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itautines minties lietuvių laikraštis

VLIKO PIRMININKAS TARĖSI 
SU DIPLOMATUOS ŠEFU

Vliko pirmininkas, dr. J.
K. Valiūnas, kovo mėnesio 
14 ir 15 dienomis buvo Ro
moj, kur jis tarėsi su Dip
lomatijos šefu ministeriu S. 
Lozoraičiu, d a1 y v a ujant 
Lietuvos atstovui prie šv. 
Sosto.

Dr. J. K. Valiūnas išsa
miai painformavo apie Vli
ko Seimo darbus ir nutari
mus. Jis ypatingai pabrėžė 
tu nutarimu trečiojo ir šeš
tojo punktų svarbą.

Min. S. Lozoraitis pareiš
kė, kad Diplomatinė Tarny
ba remia kvalifikuotų as
menų komisijos sudarymo 
projektą ir sutinka, kad-jo
je dalyvautų Tarybos pasiū
lytas asmuo. Ypač pagei
dautinas šio projekto numa
tytas jaunųjų jėgų įtrauki
mas Į darbą.

Diplomatijos šefas padė
kojo Vliko pirmininkui už 
susirūpinimą Diplomatinės 
Tarnybos egzistencijos su
tvirtinimu ir pažymėjo, kad 
yra daromi atitinkami zon
davimai nustatyti kur yra 
galima skirti naujus diplo
matus.

Pasikeitus mintimis dėl 
esamos tarptautinės padė
ties, buvo prieita išvados, 
kad valstybingumo tęstinu
mui užsienyje turi būti ski
riamas didelis dėmesys, ta
čiau tęstinumo pilnaties at
kūrimas šiuo metu nėra ak
tualus.

Pasitarimo dalyviai iš
reiškė viltį, kad politinis 
darbas, kuris reikalauja iš 
visų užsienio lietuvių ir vie

KAI CLEVELANDIEČIAI NUGALĖJO LIETUVOS RINKTINĘ...

Clevelando lietuvių krepšinio rinktinė 1938-1939 m. laikotarpyje sėkmingai atstova
vusi lietuvius sportiniame gyvenime. Pirmoje eilėje iš kairės: Frank OTSelI, Ch. Leskauskas, 
J. Mažeika, A. Skarnulis, F. Rudzinskas — komandos vadovas ir treneris. Antroje eilėje: 
Kazėnas, E. Barzdaitis, kun. Fr. Sofranec, E. Šakenis ir J. Slikaitis. Ši komanda nugalėjo tuo 
metu JAV viešėjusią Lietuvos krepšinio rinktinę.

ningų pastangų, vyks ir to
liau, išlaikant gerą bendra
darbiavimą ne tiktai tarp 
įvairių veiksnių, bet ir poli
tinių bei visuomeninių or
ganizacijų viduje.

VLIKAS IR ALTA 
TARĖSI NEW YORKE
Š. m. kovo 19 d. New 

Yorke Amerikos Lietuvių 
Tarybos ir Vyriausiojo Lie
tuvos Išlaisvinimo Komite
to atstovai buvo susirinkę 
pasitarti.

Pirmiausia kalbėta Lietu
vos laisvinimo darbo padė
ties klausimais po Belgrado 
Konferencijos ir sutartos 
su tuo susijusios ateities 
veiklos gairės bei konkretūs 
žygiai tiek JAV-bėse tiek 
Europoje. Susitarta šio dar
bo padalos klausimu. Pa
liesta veikiančios Lietuvių 
žmogaus Teisių Komisijos 
ateities veikla ir uždaviniai.

Pasidalinus nuomonėmis, 
su rūpesčiu konstatuota, 
kad lietuvių tarporganizaci- 
nių santykių padėtis tebėra 
nepatenkinama ir, kad dėl 
to šiuo metu sąlygų su
kviesti sėkmingą Lietuvos 
laisvinimo darbo organiza
cijų bendrinę konferenciją 
nėra. Pastangos padėti šias 
kliūtis pašalinti bus tęsia
mos, be kita ko pripažįstant 
tiesą, kad bendras darbas 
vykdant, kad ir ribotos ap
imties uždavinius, jungia.

Pakartotinai sutarta abi- 
puisai finansiškai remti at- 

(Nukelta į 2 psl.)

šiame krašte dažnai pa
sipiktiname teisingumo or
ganų veikla. Ji tokia lėta,

Žvilgsnis iš Traloi| pilies bokšto...

APIE ŽMONIŲ TEISES
Dabartyje, netolimoje praeityje ir ateityje

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
dažnai per švelni kaltina
miesiems, padrąsinanti nau
jiems nusikaltimams. To
kiai pažiūrai tur būt nesun
ku rasti įrodymų, tačiau, 
antra vertus, visos tos blo
gybės yra palyginti maža 
kaina, kurią turime mokėti 
už žmonių teisių puoselėji
mą. Tik atsiminkime, kas 
darosi kitur, štai, toli ne
ieškant pavyzdžių, Belgra
de, kur neseniai buvo tiek 
ginčijamasi dėl žmonių tei
sių prieš Velykas prasidėjo 
tūlo Miletą Perovic byla. 
Negali sakyti, kad kaltina
masis būtų mums simpatin
gas. Jis priklausė nedidelei 
Jugosl a v i j o s emigrantų 
grupei, kuri norėtų nuversti 
Tito režimą ir įvesti sovie
tam palankesnę valdžią. At
seit, kaltinamasis vertas to
kio teismo. Mums tačiau 
bus įdomesnės jo suėmimo 
aplinkybes. Perovic buvo 
pagrobtas, apsvaigintas ir 
prieš savo valią atgabentas 
į Jugoslaviją. Tai jau nepir- 
mas atsitikimas, kad Jugo
slavijos saugumiečiai būtų 

pagrobę savo režimo prie
šus užsienyje. Tokiu būdu 
tą bylą galime stebėti miš
riais jausmais. Iš vienos 
pusės gerai, kad Jugoslavi
ja kovoja prieš Maskvos už
mačias, iš kitos — tokios 
priemonės sukelia pasipikti
nimą. Už tat ir Šveicarija 
bylos stebėti pasiuntė savo 
konsulą, tačiau tas buvo iš 
salės išprašytas — byla 
sprendžiama už uždarų du
rų.

Kaip sunku objektyviai 
žiūrėti į gyvenimo reiški
nius, parodo ir sekantis pa
vyzdys. š. m. vasario 20 d. 
per britų BBC televizijos 
programą ’Panorama’, bu
vęs Nuerenbergo karo nusi
kaltėlių teismo prokurora- 
tūros patarėjas, vėlesnis D. 
Britanijos ambasadorius 
Washingtone, Sir Patrick 
Dean smarkiai puolė Vaka
rų Vokietija... už peršvel- 
nų elgesį su savais karo nu
sikaltėliais.

Beveik tuo pačiu laiku 
pasirodžiusioje Nikalojaus 
Tolstojaus knygoje ”The 
Victims of Jalta”, kurią 

(Nukelta Į 2 psl.)
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SU SOVIETAIS SUMAŽĖJO - BEGANO PLANAI LIBANE.
Paskutiniuoju laiku JAV spau

doje galima pastebėti nuomonių 
apie sovietus pasikeitimą. Jeigu 
anksčiau į jų pastangas laimėti 
persvarą apsiginklavime buvo žiū
rima ne visai rimtai - jgirdi, užmuš 
ti galima tik vieną kartą, už tat ar 
ne vistiek ar jie į vieną taikinį pa
leis vieną ar dvi bombas - dabar 
jau girdisi susirūpiniusių balsų, 
kad tokia karinio balanso persvara 
gal ir nesvarbi karo atveju, bet ji 
gali padėti ... taikos metu. Paul
H. Nitze, buvę Gynybos pasekre- 
torius ir vedęs derybas dėl SALT I 
primena The Christian Science 
Monitor skiltyse, kad Berlyno kri
zės metu 1961 m. amerikiečių po
zicijos taktiniai buvo silpnos, ta
čiau jie turėjo strateginį atominį 
pranašumą ir už tat galėjo sovie
tams atsispirti. Kubos krizės me
tu sovietai buvo ir taktiniai ir stra
teginiai blogesnėje situacijoje, už 
tat Nikita Chruščiovas buvo pri
verstas nusileisti. 1973 m. Art. 
Rytų krizės metu abi pusės buvo 
panašaus pajėgumo, už tat abi ieš
kojo kompromiso. Kas gi bus se
kančios krizės metu?

¥

Panašiai susirūpinę yra ir penki 
kiti autoritetai, kuriuos Time ma
gazinas sukvietė visą dieną užtru
kusioms diskusijoms. Jie yra: 
U.S. apsiginklavimo kontrolės ir 
nusiginklavimo įstaigos direkto
riaus pav. Berry Bleichman, 
Kongreso Tyrimo Tarnybos vyr.

VLIKAS...
(Atkelta iš 1 psl.)' 

skirų projektų vykdymą ir 
skirti šiai ralimybei dau
giau dėmesio kaip praėju
siais metais.

Išryškinus Vyriausio Lie
tuvos Išlaisvinimo Komite
to ir Amerikos Lietuvių Ta
rybos darbų apimti, įsipa
reigota stengtis palaikyti 
glaudesnius abipusės infor
macijos ryšius.

Prisiminti praėjusio Vli
ko Seimo nutarimai. Išskir
tinai pasiinformuota klau
simu nutarimo, kalbančio 
apie išsilaisvinusios Lietu
vos politinės padėties ir ga
limų problemų reikalą ir 
sutarta, kad jis aktualus bei 
vykdytinas nedelsiant.

Pasiinformuota kitais ei
namais klausimais, kurių 
tarpe paminėtinas Pabalti
jo Santalkos studijų dienų 
projektas, numatytas vyk
dyti šį ateinanti rudeni.

Kalbamame pasitarime 
dalyvavo — Vliko Valdybos 
nariai: dr. B. Nemickas, J. 
Valaitis, B. Bieliukas, A. 
Sabalis, A. Vedeckas, Tary
bos pirmininkas J. Pažemė- 
nas, Altos Valdybos nariai: 
dr. K. Bobelis, T. Blinstru
bas, dr. L. Kriaučeliūnas, 
dr. K. Šidlauskas, dr. V. Ši
maitis ir Delegacijos narys 
J. A. Kasulaitis. (Elta) 

specialistas karinėje srityje John 
Collins, lt. gen. Andrew Goodpas- 
ter, JAV karo akademijos rekto
rius ir buvęs NATO vyr. vadas, 
William Hyland ir Edward Lutt- 
wak, Georgetown Strateginių Stu
dijų Centro bendradarbiai. Nors 
būdami įvairių pažiūrų, jie visdėl- 
to sutarė:

* Sovietų branduolinis ir kon- 
vencionalinis ginklavimasis yra 
įtartinas ir sudaro pavojų suardyti 
jautrų jėgos balansą, kuris sulaiko 
nuo atominio karo;

* Derybos dėl strateginių gink
lų apribojimo (SALT) negali pa
čios vienos išlaikyti JAV-Sovieti- 
jos lygsvarą;

* JAV-bėms kliudo neturėji
mas kūrybingo strateginio galvo
jimo.

Nūdienė situacija nėra paslap
tis. 1965 m. JAV turėjo keturis 
kartus daugiau raketų negu sovie
tai - šiandien tie turi 1,477 tarp- 
kontinentalines raketas su atomi
niais užtaisais, o JAV - 1,054 pa
leidžiamas nuo žemės. Sovietai 
turi daugiau raketų ir povandeni
niuose laivuose - 909 prieš 656. 
Amerikiečiai yra pranašesni bom
bonešiais (415 prieš sovietų 140), 
savo raketų tikslingumu ir sprogs
tamų užtaisų skaičiumi (9,000 
prieš 4,000). Šitą pranašumą gali 
sumažinti naujos galingos sovietų 
raketos SS-18 ir SS-19, kurios da
bar bandomos ir gali būti įvestos 
rikiuotėn po 1980 m. Be to, sovie
tai daugiau rūpinasi priešatominę 
gyventojų gynyba, šioje srityje 
amerikiečiai nieko nedaro. Iš ki
tos pusės amerikiečiai jau dabar 
laiko pusę savo strateginių povan
deninių laivų, kurie gali paleisti 
raketas į Sovietiją, paruošties sto
vyje įvairiuose vandenynuose, tuo 
tarpu sovietai tik 15%. Pagal se
novės Kinijos filosofą SunTzu, di
džiausias karo menas yra nugalėti 
priešą be kautynių. Sovietai, pra
lenkę amerikiečius atominių gink
lų srityje, gali tikėtis amerikiečių 
nusileidimo krizės metu. Prof. 
Luttwak prileidžia tokį scenarijų: 
Maskva gali pasakyti Vakarams, 
ponai, mes turime persvarą ka
riuomene, o jūs negalite mus su
laikyti strateginėm pajėgom, nes 
neturite jų persvaros - iš to pasida
rykite išvadą. Maskva, pvz., galė
tų pareikalauti Vakarų Europos 
‘susuominimo’ (findlandization). 
Salt turėtų padėti išvengti tokios 
situacijos, tačiau dėl to nėra daug 
vilties ir tas susitarimas nieko ne
pakeis. Pagal tą profesorių, Salt 
iš viso yra nesąmonė, nes jis var
žo technologiją, kurioje kaip tik 
amerikiečiai yra pranašesni.

