išnaikinti vo- 
kiškumą Klaipėdos krašte, 
3. kėsinęsis į Tilžės kraštą. 
Bet čia Gestapo pareigūnai, 
mane betardydami, padėjo 
išaiškinti ir aną šmeižtų 
prieš mane mįslę.

Gal būt, norėdami įbau
ginti mane, o gal norėdami 
parodyti savo galią, jie pa
darė užuominų apie savo 
vaidmenį prieš mane nu
kreiptoje akcijoje, priver
tusio j e mane pasitraukti iš 
diplomatinės tarnybos. Jie 
suminėjo buv. gen. konsulo 
Giršavičiaus rolę toje bylo
je. Esą beviltiškoje pinigi
nėje padėtyje atsidūręs ir 
siūlydamas kandidatus į 
garbės konsulus, išreikala
vęs iš jų tam tikras sumas. 
Jo padėčiai tatai nepagelbė
jo. Prasilošęs Monte Carlo 
ruletėje, Giršavičius iš gen. 
konsulo pareigų pasitraukė 
ir, likvidavęs savo nuosavy
bę Berlyne, su šeima apsi
gyveno Paryžiuje, kur po 
kiek laiko jis ir jo žmona 
buvo rasti nusižudę virtuvė
je dujomis. Jo kišenėje te
buvo rasta vos keli fran
kai...

Gestapo valdininkų tokia 
reveliacija man buvo staigi 
mena, nes Giršavičių laikiau 
tikrai padoriu ir garbingu 
žmogumi ir savo draugu. 
Bet ši reveliacija padėjo at
spėti aną palikusią mįslę.

Jos šviesoje atgijo prisi- 
mimuose ir gandas apie ne
laimingą Balbacho gyveni-

(Atkelta iš 1 psl.) 
alksta sudėtingos mašineri
jos, ir, kas jau komiškiau- 
sia, reikia ir duonos kasdie
nės įsivežti.

Pastatę ekonomiją ant 
nesveikų pagrindų, jie išsi
laiko dėl dviejų laisvoje vi
suomenėje neįmanomų me
todų. Jie valdo vidaus rinką 
gėrybių apyvartos monopo
lija. Jie valdo milijonus ver
gų, kurie neturi balso ir tei
sių ekonominėse ir darbo 
machinacijose.

Visiškai atskiru Sovietų 
Sąjungos atramos punktu 
tapo prekybinių mainų su 
kapitalistiniais kraštais ga
limybes. Sudėtingiau s i o s 
technologijos importas (o 
sovietai, neretai, net nemo
ka tos technologijos tinka
mai panaudoti!) lengvina 
Maskvai suktis jos utopinės 
ekonomikos a k 1 i g atvyje. 
Laisvame pasaulyje vis 
stiprėja išmintingų politi
kų ir publicistų reikalavi
mai : pažaboti kapitalistų. 
egoizmą, neduoti Sovietų 
Sąjungai talkos jos ekono
minį bei militarinį potencia
lą stiprinti. Mes randame 
tuos pramatančius įspėji
mus geriausių publicistų 
pareiškimuose. Girdisi to
kie pareiškimai netgi JAV 

mo galą — esą jis Aleksote 
pasikoręs.

(Rus daugiau) 

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 metu sų $1,000, minimum.

SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY FJ3.LXC

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

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

Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., FrL, 9-5; Sat., 9-1; Clmed WadL

Juokas Gribauslcas, vedėjas

kongrese. Ir mūsų spaudo
je. Tiesiog vaikiškai naivi 
atrodo VLIKo Seimo rezo- 
liucijinė „politika” besigin
čijant — ar tokia rezoliuci
ja nebus kontradikcinė, ar 
nebus ji ”ne laiku”? Argi 
VLIKo Seimas buvo Man- 
hattan-Chase banko agen
tūra ?

IMMEDIATE OPENING
FOUNDRY 

MAINTENANCE MECHANIC
Steady employment 

No lay offs 
6 paid liolidays 
Paid vacations

Paid Hospitalization
Paid life insurance 

Earn up to $5.63 per hour.
APPLY IN PERSON

3400 BRYCE or call 817-738-1925 
FT. WORTH. TEXAS 76101

TRINITY VALLEY 
IRON AND STEEL CO.

An Equal Opportunity Employer 
(1-131

FOUNDRY PERSONNEL 
EXPER1ENCED

Are you looking for an apportunity 
to advance? Or are you just looking 
for a change of scenery? Whatevcr 
the case, we may be int.erested in 
you, We have forman and cratsman 
positions open in all departments of 
our modern gray and ductile iron 
facility due to recent expansion. For 
information, phone or write:

Mr. Davė Ford
NORTH AMERICAN FOUNDRY CO. 

4721 S. Zero St.
Fort Smith, Arkansas 72901 

Davs 501-646-1686
Nights 6-8 p. m., 918-436-2593

(8-14)

TRUCKING 
OWNER/OPERATORS 

GUARANTEED 43c PER MILE
Permanent lease with excellent earn- 
ing opportunity for owner with tari- 
dem tractor, 2-way hauls. Arrange- 
ments niay be made to purchase 
tractor for qualified applicant. For 
information call Norcross, Ga., 

404-448-1800.
JOHNSON MOTOR LINE, INC.

SPECIAL COMMOD1TIES D1V.
An Equal Opportunity Employer 

(10-12)

Mandelštamo pasakojimas 
apie vieno žinomo Petrapilio 
profesoriaus nuotykį ir jo 
reakcijas. Esą profesoriui 
viename restorane buvo pa
vogti brangūs kailiniai; kai 
jo draugai stebėjosi, kodėl 
jis nesikreipiąs į policiją, 
jis atsakęs: ”Jei aš tai pa
daryčiau, visas miestas kal
bėtų, kad profesorius X 
esąs įveltas į kažkokią kaili
nių aferą”.

Apsisprendžiau nereaguo
ti, tačiau ir į diplomatinę 
tarnybą negrįžti. Buvau nu
sistatęs pereiti į advokatū
rą, nes turėjau niversiteto

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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LIETUVIŠKAS ŽIDINYS DETROITE

LIETUVIŲ KAMBARYS WAYNE STATĖ UNIVERSITE

VACYS URBONAS

1973 m. gegužės 23-čią 
dieną, grupės iniciatorių 
buvo sušauktas Detroite 
veikiančių organizacijų at
stovų susirinkimas ir ap
svarstytas Wayne Statė 
Universi t e t o pasiūlymas 
įrengti lietuvišką kambarį, 
kaip kad yra Pittsburgh’e. 
Susirinkimo eigoje daugu
ma pasisakė, kad susidariu
sią progą reik išnaudoti ir 
tam tikslui buvo išrinktas 
organizacinis komitetas iš 
5-kių narių, kuris vėliau pa
pildytas iki pilno sąstato. 
Be to, nutarta pradėti ves
ti piniginį vajų ir susirin
kusieji pradžiai sumetė 
1200 dol.

Organizacinis komitetas 
norėdamas susipažinti su 
jau esančiu panašiu kamba
riu Pittsburgh’o Universi
tete, 1973 m. birželio 3 d., 
8-nių asmenų grupė nuva
žiavo ir nufilmavo lietuviš
kąjį kambarį bei apžiūrėjo 
kitų tautybių kambarius. 
Birželio 28 d. buvo vėl su
šauktas platesnio masto su
sirinkimas, kuriamė apsi
spręsta Lietuvių “Kambarį 
įrengti. Sudarytas beveik 
pilnas sąstatas nuolatinio 
komiteto ir parodytas fil
mas apie Lietuvių Kambarį 
Pittsburgh’o Univeristete. 
Kambario rezervacijai bu
vo reikalingas 5000 dol. įna
šas, bet komitetas tos su
mos dar neturėjo, todėl Bi
rutė ir Vytautas Rauckiai, 
trūkstamą įnašo dalį, pa
skolino.

Liepos 10-tą Universiteto 
įgaliotinis Richard Stri- 

- chart priėmė lietuvių dele
gaciją. Aprodė Efhnis Her- 
itage pastate kambarius ir 
paaiškino įrengimo sąlygas. 
Buvo parinkta, pastato ant
rame aukšte, seminarų 288- 
toji klasė ir Universiteto at
stovui įteikta reikalingas 
pradinis 5000 dol. Įnašas.

1973-jų metų liepos 10- 
toji, Detroito lietuviams ta
po istorine data, nes tada 
buvo galutinai apsispręsta 
pastatyti lietuvišką gražų 
paminklą ir per jį, Lietu
vos ir lietuvių vardą, gar
sinti mokslo šventovėje. Tai 
vieta, kur tūkstančiai stu
dentų, profesorių ir lanky
tojų, turės progą nors dali
nai pažinti Lietuvą,, jos kul
tūrą bei istoriją ir dabarti
nę padėtį. Ir kartu bus dė
kingumo ženklas kraštui ir 
miestui, kuriame, išblokšti 
ir Tėvynės, suradome na
mus ir ateitį sau bei savo 
vaikams.

Šiam uždaviniui įvykdyti 
buvo reikalinga visų Detroi
to lietuvių moralinė ir fi
nansinė parama. Įvairių or
ganizacijų atstovais papil

dytas komitetas pasiskirstė 
pareigomis sekančiai: inž. 
Jurgis Mikaila — pirm.. 
Stefa Kaunelienė — vice
pirm., Viktorija Norvilaitė 
— sekr. anglų kalba, Mar
tynas Stonys — sekr. lietu
vių kalba, Antanas Sukaus- 
kas ižd., Vacys Urbonas — 
narys visuomeniniams rei
kalams, agr. Jurgis Baub
lys — meno sekcijos vado
vas, Vytautas Rauckis — 
finansų sekcijos vadovas, 
inž. Vytautas Kutkus — in
formacijos vadovas. Tada 
komitetas nustatė veiklos 
taisykles ir pradėjo akty
viai vykdyti lėšų telkimo 
vajų. Ypatingai stipriai 
ėmėsi darbo šios organiza
cijos: Stasio Butkaus šau
lių kuopa, Detroito Lietu
viu Organizacijų Centras, 
Detroito Lietuvių Kultūros 
Klubas, Amerikos Lietuvių 
Balso Radijo Klubas, Ame
rikos Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Sąjungos De
troito skyrius, DLK Biru
tės Draugijos Detroite sky
rius ir. Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Detroito skyrius, 
kurios stipriai parėmė va
jaus pradžioje, paaukoda- 
mos nuo 400 iki 100 dol.

Kada kambarys parink
tas ir vajus vyko gerai, atė
jo laikas planavimui, kaip 
turėtų atrodyti kambarys. 
Komitetas sudarė parengia
mąjį projektą, konkursui 
taisykles, paskelbė spaudo
je konkursą ir nutarė už 
geriausį projektą, konkurso 
laimėtojui, skirti 1500 dol. 
premiją. Konkursi n i a m s 
projektams pristatyti buvo 
nustatytas laikas — 1974 
m. vasario pirmoji diena. 
Iki nustatyto laiko gauti 
keturi projektai. Lietuvių 
Kambario Wayne Statė 
Universitete konkurso pro
jektų vertinimo komisija: 
prof. dr. Jonas Puzinas, 
prof. Rimas Viesulas, prof. 
Ričardas Šilaitis, agrono
mas Jurgis Baublys ir dai
lininkė Birutė Rauckienė, 
susirinkę 1974 m. kovo 23- 
čią d. šv. Antano parapijos 
kavinėje, Detroite, vienbal
siai nutarė skirti 1500 dol. 
premiją asmeniui pasirašiu
siam slapyvardžiu „Undi
nė”. Atidarius voką paaiš
kėjo, kad projekto autoriai 
buvo Rimas ir Jonas Mulo- 
kai. Architektai ruošdami 
projektą, Lietuvą norėjo 
galimai autentiškiau pa
vaizduoti, kad lankytojas 
galėtų pamatyti kur yra 
Lietuva, Jos istorijos didy
bę bei kultūrą ir laimėji
mus.

Įeinamų durų plokštuma 
iš lauko pusės papuošta lie-

Lietuvių kambario Wayne Statė universitete vakarinė siena.

tuviškais ornamentais ir 
uždėta iš Vilniaus U-to 1941 
metų bibliotekos anspaudo 
Vytis ir užrašas „LITHU- 
ANIA”.

Viduryje visas kambarys 
aprėmintas lietuviškais ar
chitektūriniais motyvais. 
Kolonos, balkiai bei rašo
moji lenta, taip pat, išpuoš
ti su lietuviškais ornamen
tikos piaustiniais. Lentos 
viršuje puošni Vytis. Ant 
šiaurinės ir pagrindinės 
kambario sienos, Amsterda
me 1499 m. spausdintas pa
saulio žemėlapis su Vytau
to Didžiojo laikų Lietuva. 
Viršuje 16-to amžiaus Ge- 
diminaičių Lietuvos herbas, 
žemiau podiumas iš Vil
niaus architektūros elemen
tų.

Viduryje šv. Petro ir Po
vilo bažnyčios portalas. 
Bažnyčią pastatė Lietuvos 
h etmonas 1668 m. po pirmo 
Maskvėnų išvijimo iš Vil
niaus. Bažnyčioje yra 2000 
religinių ir istorinių skulp
tūrų. Iš šalių dešinėje skulp
tūra laiko skydą su anksty
vesnių herbu — „Gedimino 
Stulpais”, kairėje su Vyties 
Kryžium, Gediminaičių di
nastijos herbu. žemiau 
skulptoriaus V. Kašubos 
DLK Kęstučio ir Algirdo 
bareljefai, žemėlapio deši
nėje 14 a. Gedimino pilies 
bokštas. Viršuje M. K. 
Čiurlionio preliudas Vytis, 
žemiau Lietuvos Panteonas 
— Vilniaus Katedra, 1387 
m. buvusi stabmeldžių šven
tykla paversta katalikų Ka
tedra, daug kartų persta
tyta. 1786 m. pagal lietu
vio architekto S. Guzevi- 
čiaus projektą atstatyta 
klasikiniame stiliuje, įruo- 
šiant istorines koplyčias. 
Svarbiausia iš jų 1636 m. 
Zigmanto Vazos pastatyta 
Šv. Kazimiero koplyčia, čia 
buvo vainikuojami Lietuvos 
valdovai, čia jie buvo laido
jami. 1953 m. šv. Kazimie
ro karstas perkeltas į šv. 
Petro ir Povilo bažnyčią, o 
Katedra paversta meno ga
lerija.

Dešiniau žemutinės pilies 
perstatyti Didžiųjų Lietu
vos kunigaikščių rūmai su 
bibliotekomis ir meno gale
rijomis, 1801 m. rusų caro

Aleksandro įsakymu nu
griauti. Priešakyje V. Ka
šubos skulptūra pirmasis 
Lietuvos. karalius Mindau
gas. šalia pagal J. Mateiką 
valdovai: Jogaila, žigiman- 
tas Augustas ir Barbora 
Radvilaitė - žigimantienė. Į 
kairą skulp. Grybo Vytau
to Didžiojo paminklas Kau
ne, 1941 m. Hitlerinės ka
riuomenės susprogdintas. 
Užpakalyje barokinio sti
liaus gražuolė šv. Onos baž
nyčia Vilniuje, kurios bokš
tas vaizduoja D.L.K. karū
ną, Lietuvos suverenumo 
simbolį. Vėliau rusai šv. 
Kazimiero bažnyčią pavertė 
soboru. 1943 m. arch. J. 
Mulokas atstatė, žemiau 
naujieji Vilniaus operos rū
mai, architektės Elenos Bu- 
čiūtės-Bareikienės kūrinys. 
Viršutinė pakopa — Trakų 
pilis buv. Kęstučio laikų 
sostinė. Dar kairiau vienas 
iš vienuolikos Vilniaus ap
sigynimo sienos vartų, vie
nas iš monumentalinių, di
delės architektūrinės ir is
torinės vertės paminklų. 
Viršuje M. K. Čiurlionio 
„Auka”, žemiau 1410 ir 
1812 m. Lietuvos kariuome
nė ir Mateikos Žalgirio mū
šis.