Sovietai yra stipresni laivynu. 
Jie turi 230 kautynių laivus prieš 
175 amerikiečių, 234 puolamuo
sius povandeninius laivus prieš 78 
amerikiečių. Tie, žinoma, turi 
daugiau didžiųjų lėktuvnešiu (13 
prieš 0). Žemėje Varšuvos pakto 
ir NATO santykiai yra tokie: 
945,000 prieš 630,000 karių, 
20,500 prieš 7,000 tankų, 10,000 
prieš 2,700 artilerijos pabūklų ir 
3,525 prieš 2,050 lėktuvų. Tokiu 
būdų, anot gen. Goodpasterio - 
Varšuvos paktas turės iniciatyvą, 
jis pasirinks atakos laiką, vietą, 

būdą ir svorį. Prieš tai mes 
galime pastatyti tik savo taktinius 
branduolinius ginklus. 1950 me
tais mes galėjome pasakyti sovie
tams - sustokite, ar mes sunaikin
sime jūsų tėvynę. Dabar jie galės 
atsakyti - mes tą patį padarysime 
ir su jūsų. Viena išeičių būtų pa
didinti amerikiečių kariuomenę 
Europoje kokiom 5 divizijom.

Anot to paties Luttwako, ameri
kiečių kultūra nesiekia sukaupti ir 
išnaudoti jėgas. Anglo-saksų bū
das verčia suskaldyti problemą į 
smulkias dais, tuo tarpu strategi
jos esmė esanti žiūrėti į tas dalis 
kaip vienetą. Pagal Hyland, jei 
Amerika 1946 ar 1947 metais sie
kė komunizmo sulaikymo, tai da
bar ji neturi aiškaus tikslo. Buvu
si strategija buvo paremta prielai
da, kad Sovietiją ilgainiui pames 
savo agresyvumą. Ta prielaida ne 
pasiteisino ir dabar reikalinga nau 
ja strategija, sujungianti karinius, 
politinius ir ūkinius aspektus, kuri 
sovietus galėtu bausti ar atlyginti 
už jų elgesį. Amerikiečii turėtų 
padidinti savo jėgas tarptautinėje 
šachmatų lentoje ne tik pėstinin
kais, bet didesnėmis figūromis - 
savo pranašesnės technologijos 
ginklais. Bet ar tam amerikiečiai 
jau yra pakankamai pribrendę? 
Jie nepakenčia ilgų konfliktų, to
dėl nuolat siekia paprastesnių 
sprendimų, kaip Salt, detente ir 
kt., tačiau tai nėra pakaitalas pa
siruošimui pasitikti rusų agresiją.

¥
Pereitų metų JAV-Sovietijos 

prekybos apyvarta buvo mažesnė 
26.5% už 1976 metus. JAV eks
portas sumažėjo nuo 2.3 bilijonų 
dolerių iki 1.6 bilijono. Iš Sovieti- 
jos JAV importavo tik už 234 mili
jonus. Sovietai daugiausiai pirko 
kviečių, kukurūzų ir pašarinių ja
vų. Mašinų ir įrengimų tik už 500 
milijonus dolerių. Jų prekybos 
apyvarta su Vakarų Vokietija ir Ja
ponija buvo 2.5 kartus didesnė su 
kiekviena. Iš viso, Vakarams So- 
vietija yra įsiskolinusi 14 bilijonų 
dolerių.

Kovo 15 d. Izraelio nūn. pirm. 
Beginąs paskelbė, kad jo kariuo
menė pasiekė savo tikslą ir užėmė 
4-6 mylių saugumo juostą pietinia 
me Libane. Iš tikro tačiau kariniai 
veiksmai nesustojo, bet tęsėsi to
liau iki izraelitai užėmė beveik vi
są pietinį Libaną iki Litanijos upės 
išskyrus Tyre uostą. Kodėl? Da
bar paaiškėjo, kad Beginąs tikėjo
si, kad Washingtonas leis jam pa
silikti aukščiau minėtoje zonoje, 
tačiau vietoje to amerikiečiai pa
reikalavo pasitraukti ir prašė JT 
pasiųsti stebėtojus. Privačiai bu
vo aiškinama, kad kai kurie arabų 
kraštai sus sovietų pagalba žada 
įsikišti į kovas Libane už tat reikia 
skubėti. Tuo tarpu, pagal Izraelio 
žvalgybos duomenis, jokia arabų 
valstybė kovai dar nebuvo pasiruo
šusi, todėl Beginąs, kuris anksty
vesnes Izraelio vyriausybes kriti
kavo ‘nugarkaulio stoka’, t.y. pasi 
davimui Washingtono spaudimui 
ir neišnaudojimu savo karinių lai
mėjimų, Šį kartą savo kariuome
nei įsakė žygiuoti toliau. Beginąs 
tikėjosi slaptai susitarti su Sirija ir

Apie žmonių teises
(Atkelta iš 1 psl.) 

mes jau minėjome kovo 9 d. 
Apžvalgoje, Sir Patrick 
Dean buvo apkaltintas tuo, 
už ką Nuerenberge buvo ka
riama. Mat, 1939-1945 m., 
būdamas britų vyriausybės 
teisiniu patarėju, jis su di
deliu entuziazmu prisidėjo 
prie sovietų piliečių privers
tines repatriacijos. Savo 
1945 m. rašytu memorandu
mu, jis uždraudė spaudai 
pranešti apie nusižudymus 
repatriantų tarpe, nes tai 
’galėtų sukelti politinių ne
susipratimų’. Anot Deano: 
”Mums neįdomu, ar žmonės 
bus sušaudyti ar su jais bus 
elgiamasi griežčiau negu 
britų įstatymai leistų.”

Ištremti buvo ne tik pa
skutiniojo karo belaisviai ar 
pabėgėliai, bet ir tokie, ku
rie į Vakarus pabėgo po 
1918 m. revoliucijos. Jų 
tarpe kazokų gen. Andrei 
škuro, už kovas prieš bolše
vikus 1919-20 m.m. apdova
notas ' pačių ... britų ordi
nu. Tie trėmimai buvo teisi
nami Jaltos susitarimu, ta
čiau jame faktinai tik kal
bama apie repatriaciją —

vietos libaniečiais dėl draudimo 
ten veikti palestiniečiams, tačiau 
iš to nieko neišėjo. Ir patys izrae
litai, kurie pirmąjį įsiveržimą į Li
baną laikė teisingu atsakymu į te
roristų puolimą, dėl tolimesnio žy 
giavimo prasmingumo pradėjo 
abejoti.

Tuo tarpu palestiniečiai aiškina 
si, kad jie faktinai laimėjo ... tu
rint galvoje jų pajėgų ir ginklų ne- 
skaitlingumą. Jų žuvo per 300, 
t.y. maždaug dešimtadalis kovai 
pasiryžusių partizanų. Jiems pa
dėjusi nauja Izraelio taktika - dau
giau anglų-amerikiečių kariavimo 
būdo pamėgdžiojimas, bet ne vo
kiečių ‘blitzo’. Dabar izraelitai 
pirmiausia bombardavo artilerija 
ir iš oro, o tik vėliau puolė, leisda
mi partizanams pasitraukti. Tuo 
būdu materialiai sunaikinimai bu
vo labai dideli, bet to izraelitai ir 
siekė, kad sumažinus gyventojų 
skaičių toje teritorijoje ir tokiu bū
du būtų ją lengviau kontroliuoti, 
neleidžiant vėl įsikurti partizanam 
Be to, tuo būdu buvo tikimasi nu
statyti 200,000 pabėgėlių prieš-pa- 
lestiniečius, dėl kurių kaltės jie bu
vo priversti bėgti. 

Centerline, Mich. 48015

atseit grįžimą savo noru, 
bet ne apie priverstiną iš
trėmimą.

Tarp britų Foreign Of
fice (užsienio reikalų minis
terijos) pareigūnų, kurie 
pasak ’Sunday Telegraph’, 
nepraleido nei vienos pro
gos pagautą rusą išsiųsti į 
Sovietų Sąjungą,” kai kurie 
padarė nemažą karjerą, 
kaip pvz. John Galworthy 
yra dabartinis ambasado
rius, Meksikoj, Thomas Bri- 
melow atstovauja Britani
ją Europos parlamente, Ge- 
offrey Wilson buvo Tarpra- 
sinių Santykių Tarybos pre
zidentu. Jie visi, kaip ir 
Patrick Dean, buvo pakelti 
į bajorų luomą. Nė vienas 
jų nenorėjo apie trėmimų 
laikotarpį kalbėtis su auto
rium N. Tolstojų, kuris, 
tarp kitko, pats 1935 metais 
gimęs D. Britanijoje, ir sa
vo protėvių žemėje nėra 
buvęs. Iš jų tik vienas Sir 
Geoffrey ^Vilson pasiteisino 
atminties visišku netekimu, 
kiti tylėjo.

Anot Tolstojaus, trėmi
mų pasitaikė ir iš amerikie
čių okupuotų zonų, tačiau 
tik britams spaudžiant, 
JAV Valstybės Departa
mentas tam nepritarė, tuo 
tarpu britų užsienio reikalų 
ministerijoje pasipriešini
mo nebuvo.

Išvada iš to prašosi labai 
aiški. Universalinės žmonių 
teisės turėtų būti visiems 
lygios. Jas negalima skirs
tyti pagal tautybes ar vals
tybinę n e p r iklausomybę. 
Tai aišku teoriškai, praktiš
kai šį rašinį niekados nega
lėtumėm baigti.

APPLIED 
INDUSTRIES

IS IN NEED OF

JOURNEYMEN

PROTOTYPE METAL
MODEL MAKERS

AND
PROTOTYPE MACHINIST

MUŠT HAVE JOB SHOP EKPERI- 
ENCE. AND BE ABLE TO SĖT UP 
WORK FROM BLUE PRINTS AND 
CLOSE TOLERANCE. TOP RATES 
PLŪS FOR QUALIF1ED PEOPLE. NO 
OTHERS NEED APPLY. LONG TERM 
PROGRAM.

23844 Sherwood

(1214)
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DVIDEŠIMT METU DE 
ANTANO OLIO

Kiekvieni metai neša 
mums džiaugsmo ir skaus
mo, greit pamirštamo ir il
gai išliekančio. Kasmet iš 
gyvųjų tarpo amžinybėn iš
keliauja eilinių žmonių ir 
didžių asmenybių, kurių 
mirties sukaktis mini ne 
vien tik šeimos artimieji 
cjraugai.

Prieš 20 metų birželio 3 
dieną per visą Ameriką tar
tum griaustinis iš giedro 
dangaus netikėta žinia pra
nešė liūdną naujieną, vieno 
iš pačių tauriųjų išeivijos 
lietuvių Antano Olio mirtį. 
Apie tai rašė visa Chicagos 
amerikiečių spauda ir visa 
laisvojo pasaulio lietuvių 
spauda tokiomis antraštė
mis:

— Antano Olio kelias — 
pavyzdys jaunajai kartai 
(Dirva);

— Turėjo mokslo, laipsnių 
ir tarnybinių bei garbės ti
tulų, bet niekad jais nesi
puošė (Dirva);

— Lietuviškojo gyveni
mo švyturys (Draugas);

— Nematė, bet pamylėjo 
(Draugas);

— Šiandien neturim žmo
gaus, kuris galėtų jį pakeis
ti (N. Lietuva);

— Antanas Olis, nors 
Lietuvos nematęs, labiau 
sielojosi jos likimu, negu 
kai kurie naujai atvykę 
(Naujienos);

— Olio asmenybė buvo 
tikrojo patrioto idealisto 
simbolis (Margutis);

— Kito tokio Amerikoje 
gimusio lietuvio veikėjo ne
buvo, nėra ir abejotina ar 
greitai bus (Vienybė);

— Respublikonų viršūnė
se A. Oliui teko grumtis už 
platesnį tautinių grupių pri
pažinimą (Sandara);

— Lietuvos reikalus mo
kėjo paversti ir Amerikos 
reikalu ir tokioje šviesoje 
juos pristatyti kitiems 
(Darbininkas);

— Nors buvo čiagimis, 
kalbėjo gražiai lietuviškai 
ir kilo Amerikos pųlitikoje 
(taip atsiliepė net Vilnis).

Retas asmuo tiek susilau
kė teigiamo įvertinimo iš 
įvairių pažiūrų spaudos, 
kaip Antanas Olis, nes jis 
to užsipelnė savo tauria as
menybe, lietuvybės pavyz
džiu ir sugebėjimų talen
tais, kurių jame netruko.

Baigęs teisės mokslus dak
taro laipsniu, plačiai įsijun
gė į Amerikos politinį gy
venimą. Jis buvo ir chorve
dys, pianistas ir simfoninio 
orkestro dirigentas, akty
vus politinių ir kultūrinių 
lietuvių organizacijų narys, 
visada jų priešaky stovėjęs, 
suorganizavęs plataus mas
to amerikiečių dėmesį at
kreipusių lietuvių sąskry
džių. ”Jis turėjo mokslo 
laipsnių, tarnybinių bei gar
bės titulų, bet jų niekad ne
segė prie savo pavardės. Jis 
buvo tiktai Antanas Olis, 
pats savy didelė vertybė, 
kurios jokie laipsniai ir ti
tulai negali nei padidinti nei. 
pagrąžinti”, rašė A. Merke
lis jį atsisveikinant.

Tai buvo asmuo didelio 
visuomeninio darbo patyri
mo, plačių organizacinių 
polėkių, nuo pat jaunų die
nų tvirtai subrendęs tauti- 
nėję idėjoje, sugebąs ją kel—" J°ms susijungus į_ vieną 
ti savų bendraminčių tarpe 
ir derinti ten, kur paliečia
mi visos lietuvių tautos 
bendri reikalai, visų lietu
vių siekimai.

Olis visada buvo nuomo
nės, kad mes vieni tik savo 
tarpe veikdami Lietuvos 
bylos neišspręsime. Jis sa
kydavo, jog mūsų pastan
gos tik tiek naudingos, kiek 
galime paveikti didžiųjų 
kraštų politiką Lietuvos 
naudai, todėl plačiai įsijun
gęs į JAV politiką stengėsi 
įgyti artimų draugų įtakin
gų politikų tarpe visada 
pabrėždamas savo lietuviš
ką kilmę. Ir jis draugų tu
rėjo.

A. Olį tiek amerikiečių 
tiek savųjų tarpe per visą 
gyvenimą lydėjo nuoširdi 
tolerancija kitaip mąstan
čiam, kitos pasaulėžiūros, 
religijos ar kitos tautos 
žmogui. Sugyvenimo troški
mas neatsisakant ir savų 
idėjų bei siekimų, kaip lie
tuvį jį kėlė aukščiau parti
nių, grupinių ribų, jis ne
paprastai ramiai, bet triuk
šmo, be kitų užgauliojimo 
sprendė komplikuotas veik
los problemas ir taip pat at
likdavo didelius lietuvių 
tautai ir lietuvybei uždavi
nius.

A. Olis buvo vienas iŠ 
BALFo organizatorių ir il
gamečių darbuotojų,. Ame- .

LEGALUS GYVENTOJU APIPLĖŠIMAS
A. JUODVALKISžinių komentatoriai kal

ba, diskutuoja, žmonės ai
manuoja apie kasdien didė
jančias maisto produktų ir 
pramonės gaminių kainas, 
pragyvenimo pabrangimą, 
apie astronomiškas gydymo 
išlaidas, bet infliacijai su
stabdyti nieko nedaroma. 
Krašto administracija pa
ruošia kiaurus biudžetus, o 
įstatymų leidėjai (kongre
sas) patvirtina ir taip lega
lizuoja tolimesnį žmonių 
apiplėšimą. Statistikos rin
kėjai visą laiką pranešinėja 
apie rekordinius biudžetus, 
rekordines išlaidas, kurioms 
padengti didinami mokes
čiai ar lendamą į skolą.

Rinkiminės kampanijos 
metu, dabartinis krašto 
prezidentas J. Carter bal
suotojus viliojo nesuderina
mais pažadais: sumažinti 
bedarbių skaičių, sumažinti 
mokesčius, panaikinti in
fliaciją, subalansuoti biu
džetą ir t.t. Bet šiais metais 
paskelbtas biudžetas, pir
mas naujosios administra- 

rikos Lietuvių Tarybos il
gametis vicepirmininkas, ti
kėdamas, kad šios organiza
cijos vaidmuo Lietuvos lais
vinimo pastangose yra dide
lis ir kad ji atstovauja mū
sų vienybę. Lietuvių veiklo
je jis reiškėsi plačiu mastu 
pirmuoju ateidamas į talką 
rengiant didžiuosius įvy
kius. Jis augo savo tėvo tau
tininko šeimoje ir tokiu pa
siliko visą gyvenimą. 1949 
m. tautinėms organizaci-

Amerikos Lietuvių Tautinę 
Sąjungą A. Olis buvo pir
muoju jos pirmininku.

Bet nežiūrint jo, kaip 
žmogaus, politiko, kaip tau
raus lietuvio patrioto, tole- 
ranto ir kitų gerųjų būdo 
ypatybių, priešų jis neiš
vengė, tačiau ir juos gerbė 
manydamas, jog tik tas, ku
ris nieko nedirba, neturi 
savo nuomonės, o tik vi
siems pataikauja, gali ne
turėti priešų ir dėl to nesi
jaudino, o veikė jungdamas 
visus lietuvius, vesdamas į 
jo niekad nematytos, bet gi
liai mylėtos Lietuvos išlais
vinimą.

Antano Olio darbai ir 
nuopelnai lietuvių tautai ir 
Amerikai taip dideli ir gau
sūs, jog čia neįmanoma iš
skaičiuoti. Tai tik primini
mas, kad jau sukanka dvi
dešimt metų, kaip liūdėjo- 
me jo netekę, taip turėtume 
paminėti šią brangią nors 
liūdną jo netekimo sukaktį.

E. Čekienė

ATITAISYMAS
Praeitame Dirvos (Nr.

13) vedamajame trečioje 
skiltyje atspausdinta: ”šiuo 
atveju skaitytoją būtų ga
lima palikti už durų”. Tu
rėjo pūti: ”šiuo atveju 
skaitytoją būtų negalima 

* palikti už durų”.

f x 

ei jos darbo ir politikos vai
sius, kongresui pasiųstas su 
rekordiniu nepriteklium — 
60 bilijonų dolerių skyle, 
kokios dar nebuvo visoje 
JAV istorijoje, įskaitant ir 
karo metą. Doleris neišlai
kė lygsvaros ir vasario mė
nesio infliacinis rodiklis1 
pasiekė beveik 9% (irgi re
kordinis).

Tiesa, bedarbių skaičius, 
statistikos biuro rodykliais, 
rodo tendenciją mažėti, 
nors tautos produktas neno
ri kilti pageidaujamu nuo
šimčiu ir greičiu. Infliaci
jos padidėjimas nervina 
unijų vadus, o taip pat ir 
darbininkus. Organizuotie
ji darbininkai (unijistai) 
sutartyse turi išsikovoję 
•klauzulę, pagal kurią, didė
jant infliacijai, automatiš
kai didėja atlyginimai, o 
neorganizuotieji priversti 
kentėti ir veržti diržus.

Be to, organizuotieji dar
bininkai sutartis dažniau
siai turi terminuotas — 
dviems ar trims metams. 
Darbo sutarčiai pasibaigus, 
sudaromos naujos ir išsiko- 
vojama aukštesni atlygini
mai, geresnės pensijos, ato
stogos, gydymo išlaidų pa
dengimas ir daugelis kitų 
priedų.

Ryškus pavyzdys yra an
gliakasiai, kurie, norėdami 
pagerinti darbo sąlygas ir 
išsikovoti geresnius atlygi
nimus, streikavo virš 100 
dienų. Unijų vadų pasiek
tus susitarimus, patys ang
liakasiai 3 kartus atmetė,

United Statės Steel...........
Imported Steel...................
Bethlehem Steel ...............
Armco Steel.......................
National Steel ...................
Republic Steel ...................
Inland Steel ....... ...............
Jonės & Laughlin Steel .... 
Lykes (Youngstown Steel) 

Iš patiektų davinių mato- Plieno 
me, kad importuotas plie
nas beveik siekia didžiau
sios JAV plieno gamintojos 
US Steel bendrovės paga
mintam plienui, o pardavi- 

. mo vertė beveik du kartus 
mažesnė. Didžiausias impor- 
teris yra Japonija ir savo 
plieną pardavinėja žemiau 
savikainos. Vadinasi, varo 
dumpingą. JAV plieno ben
drovių pelnai yra tiek su
mažėję, kad kai kurios ben
drovės jau dabar yra kri
tiškoje padėtyje. Dalis ben
drovių 1977 metus baigė su 
nuostoliu, nors pardavimas 
padidėjo.

Plieno gamintojus spau
džia ne tik importuotas pi
gesnis plienas, bet ir pa
greitintu tempu vykdomas 
aplinkos taršos mažinimas. 
Į oro ir vandens švarinimą 
investuojamos milžiniškos 
sumos, kurios neduoda pel
no, bet sumažiną ir taip ap
čiulptas pajamas.

k

kaip jiems nepriimtinus. 
Nenorėdama užrūstinti dar
bininkus, administr a c i j a 
nesiėmė ryžtingesnių žygių 
ir kraštų baigė privesti prie 
chaoso. Galų gale pritaikė 
veikiančius įstatymus, bet 
nesiryžta pavartoti turimas 
legalias priemones ir ang
liakasius grąžinti į darbą.

Suprantama, jėgos prie
monės nevisada būna veiks
mingos ir j os vengtinos, 
bet, taip pat negalima leisti, 
kad labai mažas darbininkų 
skaičius (vos 0.2%) kenktų 
visam krašto ūkiui.

Panaši padėtis buvo 1962 
m., kai plieno pramonės 
darbininkai streikavo 119 
dienų, arba 4 mėnesius, no
rėdami išsikovoti geresnes 
darbo ir atlyginimų sąlygas. 
Tada ir man pačiam teko 
streikininkų eilėse būti ir 
patirti visus streikuojančių 
„malonumus”. Plieno dar
bininkų streiko metu, gele
žį naudojančios įmonės, ne
norėdamos užsidaryti, pra
dėjo vartoti importuotą 
plieną. Streikui pasibaigus, 
kad išlyginti padidėjusias 
gamybos išlaidas, bendro
vės pakėlė plieno kainą. 
Vietinės gamybos plienas 
pasidarė brangesnis už im
portuotąjį. Nors vietinės 
įmonės pagamindavo pa
kankamai plieno, bet varto
tojai neatsisakė ir nuo pi
gesnio — importuoto. Tokiu 
būdu, pilėno importas nuo
lat ididėio ir pasiekė aliar
muojančią padėtį.

Iliustraciiai įdedu 1977 
metų didžiųjų įmonių stovį:

Gamyba 
tonomis 

19,700,000 
19,306,000
12,405,000
5,583,000
7,621,000
6,657,000
5,586,000
5,381,000
3,391,000

Pardavimas $$
9,609,900,000
5,531,443,000
5,370,000,000
3,549,195,000
3,138,861,000
2,909,384,000
2,681,604,000
2,299,019,000
1,786,453,000 

eksportas yra vi
siškai sumažėjus ir vykdo
mas ekonominės pagalbos 
rėmuose. 'Japonija su pi
giais gaminiais yra aprėpu
si visą pasaulį ne vien plie
no lydiniais, bet taip pat 
elektronikos, TV, rekorde
riais, motociklais, foto apa
ratais ir t.t. Anot TV repor
terio, ir jo mikrofonas esąs 
Japonijos gamybos.

Naftos importas yra ne
išvengiamas ir sunkiai pa
keičiamas, bet plienas ir ki
ti gaminiai lengvai gali būti 
vietoje pagaminti. Laisva 
prekyba geras dalykas, bet 
turėtų būti ir sąlygos vie
nodos. Vienur darbininkai 
pusdykiai dirba ir yra iš
naudojami. kitur sudaro
mos žmoniškesnės sąlygos 
ir gamybos kaštai darosi 
brangesni. Norint išlaikyti 
konkurenciją, neišvengia
mai įvestini protekciniai

(Nukelta į 4 psl.)
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LEGALUS GYVENTOJU APIPLĖŠIMAS...

Įspėjimas pasiruošti
Po tulžies operacijos My

kolas Sleževičius mirė Kau
ne 1939 m. lapkričio mėn. 
11 d. Prieš operaciją jį ap
lankiau Kauno miesto ligo
ninėj, kur jis gulėjo prof. 
Kuzmos priežiūroje. Pain
formavau jį apie Maskvoje 
vykusias derybas, spalio 10 
dienos prievartinę sutartį ir 
sovietinių įgulu įsileidimą. 
Jis nepaprastai piktinosi 

C Stalino ir Molotovo laikyse
na, kuri kontrastavo su či- 
čerino ir Litvinovo Lietuvai 
rodomomis simpatijomis ir 
jų pakartotinais įsipareigo
jimais gerbti Lietuvos ne
priklausomybę ; Sleževičius 
negalėjo užmiršti fakto, 
kad 1926 m. jis pasirašė su 
čičerinu nepuolimo sutartį, 
ir gavo jo notą, patvirtinan
čią Lietuvos teises į Vilnių. 
Mudu su dr. Zaunium pa
garbiai ėjova paskui jo kar
stą. ”Ar ne per dažnai jau 
mudu žygiuojava. Vytauto 
prospektu”, pastebėjo jis 
man, turėdamas galvoje, 
kad dar taip nesenai mudu 
ėjova paskui Juozo Tūbelio 
karstą ir kiek anksčiau lai- 
dojova prof. Petrą Leoną. 
Tuomet niekas nenujautė, 
kad ir vieno mudviejų eilė 
artėja. Po trijų su viršum 
mėnesių, širdies priepuolio 
pakirstą dr. D. Zaunių pa 
laidojome Kauno Evangeli
kų kapinėse. Aš tariau at
sisveikinimo žodį, kuriame, 
tarp kitko, suminėjau Lie
tuvos laisvei gresiantį pa
vojų. Su Leonu, Sleževičium 
ir Zaunium į amžinybę iš
keliavo mano geriausi drau
gai. Ypač su Zaunium mane 
rišo ilgametė veikla Lietu
vos diplomatijoj, sielojima- 
sis mūsų krašto reikalais, 
Lietuvos teisių ir interesų 
gynimas tarptautinėse in
stitucijose.

1978 METU KELIONĖS I LIETUVĄ
Vienos savaites kelionė į Lietuvą gegužės mėn. 14-22 d. šešios dienos 

Lietuvoje. Kaina 849 dol.

Visos grupės bus lydimos patyrusių palydovų.