Ant vakarinės sienos, iš 
kairės, Vilniaus universite
tas, kuriame 17 a. studija
vo K. Semenavičius, raketų 
projektuotojas, 1650 m. pa
rašęs „Artis Magnae Artil- 
lerae”, Adomas Mickevičius 
ir kiti. 1832 m. caro Mika
lojaus įsakymu universite
tas uždarytas ir turtas iš
vežtas į Rusiją. Universite
tas atidarytas 1919 m. To
liau šv. Jono bažnyčia pa
statyta 1387 m. Priekyje 
Lietuvos valdovas Steponas 
Batoras, šalia universiteto 
rektorius su tradicine toga 
ir anų laikų studentai. (To
ga tebėra universiteto mu
ziejuje, sidabrinis skeptras 
po uždarymo universiteto, 
išvežtas į Rusiją ir dabar' 
tebėra Leningrado Ermita
že) . žemiau universiteto 
herbas iš 1781 m.

Viduryje J. Zikaro Lais
vės statula, sukurta 1921 
m. Kaune. Fone M. K. Čiur
lionio „žemaičių Kapinės”. 
Kairėje Nepriklausomybės 

laikų Vytauto Didžiojo Kul
tūros muziejus Kaune. Kai
rėje žemai 1930 m. sidabri
nė 10 litų moneta su valsty
bės herbu Vytimi ir Lietu
vos jaunimas tautiniuose 
rūbuose.

Ant pietinės sienos paaiš
kinimų lenta su 15 a. Euro
pos žemėlapiu, kuriame Lie
tuva yra nuo Baltijos iki 
Juodųjų jūrų. Lenta labai 
skoningai padaryta. Toliau 
Vilniaus universiteto rekto
riaus skeptro, Vilniaus ir 
Kauno universitetų herbų ir 
Rimšos Vargo Mokyklos 
imitacijos. Tos pačios sie
nos nišoje ąžuolinė spinta 
įvairiems meno dirbiniams 
ir knygoms eksponuoti. To
je pačioje sienoje turėtų 
būti Nepriklausomos Lietu
vos prezidentų ir tautos ža
dintojų atvaizdai bei kam
baryje sudėti lietuviško sti
liaus stalai ir kėdės.

Kambario sienų išpuoši
mo nuotraukų montažas rū
pestingai ir gražiai atliko 
f o t o g rafijos menininkas 
Vytautas Augustinas iš 
New Yorko. Durų, spintos 
ir grindų sudarė projektus 
ir medžio darbų atlikimą 
prižiūrėjo meno sekcijos va
dovas agr. Jurgis Baublys. 
Prie detalių pagaminimo ir 
sumontavimo stipriai pasi
darbavo Jurgis Mikaila, 
Jurgis Baublys, Leonas Pet
ronis, Mykolas Abarius ir 
kiti. Kambario įrengimą a t. 
liko amerikietis rangovas ir 
praktiškai darbus užbaigė 
1978 m. pradžioje, todėl ofi
cialus atidarymas nutarta 
ruošti Vasario 16-tą d. 7-tą 
vai. vakaro ir tada bus gera 
proga susirinkusiems kita
taučiams ir universiteto va
dovybei priminti, kad prieš 
60 metų Vilniuje buvo pa
skelbtas Iietuvos Nepri
klausomybės atstatymo Ak
tas. Tai dar vienas naujas 
lietuviškas židinys ir De
troito lietuvių gyvenime 
naujas istorinis įvykis su
rištas su Vasario 16-taja, 
kuris primins ateinančioms 
kartoms, kad Detroite gy
veno lietuviai ir paliko savo 
kultūrinius pėdsakus.

(Bus daugiau)
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Nuomonės ir svarstymai

PINIGAI, PINIGAI, PINIGĖLIAI...
A. JUODVALKIS

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo minėjimui 
artėjant, spaudoje buvo pa
skelbti didžiųjų veiksnių ir 
diplomatinių atstovybių at
sišaukimai į lietuvišką vi
suomenę. Greta priminimo 
tos dienos svarbos ir reikš
mės po pasaulį pasisklai- 
džiusiems lietuviams, kai 
kurie paprašė jų veiklą pa
remti ir pinigine auka.

Lietuvos laisvinimo rei- 
lais JAV daugiausiai rūpi
nasi trys didieji veiksniai: 
VLIKas, ALTa ir LB. Di
džiausios varžybos vyksta 
tarp ALTos ir LB. Dėl lais
vinimo darbo, atrodo, ne
būtų sunkumų susitarti, 
bet, dėl atstovavimo ir pi
nigų rinkimo, nuomonės 
griežčiausiai išsiskiria.

šiomis dienomis mane pa
siekė JAV LB Krašto Val
dybos atsišaukimas, pasira
šytas Tarybos prezidiumo- 
pirmininko Raimundo Ku- 
dukio ir Krašto Valdybos 
pirmininko Algimanto Ge
čo. Tame pačiame atsišau
kime, Visuomeninių reikalų 
Tarybos pirmininkė Aušra 
Mačiulaitytė-Zerr, išvardi
na svarbesnius atliktus 
veiksmus laisvinimo, žmo
gaus teisių, politinių kalinių 
gelbėjimo ir įituose baruo
se. Nepamirštama paminėti 
ruošiamų leidinių ir kiekvie
nais metais (jau šešti me
tai) prof. dr. Tomo Remei- 
kio paruošiamų ”Violations 
of Human Rights i n Soviet 
occupied Lithuania” leidi
nio.

Trumpai sunarnėti ir Į vie
ną vietą surinkti atlikti dar
bai, besidominčiam laisvini
mo darbu, teikia gerą vaiz
dą. Net nepagailėta, vienos 
kitos nuotraukos, paryškin
ti tų veiksmų svarbai.

Gavus tokį LB atsišauki
mą, pasiteiravau ALTos 
būstinėje, ar ir ALTos Cen
tro valdyba nėra išleidusi, 
ką nors panašaus, apie jos 
per 1977 metus atliktus 
darbus. Atsakymas buvo 
neigiamas. Esą, visi ALTos 
Centro valdybos ėjimai, yra 
aprašyti laikraščiuose. Tai
gi, norėdamas palyginti 
veiklą, turi raustis po visų 
metų dienraščius, žurnalus 
ar brošiūras ir ieškoti ALT 
nuveiktų darbų. Betgi spau
doje aprašyti įvykiai bus 
korespondentų nuomonės, o 
ne ALTos, ir jos dažnai ga
li nesutikti su ALTos Cent
ro valdybos nuomone. Argi 
negalima visus ėjimus su
rinkti į vieną vietą ir ne
priklausomybės atstatymo 
minėjimo proga, paskelbti 
visuomenei ?! O tų darbų ir 
atliktų žygių ALTos Centro 
valdyba turi nemažai, tik 
reikia juos į vieną leidinį 
surinkti. Kad ir Belgrado 
konferencija, prašyte pra
šosi plačiau paskleidžiama 
ir ne korespondentų ar pa

tarėjų išvedžiojimų, bet 
bet ALTos pasisakymą.

Dabar grįžkime prie pini
gėlių. Prieš pat nepriklauso
mybės paskelbimo minėj L 
mą, Juozas Gaila Draugo 
dienraštyje (II. 15. ir 17 
d.), paskelbė porą straips
nių apie LB finansus. Tiks
las aiškus: norėta įtikinti- 
lietuviškąją visuomenę fi
nansinės paramos reikalin
gumu. Gerai, kai aiškina sa
vo išlaidas ir pajamas, bet 
visai be reikalo užkliūna ki
tų organizacijų finansines 
transakcijas. Ar blogai, kad 
kitos organizacijos (jų ne
išvardina), turi nuosavas 
patalpas, samdomus reika
lų vedėjus, rašomąsias lie
tuviškais ženklais mašinė
les, padauginimo priemo
nes ir t.t. Jei tos organiza
cijos sugeba taip tvarkytis, 
tai reikia tik džiaugtis ir 
jas dar labiau paremti.

Gyvename turtingiausia- 
me pasaulio krašte ir pa
tys esame pakankamai ge
rai, o kai kurie ir net labai 
gerai, įsikūrę ir galime sa
vo veikliąsias organizacijas 
paremti, tik reikia mokėti 
tvarkytis. Nusibiedninimas 
ne visada sulaukia užuojau
tos ir pasigailėjimo. Daž
nam labiau imponuoja ge
riau įsikūrę ir geriau moką 
tvarkytis asmenys ir orga
nizacijos. Užtenka, kad va
dovybės savo laiką eikvoja 
bendriesiems lietuvybės iš
laikymo reikalams, bet ne^- 
reikia norėti ir reikalauti, 
kad jos ir padarytas išlai
das dengtų iš savo kišenės. 
Suprantama, vienas kitas 
reikalas pradžioje gal ir nu
kentėtų, bet ilgainiui išsily
gintų ir nesimatytų skriau
dos lietuvybės išlaikymo 
darbams. LB dirbamas dar
bas švietimo ir kultūros 
srityje visų yra remiamas, 
tik tam tikrų kontraversi- 
jų sukelia laisvinimo ėji
mai. Ir ne tiek pats laisvi
nimo darbas, kiek ta proga 
renkamos aukos.

Atrodo, kad mūsų veiks
niai aukų rinkimo klausimu, 
vargiai ar ras visiems pri
imtiną formulę. Nuo pinigų 
labai sunku atsisakyti. Kas 
jau turi įsisenėjusį būdą au
koms rinkti, vargu, ar nuo 
jo atsisakys. Vasario 16-tos 
proga, nuo pat susiorgani- 
zavimo, ALTa rinko aukas 
laisvinimo reikalams ir jas 
naudojo savo nuožiūra. Sa
vo laiku, iš tų surinktų au
kų, tam tikrą dalį skyrė 
VLIKo veiklai paremti, bet 
pastaraisiais keliais metais, 
dėl nuomonių skirtumo, tą 
paramą nutraukė. VLIKui 
nieko kito neliko, kaip pa
čiam ieškoti pinigų savo 
veiklai paremti. Didžiausias 
VLIKo rėmėjhs iki šiol bu
vo Kanados lietuviai. Dabar 
pagyvinama Tautos Fondo

Rochesterio lietuvių delegacija pas merą Thomas Ryan. Iš kairės: J. Stankus, Tėvas J.
Vaškys, A. Beresnevičienė, J. Jankus, J. Butrimienė, A. Sabalis, meras T. Ryan, ALT skyriaus 
pirm. J. Jurkus, už jo A. Beresnevičius, A. Olienė, L. Lelienė ir V. Vitkus.

A. T. Inųuagiato nuotr.

ROCHESTER
LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ

Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo 60 m. sukak- 

veikla, VLIKo darbų finan- 
tuotoja.

Daugelis pripažinsime, 
kad visi trys veiksniai: 
VLIKas, ALTa ir LB dirba 
laisvinimo darbą ir jų veik
la turi1 būti remiama. Jei 
jie patys nesusitaria, tai vi
suomenė turi parodyti savo 
nusistatymą ir pareikšti sa
vo valią. Kaip minėjau, esa
me geriau ar prasčiau įsi
kūrę ir galime savo aukomis 
paremti visus tris veiks
nius. Tad duokime ir VLIK, 
duokime ir ALT, duokime ir 
LB-nei. Duokime ne kuriam 
vienam veiksniui, bet vi
siems trims po atitinkamą 
sumą. Gal tada greičiau ras 
bendrą tarpusavio kalbą.

Pasiskirstymas darbo ba
rais, be jokios konkurenci
jos, nevisada atneša gerus 
rezultatus. ALTos pirmi
ninkas pasiekė Belgradą ir 
sugebėjo Lietuvos reikalu 
paveikti JAV delegaciją, 
LB-nė išleidžia ”Viola- 
tions . ..” ir kt. reikalingus 
leidinius, kalba politinių ka
linių ir išskirtų šeimų rei
kalais. Jei būtų koordinaci
ja, tai vieni kitų darbus pa
pildytų, bet ne dublikuotų. 
Mes turime per maža žmo
nių ir išteklių, kad galėtu
mėm tokius dalykus sau

tis Rochesteryje buvo pa
minėta, merui T. Ryan pa
skelbus Vasario 16-tą Lie
tuvių Diena. Savo prokla
macijoje meras kvietė mies
to gyventojus jungtis su 
lietuviais, paremiant pa
stangas kovoje už Lietuvos 
išlaisvinimą. Televizijos re
porteriams meras pareiškė, 
kad amerikiečiams turi rū
pėti sovietų pavergtų tautų 
reikalai. Delegacijai vado
vavo Alto skyriaus pirm. J. 
Jurkus. Vaizdai iš delegaci
jos priėmimo buvo perduoti 
per TV vakarines žinias. 
Kaip kasmet, prie mero 
įstaigos buvo iškelta Lietu
vos vėliava.

Vasario 19-tą šventės 
programą lietuvių ir anglų 
kalbomis pravedė radijo 
klubo pirm. Al. Gečas. Pa
maldas už Lietuvos laisvės

leisti. Veiklos sutarimas ir 
dirbamų darbų parėmimas 
bei papildymas, būtų pati 
geriausia išeitis. Kol to ne
turime, bent netrukdykime 
dirbantiems.

Geriausiai būtų įsteigti 
vieną fondą, bet patirtis ro
do, kad to pasiekti sunku ar 
beveik neįmanoma. Todėl 
tenka taikytis prie gyveni
mo ir ieškoti geriausios išei
ties.

Taigi, individualinę savo 
padidintą auką gal dalinki
me į tris dalis ir atiduokime 
visiems trims veiksniams.

Dr. kun. J. Prunskis

kovotojus atnašavo kleb. 
Tėvas J. Vaškys. Vietoje 
pamokslo patriotinį žodį ta
rė prof. dr. A. Klimas. Pa
maldų metu giedojo LB 
choras, kuriam dirigavo R. 
Obalis. Vargonavo K. Sala- 
džius. Legionieriai, ramovė- 
nai ir kitos organizacijos 
dalyvavo su vėliavomis.

3 vai. p. p. įvyko iškilmin
gas minėjimas, kurį prave
dė prof. dr. A. Klimas. Le
gionieriams įnešus vėlia
vas, buvo sugiedoti himnai. 
Tėvas J. Vaišnvs perskaitė 
gražią invokaciją. Po sve
čių sveikinimų dr. Klimas 
pristatė pagrindinį kalbė
toją kun. dr. J. Prunskį, iš
kėlęs jo didelius nuopelnus, 
kaip žurnalisto, redakto
riaus, rašytojo ir visuome
nininko. Prelegentas savo 
jautrioje kalboje prisiminė 
mūsų kovotojus už laisvę, 
jos kankinius ir tautos ne
palaužiamą valią išsivaduo
ti iš maskolių jungo. Jo kal
ba ne kartą buvo pertrauk
ta plojimais.

Po paskaitos buvo priim
ta rezoliuciją, kurią gražiai 
perskaitė Gailutė Tamošiū
naitė. Meninę programą at
liko L. B-nės choras, gerai 
parengtas J. Adomaičio. 
Jam susirgus, chorui diriga
vo R. Obalis. Pianinu paly
dėjo K. Saladžius. Progra
mą paįvairino lituanistinės 
mokyklos mokiniai, vado- 
vadovaujant Vyt. žmuidzi- 
nui. Aukų Lietuvos laisvi
nimui surinkta salėje ir po 
minėjimo virš 1800 dol. Au
kos teberankamos toliau.

J. J-kus

Lituanistinės mokyklos mokiniai ir dalis chorisčių.
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SNIEGAS IR CUKRUS

Storas balto sniego pata
las dar dengia žemę ir jos 
sidabriniame paviršiuje gel
svais šešėliais atsispindi 
pakelės beržų siluetai. Atro
do žiema dar nesirengia nu
mesti savo baltą rūbą, ta
čiau pavasaris jau skleidžia 
savo pirmąsias žymes.

Apnuogintoj ir sustingu
sioj gamtoj pirmieji atbun
da klevai ir jų liemenyse 
pradeda judėti syvai.

Neužilgo pavasaris pa
kvips sula.

Tėvynėje šį atbundančio 
pavasario reiškinį pirmieji 
pastebėdavo vaikai. Tad ne
nuostabu, kad jie neaplenk
davo nė vieno beržo nepra- 
gręžę jame po keletą skylių. 
Anksčiau ir suaugę tekino 
iš klevų ar beržų sulą. Ją 
paprastai gerdavo vietoj 
vandens, kartais su duona 
ar net bulvėmis. Suloje net 
duoną įmaišydavo ar net 
kruopas joje virdavo. O la
biausia mėgdavo ją gerti 
rauginta per vasaros karš
čius.