Daugiau informacijų kelionių į Lietuvą reikalu prašome kreiptis:
Algirdas Mitkus 

Baltic Tours 
8 White Oak Road 

Newton, Mass. 02168 
(617) 969-1190

arba
Clevelande:

(216) 692-1707
Detroite:

(313) 453-8614

BALTIC 
TOURS

Dviejų savaičių keliones j Lietuvą, Austriją 
ir Vokietiją iš Bostono, New Yorko, 

Clevelando ir Detroito
Birželio 20 — liepos 4, liepos 8 — 22

Lietuva, Austrija ir Vokietija... 1 naktis Maskvoje, 6 
naktys ir 5 dienos Vilniuje su 1 dienos ekskursija i 
Kauną, 1 naktis Maskvoje, 3 naktys Vienoje ir 3 naktys 

Muenchene.
Nuo rugpiūčio 13 iki rugpiūčio 27

Lietuva, Vokietija... 1 naktis Maskvoje, 6 naktys ir 5 
dienos Vilniuje su 1 dienos ekskursija į Kauną, 1 naktis 
Maskvoje, 4 naktys Muenchene, romantišku keliu į Frank

furtą ir 2 naktys Frankfurte.

1938 m. gruodžio 5 d. 
Juozas Urbšys pakeitė Sta
sį Lozoraitį Užsienių reika
lų ministerio pareigose, o 
sekančių metų kovo 24' d., 
po Klaipėdos ultimatumo, 
atsistatydino kun. Vlado 
Mirono vyriausybė, kurią 
pakeitė gen. Jono Černiaus 
vadinamasis koalicinis ka
binetas. Tikrumoje, kaip 
teigė prezidentas Smetona, 
tai nebuvo koalicinis tikra 
to žodžio prasme, o tik jo 
kvietimu į kabinetą buvo 
priimti krikščionių demo
kratų ir valstiečių liaudi
ninkų partijų nariai, ne at
stovai, be jokio prezidento 
į s i p areigojimo sugrąžinti 
parlamentinę santvarką.

Po Lenkijos ir Vokietijos 
ultimatumų Lietuvai, po 
Austrijos prijungimo prie 
Vokietijos, po Muencheno 
sutarimo ir Čekoslovakijos 
išprievartavimo, 1939 m. 
Velykų penktadienį Musoli
nį užėmė Albaniją. Pary
žiaus Taikos Konferencijos 
pertvarkyta Europa pradė
jo griūti, nelemdama nieko 
gero ir Lietuvai. Kaip tik tą 
1939 m. balandžio mėn. 12 
d. Kaune susitikau su iš 
Klaipėdos atvykusiu Ernes
tu Galvanausku; apžvelgė
me tarptautinių įvykių rai
dą ir jos kontekste Lietu
vos politinę padėtį. Savo 
susirūpinimu ir mintimis 
pasidalinti nuėjome į Lietu
vos ūkio Banką pas kun. 
Juozą Vailokaitį. Jis išsi
kvietė Zigmą Starkų, dirbu
sį Lietuvos Banke. Tarėmės 
keturiese ir priėjome išva
dą, kad Lietuvai gresia 
rimtas pavojus,, kad reikia 
pradėti ruošti kraštą gali
mai svetimųjų okupacijai ir 
suorganizuoti rimtą atramą 
svetur, numatant žmones ir 
perkeliant iždo atsargų dalį 

tam atvejui, jei prireiktų 
Lietuvos laisvę ginti iš už
sienio, ir kad tokiu rimtu, 
net grėsmingu momentu 
prie Lietuvos Užsienių Rei
kalų ministerio turėtų būti 
sudaryta patariamoji tary
ba iš užsienių politikoj pa
tyrusių ir nusimanančių 
žmonių. Pasitarimo dalyvių 
mudu su Galvanausku bu
vome paprašyti tas išvadas 
asmeniškai perteikti užsie
nių reikalų ministeriui Juo
zui Urbšiui. Pastarąjį rado
me namie, jo įtikinėti ne
reikėjo ; jis tuoj pat telefo
nu pasiprašė audiencijos 
pas prezidentą. Kitą dieną 
Urbšys mums pranešė, kad 
prezidentas mūsų pasiūly
mui nepritarė.

(Bus daugiau)

PATIKSLINIMAS
Jonas Leonas prašo pra

nešti, kad Dirvoje Nr. 13 
(V. Sidzikausko atsimini
muose) minimas Lietuvos 
Vakarų S-gos reikalų vedė
jas buvo ne Pranas Razma, 
bet Justinas Razma.

WANTED
ROAD DRIVERS

Minimum age 23 yrs. old, I year nll- 
weather iractor-trailer experience. 
Chauffeur's license. Able to pass phv- 
sical and road tests. Call CONSOLI- 
DATED FRE1GHTWAYS in Richfield, 
Ohio, for an appointment Monday af
ter 1 p. m. 216-659-6171.

An Equal Ooportunity Employer 
(14-19)

OPPORTUNITY FOR 1ST CLASS

DIE DESIGNERS
Esperience in FLY1NG DIES" for 
”Roll Forming” industry. Looking for 
someone to movė up in our organiza- 
tion, to help oversee tool design, do 
some quoting and help deai with some 
customers.
Excellent opportunities — present 
and future. Progressive company.

PERMANET, TOP PAY, FULL 
MED1CAL, CASH QUARTERLY 

BONUS.
27 Employee Die Shop 
In Addison, III. 60101 

312-543-4655
(14-16)

(Atkelta iš 3 psl.) 
muitai, ką praktikuoja dau
gelis kraštų.

Čia yra jau aukštoji poli
tika ir mums, bėdžiams, 
sunkiai pasiekiama. Bet ir 
eiliniams piliečiams yra aiš
ku, kad, išleisdamas dau
giau, negu gauni, ilgai ne
ištversi ir subankrutuosi. 
Kaip ilgai gali gyventi ūki
ninkas, kasmet skolindama- 
sis ir skolą didindamas? 
Taip yra ir su valstybe. Ne- 
subalansu o t a s biudžetas 
verčia didinti skolą. Šių me
tų paskelbtas biudžetas tu
ri rekordinę 60 bilijonų do
lerių skylę! Valstybės pra
siskolinimas pasiekė astro
nomišką sumą, o mokami 
procentai sudaro reikšmin
ga biudžeto poziciją. Ką gi, 
į Baltuosius Rūmus ateina 
nauji žmonės ir savo kaden
ciją šiaip taip prastumia, o 
po jų nors ir tvanas. Taip 
reikalus tvarkant, nukenčia 
viso krašto ūkis, o labiau
siai eiliniai piliečiai.

Ką turi daryti žmonės su 
labai ribotomis pajamomis 
ir neorganizuoti tarnauto
jai, darbininkai, o labiausiai 
pensininkai!? Pensininkai 
neturi gyvenimo pabrangi
mo priedo, pajamos yra pa
stovios, o išlaidos periodiš
kai didėja. Ką tokie žmo
nės turi daryti? Pradžioje 
veržia diržus ir likviduoja 
mažiau reikalingus daiktus, 
o vėliau ieško kitokių pa
jamoms padidinti būdų. Jei 
kitaip negali susitvarkyti, 
kreipiasi į labdaringas įstai
gas pagalbos ir tampa vie
šais elgetomis, o dar kiti 
nevengia ir smurto. Nesu
balansuoti biudžetai ir pa
syvūs prekybos balansai 
(1977 metais net 26 bilijo
nai dolerių) didina infliaci
ją, skatina kainų kilimą, 
tuo pačiu mažina taupmenų 
vertę. Tokiu tempu einant, 
per 10-12 metų sutaupos 
banke pavirs į nulį.

Kaip toje pasakoje: 
kai brangsta pragyvenimas, 
didinami atlyginimai. Pa
didinus atlyginimus, paky
la prekių kainos ir taip 
daina be galo. Administra
cija neatsakingai švaisty
dama pinigus, abejotinos 
vertės projektams, dar la
biau skatina pinigo vertės 
mažėjimą ir taip apiplėšia 
taupyto jus.

Per didelis prekių impor
tas ne tik smukdo vietinę 
pramonę, didina bedarbių 
skaičių, bet verčia apleisti 
ir technologinę pažangą. 
Techninė pažanga ir nauji 
išradimai, daugiausia vyk
domi kariuomenės subsidi
juojamose įmonėse ir labo
ratorijose, nepajėgia su 
sutelkti aukštų kvalifikaci
jų mokslininkus ir mokėti 
aukštus atlyginimus, žino
mos ir garsios TV firmos, 
negalėdamos konkuruoti su 
pigiais importeriais, pradė
jo užsidarinėti ir atleidinėti 
kvalifikuotus darbininkus. 
Plieno bendrovės grasina 
uždaryti liejyklas ir pradė

ti verstis importuotu plie
nu, duodančiu didesni pelną. 
Negeriau ir su automobilių 
pramone.

Galima pririnkti šimtus 
pavyzdžių, darančių įtakos į 
\merikos ūkinį gyvenimą. 
Laisvo ūkio vardan silpni
nama sava pramonė, o in
fliacijos forma apiplėšiami 
piliečiai, ypač tą junta tau
pytojai ir pensininkai. 
Krašto a d m i n i s tracija, 
įskaitant ir kongresą, nieko 
nedaro arba tik ginčijasi 
dėl neesminių dalykų. Ne
nustebsime, kai vieną gra
žią dieną arabų šeikai nu
pirks ne tik New Yorko 
Manhattaną, bet ir Baltuo
sius Rūmus su visa admi
nistracija.

Ir kas mus belieka dary
ti?

BURNER, $6.18 PER HOUR
Airco electric eve multi-torch pano- 
graph machine. lst shift, benefits 
include free hospitaiization, sickness 
and accident and life insurance, um- 
forms. East Side.

CALL MR. TRUB1SKY, 
216-229-1706

(1218)

WANTED AT ONCE

CHUCKER OPERATORS
Experience Reguired.
APPLY IN PERSON

IMERMAN INDUSTRIES
12165 MACK

DETROIT, MICH. 46215 
(12-21)

WANTED AT ONCE
TOOL ROOM MACHINIST

Experience Required.
APPLY IN PERSON

IMERMAN INDUSTRIES
12165 MACK

DETROIT, MICH. 48215 
(12-2!)

WANTED AT ONCE 
SĖT UP MAN

HEAVEY DUTY PRESS 
ROOM

Experience Reųuired.
APPLY IN PERSON

IMERMAN INDUSTRIES
12165 MACK 

DETROIT, MICH. 48215 
(12-21)

WANTED AT ONCE
MILL WRIGHTS

Experience Required.
APPLY IN PERSON

IMERMAN INDUSTRIES 
12165 MACK 

DETROIT, MICH. 48215
(12-21)

OPPORTUNITY TO VVORK & LIVE 
IN SUNNY TUSCON 

A1RCRAFT ELECTRICIANS 
SHEET METAL MECHANICS 

Mušt be experienced in heavy trans- 
port aircraft.

ALSO NEEDED 
LICENSED AIRCRAFT INSPECTOR 

(AI)
Top wageB. Liberal benefits. lm- 
mediate employment. Apply call or 

write to:
HAMILTON AVIAT1ON 

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

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

LITTLE S1STER OF TJ4E POOR HAS
^IMMEDIATE OPENINGS FOR: 

REGISTERED NURSES 
LICENSED I’RACTICAL 

NURSES 
FOR ALL SHIFTS.

Good starting salary, plūs shift dif- 
ferential. Liberal personnel policies 
and pleasant surroundings.
Send resume to Sister HELEN MARY 

LITTLE SISTERS OF 
THE POOR 

17550 SOUTHFIELD RD. 
DETROIT. MICH. 48235 

(5-13)

FOUNDRY PERSONNEL 
EXPER1ENCED

Are you looking for an apportunity 
to advance? Or are you just looking 
for a change of scenery? Whatever 
the case, we may be interested 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 7_2901 

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

(8-14)
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Nobelio premijos laureatas
VINCENTE ALEIXANDRE GOLFŠTROMAS

VYT. ALANTAS

JO GYVENIMO IR KŪRYBOS BRUOŽAI

RITA BALYTĖ

Kažkur po vandenynu teka Golfštromo srovė gili. 
Su ja aš leidžiuos į kelionę nuotykingą.
Nakties tamsoj man verias horizontai tolimi, — 
Su vėjo šuorais aš skrendu į šalį spindulingą.

Pereitais metais švedų 
akademija, paskirdama No
belio premija ispanų poetui 
Vincente Aleixandre už jo

n

KALBOS VARGAI
T. KLYGA

kūrybą, kuri „atskleidžia 
žmogaus padėtį visatoje ir 
šių dienų visuomenėje”, iš
kėlė jį kaip pasaulinio mas
to kūrėją. Šie trumpi ir V. 
Aleixandre kūrybą apibūdi
nantieji žodžiai susumuoja 
ir pagrindinį poeto tikslą: 
jo eilėraščiai visų pirmiau
sia turi siekti, kad žmogus 
suprastų žmogų, o skaity
tojas — poetą.

Pats V. Aleixandre viena 
proga yra pasakęs, kad „po
etas yra žmogus ir kad visi 
bandymai atskirti poetą 
nuo žmogaus niekad nėra 
pavykę.” Tačiau, kalbant 
apie poetą, yra pagrindo 
teigti, kad jis yra ne tik 
žmogus, bet ir poetas.

Todėl dažnai, skaitydami 
jo kūrybą, jaučiame joje 
žmogaus širdies plakimą, 
širdies, iš kurios kyla jo 
poezija ir kuri paliečia ir 
mūsų širdį bei sielą. 0 šia
me dviejų sielų —• poeto ir 
jo kūrinių skaitytojo — 
bendravime ir slypi poezijos 
paslaptis. Pats V. Aleixan- 
dre sako, kad ”La poesia no 
es cuestion de fealdad o her- 
mosura, sino de mudez o 
comunicacion” („Poezija 
nėra grožio ar negrožio 
klausimas, o susikalbėjimo 
ar nebylystės”).