Šiame krašte ši dviejų 
šimtų metų senumo pavasa
rio ritualą irgi supa tam 
tikra romantika bei savo
tiška atbundančios gamtos 
atmosfera, šia nuotaika la
biausia išsiskiria Vermonto 
kraštas, o Kanądoje Que- 
bekas. Ten tikrai atrodo, 
jog sniegas tirpdamas virs
ta saldžia sula, gintariniu 
sirupu ir net cukrumi. Cuk
ringieji klevai čia kasdien 
pripildo tūkstančius kibirų 
saldžios sulos, kuri vėliau 
perdirbama į sirupą ir cuk
rų. Tačiau šis procesas čia 
vyksta jau seniau negu 
prieš du šimtu metų. Jau 
indėnai žinojo kaip iš sulos 
pagaminti sirupą ir cukrų. 
Pirmieji ateiviai mokėsi iš 
indėnų kaip nugarinti sulą 
ir kaip pagaminit cukrų. Jie

Paukštytės Kaziuko mugės Clevelande atidaryme.
J. Garlos nuotr.

STEFANIJA STASIENĖ 
/ ---------------------------------
šią ūkio šaką vėliau tik iš
tobulino ir išplėtė.

Pagal seną indėnų pada
vimą jų vadas Voksis buvo 
pirmasis, kuris pastebėjo, 
jog klevo sultys saldžios ir 
kad jas galima gerti bei 
naudoti maistui.

Štai, kartą grįžęs iš me
džioklės Voksis sviedė savo 
indėnišką kirvuką į šalia 
augantį klevo medį. Iš su
žeisto klevo liemens pradė
jo tekėti sultys. Surinkęs 
sultis į kibirėlį, nunešė jas 
savo žmonai ir liepė jose iš
virti vakarienei skirtą mė
sos gabalą. Indėnė gerokai 
mėsą pavirinus pastebėjo, 
jog dalis sulčių išgaravo, o 
indo dugne paliko tiršta, 
saldi masė, ši visiems labai 
patiko ir indėnai nuo to 
karto pradėjo sulą garinti 
ir gaminti sirupą.

Anuo metu lankę šį kon
tinentą įvairūs mokslinin
kai taip pat žavėjosi saldžia 
klevo sula ir iš jos gauna
mų sirupu. Prancūzas Louis 
Baron de la Honton sako, 
jog nėra pasaulyje gardes
nio ir labiau gaivinančio gė
rimo, kaip šiame krašte iš 
klevo surenkama sula. Ki
tas taip pat prancūzas Louis 
de Monceau žavisi ta ro
mantiška aplinka, šio kraš
to didinga gamta. Jis rašo: 
”Kas gali nesižavėti lau
kiniais Amerikos ir sušalu
siais Kanados miškais, ku
rių medžiai per savo tošis 
košia auksinį medų”.

Taigi šis natūralūs gam
tos produktas ano meto gy
ventojams buvo lengvai 
prieinamas ir todėl jų mi
tyboje užėmė gana svarbią 
vietą.

Klevo sulos gaminiai 
žmonių mityboje liko svar
būs ir iki šių dienų. Kulina- 

(Nukelta į 8 psl.)

-Nr. 11 — 7

ST. GRUONA

DIRVA

Redakcijos gauta iš okupuotos Lietuvos poema, žymaus 
rašytojo, dėl suprantamų priežasčių pasirašyta slapyvardžiu 
St. Gruona. \

Vinjetė dail. Nijolės Vedegytės-Palubinskienės.

A/

VERBŲ SEKMADIENIO
POEMA

Kaip jau visur dabar, ir mano širdyje šviesu.
Pro atsiminimų ūkanas išnyra štai šviesus pavasaris ir atskuba nuo kalvų, 

kurias bandžiau nupiešt kadaise.
Yra tenai žalios spalvos truputis,
Pakrantėje žibuoklė dairosi nušvitusių pasaulių erdvėse ...
(Norėjau šią nupiešti skaisčiai skaisčiai mėlyną, o tą pakrantę — rūsčią 

ir nešvarią).
Čia pat visa Betfagė pabudusi jau prausiasi mieguistą savo veidą 

iškrintančiais rūkais;
Gatvelių pakraščiuos išnyra ramūs kedrai, pabunda išmintingos palmės ir 

dairosi ramios vietelės prie ryto sklidinų šaltinių;
O už anij kalvų baltieji miesto bokštai, besižvalgą Į praviras angas tolybėse, 

dabar išsirikiavę skaito praeinančių gadynę delnuose likimo rašmenis;
Tenai taip pat Alyvų kalnas pabudęs jau šiušenasi vėsiuos šešėliuos;
Dar tolėliau, ties atsilikusiu danguj vieninteliu debesėliu, vėjų nugairinta 

Golgota, pakėlus rūstų savo veidą, jau dairosi Į visas keturias šalis ... 
Beje, dar čia, Betfagėje, senoj išsk'rypusioj tarpuvartėj, pririšta asilė jau 

nerami kramsnoja skurdžią skurdžią senojo grindinio žolytę. 
(Ji jau išgirdo atšnekant Viešpatį su Dvylika ...)

Dabar, šį šventąjį sekmadienį, ir aš kylu kelionėn. —
Būkit pasveikinti, tėviškės kloniai ir kalneliai!
Su ėglio šakele šiandien jums moju!
Laisvojo vėjo gūsis štai pasiekė mane. —
Iš tolimų šalių,
Iš mano vasarų žaliųjų salų, —
Aplenkęs šaltus akmenis,
Išgriovęs aukštas užtvaras,
Dar nesuspėjęs čia nurimti,
Jau pasakoja — tenai sutikęs manąją vaikystę:
( ... apdulkėjęs ir nudegęs veidas, nušiurpę kojos, išaugti trinyčiai — ) 
Klausyki, amžinas skrajūne, ar, skuosdamas į čia, jau daugel aplenkei 

keliaujančių į didžią eiseną?
Ar suspėsiu i tenai?
Sveiki ir jūs, sugrįžę mano vyturiai!
Sveiki pragvdę!
Sakykite, ar tebeatmenat mūs skaisčią bičiulystę, kadaise piemenėlių 

metuose, klestėjusią šiuose pūrymuose!? ...
Atsimenat... atsimenat!__
Tomis šviesiomis dienomis šios mūs mažytės karalystės pati valdovė — 

Vidurdienių kraštoji tyluma, —
Nužengusi nuo savo aukšto sosto, keliaudavo parugėmis!..
šviežiose pievų pradalgėse mes ją vaišindavom laukinių bičių medumi!..
Paskiri sutartinai maldaudavom pasigailėt vienintelio mūs valdose upelio 

mažojo. —
(Gausiųjų jos malonių ūksmėse kokius gražius, kokius gražius takus 

numynė mūsų jaunos dienos!..)
Atsimenat, bičiuliai, žinau, atsimenat__
Tai apie šventą Joną būdavo!
Kai ši visuotinės rimties didžioji mūsų šventė pritylančių vargonų gaudesy 

pradėdavo aukojimo metą. —
Sakykite, ar susirandate dabar lizdeliui ramią vietą čia?
Ar sotūs?
Ar nepavargstate tolimose kelionėse? —
Tiesiu štai savo ranką jums!
Neabejinga ji kaip ir visuomet.
Nutūpkite ant mano delno,
Keliausime kartu į didžią eiseną, į didį miestą!
Skubėkime!
Tenai jau susirinkę minių minios:
Iš Galilėjos ir Judėjos žemių,
Nuo Tyro ir Sidono,
Nuo Tiberijados krantų, —
Kur tik girdėta ŽODIS,
Kur sočiai valgyta miežinės duonos ir žuvies, —
Dabar visi raupsuotieji,

(Nukelta į 8 psl.)
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VERBŲ SEKMADIENIO POEMA
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Visi luošieji ir paliegėliai,
Visi išlaisvinti nuo demonų,
Visi kartu su kurčiais nuo Dekopolio
Ir su Betsaidos neregiais,
Nukloję grindinį šakelėmis, 
Siaurų gatvelių kamšaty,
Duodami kelią, 
šūkauja ir gieda šlovinimo giesmes Viešpačiui. 
Skubėkime, skubėkime!
Suspėsime ir mes, —
... Jau paskui Viešpatį praeina Dvylika,
Praeina Lozorius su Marija ir Morta iš Betanijos, 
Jaunavedžiai iš Kanos Galilėjos,
Našlė Najimo su sūnum ...
Iš Kafarnaumo šimtininkas su tarnu ... 
Praeina ir Kirenės Simonas palinkęs.
Skubėkime, skubėkime ir mes!
Visi jau vartai atkili. 
Visur jau durys praviros, 
Tolybėse aplinkui varpų gausmas.
Kalneliai ir pakalnės,
Keleliai ir visi keliai jau saulės nušviesti!.. 
Skubėkime palydėt Viešpatį į žmonių miestą.

SNIEGAS IR CUKRUS
(Atkelta iš 7 psl.)

rijoj klevinis sirupas šian
dien labai plačiai vartoja
mas, nes jis gero skonio, 
maistingas ir sveikas. Juk 
sula — natūralūs vanduo, 
kurį augalo šaknys kartu su 
m i n e r alinėm medžiagom 
traukia iš žemės. O kitos 
suloje randamos organinės 
substancijos yra pagamina
mos lapų, oro ir saulės pa
galba. šiame cukrozės tir
piny randama ir šiek tiek 
proteino, kalkių, potaso ir 
kai kurių naudingų rūgš
čių. Cukraus suloje yra apie 
3r<, tačiau cukringumas ga
li pakilti iki 12*%. Tai pri
klauso nuo medžio ir sezono. 
Gamtininkas John Bur- 
rougs sako, kad pirmasis 
sulatekis, kaip pirmoji mei
lė, visad geriausias, pilniau
sias, saldžiausias. Gale se
zono sirupas tamsesnis ir 
tirštesnis.

Šiandien Amerikoje dar 
gana daug gaminama siru
po, ypač, kaip minėjau, Ver- 
monto, New Yorko valsti
jose, Didžiųjų Ežerų sri
tyje h- Kanadoje Quebeko 
provincijoj. Sulos rinkimo 
sezonas kaip tik šį mėnesį 
prasideda ir Clevelando 
miesto apylinkėse. Kai ku
riuose miesteliuose sezonui 
baigiantis skelbiami net si
rupo festivaliai. Mat siru
pas čia labai populiarus ir 
kulinarijoj plačiai vartoja
mas. Perkant sirupą patar
tina žiūrėti, kad jis būtų 
100 C grynas, be priemai
šų. Yra taip pat ir negryno, 
komercinio sirupo, kuris 
mažiau vertintas ir žinoma 
pigesnis.

Natūralūs, iš klevo sulos 
pagamintas, sirupas yra 
maistingas ir sveikas ir tin
ka kaip priedas prie įvairių 
valgių.

Be sirupo yra žinomas ir 
klevinis cukrus, kuris taip 
pat labai naudingas mūsų 
sveikatai ir geras maisto 
priedas.

Panaudojant sulą ar siru

pą galima daug ko gardaus 
ir įvairaus pagaminti. Rei
kia tik truputį laiko ir noro. 
Paįvairinkime savo stalą, 
kad ir šiais sausainiais.

Imti: 1 puod. klevo siru
po, 4 oz. sviesto (1 lazdelę), 
2 kiaušinius, 1 arbat. šaukš
telio vanilijog ekstrakto, 
puod. pieno, 3 puod. miltų, 
1 arbat. šaukšt. kepimo mil
telių.

Sirupą ir sviestą gerai iš
sukti. Po vieną sudėti kiau
šinius, vanilijos ekstraktą, 
supilti pieną. Miltus sumai
šyti su kepimo milteliais, 
supilti į paruoštą masę ir 
minkyti iki tešla nelips prie 
rankų. Ant miltais pabars
tytos lentos plonai tešlą iš
kočioti ir stikline išspausti 
skridinėlius. Išdėstyti ant 
pateptos skardos ir kepti 
10-15 min. 350 laips. tempt. 
(pastaba: jei sviestas ne
sūdytas, dėti truputį dus- 
kos).

O jei turite galimybę 
gauti sulos pamėginkite pa
sigaminti šį gaivinantį gė
rimą: „Bitelės ašaros”.

Sulą supilti į bonkas ir į 
kiekvieną bonką įdėti po 3 
razinskas, po du arbat.

WAXTED:
SKILLED TURBINE

BLADE MEN
Needed immediately six skilled turbine-steampath 
mechanics with experience in reblading steam tur* 
bine rotors.

We offer a high pay scale, excellent benefits, including 
medical insurance, good retirement program, and savings 
plan.

Excellent vvorking conditions in modem machine shop 
complex near Charleston, W. Va. Direct inquiries to Per
sonnel Department, Centrai Machine Shop, P. O. Box 
4000, St. Albans, West Virginia 25177, (304) 755-8241.

We Are An Equal Opportunity Employer
(H-12)

Australijos padangėje
■mi—— ANTANAS LAUKAITIS

MINISTERIS 
PIRMININKAS 

SVEIKINO
Vasario 16-sios proga 

Australijos ministeris pir
mininkas Malcolm J. Fraser 
kalbėjo per visų Australijos 
valstijų sostinių ir Canber- 
ros lietuvių radijo valandė
les, ypatingai gražiais žo
džiais pasveikindamas Aus
tralijos lietuvius. Savo kal
boje jis pareiškė:

”... This new era of in- 
dependence was to be tra- 
gically shortlived. Būt Li- 
thuanians around the World 
continue to cherish and pre
serve their history, their 
language and their culture 
against happier times. I ad- 
mire your sourage, I res- 
pect your pride.

Ant my Government took 
the decision, immediatelv 
on coming to office in De- 
cember, 1975, to withdraw 
recognition of the incorpo- 
ration de iure of Lithuania 
— and the other Baltic 
statės — into the USSR.”

VASARIO 16-TOJI 
SYDNĖJU.TE

Be ministerio pirmininko 
kalbos, pasakytos per radi
jo stotis, vieną iš didžiausių 
Sydnėjaus radijo stočių 
2SM, rytinėje savo sesijoje 
paminėjo, kad šią dieną va
sario 16-ją Lietuva švenčia 
savo nepriklaus o m y b ė s 
šventę. Komentatorius pra
šė, jei yra klausančių lietu
vių, paskambinti tuoj pat 
jam. Nors ir bhvo darbo lai
kas, atsirado viena, gal kar- 
tais ir daugiau, moteris, ku
ri paskambino šiai stočiai, 
buvo pristatytą klausyto
jams ir tuo pačiu dar pla
čiau buvo paaiškinta apie 
Lietuvą ir jos padėtį.

šaukšt. cukraus ir ruoželį 
citrinos žievės. Bonkas san
dariai uždaryti ir laikyti 
gana vėsioj vietoj apie du 
mėnesius.

šių metų oficialus minė
jimas buvo ypatingai įspū
dingas ir Sydnėjaus lietu
viams tikrai išskirtinas. 
Savo tarpe mes turėjome 
mūsų garsųjį poetą Bernar
dą Brazdžionį ir žinomą 
Amerikos veikėją, žurnalis
tą Juozą Kojelį iš Los An
geles. Iškilmingas pamal
das, kurias laikė Sydnėjaus 
klebonas kun. P. Butkus, 
tuo pačiu pasakydamas ir 
šiai progai pritaikintą pa
triotinį pamokslą, be jauni
mo organizacijų, atvykusių 
į bažnyčią su savo vėliavo
mis, išklausė ir pilna bažny
čia sydnėjiškių, nepabūgu
sių ir karštos vasaros sau
lės. Po pamaldų minėjimas 
įvyko parapijos salėje. Jį 
atidarė ir pravedė Sydnė
jaus Apyl. pirmininkas V. 
Saudargas. Po kun. P. But
kaus invokacijos, pagrindi
nę paskaitą skaitė svečias 
J. Kojelis. Paskaita buvo 
labai įdomi ir svečio iškel
tos mintys, koks yra išeivių 
vaidmuo tautos vadavime ir 
išęivių santykiavimas su 
pavergta tauta, bei kiti 
mums svarbūs klausimai, 
sydnėjiškių tarpe paliko gi
lų įspūdį. Prelegento many- 
riiu, išeivija vis dar yra sa
vo žydėjimo laikotarpyje, 
kas liudija masinius lietu
vių parengimus, kaip buvu
si Tautinė Skautų' Stovyk
la, jaunimo kongresai, busi
mosios Pasaulio Lietuvių 
Dienos ir kt.

Meninėje dalyje poetas B. 
Brazdžionis įspūdingai pa
skaitė savosios patriotinės 
poezijos, kas gausių klausy
tojų buvo sutikta su nepa
prastu entuziasmu. Minėji
mo meninė dalis buvo baig
ta „Dainos” choro daino
mis, diriguojant B. Kive- 
riui. Po oficialiosios dalies 
svečiai buvo apdovanoti 
australiškomis koalomis ir 
ta pačia proga Australijos 
Australijos Lietuvių Fon
do Sydnėjaus įgaliotinis 
įteikė 300 dolerių čekį 
Lietuvių Sporto Sąjungos 
pirmininkui A. Laukaičiui, 
paremiant sportininkų ke
lionę į Kanadą ir Sydnėjaus 
jaunųjų tautinių šokių gru
pės „Sūkurys” vadovei 200 
dol. Minėjimas buvo baig
tas Tautos Himnu.

B. BRADŽIONIO 
POEZIJOS VAKARAS

Sydnėjiškiai buvo patys 
pirmieji galėję sutikti ir 
priimti poetą Bernardą 
Brazdžionį savo tarpe. Su
žinojus apie poeto atvyki
mą, jo buvo laukiama labai 
nekantriai. Kas gi nežino 
mūsų šio garsaus dailiojo 
žodžio menininko. Ir štai 
sulauktas poetas Sydnėjaus 
lietuviams jų klube pasiro
do vasario 18-tos dienos po
pietyje. Salė pilnutėlė tau
tiečių. Matosi ir nemažai' 
tokių, kurių jau eilę metų 

neteko niekur matyti. Atro
do, magiškas poeto vardas 
ir juos iš savo palėpių atve
dė į mūsų lietuvišką klubą. 
Poezijos vakarą atidarė ir 
trumpu žodžiu poetą pri
statė šio vakaro organiza
torius dr. A. Mauragis, pa
brėždamas, kad būdamas 
prieš šešerius metus Ame
rikoje jis tuo reikalu tarėsi 
su PLB pirmininku inž. B. 
Nainiu ir tas pasikalbėji
mas gal ir atvedė poetą pas 
mus į Sydney. Įvadinį va
karo žodį tarė „Mūsų Pa
stogės” redaktorius poetas 
Vincas Kazokas. Tai buvo 
ne žodis, bet kūrybinis pa
sisakymas ir poeto meninis 
gražus pristatymas.

Poezijos vakaras buvo 
dviejų dalių: tai poetas, bei 
jo kūryba ir Rasos Maura- 
gienės atlikta M. K. Čiur
lionio preliudą, bei solisto 
Pauliaus Rūtenio padainuo
tos dvi liaudies dainos ir 
arija iš „Traviatos”. B. 
Brazdžionio pasirod y m a s 
scenoje buvo sydnėjiškiams 
tikrai meninė naujovė. Poe
tas yra ne tik geras dekla
matorius, įvairių savo kū
rinių puikus interpretato
rius, bet taip pat jis buvo 
ir labai geras bei vaizdus 
įvairių, humoru paįvairin
tų, įvykių atpasakotojas. 
Klausytojus poetas tiesiog 
uželektrizavo, kad jie jo bū
tų dar ilgai, ilgai klausęsi, 
kas buvo išreikšta griaus
mingais plojimais.

Sydnėjiškiams šis vaka- 
ras buvo tikras dvasinis at- • 
sigaivinimas/ Ačiū ,Poete, 
už tai ir tikėsimės, kad duo
tas dvasinis penas dar ilgai 
gaivins mūsų Australijos 
lietuvių širdis, tuo pačiu ir 
Jūsų viešnagę dar ilgai, il
ga prisimenant.

WANTED JOURNEYMEN
or

1ST CLASS SKILLED 
TOOL MAKERS 

or 
MACHINISTS

Who can sėt up work from blue 
prints and close tolėrance. With 
plastic extrusion experience.

FOR ALL SHIFTS.
Salary cotnmensurale with experience 
& ability and fringe benefits.

CALL OR IVRITE
INDUSTRIAL PLAST1CS 

SPECIALITIES
S70 CLEVELAND STREET 

CHELSEA, MlCHIGAN '48118 
313-475-8637

(7-13')

OWNER OPERATOR — Truck mušt 
be in good condition. Handle all 
types of loads in Western Pa., 
Uorthern West Virginia & eastern 
Ohio. Steady job availble for will- 
ing worker. Usually home šame day 
therefore road expenses would be 
at a minimum. No hold back-paid 
weekly. If interested, call

412-771-1426
(10-13)

SEWERS
EXPER1ENCED sewers or people who 
are willing to learn simple sewing 
operation are needed. Free protected 
parking with 24 hour guard service. 
Excellent fringe benefits. Apply to 
SHEFF1ELD INDUSTRIES. 1190 NW 
159 Dr. between 7:15 am & 10 am, 
or call

305-624-8493 (|# (J)

WANTED JOURNEYMEN 
OR 1ST CLASS SKILLED 

TOOL AND DIEMAKERS
Manufacturer needs cjualified person 
to make dies, router templates, and 
punches for printed circuit boards. 
Mušt be able to work from customer 
blueprints. Part time and full time 
applicants will be consldered. Please 
apply >n person between 10 a. am. — 
4 p. m.

ANN ARBOR CIRCUITS
424 WEST WASHINGTON 
ANN ARBOR. MICH. 48103 

1-313-665-4101
An Equal Opportunity Employer 

(10-13)
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ERZELIS DETROITAN 
VĖL GRĮŽO...

1975 metais L.B. Detroi
to apylinkės pirmininku bu
vo Jonas Urbonas. Dėl neto
lerantiškos veiklos lietuvių 
tarpe kilo erzelis. Nepaten
kintiesiems p a r eikalavus, 
buvo sušauktas LB apylin
kės narių susirinkimas, 
svarstyti Jono Urbono pa
sitikėjimo klausimą. Nu
jausdamas susirinkimo iš
davas Jonas Urbonas iš LB 
apylinkės valdybos pasi
traukė ir susirinkimas bu
vo atšauktas. Likusiai val
dybai persitvarkius 1975 ir 
1976 metuose pirmininku 
buvo Jaunius G i 1 v y d i s , 
o 1977 m. ir dabar — Al
fonsas Juška. Paskutiniųjų 
dviejų pirmininkų kadenci
jos metu Detroito lietuvių 
tarpan grįžo susiklausimas 
ir darnumas. Kažin kodėl ir 
kažin kam tas Detroito lie
tuvių sugyvenimas nepati
ko.

1977 metų pabaigoje į 
Detroitą atvyko LB Krašto 
Valdybos pirmininkas A. 
Gečys ir įsteigė Detroite LB 
centrinę apylinkę, jos pir
mininku paskirdamas tą pa
tį Joną Urboną.

Kodėl parinktas centrinei 
apylinkei Detroitas paaiškė
jo kiek vėliau. Atrodytų, 
kad būtų parankiau turėti 
centrinę apylinkę* ten kur 
yra LB Krašto Valdyba.

Centrinės apylinkės val
dyba turėtų rūpintis išblaš
kytais lietuviais po tas vie
toves, kur nėra apylinkių, 
ir nesikišti i pastarųjų veik
lą.

Detroite yra LB apylinkė. 
Iki šiol jos valdyba sutarė 
ir bendradarbiavo su kito
mis organizacijomis ir Or
ganizacijų Centru. Buvo su
sitarta, kad Organizacijų 
Centras vasario mėn. rinks 
aukas ALTai, 
nės Apylinkė 
rugsėjo mėn. 
nei, o Balfas
spalio mėn. šalpai.

Naujai įsteigtos Detroite 
centrinės apylinkės pirmi
ninkas tą susitarimą panei
gė. Jis pasišovė Detroito 
lietuvius tvarkyti ignoruo
damas rinktą Detroito apy
linkės valdybą. Jis suorga
nizavo „šturmininkų” būrį 
ir pasiskelbė, kad visą vasa
rio mėn. rinks aukas Bend
ruomenei. Jis jaučiasi sau
gus, čia niekas negali iškel- 

* ti ir svarstyti jo nepasiti

Bendruome- 
rinks aukas 
Bendruome- 
rinks aukas

Stasys šimoliūnas 
Detroit, Mich.

Sakalas, T1 ir du Gandrai prie angaro.

Medium sized automotive parts manufacturer has openings in ils 
engineering department for qualified designers. Mušt have a minimum 
2 years experience weth body hardware mechanisms. Good working 
conditions, excellent wages, fringe benefits. Private parking located 
2 blocks East of Renaissance Center nr. 1-75.

APPLY IN PERSON:

FERRO MANUFACTURING CORP.
1380 E. WOODBRIDGE DETROIT, MICH. 48207

kėjimo klausimo; atsirado 
per A. Gečio malonę.

Stasys Barzdukas P. Lie
tuvyje išsijuosęs giria Ben
druomenės demokratišku
mą. Iš ką tik paminėto fak
to, tas jo demokratiškumas 
abejotinos vertės ir tikrai 
nežavus. J. Urbono aukų 
rinkėjai įkyriai, o kartais ir 
įžūliai, su iš kalno pasi
ruoštais sąrašais, landžioja 
prie aukotojų prašydami 
aukų Bendruomenei ir pa
tardami neaukoti ALTai.

Vasario 16 iškilmingą mi
nėjimą Detroite rengė 
DLOC. Spaudoje, per radi
jo ir atsišaukimo lapelius 
buvo skelbiama, kad ta pro
ga bus renkamos aukos Lie
tuvos vadavimo reikalui ir 
visos persiųstos ALTai, ir 
prašyta kitų asmenų ir or
ganizacijų aukų nerinkti. 
Tad minėjimo dalyviai ži
nojo kam aukos renkamos 
ir jas įduodant nesiteiravo 
kam jos renkamos. J. Ur- 
bono rinkėjai, įsimaišė ko
ridoriuose į žmonių spūstį 
ir išsitraukę sąrašus, rinko 
aukas sau, net prisegdami 
aukotojams tokius pat žen
kliukus, kokius segė DLOC 
aukų rinkėjai. Viena jauna 
J. Urbono aukų rinkėja įsi- 
drasinusė atvirai švaistėsi 
po koridorius ir ypatingai 
įkyriai aukas rankiojo. Ji 
nesuprato savo elgesio pras
mės ir esmės, tur būt gal
vojo, kad atlieka drąsų ir 
kilnų darbą geram tikslui, 
o tebūta paprastos nuogos 
apgaulės.

Toji „šturmininkų” veik
la DLOC aukų rinkliavai 
nepakenkė, šiemet suauko
ta net daugiau kaip kitais 
metais. Visuomenės požiū
riu padaryta didelė žala, ir 
vėl Detroito lietuvių tarpe 
erzelis, kaip kad buvo 1975 
metais. Jei to norėta, tai 
pilnutėlis pasisekimas! Bet 
kam jis naudingas ir reika
lingas? Nejaugi būtina su
skaldyti Detroito lietuvius, 
kaip suskaldyti jie 
goję?

Kažin kaip būtų, 
Urbono suverbuoti
rinkėjai būtų nudelsę savo 
žygius iki rugsėjo mėnesio 
ir tik tada su ta pat ištver
me ir veržlumu būtų pasi
reiškė. Manau, kad pinigi
niai būtų laimėję nemažiau, 
nei dabar ir nebūtų dabar- 
tinio erzelio.

Chica-

jei J. 
aukų

Statome sklandytuvus
1934 metais buvau pa

šauktas atlikti karinę prie
volę. Pradžioje tarnavau ka
ro aviacijoje Kaune, Fredo
je, kur išėjau pradinį 3-jų 
mėnesių apmokymą. Po to 
mane išsiuntė į Šiaulius, 
Zoknius, kur tarnavau ne
skraidančiame karo aviaci
jos personale. Iš Zoknių 
aerodromo mūsų lakūnai 
skrisdavo virš Rekyvos eže
ro, kur atlikinėdavo šaudy
mų į taikinį pratimus. Daž
nai jie mane pasiimdavo į 
užpakalinę sėdynę kaipo 
„balastą”.

Atlikęs karinę prievolę, 
1935 m. vasarą pradėjau 
lankyti gen. A. Gustaičio 
aviacines paskaitas V. D. 
Universitete.

Tą patį rudenį Šančiuose 
pas Gabrielių Miliūną kar
tu su St. Čekanausku 
statėme Liet. Aero Klu
bo užsakytus mokomuosius 
sklandytuvus. Miliūnas ten 
turėjo dideles patalpas ir 
sklandytuvų statybai reika
lingus įrankius. Per žiemą 
pas Miliūną tuos užsakytus 
s k 1 a ndytuvus pastatėme, 
LAK juos priėmė ir sekan
tį pavasarį išvežė į Nidos 
sklandymo mokyklą.

Tuo pačiu laiku pas ma
ne namuose su Čekanausku 
statėme „Perkūną”. „Per
kūnas” buvo mokomasis 
sklandytuvas, Br. Oškinio 
konstrukcijos, panašus į 
T-2, tik sėdynė buvo užda
ra, taigi turėjo geresnę 
aerodinaminę formą. Staty
mo įrankiai, kaip tai spaus- 
tuvai „šriubštangės”, buvo 
brangus dalykas, ir aš jų 
neturėjau. Juos turėjo Mi- 
liūnas. Todėl vakare, po die
nos darbo grįždami namo 
iš Šančių, tuos spaustuvus 
parsinešdavom į Aleksotą, 
čia vėl iki vėlumos su Če
kanausku dirbdavom prie 
„Perkūno”, o rytmetį, kli
jams apdžiuvus, spaustuvus1 
nuimdavome ir pėsti eida
vome atgal į Šančius, ran
kose tais spaustuvais neši
ni. Mažai numigusiam tiek 
valandų dirbti ir dar 6-7 
kilometrus kasdien nešioti7
tuos spaustuvus — tai buvo 
gana sunkus darbas. Pas 
Miliūną dirbdavome apie 12 
valandų, o grįžę namo prie 
„Perkūno” — dar apie 4 
valandas. Taip kad tais me
tais mažai teko miegoti.

Sklandymas vakariniame šlaite. Sklandytuvas po nusileidi
mo tempiamas atgal į viršų.

Skriejimas rytiniame šlaite. Į kopos smėlį įsmeigta vėliava 
ir malūnėlis vėjo stiprumui ir krypčiai matuoti.

SKLANDYMAS NIDOJE
Kuršių Nerijoje rytų vė

jas būdavo gana retas sve
čias. Kai pūsdavo stiprokas 
rytų vėjas, vokiečių pusė
je, Rasytėje, ore galėjai pri
skaičiuoti iki 15-20 sklandy
tuvų. Rasytės smėlio kopos 
ilgis buvo apie 21 km. ir 
vokiečiai galėjo itek sklan
dytuvų turėti, nesudaryda
mi kamšaties ore. Už kopų 
jie turėjo tikrą, aerodromą, 
iš kurio sklandytuvus iš
vilkdavo su vindu ar su lėk- 
vokiečiai galėjo tiek sklan
dytuvas, trumpai pasklen- 
dęs, pasiekdavo kopas ir įsi
rikiuodavo į antvėju besi
džiaugiančių sklandytuvų 
eilę.

Lietuvos pusėje didžioji 
Nidos kopa buvo tik 1,5 km. 
ilgio. Mes paprastai ant ry
tinio šlaito startuodavom 
a m o r tizatorium (gumine 
virve). Bet tai visada būda
vo pavojingas dalykas, nes 
pagal 20-25 laipsnių kopos 
n u o ž ulnumą, atitinkamai 
žemyn nulenktos būdavo ir 
abi amortizatoriaus šakos. 
Startuojant, sklandytuvas 

tuoj šokdavo viršun, o atsi
kabinęs kablys ir amortiza
torius šaudavo žemyn, daž
nai užgaudamas tempė jus 
per blauzdas ar nugarą.