Vincente Aleixandre gi
mė 1898-tais metais Sevili
jos mieste, pietų Ispanijoje. 
Jo senelis buvo tos apskri
ties kariuomenės prižiūrė
tojas. Jo tėvas, inžinierius, 
buvo perkeltas į Malagą, 
pietryčiuose, kur Vincente, 
jo sesuo ir motina praleido 
vasaras prie Viduržemio 
jūros. Pietų Ispanijos vaiz
dai, ypatingai jūra, stipriai 
veikė jaunuolį ir vėliau ta
po svarbiais simboliais jo 
kūryboje.

Vincente, lankydamas 
griežtą šv. Teresės gimna-t 
ziją Madride, pasinaudoja 
savo senelio biblioteka, ku
rioje jis susipažįsta su Co- 
nan Doyle, Ilijada, Schilerio 
dramomis ir kitais veika
lais. Baigęs gimnaziją, jis

Vėduoklės palmių man nuo kranto dar pamoja, — 
Padangę drasko dūkstanti audra,
Bet aš jau vizijos šaly plasnuoju, 
Kuri vadinasi aušrų Aušra.

žengiu j mano Pažadėtos žemės krantą. — 
Randu karalių pėdas čia giliai įmintas. — 
čia amžių sukaktys genties sukanka, 
Menu jos žygius legendomis apipintus.

Svetur ilgokai užsibuvus, 
mum sava kalba tikrai jau 
blanksta ir siaurėja. Dar 
mūsiškė spauda gausi ir 
įvairi, bendradarbių nesto
kojanti, bet — savo kalbine 
išraiška pamažu eina skur
dyn. žodžių kiekis mažėja, 
stilius darosi negyvas, blan
kus, neįvairus. Dažnas 
spaudos bendradarbis jau 
nesistengia mintis reikšti 
vis savaip, vis naujaip, bet 
patogiai verčiasi kitų nu
kaltais ir daug kartų iki 
Įkyrumo nudėvėtais posa
kiais. Stilius darosi — lyg 
nuorašų nuorašai arba 
„bendraraščiai”. žinios apie 
vietovių veiklą ir įvykius 
sudėliojamos pagal Įprastą 
„štampą”, be savitumo. Ne
krologai, sukakčių minėji
mai, pagerbimai — baisiai 
panašūs. Ir nuostabu, kad 
svetimžodžiais mažiau pik
tinamasi, negu savais vaiz- 
dingesniais, retesniais žo
džiais. Pvz. slaviška boba — 
bobutė mielai vartojama, 
bet lietuviška pati —/jau 
nemėgiama. Svetimžodis 
ponia kai kam rodosi, net 
prakilnesnis, negu žmona. 
Kone kasdien randam spau
doj vis tuos pačius klaidin
gus posakius, nors jie daug 
kart supeikti: to pasėkoj, to 
išvadoj, to rezultate, amži
nos atminties velionis, pri
siuntė auką ar prenumera
tą, prisiuntė dešimkę, mūsų 
atsiekimai, tikslą atsiekė ir 
kt. Gėdingas apsileidimas! 
Skelbiame patriotizmą, o 
savo kalbos grynumui ir 
grožiui užsukam nugarą.

Kas darytina ? Sąžinin
gam lietuviui privalu kalbą 
vartoti ne aklai, t. y. nesą
moningai, o būtinai protu 
suvokiant savo pasakymus. ____ ___ ____ _
Suaugęs žmogus turi jaus- Į Sę jr prekybos administra- 
tis atsakingas ne tik už ei- j. ciją,. čia jis susidomi ir is- 

| panų literatūra, ją studi- 
| juoja ir pradeda labai inten- 
t šyviai skaityti 19-tojo am- 
Ižiaus romanus. Vieną vasa

rą, atostogaudamas netoli 
: Avilos miesto, jis sutinka 
rašytoją Damaso Alonso ir 
per jį susipažįsta su Nika- 
raguos Modernisto Rubėn 
Dario estetine poezija, ku
ria susižavi.

(Nukelta į 6 psl.)

į

f

s s

j lais. Baigęs gimnaziją, jis 
| įstoja į Escuela Superior de 
į Comercio ir studijuoja tei-

Į

Per Lietuvos laukus saulėtekio žaroj
Didis sėjikas žengia iškilmingai. — 
Auksiniai grūdai dygsta išpurentoje dirvoj, 
Daina artojo aidi ilgesingai.

Ten Vilkas Geležinis sveikina mane iš aukšto bokšto, — 
Jo kauksmas, kaip šimtai trimitų, skrieja per pasaulį. — 
Tenai gentainiai iš senų versmių išmintį sėmėsi ištroškę, 
Ir vizijos Čiurlionio rėmėsi į saulę.

Ten Miško Brolių laužai degė girių glūdumoj. — 
Kalnely ilsisi didvyris miegu amžinuoju. — 
Ten savanoriai grūmėsi didvyriškoj kovoj,
Ir žengt nauju keliu gentainiai mano buvo užsimoję.

Tenai sodyba mano tėvo po klevais tūnojo,
Ir rožių keras mėnesienoje svaigiai kvepėjo.
Ten mano meilės žodžius Ji pavasarį girdėjo,
Jų atsiminimą medžių šlamesys ir dabar kartojo...

Golfštromo nepavargstanti srovė vis teka
Ir mano sielos gilumoj. —
Ji patyliai man šneka,
Lyg mano vizija įsikūnytų horizonto tolumoj...

BANGPOTYS VIRŠUM ATLANTO

žuvėdra klykia tamsoje paklydus. — 
Iš debesynų blyksteli mėnulis kai kada. 
Audra, klaikiais balsais pragydus 
Į krantą griūva švokščiančia banga.

Dievaitis Bangpūtys keliauja iš Rytų per okeaną 
Ir guldo ant smėlėto kranto palmes. — 
Tartum visi patamsių gaivalai
Būtų pragydę viršum jūrų prakeikimo psalmes.

Audroj girdėti šaukiant:— Pulkime ant kelių!
Tas šauksmas susilieja su: — Lietuva, tėvyne mūsų!
Ir Vilko Geležinio kauksmas peršaukia stichijos galią, — 
Viršum Atlanto skrieja jūrų dievo šūkis: — Mes nežūsim!

PER VASARIO 16-SIO MINĖJIMĄ

gesį, bet ir už savo kalbą. 
O netiksli kalba rodo ir do
rovinį nejautrumą, smuki
mą. Pvz. dažnai girdim: Iš 
gero gyvenimo vaikas su
gedo ... Arba: Komunizme 
daugelis moka gerai gyven
ti, nes sugeba pataikauti, 
kyšius imti. Argi čia geras 
— gerai reiškia tikrąjį ge
rumą, būtent, dorumą, sąži
ningumą, teisingumą, hu
maniškumą?

Trys plikagalviai seniai sėdi prie sienos
Ir klausos, kaip patriotizmas liejasi nuo scenos.
Prigesusios jų akys ir sustyrą veidai
Jau nebemato kas dedasi scenoj, nes vaizdai 
Vilioja juos į anapus okeano,
Kur girgžda pasvyrusi svirtis prie namo seno, —
Kur žagrė mėtos pamesta ant kiemo,
Ir rymo ant klojimo stogo mėnesiena...
Jų mintys, kaip pavargusios žuvėdros, skrieja ardvėmis, 
Kur slypi už vandenyno jų vizijų šalis.
Jau moja jiems senolių vėlės
Iš kapinaičių prisikėlę...
Tas didis paskutinis skrydis jų
Kažkur pradingsta už tamsiųjų debesų.
O nuo estrados patriotizmo bangos liejas, —
Ir muzikontas armonika groja kampe prisišliejęs,
Lyg laidotuvių maršą iškeliaujantiems tenai, 
Iš kur jau niekas nebegrįžta amžinai...

Florida, 1978 m.
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Būdamas 22 metų am
žiaus, Vincente baigia stu
dijas ir pakviečiamas mo
kytojauti Madrido prekybos 
administracijos mokykloje 
profesoriaus asistento titu
lu. Jis čia pasilieka dvejis 
metus, redaguoja žurnalą 
”Ekonom i j o s Apžvalga”, 
parašo keletą straipsnių 
apie geležinkelius ir kurį 
laiką dirba geležinkelių ben
drovėje. Ir vis labai daug 
skaito ir susipažįsta su mis
tikų kūryba (Can Juan de 
la Cruz, Santa Teresa de Je- 
sus), o taip pat su Gongora, 
Machado, Jimėnez ir kitų 
poetų kūryba.

1924-tais metais jis išlei
džia pirmą savo poezijos 
rinkinį Ambito (Riba), ku
rio kai kurie eilėraščiai jau 
anksčiau buvo spausdinti 
”Revista de Occidente” 
C’Vakarų Apžvalga”) žur
nale. 1925-tais metais poe
tas sunkiai suserga ir yra 
priverstas persikelti j Mira- 
flores, netoli Madrido. Dve
jais metais vėliau jis grįžta 
j Madridą ir išleidžia du sa
vo poezijos rinkinius: Pa- 
sion de la tierra (žemės 
aistra) ir Hombre de tierra 
(žemės žmogus). 1929-tais 
metais Aleixandre susipa
žįsta su Sigmund Freudo, 
James Joyce ir Rimbaud 
kūriniais ir pradeda skai
tyti Quevedo, Lope de Vega 
ir Unamuno. 1931-mais me
tais jis išleidžia Espadas

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 pianning, scheduling, supervising, 
coordinating, and evaluating all electrical maintenance activi- 
ties, and installations for facilities in Maumee 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 circuitry.
The Andersons offers an excellent compensation program, a 
comprehensive company paid benefits program that includes 
a liberal profit sharing plant plūs growth potential. For im- 
mediate action please direct your -resume and salary require- 
ments in confidence to:

MICHAEL R. HANCOCK
(Employment and Benefits Mgr.)

P. O. Box 119 
Maumee, Ohio 43537 

893-5050

An Equal Opportunity Employer
(11-12)

The
Andersons

OUTSIDE MACHINIST
St- Louis Ship, one of the largest inland ship builders, is 
seeking a Machinist with either marine machinist esperi- 
ence or at least 5 years experience in a machine shop. Mušt 
be able to read a micrometer, setup and operate a boring 
bar and aline shafting. We offer company paid hospitaliza
tion, life insurance and pension plan. Apply at the Person-, 
nei Office from 8:30 to 11:30 a. m.

ST. LOUIS SHIP
D1VISION OF POTT INDUSTRIES INC.
611 East Marceau SL, St. Louis, Mo. 63111

An Equal Opportunity Employer M/F
(14-15)

laureatas...
como labios (Kardai kaip 
lūpos). Išleidęs šį rinkinį, 
jis vėl pradeda negaluoti ir, 
netekęs vieno inksto, gydo
si ir ilsisi Miraflores mies
tely. Nenustodamas rašyti, 
jis, grįžęs į Madridą, išlei
džia naują eilėraščių rinki
nį, La destruccion o ei amor 
(Pražūtis ar meilė), už ku
rį tais pačiais metais gauna 
Tautinę Literatūros premi
ją.

Kai 1934 metais miršta 
jo motina, Aleixandre ke
liauja po Angliją, Prancūzi
ją ir Šveicariją, o, grįžęs į 
Ispaniją, išleidžia Mundo a 
solas (Vienišas pasaulis), 
kuris buvo išplatintas pava
dinimu Destino dėl hombre 
(žmogaus likimas). 1936- 
tais metais, Ispanijos pilie
tinio karo pradžioje, jis 
trečią kart suserga ir yra 
priverstas ilsėtis. Karui pa
sibaigus, jį — jau žymų 
poetą — lanko jaunieji is
panų poetai.

Nuo 1941-mųjų metų 
Aleixandre pradeda karštli
giškai kurti. Ir nuo to laiko 
iki dabar jis išleidžia šiuos 
poezijos rinkinius: Naci- 
miento ultimo (Paskutinis 
gimimas), Sombra dėl pa- 
raiso (Rojaus šešėlis, kurį 
nauja poetų generacija pa
vadino jų Šventu Raštu), ir 
Historia dėl corazon (šir
dies istorija).

1949-tais metais jis gar
bingai pakviečiamas į Real 
Academia Espanola ir . tęsia 

savo kūrybą. Parašo Mis 
poemas mejores (Mano 
rinktiniai eilėraščiai), Los 
encuentros (Susitikimai), 
Poemas amorosos (Meilės 
eilėraščiai), Picasso, Anti- 
gua casa madrilena (Senas 
Madrido namas), En un 
vasto dominio (Plačioje val
džioje) , Presencias (Buvi
mai). Ir pagaliau 1965-tais 
metais Retratos con nombre 
(Portretai su pavadinimu).

Trumpu žodžiu apibūdin
ti jo poeziją nėra leng
va, nes ji ne tik gausi, bet 
ir įvairi tiek savo technika, 
tiek ir įvairiais idėjų, nuo
taikos ir pasaulio ir žmo
gaus vizijos atžvilgiais. 
Dažnai jis vartoja surrea- 
listų techniką, pasižyminčią 
automatišku rašymu, išski
riančiu logikos pradą, kuri 
tinka vidiniam monologui ir 
atskleisti žmogaus sielos 
bangavimui, taip pat nepai
sančiam loginės minties 
tvarkos. Kartais jis, norė
damas išgauti teigiamu žo
džių jėgą, kartoja neigia
mus žodžius. Kitais atvejais 
savo poezijoje jis taip chao
tiškai sugrūda žodžius, kad 
jie skaitytojui sukelia svai
gulio jausmą.