Prie silpnesnio rytų vėjo 
sklandymas būdavo dar pa
vojingesnis, nes apačioje 
prie marių esanti 3-4 metrų 
pločio juosta būdavo per- 
siaura tūpimui. Atsitikda
vo, kad sklandytuvas nu
tūpdavo Į marias, ir gana 
toli nuo kranto. Taip sykį 
Rasytėje vienas vokiečių 
sklandytojas prigėrė: nutū
pė apie 200 metrų nuo 
kranto ir, vietoj laukęs prie 
plūduriuojančio sklandytu
vo pagalbos, jis bandė 
plaukti į krantą, pavargo 
ir paskendo.

Vakarų vėjas Nidoje bū
davo pat dažniausias. Pra
diniai sklendimai A ir B 
piloto laipsniams gauti bū
davo atliekami nuo labai 
lėkšto vakarinio šlaito, Bal
tijos jūros kryptimi. A pi
loto laipsnis Nidoje papras
tai būdavo gaunamas po 
40-50 startų. Pasitaikyda
vo, kad kai kas tą laipsnį 
gaudavo po 30 startų.

Viena sklandymo grupė 
susidėdavo iš 15 žmonių, ir 
per dieną padarydavo apie 
30 startų. Kiekvienam gru
pės nariui vidutiniškai tek
davo po 2 startus kasdien. 
Po kiekvieno starto savo
mis fizinėmis jėgomis už
tempti sklandytuvą atgal į 
startovietę — būdavo sun
kus dienos darbas.

(Bus daugiau)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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Vasario 16-toji East Chicagoje BALTIMORE

East Chicagoje, Ind., vasario 18 d. buvo paminėta Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 60 m. sukaktis. Iš ryto prie miesto 
rotušės buvo iškelta Lietuvos vėliava, dalyvaujant miesto val
džios pareigūnams ir lietuviams.

Pagrindiniu kalbėtoju minėjime buvo dr. V. P. Dargis. Prie 
prezidiumo stalo sėdi: ALT skyriaus vicepirm. Julius Valeika, 
klebonas kun. Ig. Vichuras, East Chicagos policijos viršininkas 
Robert Stiglich, kongresmanas A. Benjamin ir sol. Giedraitienė.

Programą atliekant: muz. A. Giedraitis ir sol. Giedraitienė.

Į minėjimą susirinko virš pora šimtų lietuvių. Nuotraukoje 
dalis svečių. K. Pociaus nuotr.

SUPERVISOR
METAL PROCESSING DEPTS.

Immediate position available. Heat treating and supervisory 
experience necessary.

Exposure to plating — annealing — pickling and metallur- 
gical testing helpful. Will train as needed.

Salary commensurate with experience, liberal fringes.

LAKE ERIE SCRĘW
13000 ATHEN AVENUE 

LAKEWOOD, OHIO 44107
216-521-1800

(10-11)

VASARIO 16-TOJI
- Tautos diena Baltimore j e 

švenčiama dviem atvejais. 
Pirmiausia iškilmę rengia 
Baltimorės Liet. Draugijų 
Taryba, o kitą sekmadienį
— vietinį Bendruomenė. 
Šiemet Tarybos tracinis po
kylis įvyko vasario 12-tąją. 
Šventė pradėta iškilmingo
mis pamaldomis lietuvių 
parapijos bažnyčioje. Kle
bonas Ant. Dranginis savo 
pamoksle nurodė, kad kova 
už žmogaus teises yra gra
žiausia meilės > daina, kuri 
niekad neturi nustoti skam
bėjusi. Dabartiilę Lietuvos 
negalią pamokslininkas pa
lygino su Kristaus kančia. 
Kaip Kristus, paniekintas 
ir nukankintas, nuo kry
žiaus šaukė: ”Mano Dieve, 
mano Dieve, kodėl mane ap
leidai?” — taip ir kryžiuo
jama mūsų tauta dejuoja: 
”Dieve, mūsų Dieve, kodėl 
mus užmiršai ?” Kunigas 
įtaigojo nepasikliauti kita
taučiais, kurie, kai esti pa
kviesti ir vaišinami lietuvių 
salėje gražiai ir palankiai 
pakalba, o kai išeina, tuoj 
užmiršta, ką sakę ar net pa
žadėję. Tačiau daug blogiau, 
kai mes patys nesirūpiname 
savo tėvynės reikalais ir jos 
likimu. Jei patys nekovosi
me ir nuteisime rankas — 
kas už mus dirbs ir kovos? 
Kas? — pakeltu balsu klau
sė pamokslininkas.

Mišių metu giedojo vyrų, 
choras „Daina”. Vėliavų pa^ 
lydą tvarkė lietuvių legijo- 
nierių dalinys, palydimas 
tautiškai pasipuošusių mer
gaičių.

Po pamaldų Lietuvių 
Svetainės trečiame aukšte, 
atidarant Baltimorės lie
tuvių praeities ir aps- 
kritai lietuvių tautodailės
muziejėlį, miesto meras 
Wm. D. Schaeferis perkirpo 
kaspiną. 2 vai. p. p. didžio
joje Svetainės salėje, prie 
garbės stalo susėdus iški
liems savųjų ir kitataučių 
svečiams, pirmininkaujant 
adv. E. Armanienei, pradė
tas nepriklausomybės pami
nėjimas. Salė buvo papuoš
ta Lietuvos miestų herbais.

Pagrindinę kalbą pasakė 
kongreso narys Larry P. 
McDonald (iš Georgia vals
tijos). Jis priminė, kad 
Jungtinės Valstijos sudary
tos iš daugelio tautinių gru-
pių, kilusių iš įvairių vals
tybių. Daugumas ateivių 
čia atvyko, ieškodami dides
nės laisvės. Jaunoji karta 
dažnai užmiršta savo tradi
cijas ir svarbias, tėvų iš
moktas pamokas. Visiems 
amerikiečiams reikia žinoti 
istoriją ir dabartinę būklę 
Lietuvoje ir kitose komu
nistu pavergtose šalyse. 
Mūsų mokyklos, sakė kon
gresmanas, nepaaiškina, ka
da ir kaip Lietuva, Latvija 
ir Estija tapo okupuotos. 
Amerikos pareiga komuniz
mo aukoms padėti išsilais
vinti iš marksistinės tironi
jos. Senatoriai ir kongreso

Kongresmanas L. McDonald sako kalba. Jo kairėje Balti
morės meras Wm. D. Schaefer ir Baltų Lietuvių Draugijos pirm. 
adv. E. Armanienė.

V. Bačauskas, pakvietęs kon- 
gresmaną McDonald i Balti
more, sveikina už puikią kalbą.

nariai yra piliečių tarnai, o 
ne jų viešpačiai, todėl supa- 
žindikite juos, ko jūs iš jų 
tikitės. "Nors aš pats neat
stovauju jūsų rinkiminės 
apylinkės, tačidu, būdamas 
Jungtinių Valstijų kongre
so nariu, laikau savo prie
derme išgirsti jūsų balsą ir 
atsiliepti Į jūsų reikalus”.

Kongresmano kalbą kelis 
kartus pertraukė pritarimo 
plojimai, žmonės atsistoda
mi plojo ir šūkčiojo. Poky
lyje dalyvavo ir marylandiš- 
kiai: kongreso narė B. Mi
kulskį ir senatorius Sar- 
banes. Taip pat ir vienas 
kitas Marylando seimelio 
narių. To sekmadienio įvy
kiai Lietuvių Svetainėje bu
vo perduoti per televiziją.

Vietinės Bendruomenės 
surengtas Lietuvos nepri
klausomybės prisiminimas 
įvyko vasario 19 d., 2 vai. 
p. p. šventės įvadu buvo 
paruošta atitinkama 30 mi
nučių programa, tos dienos 
rytą perduota per Lietuvių 
Radijo Valandą. Kalbėtojo 
iš Philadelphijos pakvies
tas buv. baltimorietis inž. 
Vyt. Volertas. Aptardamas 
dabartinę Lietuvos ir šio 
krašto būklę, kalbėtojas pa
brėžė, kad amerikiečiai ant 
patogumų išmainė savo ge
rąsias savybes. Mums, iš
eivijai, nedera atižadėti sa
vo iš tėvynės atsivežtų dva
sinių vertybių. Išeidami vie
šumon su savo tautos rei
kalais, mes apskritai per 
daug kuklinamės. Mes juk 
nesame antros rūšies pilie
čiais! Inž. VolertJii, buv. 
Bendruomenės pirmininkui, 

stipriai paplota.
Meninėje dalyje "Dainos” 

choro vyrai atliko kelias pa
triotines dainas; fortepionu 
pritarė jauna choro vadovė 
— amerikietė. Visi trys tau
tinių šokių sambūriai (Ra
telis, Kalvelis ir Malūnas) 
pašoko po kelis žinomesnius 
šokius. Ypač mažųjų būre
liui publika visuomet reiš
kia didelį palankumą ir dė
kingumą. žmonių buvo pri
sirinkusi artipilnė salė. Au
kų laisvinimo pastangoms 
paremti surinkta virš tūks
tančio dal. Abiejų paminė
jimų iškilmės vyko darniai 
ir sklandžiai. (m)

AUDITOR
The internal Auditing section of 

our Corporate finance depart

ment has an opening for an audi- 

to-r who will be responsible for 

audits of operating department, 

auditing of assets and liabilities 

and analytical reporting. We are 

seeking an individual with at 

least 2 years experience in au

diting and a bachelors degree in 

accounting. If you ąualify and 

are interested in pursuing this 

opportunity, please send your 

resume and salary reąuirements 

to:

Personnel Department

DETROIT COCA COLA 
BOTTLING CO.

5981 W. Warren

Detroit, Mich. 48210

An Eąual Opportunity Employer

MANTENANCE 
MECHANIC

EXPERIENCED MAINTENANCE ME- 
CHAN1C FOR AUTOMATED EQUIP- 
MENT. MUŠT HAVE EXPERIENCL 

1NCLUDE ELECTRICAL AND 
TROUBLE SHOOTING

Complete Broad Fringe Benefits. 
CALL MR. FREDE 

313-925-9070
EVER FRESH JUICE CO. 

6431 E Palmer St. 
Detroit, Mich. 48211 

(9-11)
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Constance Perotti:

"Peoples and Cultures -- yra 

clevelandiečių būdas atžymėti jų 

etninio paveldėjimo turtingumą.”

cr CLEVELAND TRUST
Raskite ką nors jūsų siekiui.

Amparo de Herandez, 
Shop-in-the-Flats 

vedėja, kabina 
krautuvėje 
”macrame”.

”šis miestas turi tikrai daug ką siūlyti. Clevelande yra 90 etniniu grupių. Peoples 
and Cultures duoda galimybę clevelandie ciarns tai išmėginti”, sako Constance Perotti, 

Peoples and Cultures Executive Director.
Peoples and Cultures yra non-profit organizacija įsikūrusi 1971 m. pripažinimui 

daugelio etninio pagrindo ir tautybių Clevelande. Vienas iš pagrindinių jos pro
jektų yra Shop-in-the-Flats. ”Tai vieta kur amatininkai gali išstatyti tra

dicinius paveldėjimo sugebėj imus. Jau dabar ten yra atstovaujama 50 
grupių”, sako Connie.

Peoples and Cultures na ujausias užsimojimas yra World-in-Your- 
Backyard Tours, kurį dalinai remia Gund Foundation. ”Mes tikimės 
apie 100 aplankymų šiais metais į italų, slovėnų ir ispanų bendruome

nes tarp kitų, šių aplankymų grožis yra jų asmeniniame būti vie- 
nas-iš-mūsų-tiliuje. Lankytoja; iš tiesų parsineša į namus iš tų lan
kymų dalį kultūros.” Cleveland Trust sveikina Peoples and Cul
tures darant Clevelan dą geresne vieta gyventi.

Velykinių kiaušinių marginimas yra ukrainiečių tra
dicija. Taras lKowcz, Case Western Reserve teisių studen
tas, išmoko juos marginti iš savo motinos būdamas mažas.

Constance Perotti rodo 
Cleveland Trust Ter- 
minal-Prospect sky
riau vedėjui išstatyta 

Shop-in-the-Flats 
lietuvių medžio 

drožinį ”Palangos 
Juzė”.
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A.A. Dr. Jonas Gečas
(1899. X. 27 d. — 1978. III. 3 D.)

A. JUODVALKIS
Ir vėl nuskambėjo varpai, 

pranešdami liūdną žinią, 
kad iš mūsų tarpo išsiskyrė 
taurus lietuvis Korporacijos 
Neo - Lithuania filisteris, 
medicinos daktaras Jonas 
Gečas. Perdažnai skamba 
laidotuvių varpai, perdažnai 
vienas po kito iškeliauja 
amžinybėn mūsų mylimieji.

A. a. velionis Jonas buvo 
gimęs 1899 metais spalio 27 
d. Reistų km., Šilalės vlsč., 
Tauragės apskr., pasiturin
čių ūkininkų šeimoje. Vai
kystę praleido gimtinėje be
simokydamas ir padėdamas 
tėveliams ūkininkauti, o 
gimnaziją baigė 1923 me
tais Šiauliuose.

Tų pačių metu rudenį 
įstojo į Lietuvos Universi
tetą Kaune. Studijavo me
diciną ir 1928 m. mokslą 
baigė. Po atliktos praktikos, 
medicinos gydytojo teises 
įgyjo 1930 metais. Dirbo 
Kretingos, vėliau Tauragės 
ligoninėse. Tauragės apskr. 
ligoninės direktorium išbu
vo nuo 1932 metų iki 1940 
metų, rusų-komunistų pir
mos okupacijos. 1940 m. lie
pos 11 d. naktį okupantų 
buvo suimtas ir uždarytas 
į Tauragės kalėjimą. Iš ka
lėjimo išsilaisvino tik 1941 
m. birželio 24 d., kilus vo- 
kiečių-rusų karui ir komu
nistus išvijus iš Tauragės. 
Išsilaisvinęs iš kalėjimo, 
apsigyveno netoli savo ūkio, 
žygaičių miestelyje ir ver
tėsi privačia praktika.

1942 m. sukūrė šeimą su 
Elena Vaitkute. Artėjant 
antrai rusų-komunistų oku
pacijai, pasitraukė į Vokie
tiją ir dirbo kaip gydvto-

A. A. Jonas Gečas

jas vokiečių ir UNRROS li
goninėse. 1945 metais šei
mą ištiko tragedija — mirė 
žmona Elena, palikdama 
trejų metų dukrelę Graži- 
nutę.

Didžiosios emigracijos 
metu 1949 m. atsidūrė 
Amerikoje ir apsigyveno 
Chicagoje. Įsikūrimo pra
džia buvo sunki, turint gal
voje, kad dukrelė teturėjo 
tik 7 metus ir reikalavo nuo
latinės priežiūros. Nugalė
jęs visus sunkumus ir at
likęs 1 metų stažuotę (in- 
ternšipą) šv. Kryžiaus ligo
ninėje pradėjo dirbti Ar- 
mour’o laboratorijose, o nuo 
1955 m. gavo gydytojo dar
bą valstybinėje Manteno li
goninėje, kur išdirbo iki pa
sitraukė į pensiją.

Pasitraukęs į pensiją ap
sigyveno Chicagoje dukros 
ir žento globoje.

Studijuodamas įsijungė į 
Lietuvių studentų tautinin
kų korporaciją Neo-Lithu-

BOSTON
KAZIUKO MUGĖS ĮDOMUMAI

Sekmadieni, kovo 5 d., Lietuvių 
Piliečių klube So. Bostone, vyko 
skautų suruošta Kaziuko Mugė. 
Virtusi tradicija, mugė sutraukia 
nemažą lankytojų. Tai vienas iš 
didžiausių metinių bostoniečių 
susibūrimų. Ši mugė buvo iš eilės

anią, o baigęs mokslus per
ėjo į Filisterių Sąjungą. 
Visą laiką buvo uolus neo- 
lituanas ir tautininkas. 1936 
m. buvo išrinktas seimo na
riu ir išbuvo iki bolševik
mečio.

Velionis Jonas buvo ra
maus būdo, didelis toleran- 
tas ir viską dirbo geresnei 
Lietuvos ateičiai ir greites
niam išsivadavimui iš žiau
rios rusų-komunistų okupa
cijos.

Velionis dr. Jonas jau ku
ris laikas skundėsi širdimi, 
bet nėjo į ligoninę, nors 
dukters ir žento buvo pri
mygtinai prašomas, bet, 
kaip gydytojas, savo ligą 
tvarkė savomis priemonė
mis. Mirė 1978 m. kovo 3 d. 
šeimos namuose, ant duk
ters Gražinos rankų.

Atsisveikinimas su velio
niu įvyko sekmadienį (III. 
5 d.) Evans ir sūnų koply
čioje. Atsisveikinimą pra
vedė ir Korp! Neo-Lithua
nia vardu atsisveikino A. 
Juodvalkis. Paskutinį su
diev pasakė Amerikos lie
tuvių tautinės sąjungos 
Chicagos skyriaus pirm. 
Adolfas Švažas, Lietuvių 
Fondo valdybos atstovas 
Kleopas Girvilas ir draugų 
vardu teisininkas Jonas 
Našliūnas. Visi kalbėtojai 
pabrėžė velionies gerąsias 
būdo savybes, profesinį pa
reigingumą ir ištikimybę 
savo kraštui ir šeimai. At
sisveikinimas baigtas tau
tos himnu.

Paskutinį patarnavimą 
suteikė šv. Mergelės Mari
jos Gimimo (Marųuette 
Parko) parapijos bažnyčio
je kan. V. Zakarauskas, at
laikęs gedulingas pamaldas, 
pasakęs prasmingą pamoks
lą ir palydėjęs į amžino po
ilsio vietą — šv. Kazimiero 
lietuviu kapines. Palaidotas 
Korp! Neo-Lithuania tradi
cinėmis lietuviškomis apei
gomis.

Gedulingi pietūs buvo 
Lietuvių Tautiniuose Na
muose. Velionio dukra filis- 
terė Gražina, su ašaromis 
akyse, dėkojo Korp! Neo- 
Lithuania už tokį iškilmin
gą velionio išlydėjimą į am*- 
žino poilsio vietą, paprašė 
Korp! valdybą įrašyti į am
žinus narius ir įteikė šimti
nę.

Korp! Neo-Lithuania liū
di netekusi savo nuoširdaus 
nario, reiškia užuojautą vi
siems šeimos nariams: duk
rai Gražinai ir žentui Jokū
bui Gražiams, vaikaičiams 
— Aleksandrai ir Jonukui, 
o Tau, mielas kolega, filis
teri Jonai, tebūna lengva ši 
svetinga žemė. 

dvidešimts antroji. Įėimas laisvas 
visiems kaip visuomet.

Visi skautiški vienetai turėjo sa
vo atskirus stalus, ant kurių buvo 
išstatę savo rankdarbius ir kito
kias pardavimui skirtas gėrybes. 
Buvo nemažai gražių medžio dro
žinių, didelė daiktinė loterija su 
trimis bilietais už dolerį ir visais 
pilnais, N. Lingertaičio sidabro ir 
gintaro papuošalai, židiniečių dai
liai padarytos tautinės lėlės su au
tentiškais austais kostiumais, Vil
niaus verbos - kurias jau moka da
ryti kiekviena židinietė, gintaro 
papuošalai, juostos, audiniai ir ki
tokie rankdarbiai. Įdomūs Lietu
vos pašto ženklų ir lietuviškų mo
netų rinkiniai domino ne vieną 
rimtą rinkėją. Ypač įdomi buvo 
R. Lizdenio suruošta pašto ženklų 
parodėlė tema ‘Lietuvos pašto pir- 
mieji žingsniai’, kur buvo pavaiz
duotas Lietuvoje veikęs pašto ke
lias, išstatyti tuo keliu gabenti laiš
kai dar prieš pašto ženklų atsira
dimą ir pirmieji Lietuvos pašto 
ženklai. Parodėlėje išstatytų paš
to ženklų ir vokų vertė siekė apie 
du tūkstančius dolerių.

P. Kalvaitienės parašyta ir jos 
pačios režisuota dviejų veiksmų 
pasaka ‘Raudonoji Kepuraitė’ pa
rodė mažųjų artistų sugebėjimą 
vaidinti ir gražiai lietuviškai kal
bėti. V. Dilbos dekoracijos ir mo
tinų pasiūti artistams kostiumai - 
jų buvo aštuoniolika - gražiai deri
nosi su pasakos turiniu.

Svečiams pavaišinti veikė val
gykla, patiekusi trijų rūšių pietus. 
Prie to dar veikė baras ir tortais 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

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

DOVANAS - SIUNTINIUS 
į LIETUVĄ, LATVIJĄ. ESTIJĄ. UKRAINĄ ir L L
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLlJENTŲ PATENKINTI. 
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. ¥. 10022

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

New York, N.Y. 10003 — 45 Second Avenue 
New York, N.Y. 10011 — 135 W. 14 StTeet 
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 — 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.
Lakevvood, N.J. 08701 — 241 Fourth Street 
Lexington, N. Y. 12452 — Route 13 A
Los Angeles, Calif. 90022 — 960 S. Atlantic Blvd. 
New Haven, Conn. 06511 — 1329 Boulevard 
Nevvark, 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.
Pittsb.urgh, Pa. 15203 — 1307 E. Carson Street

VVaterbury, Conn. — 905 Bank Street
Fort VVayne, Ind. 46808 — 1807 Beimeke Rd. 
VVorcester, Mass. 01610 — 144 Millbury Street 
Youngstown, Ohio 44503 — 309 W. Federal Street

Wappingers Falls, N. Y. 12590 — Hidden Hollow Aptsi.

apkrautas stalas. Tortai ir pyra
gai buvo židieniečių ir skautų mo
tinų iškepti ir suaukoti.

Prisiminus dar skautiškos spau
dos stalą, vazoninių gėlių stalą ir 
kitokias lankytojus viliojančias vie 
tas, galima pasakyti, kad visi ga
lėjo ką nors sau patinkamo surasti, 

Šiuo metu Baltijos skaučių tun
tui vadovauja s. L. Kiliulienė ir 
Žalgirio tuntui - ps. L. Gražulis.

LIETUVIŠKI MARGUČIAI 
TELEVIZIJOJE

Jau kelinti metai kai I. Nenor- 
tienė moko marginti margučius 
Adult Education Center Bostone. 

Ryšium su tuo, jinai yra pakvies 
ta parodyti margučių marginimą 
per televizijos ketvirtą stotį, kovo 
mėn. 22 d. 12:30 - dienos metu, 
“Woman ’78 ” programoje.

(kn)

OPPORTUNITY TO \VORK & LIVE 
IN SUNNY TUSCON 

AIRCRAFT ELECTR1CIANS 
SHEET METAL MECHANICS 

Mušt be experienced in heavy trans- 
port airčraft. 

ALSO NEEDED
LICENSED AIRCRAFT INSPECTOR 

(Al)
Top wages. Liberal benefits. !m- 
mediąte employment. Apply call or 

ivrite' to:
HAMILTON AVIATION 

P. O. Box 11746 
Tuscon. Arizona 25734 
or call 602-294-3484 

Ask for Mr. Rose, Chief Inspector 
' ' - ' (10-19)

OWNER/OPERATORS
Casket Distributors needs a few good 
owner/operators with late model 
single axle tractors to pull our trai- 
lers from York Hoover Corp., York. 
Pa. Will operate in all statės east of 
Mississippi River. VZill gros $50,000 
annuallv. Con(act:

J. D. CAMBELL
812-637-3244

(R-141

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

CH 3-2583 
268-0068

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

WA 5-2737 
884-1738
374-6446 

GL 8-2256
201-342-9816

246-y473
FO 3-8569

(518) 989-6742
AN 1-2994
LO 2-1446 

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

914-297-0261
PL 6-6766 

432-5402
SW 8-2868

RI 3-0440
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Aurelija Balašaitiene

Be spygliuotų vielų ir 
sargybos bokštų...

Š. m. kovo mėn. 7 dienos 
vakare CBS televizijos ka
nale buvo rodoma speciali 
žinių programa, "CBS Re- 
port With Moyer”. Progra
moje buvo numatyta išsami 
problematiškų įvykių ana
lizė. Pirmoji dalis buvo skir
ta JAV finansus tvarkančių 
institucijų tarpusavo kon
fliktų pristatymui, apklau- 
sinėjant senatorius, bankų 
direktorius ir vyriausią 
JAV pinigų tvarkytoją 
(Controller of Currency). 
Antroji dalis buvo skirta 
žmogaus teisių problemai, 
kurią, anot Bill Movers, ge
riausiai gali pristatyti "lie
tuvis jūrininkas, prieš ke
letą metų padaręs šuoli j 
laisvę", būtent, Simas Ku
dirka. Trečioji dalis, likus 
vos 10 minučių, analizavo 
mirties bausmės klausimą. 
Simo Kudirkos pokalbiui 
buvo skirta didesnioji pro
gramos dalis, kiek virš 20 
minučių.

Įvade Bill Moyer pabrėžė, 
kad žmogaus teisių diskusi
jos bet kokioje tarptautinės 
politikos plotmėje Sovietų 
Sąjungos yra interpretuo
jamos kaip kišimasis j vi
daus reikalus. Norėdama iš 
esmės ir konkrečiai pagvil
denti žmogaus teisių proble
mą, CBS Televizijos bend
rovė parinkusi tam tikslui 
gyvą pavyzdį.

šiuo metu, anot pranešė
jo, Simo Kudirkos gyveni
mas nesąs dramatiškas. 
Pradžioje buvo parodyta, 
kaip Simas ties jo tvarkomu 
butnamiu kas rytą iškelia 
Amerikos vėliavą. Kad pub
likai būtų dar kartą primin
ta jo šuolio į laisvę drama, 
buvo parodytos kelio ištrau
kos iš filmo, kurį visi matė
me prieš keletą savaičių. 
Filmo metu komentatorius 
pabrėžė, kad Amerikos lie
tuviai dėjo pastangas Simo 
išlaisvinimui, darydami di
delį spaudimą į Valstybės 
Departamentą, ši jo pasta
ba lyg ir papildė dalį trūku
mo, kuris buvo ryškus pa
čiame filme. Pagaliau ka
mera sustoja Kudirkų bute. 
Galima pastebėti kuklius, 
skoningai išdėstytus baldus, 
knygų lentyną, stereo mu
zikos aparatą, didelę puoš
nią vazą. Simas, apsirengęs 
sportiniais dryžuotais marš
kiniais, į korespondento 
klausimus atsakinėjo gyvai, 
su dideliu nuoširdumu ir en
tuziazmu. Nežiūrint to, kad 
jo tarimas ir gramatika an
glų kalboje dar yra labai 
neaptašyti, jo žodingumas 
yra platus ir jis pilnai su
geba laisvai išreikšti savo 

mintis, gyvais žestais pa
gyvindamas savo kalbą. 
Taip pat teko pastebėti, kad 
Bill Moyer Simą traktavo 
oriais, savo, klausimus su
formulavęs ne kaip eiliniam 
jūreiviui, bet kaip asmeniui, 
kuris tiek intelektualiai, 
tiek politiniai orientuojasi 
ir kurio nuomonė yra verta 
dėmesio. Savaime supranta
ma, kad nuo apklausinėtojo 
elgesio ir klausimo būdo 
priklauso ir paties apklausi
nėjimo asmens elgesys, jo 
atsakymų turinys ir jo pa
daromas įspūdis viešumai.

Paklaustas apie jo pir
muosius įspūdžius laisvėje, 
Simas prasiveržė karšta žo
džių versme. "Aš buvau su
krėstas naujos aplinkos. Net 
spygliuotų vielų, nei bokš
telių su ginkluotais sargy
biniais ... Marios maisto, 
marios drabužių. Virš trijų 
metų išgyvenau, krausčiau
si iš vienos gyvenvietės, į 
kitą, ir niekas nereikalavo 
mano dokumentų, niekas 
neantspaudavo mano paso, 
niekas neįsakinėjo persire
gistruoti ar gauti leidimą 
apsigyventi. Pirmą kartą 
reikėjo registruoti... auto
mobilį. čia bibliotekose ga
liu rasti visko, ko mano 
dvasia trokšta, čia, jei no
riu, galiu laisvai skaityti 
Stalino, Lenino, Hitlerio 
raštus, Aristotelį, Sokratą 
ir Platoną, čia neribotų ga
limybių šalis”.

"Tačiau New Yorko gat
vės yra nešvarios. Mes ma
tome daug šiukšlių, nešva
rumų. čia narkotikų proble
ma aktuali, ir oras užterš
tas. čia didelė automobilių 
judėjimo kamšatis. Ką jūs 
apie visa tai galvojate?" — 
paklausė Bill Moyer.

"Amerikos gyvenimas yra 
ant ratų", nusijuokė Simas. 
"Gatvėse yra daug nešva
rumo ir šiukšlių. Bet tai juk 
mūsų pačių rankose. Ame
rikos prezidentas per daug 
užsiėmęs svarbesniais rei
kalais, kad jis galėtų mums 
ir gatves išvalyti, štai, ma
no butas. Kelios valandos 
darbo, dvylika dolerių, ir 
gražu, ir švaru”, rodydamas 
į švarutėles sienas, kalbėjo 
Simas. "Ir daugybe gerų 
daiktų patenka į šiukšlyną, 
štai, mano televizija — ji 
buvo išmesta, nes mano kai
mynai nusipirko naujesnę. 
O man ji gera, nes aš tokios 
nesu turėjęs. Ir visa eilė 
kitų. Man stereo muzikos 
aparatas teikia daug 
džiaugsmo. Tai nuostabus 
grožis — graži muzika ver
čia mane verkti. Todėl kam 
gi reikalingi narkotikai ? 

Tiek daug čia visko yra. Tik 
Rusijoje reikia svaigintis, 
reikia gerti. Ten gyvenimas 
kaip Dantės Pragare. Aš 
gyvenau penkiolika metų 
barakuose, kur mano butą 
sudarė keturios nedažytos 
sienos, vienas langas ir lo
va. Tokio skurdo ir pačia
me skurdžiausiame Bronx 
kvartele nėra”.

"Ką jūs galvojate, kodėl 
jus rusai paleido"? — buvo 
sekantis klausimas.

"čia viskas daroma vie
šai ir atvirai, čia galimas 
protestas. Visos sužinojimo 
priemonės yra laisvos ir vie
šos". čia Simui pritrūkus 
žodžių, į pagalbą atėjo ko
mentatorius Moyer. "Jūs 
norit pasakyti, kad jus iš
gelbėjo viešoji opinija". Si
mas su ta išvada sutiko.

šitame Simo atsakyme aš 
lyg ir pasigedau paminėji
mo, kad vistik lietuvių vi
suomenė, pirmą iniciatyvą 
parodžius mūsų studentijai 
Bostone, yra jo laisvės tik
roji išreikalauto ja ...

"Čia kiekvienas gali lais
vai kalbėti. Anapus vis dar 
niekas nepasikeitę nuo Jono 
žiauriojo ar Petro Didžiojo 
laikų", tęsė Simas toliau.

"O kaip jūs buvote trak
tuojamas po sugrąžinimo"? 
— vėl paklausė Bill Moyer..

Atrodo, kad buvo išgy
venta daug. Simas atsakė 
beveik simboliškai, nesileis- 
damas į detales. "Tai buvo 
tarsi Dachau ar Auschwit- 
zas. tik be krematoriumo”.

Komentatorius norėjo ži
noti, ar Simui buvo žinomos 
Amerikos piliečių pastan
gos dėl jo išlaisvinimo. Į tą 
klausimą Simas atsakė nei
giamai, ilgą laiką negavęs 
jokių laiškų. Pirmam laiš
kui pasiekus jį iš New Jer- 
sey (neteko suprasti pavar
dės), jis tvirtino užmiršęs 
ir badą ir nuovargį. Toji 
mintis, kad Amerikoje kas 
nors jį dar prisimena, buvo 
neįtikėtinai džiaugsminga. 
"Ten žmogiškosios teisės 
neegzistuoja. Jei jūs kada 
nors aplankysite Sovietų 
Sąjungą, pamėginkite ko
kioje nors viešoje bibliote
koje surasti žmogaus teisiu 
deklaraciją. Jei ją rasite, aš 
jums pralaimėsiu tūkstantį 
dolerių", lažinosi Simas, ži
nodamas iš anksto šių lažy
bų nepralaimėsiąs.