Žmonių kūnai, pavargę akmenys, pilki gumulai, 
kurie prie jūros kranto suvokia, 
kad gyvenimas nesibaigia ...
kreipiasi į nebylias, ribotas rankas,

kurios įkalina
ten, kur, nuolat pavargę, gajūs,

vis gimstame.

Idėja, kad meilė prilygs
ta mirčiai yra leitmotyvas 
beveik visų Aleixandre ei
lėraščių. Jo jaunystė Mala
gos mieste, prie jūros, jam 
paliko labai gilų įspūdį. Ir 
jūra jam tapo simboliu tos 
jaunystės, kurią jis sulygi
no su neskaltybe, laime ir 
jo motina.

Psichoanalitikų teigimu, 
sapnuose iškylanti jūra ir 
vandenynas dažnai simbo
lizuoja motiną, o tuo pačiu 
ir laimingas prabėgusias 
dienas. Tad ir poeto noras 
mirti, kylantis iš pasąmo
nės gelmių, ir metaforiškai 
atsiskleidžiantis jūros sim
bolikoje, ir noras susilieti 
su visatos begalybe yra 
nuoseklus ir suprantamas.

Yra nuostabu, kad 336-se 
jo rinkinio, antrašte Poe- 
sias completas (Poezijos 
pilnatis), eilėraščiuose, jū

Laimingas kūnas, kuris plaukia pro mano rankas, 
Mylimas veidas, kuriame aš mąstau pasauli,

kur grakštūs paukščiai bėgliai 
vienas kitą pamėgdžioja, 

skrisdami į kraštą, kur niekas nėra užmiršta.

Kitur poetas teigia, kad nimo ribas ir mirties artu 
mylėti reiškia jausti gyve- mą:

Aš noriu meilės ar mirties;
aš noriu pilnai mirti,
Aš noriu būti tu, tavo kraujas,

ta įnirtinga lava, 
_ kuri uždaryta, 

drėkindama nepaprasto grožio galūnes, 
suvokia gyvenimo gražias ribas.

Eilėrašty ”A la muerta” siskleidžia žmogaus noras ir 
(”Mirusiai mergaitei”) at- reikalingumas mylėti : 

Mylėti, mylėti, kas gi’ nemyli, jeigu gimsta? 
Kas nepaiso, kad širdis turi ribas, 

turi formą, yra apčiuopiama rankose, 
paslėptuose bučkiuose,

kai imogus niekad neverkia? (Nukelta į 7 psl>)

Apskritai jo poezijoje 
juntamas nenustojantis ju
dėjimas, matemorfozė bei 
nuolatinis kitimas. O jame
— ypač jūros ir miško sim
bolių ir metaforų plotmėje
— atsiskleidžia ir žmogus, 
žmogus melancholišku vei
du. siekiantis kažkokios ne
apibrėžtos ir miglotos lai
mės ir paženklintas egzis
tenciniu nerimu bei baime.

Ispanų literatūros kriti
kas Jose Luis Cano teigia, 
kad Aleixandre poezijoje 
atsiskleidžia kosminio po
būdžio troškimas apimti pa
saulį (panašiai kaip Mai
ronio eilėrašty ”Vasaros 
naktys”), rasti savo gyve
nimo prasmę ir susilieti su 
visata. Eilėrašty ”Destino 
de la carne” (”Kūno liki
mas”) Aleixandre teigia, 
kad žmogus gimsta būti ki
birkštimi, kuri vienam mo
mentui švysteli meile ir 
staiga užgęsta, susivieny
dama su nebūtimi. Poetas 
vaizduoja pavargusius kū
nus. Jų krūvos sugulusių 
prie jūros, kurios bangų 
ūžesy atsiskleidžia amžiny
bė, nes jūra nuolatiniame 
kosmoso procese yra gyve
nimo pradžia ir pabaiga: 

ra pasirodo 182 kartus ir 
yra 16 eilėraščių pagrindi
nė tema. Jūra jo poezijoje 
r e p r ezentuoja primityvų, 
instinktyvų gyvenimą ir 
tikrąsias vertybes, kurios 
dingo modernioje visuome
nėje, bet išliko tarp nesu
dėtingų jūros gyvūnų. Jūra 
taip pat simbolizuoja sąvei
ką tarp Eros ir Thanatos ir 
visą eilę sensualinių būse
nų.

Be jūros, Aleixandre kū
ryboje dažna ir meilės ir 
mirties tema, pasikartojau? 
ti visuose jo poezijos rinki
niuose. Jis sako, kad jo poe
zijos rinkinys Destruccion o 
amor (Pražūtis ar meilė) 
išdygo iš jo minčių apie 
meilę, kuri sukuria santar
vę visatoje. Eilėraštis 
”Unidad en ella” (”Joje 
vienybė”) išreiškia tas min
tis:
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J. Mikalauskas,

Maston, Hill...................2.00
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J. Stanaitis, Toronto .... 1.00 
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Dr. S. Pacevičius, Toronto 2.00 
A. Stapulionis,

Miami Beach...................2.00
V. Trumpjonas, Chicago 1.00 
A. Krulikienė,

St. Petersburg............... 2.00
J. Lozoraitis, Cleveland .. 2.00
M. Rumbaitis, Lakevvood 5.00 
V. Donis, Cicero............... 2.00
J. Žostautas,

N. Redington Beach .. 7.00 
J. Našliūnas, Chicago .... 2.00 
S. Butkienė, Linden .... 2.00 
V. Degutis, Cleveland .. 3.00 
V. Žebertavičius, Detroit 5.00 
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Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.
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NIEKO SAU "PASITIKĖJIMAS TAUTA”
(3)

Dar pora įdomių ir gal 
net platesnio dėmesio vertų 
Bronio Railos iškeltų klau
simų. Vienas jų yra — jo 
matomai įžiūrėtas pavojus 
pavergtai Lietuvai iš John 
Birch Society pusės. Jis sa
vo rašiny, kur buvęs, kur 
nebuvęs, vis užkliūva už 
"birčininkų”. Tai primena 
per daug ir per ilgai gėrusį 
pilietį pagaliau pradedantį 
gaudyti ore jam pasirodan
čius velniukus. Maskvos 
PRAVDA ir Amerikos ko
munistinė spauda neatiai- 
džiai ir dažnai puldama 
John Birch Society savo 
skaitytojams bent aiškiai 
pasako, kodėl ji komuniz
mui pavojinga. Atrodytų ir 
Raila turėtų paaiškinti lie
tuviams, kuomi ta organi
zacija mums pavojinga ...

Jeigu Railai John Birch 
Society tikrai atrodo ”ex- 
tremistiniu sambūriu”, jis 
pirmiausia turėtų pasitik
rinti, ar žino, apie ką kalbą. 
Po to gerai apsižvalgyti, 
kaip toli į kairę ar į dešinę 
jis pats tikrumoje stovi... 
Man asmeniškai atrodo, 
kad jis bus bent dešimčia 
metų pavėlavęs su birčinin- 
kų naudojimu lietuviams 
pagąsdinti. Maskvos iššauk-, 
ta ir ”liberalų” pravesta is
teriška šmeižtų kampanija 
savo nepasiekė, trafareti
niai melagingi puolimai at
buko, ir žmonės pagaliau 
sužinojo apie organizaciją 
tiesioginiai, be kairiųjų tar- 
p i n i n kavimo. Manyčiau, 
kad jis ”liberalų” establiš- 
mentui padarė meškos pa
tarnavimą: ”liberalai” jau 
senokai naudoja tylos me
todą, kai patyrė, jog orga
nizacija auga po kiekvieno 
didesnio puolimo prieš ją. 
Yra nemaža žmonių, kurie 
apie John Birch Society 
sprendžia pagal jos prie
šus ...

Nors jis teigia priešingai, 
bet ir ”Bražėno tipo politi
kam atrodo”, kaip ir Railai, 
kad reikia pripažinti ”be 
galo svarbią mūsų kultūri
nio veiksnio reikšmę tautos 
laisvės ... byloje.” Tačiau, 
kartoju: VLIKas nėra kul
tūrinė organizacija! Tam 
mes gi turime Pasaulio Lie

NOBELIO ••• (Atkelta iš 6 psl.)
Poezijos rinkiny Historia 

dėl corazdn (širdies istori
ja) poetas susumuoja savo

Viskas yra materija: laikas, 
erdvė, kūnas ir darbas.

Viena pati materija, neaprėpiama, 
pūkščia ar dūsuoja 
ir plaka čia pat ant kranto.

Įmerk savo ranką, jausk, 
jausk tenai vienintelę pradžią, 

tenai begalybę, 
kuri dar duoda, čia, tavyje,, 

savo putas.

Taip poetas Vincente 
Aleixandre suvokia pasaulį, 
gyvenimą ir žmogų. Ir tai 
— jį išskiria iš kitų 20-to 

tuvių Bendruomenę. Tad 
kodėl jis bando iš manęs pa
daryti antikultūrinę bai
dyklę, gal tik jis pats žino.

Prie to paties prisiminti
na ir kitas jo šokinėjimas 
— apie jo paties sukurtą 
antiintelektualinę pabaisą. 
Jeigu įspėjau ir vėl įspėju 
saugotis tų, kuriuos Leni
nas pavadino ”naudingais 
idiotais”, tai dar toli gražu 
nėra "išeivijos lietuvių in
telektualinio įnašo ’idiotini- 
mas’ tautos laisvinimo by
los poveikiuose.” Tarp neap- 
akusio ir sąžiningo intelek
tualo ir (Leninui, gi dabar 
Brežnevui, bet ne Lietuvai) 
"naudingo idioto” vra dide
lis, mums gyvybiniai svar
bus. skirtumas. Kiek būtų 
naudos mūsų byloje iš inte
lekto, kurs nesugebėtų at
skirti žvirblio nuo maitva
nagio?.. Pagaliau mums 
juk reikalingi ne tik inte
lektualai, bet ir biznieriai, 
sportininkai bei kiti mūsų 
išeivijos sluoksniai. Nejau
gi visus kaipo tokius tiesio
giniai sutrauksime į VLIK, 
kurs sudarytas visai kitais 
pagrindais? Nors "naudin
gi idiotai” mano nebuvo 
niekam asmeniškai taiko
ma, B. Raila taip opiai į tai 
atsiliepia, kad kas nors dar 
gali prisiminti "Vagie, ke
purė dega!” pasakėlę. Jis 
gan nevykusiai bando Le
nino filosofiją, lyg šlapią 
vantos lapą, nuo savos ana
tomijos nukrapštęs, man 
priklijuoti. Sunkiai pavyk
tų : "liberalinėse” pirtyse, 
deja, nesivanoju ...

Kaip jau matėme jis 
mėgsta su įnirtimu pulti jo 
paties padarytas politines 
bei ideologines iškamšas. 
Priskyręs "Bražėno tipo po
litikams” visą eilę nei su 
mūsų svarstomu klausimu 
nei su tikrove nieko bendro 
neturinčių nebūtų dalykų 
griežtai atsisako "atremti 
lietuvių išeivijos specialiai 
Vliko veiklą ’trečiosios par
tijos ir birčininkų pagrin
dais’.” Neaišku kokius "pa
grindus” turi mintyje ir 
nežinia kokio "kalibro politi
kių "Raila mano save esant. 
Vienok paaiškėja, kad jis 
nėra nei politinis kulkosvai- 

pagrindines mintis apie lai
ką, materiją, istoriją ir kū
ną: 

amžiaus poetų ir iškelia į 
pasaulinio masto literatų 
plotmę.

VILIUS BRAŽĖNAS

dis, nei patranka, kokio ka
libro bebūtų. Net nesugeba 
(ar nedasiproti ?) nuslėpti 
savą politinį analfabetizmą! 
Jei jis bent minimumą žino
tų apie šių dienų JAV po
litinį susigrupavimą, būtų 
suvokęs, jog siūlydamas 
paremti "tuos opozicijoje, 
kurie bando ’detentę’ su
stabdyti” nekalbu apie "tre
čiąją partiją”, prieš kurią 
jis savo šlapią ugnį atidarė. 
Kalbu apie konservatyvius 
valstybininkus, antikomu- 
nistus, amerikanistus, apsi
sprendimo šalininkus ne tik 
gražiais žodžiais, bet veiks
mais ir balsais kongrese. 
Nesvarbu kuriai partijai 
toksai asmuo priklausytų 
ar nepriklausytų — pirmai, 
antrai ar trečiai. Pavyzdžiui 
du žymiausi biršininkai 
JAV Kongrese (Rousselot 
ir McDonald) priklauso 
dviem skirtingoms didžio
sioms partijoms. Konserva
tyvios ”trečiosios partijos" 
yra net kelios, ko mūsų di
delio (?) "kalibro” politikas 
matomai net nežino. Tai 
nėra "nežymus . .. sambū
ris", bet didelis ir platus są
jūdis. Jam nuo galimo lai
mėjimo sustabdyti anąmet 
teko net bandyti nušauti 
vienos "trečios partijos" 
prezidentinį kandidatą gu
bernatorių George Wallace. 
Neįtikėtina, kad net šian
dien, rimtu skaitomas lietu
vis žurnalistas gali padary
ti savo gilų politinį tamsu
mą įrodantį pareiškimą, jog 
"retas rimtesnis amerikie
tis ... politikas ...” rodąs 
noro "vargintis” mintimi 
"priešintis JAV užsienio po
litikos krypčiai.” Pradedant 
senatorium Goldwater ir vi
sa eile kitų kongrese, ir bai
giant bent keturiais valsti
jų gubernatoriais bei tre
čiųjų partijų kandidatais, 
konservatyvus sąjūdis kaip 
tik yra motyvuojamas pa
stangomis pakeisti JAV po
litikos kryptį. Net du JAV 
prezidentai (Eisenhower ir 
Nixon) kandidatavo ir buvo 
išrinkti ant konservatyvios 
platformos ir pažadų, kaip, 
pavyzdžiui, "išvalyti Statė 
Departamentą". (Ir tuos 
pažadus sulaužė ...). Saky
ti, kad tai atstovauja "tik 
mažą JAV viešosios opini
jos dalį” yra tolygu apsi
nuoginimui iki politinio ne
mokšiškumo. Net Gallup po
lius ir eilė "liberalų” kont
roliuojamų žurnalų paga
liau turi pripažinti, kad 
JAV piliečių dauguma aiš
kiai pasukusi į konservaty
vią pusę. Pav. Panamos ka
nalo byla.