"Kalbama, kad jei Ame
rika kalbės apie žmogaus 
teises ar prieš Sovietų Są
jungą, tai įžeis Sovietų vy
riausybę. Kaip jūs į tai žiū
rite?"

"Visiems p a v e rgtiems 
kraštams reikalinga morali
nė parama, įskaitant ir pa
čią rusų tautą. Esu nusivy
lęs, kad prezidentas Carte
ris nepasisako griežčiau. Jis 
turėtų būti panašesnis į 
Lincolną ir Washingt.oną, 
kad Amerika taptų pasau
lio laisvės tvirtove", karštai 
atsakė Simas, savo žodžius 
pabrėždamas kūno jude
siais.

"Patarėjai tvirtina, kad 
neturėtume antagonizuoti 

Rusijai”, toliau tęsė komen- 
1a torius.

"Tas klaidingas tvirtini
mas. Jie tik iš mūsų visko 
nori"... ir čia pats komen
tatorius padėjo Simui, tęs
damas jo sakinį: — "nori 
mūsų technologijos, duonos, 
įrankių, fabrikų ... Visa tai 
detantes vardan", Simui 
pritariant, užbaigė Bill Mo
yer.

"Detante yra lyg tas es- 
kimiečio šuniui siūlomas 
dešros gabalėlis, kurio sten
giamasi siekti, bet nepavyk
sta pasiekti. Aš sunkiai dir
bu, bet aš esu laisvas. Po 
darbo aš galiu daryti kas 
man patinka. Aš klausausi 
muzikos, daug skaitau ir 
bandau savo anglų kalbą. 
Čia radau laisvę savo sie
lai". Tais žodžiais Simas 
baigė pokalbį.

Nežiūrint teoretinių trū
kumų ir neteisingo dauge
lio žodžių tarimo angliškai, 
Simas be vertėjo buvo nuo
širdus, įtikinantis, entuzias
tingas ir natūralus. To kuk
laus jūreivio, dar vis sva
jojančio sugrįžti į jūrą, šil
ta ir veržli asmenybė turėjo 
paliesti televizijos žiūrovus 
žymiai giliau, negu jo "pa
bėgimo" filmas. Jo laisvės 
sąvoka buvo perduota su
prantamai, konkrečiai, pri
einamai kiekvienam kad ir 
ne per giliausiai galvojan
čiam šio krašto piliečiui. 
Netyčiomis jis yrą net la
bai vykusiai davęs sprendi
mą kai kurioms mūsų did
miesčių problemoms. Ar ne 
tiesa, kad šiukšlės ir nešva
ra yra pačių gyventojų be
tvarkės padarinys ? žmo
gus, kuris į savo rankas bu
vo suėmęs savo likimą, ieš

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
KAINA nuo $741.00

Iš BOSTONO IR NEW YORKO

VIENOS SAVAITĖS:
Kovo 23 
balandžio 25 
balandžio 29 

DVIEJŲ SAVAIČIŲ:

MASKVA, VILNIUS, LENINGRADAS, BRIUSELIS 
gegužės 28 
birželio 11 
liepos 2

liepos 16 
rugpjūčio 6 
rugsėjo 3 

gruodžio 22

Visos grupės skris su nuolatiniais lėktuvu skridi
mais — NE CHARTERS, aplankys Kauną ir Tra

kus, bus lydimos vadovų.
Prie grupių galima jungtis iš VISŲ KITŲ MIESTŲ 

su papildomu mokesčiu.

Dėl GRUPINIŲ KAINŲ, galiojančių išvykimo 
laiku, kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

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

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIENĖ ii' ALBINA RUDZIŪNIENĖ.
PRICES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 

TO CHANCES and/or governmf.nt approval.

kodamas laisvės, moka ver
tinti ir tuos dalykus, kurių 
nebevertiname, ir mato tai, 
ko mūsų akys nebemato.

Džiugu buvo matyti Simą 
ir vėl svarbios televizijos 
programos centre. Tačiau 
mano pageidavimas būtų, 
kad tokiomis progomis dau
giau būtų minimas lietuvių 
vardas ... Jei ne mūsų 
veržlioji masė, ne mūsų 
protestai, laiškai, reikalavi
mai ir prašymai, tai ir "vie
šoji opinija” jo istorijos ne
būtų girdėjusi ir jo išlaisvi
nimas šiandieną nebūtų įvy
kęs istorinis faktas.

ATITAISYMAS

Mano pereitos savaitės 
straipsnyje ” Atkreipkime 
dėmesį į politines partijas”, 
įsivėlė klaida. Zigmas Dau
tartas yra ne agronomas, o 
diplomuotas miškininkas. 
Už klaidą atsiprašau.

A. Ba Jasaitienė

WANTED 1ST CLASS SKILLED 
JIG BORE OPERATORS

AND
N. C. MACHINE OPERATORS

Mušt have job shop experience. 
DAY AND NIGHT SHIFT 

CONNER ENGINEERING 
20222 CONNER 

(l block E. of Van Dyke off 8 Mile) 
DETROIT, MICH. 48234 

313-893-7470
(3-12)

WANTED JOURNEYMEN 
OR IST CLASS SKILLED

• BRIDGEPORT MILL
• LATHE OPERATORS
• JIG BORE OPERATORS
• HARDINGE OPERATOR

Mušt be able to sel up work from 
blue prints and close tolerance. Me- 
dium-sized West Side Shop. Airc.raft 
Prototype work. Full benefits. Top 
wages, overtime. Apply in person 9-5.

PARK MANUFACTURING
25851 TROWBRIDGE 

INKSTER, MICH.
1 blk. S. of Michigan Avc.

off Beach Daly
(11-13)

gegužės 4
gegužės 9 
rugsėjo 17 

rugsėjo 22
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GRAŽIAI PAMINĖTA 
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Clevelando 
skyrius, kaip kiekvienais 
metais ir šiais kovo 5 die
ną minėjo Vasario šešiolik
tąją savo narių bei kviestų 
svečių tarpe.

Minėjimas įvyko Lietuvių 
namų apatinėje salėje, da
lyvaujant apie 70 asmenų. 
Minėjimą atidarė trumpu 
žodžiu skyriaus pirminin- 
kas K. Karalis. Po Ameri
kos ir Lietuvos himnų buvo 
pakviestas kalbėtojas sve
čias iš Chicagos ALT S-gos 
Tarybos narys, Vilties drau
gijos vicepirmininkas ir 
Lietuvių Bendruomenės vei
kėjas dr. Vytautas P. Dar
gis. Apžvelgęs Vasario 16- 
tos prasmę mūsų tautai, dr. 
V. Dargis ilgiau kalbėjo 
apie dr. V. Kudirką jo 120 
metų gimimo atminimui 
(gimęs 1858). Sutrumpintai 
a t p a s a kojant, kalbėtojo 
mintys apie dr. V. Kudirką 
buv šios: Dr. V. Kudirka 
buvo gerokai sulenkėjęs, 
nes tais laikais mokslus ei
nąs jaunimas daugiausia 
kalbėdavo ”ponų” kalba — 
lenkiškai. Lietuvių spauda 
buvo uždrausta. Prūsų Lie
tuvoje buvo spausdinama 
"Aušra”. Perskaitęs "Auš
ros” 1-mą numerį, V. Ku
dirka giliai susimąstė ir nuo 
to laiko pasiryžo dirbti savo 
tautai — Lietuvai. Jis pa

rašė Lietuvos Himną. Ne
paprastai daug rašė, vėliau 
pas irodžiusiam "Varpas" 
laikrašty. Jo raštai yra iš
leisti atskirom knygom. Už 
tautinę veiklą buvo rusų ka
linamas ir persekiojamas. 
Jis mirė 41 metų amž., džio
vos pakirstas. Palaidotas 
Naumiesty. Ant jo pamink
lo buvo iškalti Himno ant
ros dalies žodžiai. Rusų po
licija įsakė Himno žodžius 
paminkle panaikinti.

Kalbėtojui baigus savo 
įdomią kalbą klausytojai 
nuoširdžiai padėkojo stip
riai paplodami. Paprastai 
publikai patinka tokie kal
bėtojai, kurie į savo kalbą 
vykusiai įjungia humoro. 
Reikia pripažinti, kad mūsų 
kalbėtojas daktaras tą do
vaną turi ir pilnai ją iš
naudoja.

Oficialiai daliai pasibai
gus, minėjimo dalyviai bu
vo paprašyti prie vaišių 
stalų. Vaišes, kaip visada, 
paruošė mūsų skyriaus po
nios, kurioms valdyba nuo
širdžiai dėkoja. Prie baro 
svečius aptarnavo Vincas 
Skirpstas. Ačiū jam ir vi
siems, kurie prisidėjo prie 
šio parengimo.

Svečių tarpe buvo iš Chi
cagos kartu su dr. V. Dar
giu atvykęs kpt. A. Juške
vičius. Jis turėjo pasikalbė
jimus "Ramovės" reikalais 
su centro valdybos pirm. A. 
Jonaičiu ir Clevelando ra- 
movėnų pirm. Vyt. Stuogiu.

ALT S-gos Clevelando skyriaus valdyba su svečiais po suruošto Vasario 16 minėjimo. 
Sėdi iš kairės: kpt. Juškevičius, D. Ramonienė, B. Smetonienė, dr. V. P. Dargis, pirm. K. Ka
ralis. Stovi: A. Jonaitis, V. ir A. Smetonos ir V. Stuogys. J. Garlos nuotr.

šio parengimo proga, da
lyviai buvo paprašyti pa
remti tautinę spaudą. Gau
ta keletas mecenatų ir pre- 
numer a t o r i ų "Tautinės 
minties keliu" leidžiamai 
knygai. Mecenatų pavardės 
bus įrašytos knygoje. Kele
tą egzempliorių parduota 
naujai išėjusio "Naujosios 
Vilties” žurnalo.

Clevelando Tautinės Są-

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nationvvide iŠ on yotjr sM»

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

jungos skyrius, laikas nuo 
laiko, padidėja savo narių 
skaičium. Tai ir šia proga 
sveikinam du naujus narius 
J. ir O. Cijunskus įstojusius 
į mūsų skyrių. (k)

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

KALVIS
Prityrt«^V«nkinio ir elektrinio kūjo 

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

INC.
IBM EAST 43RD CTREET

CLEVELAND. OHIO
(216) 881'3355, ar vakare 361-2025

(1011)

Norintieji pirkti ar par
duoti Lithuanian Village 
akcijas, prašomi kreiptis i 
A. Natkevičių tel. 486-5492.

(10-17)

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

TOOLMAKER
CAPABLE OF MAKING REPLACE- 
MENT PARTS AND TOOLING FOR 
AUTOMATIC EQU1PMENT. IST 
CLASS ONLYf CALL

AMCOM, INC.
215-593-6905

(10-12)

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ 
NUOŠIMTĮ

UŽ SANTAUPŲ
C.

Įnešus 81.000
0/2/0 12 mėnesių

PAŽYMĖJIMUS
inešus SI,000
30 mėnesių

Įnešus 81.000 TF3/0/ S1’.°0°
18 mėnesiams g mėnesiams

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

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖUž Įnašus mokame

įdedi kiek nori, išimi kada nori.
*■ *Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvieną dieną ir išmokamas du kartus metuose.

SANTAUPŲ SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI 840,000. 
MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS 

PASKOLAS NAMU PIRKIMUI.

/uperior Avino/
■and loan association

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS. 'VĮ-r'-J
MAIN OFFICE rsix

798 East 185th Street ~
481-8552

6712 Superior Avė. 13515 Euclid Avė. 14406 Cedar Avė.
431-2497 681-8100 381-4280

32800 Center Ridge Road
779-5915

a 15 DIENU KELIONĖ I LIETUVA fl <- <l

D Iš CLEVELANDO
1978 M. LIEPOS 17-31 D.

g $1199.00 plius taksai.
įskaitant kelionę ten ir atgal lėktuvu, 3 naktys LENIN- 

g GRADE, 5 naktys VILNIUJE, 4 naktys RYGOJE, 1 naktis 
(f KOPENHAGOJE. Pirmos klasės viešbučiai, pusryčiai, 
h pietūs ir vakarienės Sovietų Sąjungoje, plius kiti dalykai 
H (laukiama patvirtinimo).
g DĖL REZERVACIJŲ KREIPTIS Į
| YVONNE MOIR

B EUROPA TRAVEL SERVICE
B 911 East 185th St.
Įj Cleveland, Ohio 44119
U Telef. <216) 692-1700
E Rezervacijoms paskutinis laikas
g 1978 m. gegužės 15 d.

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

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

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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

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

..'“7 ~~
Širdingai sveikinu su ateinančiomis 

VELYKŲ ŠVENTĖMIS•1
LKSV Ramove Clevelando skyriaus

NAUJA BALFO 
VALDYBA

Kovo 12 d. įvykusiame 
Balfo Clevelando skyriaus 
narių susirinkime buvo ap
tarti veiklos reikalai ir iš- į 
rinkta nauja valdyba: pirm, i 
V. Steponavičius, vicepirm. 
B. Gražulis, ižd. V. Jokū
baitis, sekr. A. Puškoriūtė, 
vald. narys inf. reik. J. Ku
biliūnas ir valdybos nariai: 
A. Styra ir J. čyvas.

• Ramovės Clevelando į 
skyriaus naujoji valdyba j 
pasiskirstė pareigomis se- [ 
kančiai: pirm. V. Stuogis, T • 
vicepirm. E. Pranokus, II ; 
vicepirm. J. šiupinys, sekr. i 
T. Stankus, ižd. P. Mainelis, j 
parengimų vadovas V. 
Skirpstas ir narys P. Ven-

pirmininką p. VYTAUTĄ STUOGI ir 

Ponią, jo valdybos narius ir jų šeimas, 

bei visus LKVS Ramovė Clevelando 

skyriaus narius ir jų šeimas, visiems 

linkėdama daug džiaugsmo.

Irena Plechavičiene

C1US.

JAUNOS LAUREATĖS
Angelė Karaliūtė, 13 m., 

ir Audra Gedrytė, .14 m., 
laimėjo aukščiausius įverti
nimus Ohio muzikos moky
tojų sąjungos konkurse ir 
dalyvaus laimėtojų koncer-
te š. m. kovo 19 d; 3 vai. p.
p. Cleveland ■■■Instituto of 
Music salėje.

rio 16 Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo 60 me
tų sukaktį paminėti.

Pr. Baldauskas susitarė 
su minėtos bažnyčios klebo
nu, kuris vietoj pamokslo, 
sutiko suteikti žiupsnį ži
nių, apie turėjusią nepri
klausomybę tautų tarpe, o 
dabar sovietų pavergtą Lie- 

mūsų sesės ir
broliai kenčia sunkią prie
spaudą ir vergiją.

Bet Balkauskas suprato, 
kad vien tik pranešimo for- 
moj nesuinteresuos ameri
kiečius. Jis pasikvietė į tal
ką garbingą ir gražiai pa
ruoštą Ramovėnų chorą iš 
Clevelando, vadovaujamą 
gabaus dirigento Juliau Ka

lu vą, kul

GRAŽUS PAVYZDYS
Prano ir Stasės Baldaus

kų šeima, gyvenanti Cuya
hoga Falls vietovėje, sugal
vojo Immaculata Heart of 
Mary parapijos bažnyčioje 
prie kurios jie patys pri
klauso, suorganizuoti Vasa

A. BLYNIENEI

mirus, skausmo prislėgtam vyrui MARIUI

BLYNUI ir dukterims gilią užuojautą reiškia

Birutė Smetonienė 
ir sūnūs

Čiurlionio Galerijos direktorei ir sekre

torei EMILIJAI GUČIŪTEI-KOLBIENEI ir 

dukrai DALIAI, broliui

JUOZUI GUČIUI

Australijoje mirus, reiškiame gilią užuojautą

Joana ir Jonas Švobai
Vincas Tamošiūnas

zėno, kurie ir visą mišių 
giedojimą atliko.

Iš skelbimų biuletenyje 
žinių, tą dieną atėjo net ir 
ne katalikų pasiklausyti 
choro. Bažnyčia talpinanti 
1,500 asmenų buvo pilnu
tėlė.

Ačiū Ramovei už suorga
nizuotą vyrų chorą, o chor
vedžiui J. Kazėnui ir vi
siems dalyviams už jų norą 
ir pasišventimą garsinti 
Lietuvos vardą.

Tai pavyzdys, kokią pro- 
pogandą su gerais norais 
gali padaryti viena lietuviš
ka šeima.

Lietuviškas ir nuoširdus 
ačiū visiems. (v)

GROŽIO SALIONO 
„SIDABRINĖS ŽIRKLĖS” 
savininkas praneša, kad 
pradėjo dirbti nauja, man
dagi ir simpatiška vedėja ir 
5 patyrusios plaukų stili- 
zuotojos.

Lietuvių grožio salionas 
SILVER ŠHEAR — TIair 
Fashion, 687 East 185 St., 
Cleveland, Ohio 44119, tel.: 
486-4240.

Parduoda TV RCA 22 
inc., juoda-balta. Skambinti 
531-6836.

HOUSE FOR SALE
Split level, likę new, load- 

ed many extras, centrai air 
condition and heating. Yard 
professionally landscaped. 
Call: 692-1259.

HELP WANTED
House cleaning one day a 

week with experience. Call: 
283-8729 after 6 p. m.
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Law Office of i
į ROBERT C. ROSENFELD j

General Practice j
Immigration Matters 1

call for an Appointment I
« 216-722-1975 j
f 124 West Lafayette Rd. Medina, Ohio 44256 I

The Andersons, a dynamic Mid West company with sales in 
excess of $600 million dollars, a history of steady growth in the 
Agribusiness field, and a unique philosophy and concern for 
its responsibilies to customers, community and employees has 
the following, challenging career opportunities available:

ELECTRICAL MAINTENANCE 
SUPERVISOR

You will be responsible for plannig, scheduling, supervising, 
coordinating, and evaluating all electrical maintenance activi- 
ties, and installations for facilities in Maumce and Toledo.
Interested applicants should have 5 to 7 years previous elec
trical experience with 2-3 years background in electrical super- 
vision Electronics experience would be most helpful.

ELECTRICAL MAINTENANCE
You will be responsible for performing preventative, routine 
and emergency maintenance tasks, scheduling major overhauls 
and new installation work on all electrical systems. Applicants 
mušt be experienced in complex electrical trouble shooting and 
repair and have a basic understanding of electronic and 
sophisticated cireuitry.
The Andersons offers an excellent compensation program, a 
comprehensive company paid, benefits program that includes 
a liberal profit sharing plant plūs growth potential. Fo-r im- 
mediate action please direct your resume and salary reouire- 
ments in confidence to:

MICHAEL R. HANCOCK
(Employment and Benefits Mgr.)

P. O. Box 119 
Maumce, Ohio 43537 

893-5050
ĮheCCCC* 
Andersons

An Equal Opportunity Employer 
(11-12)

MACHINISTS
EXPERIENCED ONLY

If you’ve got experience in one of the following areas, we’d 
likę to talk with you about coming over to Warner & Svvasey:

• HORIZONTAL JIG MILL (DE VLIEG)

• EXTERNAL GRINDER

• SURFACE GRINDER

• VERTICAL MILL

Besides exceptional job security and excellent hourly wage, 
you’ll find some advantages we think are special, likę a ter- 
rific incentive system, job bidding program, opportunities for 
promotion to salaried positions, a very clean shop, company 
paid benefits, secure parking and 100% tuition reimburse- 
ment. So, for more information please call us at 216-368-5622. 
For your convenience a Saturday or evening interview can 

be arranged. We’d likę to hear from you.

An Equal Opportunity Employer M/F

WARNER & SVVASEY
TURNING MACHINE DIV.

5701 Carnegie Avenue

Cleveland, Ohio

Mažeikai Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVĖ. 
CHICAGO, ILL.
Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737’8601



DIRVA
KVIEČIAME JUNGTIS Į 
PABAIGTUVIŲ LEIDINĮ

Sumanyta išleisti Lietu
viu Enciklopedijos ir Ency
clopedia Lituanica pabaig
tuvių leidinį, tiksliau ta
riant, medžiagą mūsų kul
tūros istorijai.

Lietuvių Enciklopedija, 
kaip žinoma, baigta spaus
dinti 1969 m. Encyclopedia 
Lituanica VI-sis ir pasku
tinis tomas bus išleistas 
1978 m. vasarą. Pabaigtu
vių proga kviečiame mini
mų leidinių skaitytojus sa
vo pasisakymais pabaigtu- 
viniame leidiny dalyvauti. 
Pasisakymai turėtų būti 
trumpi, konkretūs, dalykiš
ki.

Daugelio adresų neturi
me, tad kreipiamės į Jus, 
mūsų mieli Bičiuliai, per 
spaudą. Būtumėm dėkingi 
ir labai pageidautumėm, 
kad atsilieptų mūsų mokslo, 
meno, spaudos ir visuome
nės žmonės, t. y., visi tie, 
kurie daugiau ar mažiau 
lietuviškom enciklopedijom 
naudojasi, turi apie jas sa
vo nuomonę.

Iš anksto už atsiliepimą 
dėkodami, pasisakymus iki 
š. m. balandžio 30 d. prašo
me siųsti šiuo adresu: Juo
zas Kapočius, 395 W. Broad
vvay. P. O. Box 95, So. Bos
ton, Mass. 02127.

• Lietuvių Rašytojų 
Draugijos premijos komisi
ja sudaryta iš Chicagoje ir 
Detroite gyvenančių rašy
tojų. I komisiją įeina Živilė 
Bilaišytė, Povilas Gaučys, 
Česlovas Grincevičius, Kęs
tutis Keblys ir Julija šva- 
baitė-Gylienė — visi LRD 
nariai. Komisija vertins 
1977 metų literatūrines 
knygas.

• Putnamo lietuvių sese
lių vienuolynui paremti me
tinė vakarienė - koncertas 
Chicagoje įvyks kovo 19 d. 
Jaunimo Centre. 4 vai. mi
šios jėzuitų koplyčioje ir 5 
vai. vakarienė-koncertas. 
Dainuos sol. G. čapkauskie- 
nė iš Montrealio. Visi kvie
čiami atsilankyti.

• Lietuvių žurnalistų Są
jungos dr. Petro Daužvar- 
džio Fondo valdyba pasi
skirstė pareigomis: pirm, 
kun. A. Saulaitis, vicepirm. 
A. Juodvalkis, jaunimo rei
kalams E. Sakadolskienė, 
ižd. D. Vakarė, sekr. P. In- 
dreika. Valdyba pasiekiama 
šiuo adresu: 5620 So. Clare- 
mont Avenue, Chicago, III. 
60636.

• Lietuvių žurnalistų Są
jungos naujoji valdyba pa
siskirstė pareigomis sekan
čiai : pirm. prof. Jonas Kup- 
rionis, vicepirm. Jurgis 
Gliaudą, narė ryšių reika
lams Stasė Pautienienė, 
sekr. Juozas Kaributas ir 
ižd. dr. Grigas Valančius.

• Detroito Lietuvių Or
ganizacijų Centras už spau
sdinimą žinių apie Vasario 
16 minėjimą, per ižd. A. 
Vaitėną atsiuntė auką 10 
dol. Dirvai paremti. Ačiū.

• ALT Clevelando sky
rius, per ižd. K. Karalį Dir
vai paremti atsiuntė auką 
50 dol.

Dėkojame už auką.

• Cicero šaulių kuopa 
"Klaipėda”, per Pr. Kašiu- 
ba atsiuntė Dirvai paremti 
auką 20 dol.

Dėkojame už auką.

• LB Auksinio kranto 
apyl. valdyba, baigdama sa
vo kadenciją, paskyrė Dir
vai auką 20 dol., kurią at
siuntė sekr. O. Liutermo- 
zienė.

Nuoširdžiai dėkojame už 
auką.

• LKVS "Ramovė” Hart
fordo skyrius rengia tradi
cinį pavasario pasilinksmi
nimą š. m. balandžio 1 d. 
Meninėje dalyje muziko 
Jurgio Petkaičio vadovau
jamas kvartetas.

Hartfordo ramovėnai pra
šo vietinias ir apylinkių or
ganizacijas tą dieną gavo 
parengimų nerengti, o at
silankyti pas Hartfordo ra- 
movėnus. Svečiai bus pavai
šinti šilta vakariene. Pama
tys įdomią programą ir pra
leis linksmai laiką geram 
orkestrui grojant. (am)

LOS ANGELES
PAVASARIO BALIUS

Balandžio 1 d. 7:30 v. v., 
Los Angeles skautų-čių sto
vyklavietės komitetas ren
gia tradicinį pavasario ba
lių, Castaway restorano iš
taigingoje Starlight salėje.

Ąžuolas Stelmokas

Programą atliks lengvo
sios muzikos dainininkė 
Vanda Stankienė, visiems 
gerai pažįstama iš jos įdai
nuotų plokštelių, vykusiai 
atliktų programų įvairiuo
se parengimuose ir darbo 
su jaunimu. Programoje 
taip pat dalyvaus akordeo
nistas Ąžuolas Stelmokas, 
iš Chicagos, iki šiol Los 
Angeles lietuvių negirdėtas, 
bet gerai pažįstamas rytuo
se. Bilietus gauti ir stalus 

užsisakyti pas: S. Abelkie- 
nę, B. Dabšienę, E. Vidu- 
girienę, A. Prišmantienę, R. 
Mulokienę, J. Ugianskienę, 
Venckienę.

• Los Angeles Lietuvos 
dukterys balandžio 2 d. 3 
vai. po pietų (tuojau po LB 
susirinkimo), šv. Kazimie
ro salėje ruošia dainos po
pietę su Vanda Stankiene ir 
Ąžuolu Stelmoku. Po to ka
vutė ir vaišės apatinėje pa
rapijos salėje. Bilietus gau
ti pas E. Matulaitienę — 
662-8822. Visas šio paren
gimo pelnas eis į vargą pa
tekusiems lietuviams.

V. Iri.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
I. Girgis, Englewood

Cliff, N. J....................... 10.00
V. Vilkaitis,

Cabriamatta, Australija 7.00
J. Grigaitis, Chicago .... 7.00
J. Saladžius, Chicago .... 2.00 
O. Laskus, Chicago......... 2.00
J. Šišas, Elizabeth, N. J. 10.00 
G. Biskis,

Clarendon Hills, III. .. 12.00 
B. Žiugžda, Cleveland .. 7.00 
K. Černius, Chicago .... 7.00 
J. Vaitonis, Rochester .... 2.00 
V. Irlikis, Los Angeles ..10.00 
Dr. S. Ankudas, Baltimore 7.00
Dr. J. Žmuidzinas,

Glendale.......................  2.00
J. Čyvas, Cleveland......... 5.00
T. Baltikauskas,

Baltimore, Md..................2.00
P. Janulaitis, Rancho

Palos Verdes................ 2.00
Dr. J. Bačiulis, Lakewood 7.00
O. Gailiūnaitė, Toronto .. 1.00
A. Mažeika,

Marina dėl Rey .. *.........12.00
B. Vembe, Richester .... 7.00 
LB Auksinio kranto apyl.

Valdyba, Pompano
Beach, Fla.......................20.00

M. Sims, Detroit............. 10.00
J. Valys, Gulfport ......... 5.00
W. Matulaitis, Chicago .. 7.00 
A. Simonaitis, Chicago .. 7.00 
P. Januška, Windsor .... 2.00 
J. Jurkus, Rochester .... 4.00 
J. Marčiukaitis,

Vak. Vokietija ............. 10.00
A. Vokietaitis, New Haven 2.00 
P. Sidzikauskas, San Jose 5.00 
J. Pipiras, Worcester .... 7.00
A. Dargis, Rochestei’ .... 2.00
B. Turkevičius,

E. Chicago.................... 7.00
J. Mačiulaitis,

Dearborn Hts., Mich. .. 5.00
K. Balsevičius, Lockport 2.00 
J. Litvinas, Chicago .... 7.00 
M. Vitkus, Surfside

Miame Beach ............. 7.00
V. Plečkaitis, Cleveland .. 7.00
K. Žukauskas,

Beverly Shores............. 7.00
K. Sušinskas,

Downers Grove, III........2.00
A. Mišelis, Chicago......... 2.00
L. Almario, Brooklyn .... 4.00
J. Preibys, Detroit......... 7.00
A. Grigaitis, Manchester 2.00
M. Kizis, Tecumsh......... 2.00
V. Ūsas, Birmingham ... .13.00 
A. Kišonas, Dearborn Hts. 7.00 
J. Naujokaitis, Cleveland 3.00 
S. Smaižys, Chicago ...» 2.00
Dr. J. Juodikis,

Forest Park ................10.00
K. Butkus, Woodhaven .. 2.00

Downers Grove, III....... 7.00
Dr. S. Virkutis,

East New Mark ............7.00
V. Augustinas,

Richmond Hill............. 7.00
J. Radas, Livonia ......... 7.00
K. Pažemėnas,

Palos Verdes Pen.........12.00

A. Praškevičius,
Cleveland .................... 20.00

V. Gervilis, New Zealand 4.10
C. Laikūnas, Monee .... 2.00
A. Stukas, Elizabeth .... 17.00
R. Jurkūnas, Lomita .... 7.00
J. Šepetys, Detroit.........10.00
S. Venclauskas, Cleveland 2.00
L. Puskepalaitienė,

Dearborn, Mich............12.00
F. Navickas, Cleveland .. 2.00
J. Vilutis, Chicago ......... 7.00
J. Adomaitis,

Canandaigua................  2.00
V. Mažeikienė,

Lake Zurich................ 12.00
Cicero jūrų šaulių.

kuopa Klaipėda ..........20.00
ALT Clevelando skyrius 50.00 
J. Jankaitis, Toronto .... 7.00 
J. Černiauskas, Detroit .. 2.00
V. Rack, Cleveland Hts. 7.00
A. Rimbą, Sterling Htsį 7.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

OPPORTUNITY FOR

SHIPPING FOREMAN
Openings for day and afternoon shift supervisors are available in our 
VVest Side and Centrai facilities. While warehousing supervision back- 
ground is desirable, non-warehousing supervising expcrience may help 
you qualify. Supervisory experience in a Union shop is required.

We offer excellent starting salaries and benefit porgrams. If you are 
qualified and interested in pursuing these opportunities please send 
your resume and salary reguirements in confidence to us,

DETROIT COCA COLA BOTTLING CO.
5981 W. Warren, Detroit, Mich. 48201

An Equal Opportunity Employer

TOOLING ENGINEER
LOCAL AUTOMATIC STAMPING DIVISION HAS IMMEDIATE NEED 
FOR EXPERIENCED INDIVIDUAL CAPABLE OF ASSUMING THE 
COORDINATION AND SUPERVISION OF DIE MAINTENANCE PRO
GRAM FOR 3 SHIFT OPERAT1ON. EXPER1ENCED W!TH LARGE 

PRESSES AND RELATED DIES REQU1RED.
COMPANY PAID RELOCAT1ON.

SEND RESUME 1NCLUDING SALARY REQU1REMENTS TO:

ANDERSON BOLLING MANUFACTURING CO.
910 S Eisenhower Drive 

Goshen, Ind. 46526

ELECTRICIANS 
NESTLE COMPANY

We have an immediate openings in 
out coffee plant-for a journeyman/ 
electrician. This is a permanent pcsf- 
tion required by our expansion. The 
job requires a working knowledge of 
all phases of electricity in an indus
trial plant. Interested, qualified per- 
sons may apply at the coinpąny’s site 
on S. Columbus St., Sunbury. Ohio 
between 8-5 p. m. Mon thru Fri. or 
call 614-965-1505 for an interview 
appointment.

An Equal Opportunity Employer 
(6-9)

EXTRUSION SUPERVISOR
A North Dalias Manufacturer of in- 
seclicides and animal health products 
is searching for the person with 4_į_ 
years experience in plastics profile 
extrusion supervision. Mušt be ex- 
cellent people, handler and motivater. 
Apply only if you have the above 
qualifications. By sending resume 
containg salary history and require- 
ments to:

PERSONNEL ADMINISTRATOR 
ZOECON INDUSTRIES 

12200 DENTON DRIVE 
DALLAS TEXAS 75234 

E. O. E.
(11-20)

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

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

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