Pagaliau, jeigu mintis su
stabdyti pagalbą sovietams 
tikrai atstovautų tik "ma
žumą”, ar tai jau būtų rei-./ 
kalas mums nusisukti nuo 
principo ir nuo pastangų iš
mintingą ir teisią mažumos 
galvoseną padaryti daugu
mos galvosena ? Juk ir Rau-

ALT politiniame simpoziume New Yorke susitikę: LTS 
pirm. A. Sperauskas, Dirvos bendradarbė E. Čekienė ir ALT 
pirm. dr. K. Bobelis. L. Tamošaičio nuotr.

■ laiškai Dirvai
DĖL VYT. ALANTO 

STRAIPSNIO 
"SKANDALAS 

RAŠYTOJŲ 
DRAUGIJOJE”

š. m. kovo 23 d. Dirvos 
laidoje išspausdintas Vyt. 
Alanto straipsnis "Skanda
las Rašytojų Draugijoje", 
kuriame ryšium su LRD 
premija kaltinama valdyba, 
ypač jos pirmininkas.

Viską į krūvą sudėjus, 
padėtis yra šitokia. LRD 
premijos komisija vertina 
praėjusių metų literatūri
nes knygas. Atsižvelgus gi 
į sunkią lietuviškos knygos 
dalią tremtyje, bent per pa
skutinį dešimtmetį, į verti
namųjų knygų sąrašą būda
vo įtraukiamos ir tos su 
praėjusių metų data kny
gos, kurios kiek pasivėluo
davo. LRD premijos komisi
jos, jei žinojo, kad knyga 
kelyje į pasaulį, palaukda
vo, ir dėl to niekad nebuvo 
jokių priekaištų.

Priekaištai bei kaltinimai 
prasidėjo tik šiais metais.

donosios Armijos "daugu
ma” prieš Lietuvos partiza
nų "mažumą” nepadarė 
okupacijos teisėta.

Todėl turėtume neleisti 
niekam mus nuvilioti į žur
nalistinės akrobatikos sean
sus nuo pagrindinių klausi
mų išeivijos lietuvių politi
nėje veikloje: 1) Ar dabar
tinė JAV ir kitų vakariečių 
užsienio politika teikia rea
lių vilčių sudaryti palankias 
sąlygas nepriklausomybei 
sovietų pavergtose tautose 
atstatyti? Jeigu ne —

2) Ar lietuviai ir kiti ”et- 
nikai” turi teisę ir prievolę 
dėti pastangas JAV ir kitų 
Vakarų valstybių užsienio 
politikos krypčiai pakeisti?

3) Ar pagalbos sovietams 
s u s t abdymas susilpnintų 
Lietuvos okupantą ir tuomi 
sudarytų palankias sąlygas 
laisvei atgauti? Jei taip — 
ar lietuviška išeivija turi 
pareigą veikti pagalbos oku
pantui sustabdymui?

Kaip juos besuformuluo- 
tume, tai yra pagrindiniai 
atsakytini klausimai išeivi
jos efektingos politinės vei
klos krypčiai nustatyti.

LRD premijos komisija, su
daryta New Yorko apylin
kėje, laikėsi savo nuomonės, 
kad pasivėlavusios literatū
rinės knygos, nors su pra
ėjusių metu data, turi būti 
vertinamos 1979 metais. Su 
šia komisijos nuomone LRD 
valdyba negalėjo sutikti dėl 
to, kad autoriams ir leidyk
loms apie tai nebuvo spau
doje pranešta tinkamu lai
ku — bent 1977 m. gruodžio 
pradžioje. Netikėtas nustū- 
mimas vėlesniam laikui 
knygų su premijuojamųjų 
metų data, valdybai net ne
pranešus šio naujo potvar
kio spaudoje, atrodė nepri
imtinas kaip priešingas 
daugelio metų LRD tradi
cijai ir užgaulus pasivėlavu
sių knygų autoriams. Paga
liau valdyba neįtaigavo, kas 
turi būti pramijuojama, ir, 
darydama sprendimą, apsi
ėjo be pašalinės įtakos. Jai 
tik rūpėjo, kad dabartinė 
premija apimtų visas litera
tūrines knygas su 1977 me
tų data.

Po šių metų patirties, nu- 
lėmusios premijos komisi
jos pasitraukimą, LRD val
dyba nustatys ir iš anksto 
spaudoje paskelbs tikslią 
datą, iki kurios turi būti 
atsiųstos 1979 premijai 
knygos. O praėjusių metų 
knygoms vertinti sudaryta 
nauja premijos komisija.

Leonardas Andriekus, 
LRD pirm.

ŽURNALISTAS 
A. JUODVALKIS 
INSPIRUOJANTIS

Skaitau' A. Juodvalkio 
"Chicagos lietuviai” ir 
džiaugiuos jo visais apra
šymais. Jie yra įdomūs, da
lykiški, objektyvūs, suke
liantys pasididžiavimą chi- 
cagiškių lietuvišką veikla.

A. Juodvalkis ir LF veik
lą pristato skaitytojams to
kią, kokia ji yra, iškeldamas 
LF darbuotojų entuziazmą, 
ryžtą ir planavimą į ateitį.

Kaip būtų gera, kad tokių 
Juodvalkiu būtų daugiau vi
soje mūsų spaudoje, o pik
tažodžiaujančių kuo ma
žiausiai.

Jam ačiū —
Dr. A. Razma 

LF valdybos pirm.
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Sklandytojo A. Gyso atsiminimai (6)

Terminiai skriejimai Lietuvoje
Reltgkuii laisvią pyniava Izraelyje

RIMAS DATGCNAS

Apie sklandymą, panau
dojant aukštyn keliančias 
šilto oro sroves, mes tada 
Lietuvoje dar mažai žino
jom. Nebuvo toje srityje 
patyrimo. Girdėjom, kad 
vokiečiai jau 1935-36 m. 
gana plačiai naudojo ter
mines sroves.

LAK sklandymo komite
tui daviau mintį, kad mums 
vertėtu pasižiūrėti, kas už
sienyje toje srityje yra da
roma, ir iš to pasimokyti. 
Lietuva priklausė ISTUS 
(Tarptautinė Skian d y m o 
Studiją Komisija), kurios 
nariai kasmet susirinkdavo 
vis kitoje valstybėje. Tų 
sąskrydžių metu būdavo 
laikomos paskaitos, pasita
rimai, konferencijos, o ge
riausieji tų šalių sklandyto
jai parodydavo savo suge
bėjimus ore. Tai būdavo lyg 
savotiškos pasaulinės sklan- 
dymomo varžybos.

1937 metais toks ISTUS 
suvažiavimas turėjo įvykti 
Salzburge, Austrijoje. Aš 
pasiūliau, kad Lietuva, nors 

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

Už CEKTIFIKATUS MOKAME: 
7%% — 6 metų su $1,000, minimom.

— 4 metų so $1,000, minimom. 
6%% — 30 mėn. so $1,000, minimom. 
6^% — 1 meto so $1,000, minimom.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus nauja 
taupymo sąskaita. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal 
paamnkimą su stovu. Kitos dovanos duodamos sąskaiton įdė
jus atitinkama sumą.

SAVINGS INSURED UP TO $4«,899A9 BY FALU’.

1447 So. 49th Coort • Cicero, lllinois 60650 
Pimne (312) 656-6330

Open Moa^ 9-8; Tiram, FrL, 9-6; SaL, 9-1; Clrarat

lamas Gribauskas, vedėjas

Mažeika S/Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845SOUTH VVESTERN AVĖ. 
CHICAGO, ILL
Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

ir be sklandytuvo, tame su
važiavime dalyvautų. Bet 
tam tikslui nebuvo pinigų. 
Pasisiūliau važiuoti priva
čiai, savo lėšomis. Iš LAK 
gavau raštą, kad važiuoju 
kaipo LAK atstovas.

Važiavome trys vyrukai, 
bet kitų dviejų pavardžių 
n e h e p amenu. Važiuojant 
per Čekoslovakiją, Į trauki
ni įlipo vienas žymus vokie
čių sklandvtutojas, kuris 
irgi vyko j Salzburgą. Man 
buvo įdomu su tokiu "tūzu" 
susipažinti. Jis man daug 
papasakojo apie terminius 
skriejimus. Tai buvo labai 
įdomi 3-4 valandas užtruku
si pamoka.

Privažiavus Vieną, bai
gėsi ir mūsų turėti pinigai. 
Kreipėmės į Lietuvos kon
sulą, bet ir iš jo negavo
me piniginės paramos, tik 
mums nurodė rietą, kur 
galėtume niciai ir gerai per
nakvoti. Kiti du vyrukai 
man atidavė likusius savo 
pinigus, kad galėčiau is~

Neseniai visą civilizuotą 
laisvą pasaulį supurtė nau
jiena, kad arabų princui nu
kirsta galva už meilės avan
tiūrą. Mat koranu paremti 
arabų įstatymai neleidžia 
kilnuomenei ir prasčiokams 
sueiti į meilės aferą. Lygiai 
mėgino galvoti naciai, 
stengdamiesi įgyvendinti 
"kraujo švarumo" principą: 
vokietis arba vokietė nega
lėjo būti meilės partneriais 
su nearijais. Atrodo, arabų 
ir nacių "politika” buvo pa
remta savaip suprastu ra
sės "grynumo” išlaikymu.

George W. Cornell’io. AP 
žinių agentūros rašinys 
Amerikos spaudoje, gerokai 
nustebino skaitytojus. Ra
šinys pavadintas kontra
versiškai: "Izraelio valsty
bė svarsto ar duoti pilietybę 
žydui, kuris tiki, kad Jėzus 
esąs Mesijas.”

Kalba čia eina apie Con- 
necticuto valstijos žydaitę 
Eilleen Dorflinger, 34 metų 
amžiaus, kuri nuvyko Izra- 
elin iš JAV, apsigyveno 
Haifoje ir paprašė Izraelio 
pilietybės. Ji yra žydų tau
tybės, abu tėvai Bristolio 
(JAV) žydai.

Pagal Izraelio "grįžtan- 
čiųjų įstatymą”, kuris tvar
ko į Izraelį atvykstančiųjų 
žydų pilietybės klausimus, 
kiekvienas asmuo, kurio 
motina yra žydė, arba ku
ris atsivertė į judaizmą, 
įgalintas gauti Izraelio pi
lietybę. Tad ir Eileen Dorf
linger, tvirtindama esanti 
žydė pagal savo abieju tė
vų tautinę kiltį paprašė Iz
raelio pilietybės. Vienok 
Eilleen pasisakė: ji įsitiki
nusi, kad "Jėzus yra žydų 
tautos Mesijas”.

Pilietybės gavimo proce
sas sutriko, prasidėjo tąsy- 
nės, kol, pagaliau, Eileen 
Dorflinger pilietybės gavi
mo byla atsidūrė Izraelio 
aukščiausiojo teismo kom
petencijoj. Tas teismas tu
rės principiniai išspręsti ta 
religinės laisvės ir prakti
kos pyniava, kiek tai suriš
ta su Izraelio pilietybės ga
vimo perspektyvomis.

Pagal veikiančius Izraelio 
įstatymus, krikščionys ir. 
izraelitai turi lygias teises 
ir laisves. Bet ant nosies li
pa naujas Izraelio įstaty
mas, kuris įsigaliojo balan
džio 1 dieną. Pagal tą įsta
tymą valstybė pradeda 
griežtai saugoti judaizmo 
praktiką Izraelyje. Kiekvie
nas, kas pasinaudodamas 
"materialine baze", suvylios 
žydą ar izraelitą pakeisti jo 
tikėjimą, baustinas penke- 
riais įkalinimo metais. 
Kiekvienas asmuo, kuris įti
kina izraelitą pakeisti jo ti
kėjimą, be materialinės ba
zės, baustinas trejais kalė
jimo metais.

Šis judaizmo ir apsaugos 
įstatymas reikalingas, kaip 
įtikinėja žydų ortodoksijos 

* vadai, apsaugoti neturtin

Vienos autobusu pasiekti 
Salzburgą.

Salzburgo aerodromas 
buvo pilnas moderniu sklan
dytuvu. Ten pirmą karta 
pamačiau, kaip nanaudoia- 
mi termikai, kain pasiekia
mas didelis aukštis ir Įvyk
domi tolimi perskridimai. 
Mačiau viena autovindo 
starta, kai sklandytuvas su
ko ratu nežemėdamas. o vė
liau nradėio kilti aukštyn 
ir dingo iš horizonto. Pasi
rodo, tai būta Hanna 
Reitsch. kuri tada skrido 
per Alpes;

Sugrįžęs į Kauną, birželio 
15 d. rytmetį paprašiau, 
kad man duotų Grunau-Ba- 
by sklandytuvą. Išvilko ma
ne į 500 metrų aukštį. Atsi
kabinęs nuo lėktuvo, pradė
jau sukinėtis, ieškodamas 
terminių keliančių srovių. 
Parradęs aukštį, virš anga
rų dariau jau paskutinį ra
tą ir rengiausi tūpti. Kaip 
tik tuo laiku pastebėjau, 
kad mano variometras (ki- 
limo-žemėjimo rodyklė) ro
do nulį, reiškia, nežemėju. 
Pradėjau metras po metro 
kilti aukštyn, ir *iž kiek lai
ko jau buvau 2500 metrų 
aukštyje virš Kauno. Taip 
tuomet ore išsilaikiau 714 
valandų, pasiekdamas tos 
rūšies Lietuvos rekordą.

Tą dieną karo aviacijos 
lakūnai atlikinėjo kokius 
tai pratimus, ir aš gal mai
šiausi jiems ant tako, žiūri 
jie rytmetį prieš pradedant 
tarnybą — bemotoris sklan
dytuvas kybo ore. Daro jie 
pietų pertrauką — tas vis 
dar kybo. Baigia tarnybą 
po pietų — tas vis dar vir
šuj. Kai pavakariop nutū
piau, karininkai su savo 
motociklais suvažiavo ir ap
supo mane. Iki tol jie apie 
sklandymą nei suprato, nei 
juo domėjosi. Pakvietė ma
ne paskaityti jiems paskai
tą apie sklandymą ir termi- 
kus. Sutikau ir už kelių die
nų jiems apie tai papasa
kojau.

To pasėkoje karo aviacija 
sklandymo vertę pripažino 
ir vėliau, prieš pradedant 
tikrąjį skraidymo apmoky
mą, siųsdavo puskarininkiu 
mokyklos pirmuosius moki
nius į Nidą. Atrinkti gabes
niuosius nuo negabiųjų 
daug pigiau atsieidavo 
sklandytuvais, negu tikrais 
kariškais lėktuvais.

Taip karo aviacija pa
siuntė į Nidą kelias grupes. 
Grupių vadovu būdavo vir
šila Mažoms, labai malo
naus būdo žmogus. Paskam
bindavo gitara, padainuo
davo.

Paty rimai Salzburge 
mums buvo naudingi. Ke
lionė ir buvimas Salzburge 
man kainavo apie 700 litų. 
Kai Aero klubas pamatė ge
rus rezultatus, nutarė pusę 
tų išlaidų (350 litų) man 
apmokėti.

(Bus daugiau)

guosius nuo jų vyliojimų ir 
gundymų. Mus tatai itin 
stebina, nes pakelia užuo
laidą nuo Izraelio žydų vi
suomenės lygio. Argi, atro
do, įmanoma, kad "materia
linė bazė” tokia veiksminga 
kaip tik Izraelyje išrauti 
žydą iš jo tėvų tikėjimo, dėl 
kurio du tūkstančius metu 
taip kentėjo žydų tauta! Ir 
argi epizodas tampa toks 
reikšmingas, kada Ameri
kos žydaitė viešai pareiš
kia: Jėzus esąs žydų tautos 
Mesijas?

Jungtinė krikščionių ta
ryba Izraelyje jau pareiškė, 
kad naujas įstatymas gali 
būti labai piktnaudojamas, 
betvarkant jam pavestus 
klausimus. Tas įstatymas 
žalojąs religinę laisvę.

Kyla klausimas, kurį for
muluoja AP korespondentas 
George W. Comell: ar turi 
žydas, kuris tiki kad Jėzus 
yra Mesijas, teisę tapti Iz
raelio piliečiu pagal šalies 
įstatymus ?

Jungtinių Amerikos Vals
tybių žmonės ir tas kores
pondento klausimas ir ta si
tuacija, kada tikėjimo pa
žiūros surištos su piliety
bės gavimo procesu, atrodo 
tikras absurdas. Ir dar dau
giau: grįžimu į tą epochą, 
kada Ispanijoje degino ink
vizicijos laužus, nacių Vo
ktoje steigė naikinimo la
gerius, Sovietijoje, iki šiol, 
pripildo naikinimo gulagus 
kankiniais dėl savo tikybi
nių įsitikinimų...

Ar tai audra stiklinėje 
vandens, kada atvirumo va
landėlėj Eileen Dorflinger 
viešai pasakė: Jėzus yra žy
dų tautos Mesijas??

Visai ne! Aukščiausias 
teismas šiame kazuse, ir 
"kazuse” ieško principo 
sprendimo. Naujas įstaty
mas nustato bausmes už 
už grynai religinių apsi
sprendimų praktiką. Argų 
Izraelio kalėjimuose kalės 
asmenys už religinius dis
putus Izraelio teritorijoje?

IMMEDIATE OPENING
FOUNDRY 

MAINTENANCE MECRANIC 
Steady employment 

No lav off»
6 paid boliday*
Paid vacation* 

Paid Horpitalization 
Paid life inaurance 

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

SEWERS
EXPERIENCED »ewer» or people wh-> 
are urilling to learn aimple aetriitu 
operation are needed. Free protected 
parking with 24 hour gunrd oervice. 
Eacellent fringe benefit*. Apply to 
SHEFFIELD INDUSTRIES, 1190 NW 
159 Dr. between 7:15 am & 10 am, 
or call

305-624-8493
(1013)

OWNER OPERATOR — Truck muet 
be in good condition. Handle all 
typea of loada in We«tem Pa., 
Uorthem Vest Virginia & eastem 
Ohio, Steady job availble for will- 
ing nrorker. Usually home šame day 
therefore road egpenses would be 
at a minimum. No hold back-paid 
treeklyj If interested. call 

412-771-1426 ........
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Lietuvos vėliavos pakėlimas Detroite prie miesto rotušes vasario 16 d. 8:30 vaL Pakėlime 
dalyvavo kūrėjai-savanoriai, ramovėnai, šauliai ir DLOC atstovai. Iš kairės: Antanas Vaitėnas, 
Antanas Grinius, Stasys Šimoliūnas, Albinas Gesius, Antanas Sukauskas ir Vincas Rinkevi
čius. Vėliavą tvarko miesto pareigūnai. A Sukausko nuotr.

PRANO BALTUONIO 
PARODA DETROITE
Lankydamas Montrealio 

muziejaus Dailės mokyklos 
tapybos ir skulptūros kla
ses Pranas Baltuonis atkrei
pė dėmesį į vandens išplau
tą medj. Kasdien dirbdamas 
iki 14 valandų, sukūrė gal 
tūkstantį c h a r akteringų, 
meniškų skulptūrų. Ne vie
nas dirbinys nėra visiškai 
panašus į kitą, Medžio rū
šis, spalva, forma Pr. Bal- 
tuonio vaizduotę vaizduotę 
siunčia į naujas, nebandy
tas erdves. Jo kūrinius gali
ma suskirstyt į tris grupes:
1. Gyvūnijos, laukų vaizdai,
2. žmonių figūros: iš pasa
kų, istorinių ir modernių,
3. Mistiniai: kur žiūrovai 
patys susidaro mintyse in
terpretaciją,

Dail, Pr. Baltuonis su pa
rodom aplankė beveik visus 
pasaulio kampus: nuo Pa
ryžiaus iki Berlyno, nuo

Ghanos iki Milano, per Ka
nadą ir daug JAV miestų. 
Visuose miestuose parodos 
buvo gausiai lankomos ir 
gavo puikų įvertinimą. Po 
pirmos parodos Expo-67 su
silaukė tokių įvertinimų: 
”Tai puiki paroda, išreiš
kianti labai dailų ir kūry
bingą meną — medžio 
skulptūras, kurias daro 
naujas ateivis į Kanadą, už
sitarnaująs artistiško pri
pažinimo”. — J. M. Rae, 
Ptes. The Arts Club of Mon- 
teral. "Meniškos asmenybės 
požiūris, eksponuotas šioje 
parodoje, reiškiasi įvairiau
siomis to meno formomis”. 
— P. L. Riche, Prof. of Ap- 
plied Arts Institute. Kai 
Londone, Ont. paroda‘buvo 
suruošta, Leonore Crawford 
iš ”The London Free Press” 
buvo sužavėta išradingų 
medžio kūrinių ir laikrašty
je rašė, "tikrai niekas ne
gali pralenkti Prano Bal- 
tuonio, kilusio iš Lietuvos

Motinai ir Senelei
A. A

ANELEI ŽEMAITIENEI
mirus, sūnui VYTAUTUI su šeima, dukrai 
VINCENTINAI ir žentui JONUI JURKŪ
NAMS, vaikaičiams RAMUNEI ir ALGIUI 
su šeimomis, nuoširdžią užuojautą reiškia

Korp! Neo-Lithuania 
Chicagoje

1

A. A.

ANELEI ŽEMAITIENEI
mirus, dukteriai VINCENTINAI ir žentui 

JONUI JURKŪNAMS su šeimos artimaisiais 

giliausią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Barbora ir Teodoras 
Blinstrubai

I

A A
ANELEI ŽEMAITIENEI

mirus, jos dukrai VINCENTINAI ir žentui 
JONUI JURKŪNUI, Vilties draugijos val
dybos vicepirmininkui ir buv. ALT S-gos pir
mininkui, reiškiame gilią užuojautą

Vilties Draugijos Valdyba 
ir

Dirva

ir paskutinius 20 metus gy
venusio Montrealyje”.

Detroito visuomenei teks 
puiki proga šio žymaus 
dailininko parodą aplanky
ti. Studentai ateitininkai ją 
ruošia balandžio 15-16 die
nomis Kultūros Centre. Pa
rodą bus galima lankyti 
šeštadienį nuo 6 valandos, 
sekmadienį nuo 9:30 valan
dos. Oficialus atidarymas 
bus 12 vai. sekmadienį. Ti
kimės, kad kiekvienas De
troito lietuvis aplankys šią 
gražią, nepalyginamą paro
dą.

Kristina Veselkaitė

PAVASARIO VAKARO 
PROGRAMA

Detroito ir apylinkių lie
tuviai kviečiami balandžio 
15 d. 7 vai. vak. Kultūros 
centre išklausyti mergaičių 
choro, vokalinio ansamblio 
ir tautinių šokių. Meninės 
programos dalyviai atliks 
iki 15-kos skirtingų nume
rių.

Repertuare bus liaudies 
dainų, originalių lietuvių 
kompozicijų ir pasaulinės 
muzikos literatūros kūrinių. 
Vokaliniai dalykai pagrįsti 
klasikinės, romantinės ir 
pramoginės muzikos kūri
niais, kurie iki šios dienos 
tebėra kaip charakteringi 
atitinkamų muzikos žanrų 
pavyzdžiai. Iš pasaulinio 
garso kompozitorių pažy
mėtini J. Offenbach ir F. 
Schubert, o iš lietuvių M. 
K. Čiurlionis, V. K. Banai
tis, J. Gudavičius ir kiti.

Tautinių šokių grupė at
liks tris šokius, iš kurių du 
bus palydėti su daina. Rei
kia manyti, kad šokių su 
daina ir muzika scena paro
dys pakankamai dinamikos, 
kai atlikėjų skaičius sieks 
virš keturiasdešimt.

Repertuaras suplanuotas 
taip, kad būtų tinkamas ne 
tik mūsų minėjimams ir 
banketams, bet ir pasirody
mams svetimtaučiams, ši 
suburta jaunimo grupė jau 
turi kvietimų.

Iki pasimatymo balandžio 
15 d.

S. Slyžys

A. A. 
ANELEI 

KIJAUSKAITEI-ŽEMAITIENEI 
mirus, jos dukrą VINCENTINĄ ir žentą JO
NĄ JURKŪNUS, sūnų VYTAUTĄ ir marčią 
BIRUTĘ ŽEMAIČIUS, vaikaičius: RAMU
NĘ, VAIDEVUTĮ ir ALGIMANTĄ užjau
čiame ir skausmu dalinamės

Vanda ir Vaclovas 
Mažeikai

Mylimai mamytei

A. A.

ANELEI
KIJAUSKAITEI-ŽEMAITIENEI

mirus, Velionies dukrai VINCENTINAI ir 

žentui JONUI JURKŪNAMS ir kitiems gi- 
Iminėms užuojautą reiškia

Stefa ir Jonas

Juodikiai

i________________________ 1

Mylimai motinai, uošvei ir močiutei

A. A.

_ ANELEI ŽEMAITIENEI
mirus, liūdesy likusiai dukrai dr. VINCEN

TINAI ir žentui inž. JONUI JURKŪNAMS 

su jų šeimomis nuoširdžią užuojautą reiškia

Kazimiera ir Aleksas 
Laikūnai J
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KGB rūmai ir Lubiankos kalėjimas prie Džeržinskio aikštės Maskvoje.

PASAULIS KGB VORATINKLYJE
Maskvoje, už kelių kvar

talų nuo senų Kremliaus 
sienų yra Dzeržinskio aikš
tė. Aikštė pavadinta pirmo
jo sovietinio budelio vardu. 
Iš Lietuvos kilęs lenkas Fe
liksas Dzeržinskis, Leninui 
palaiminus, įsteigė sovieti
nės valstybinės milicijos 
įstaigą (čeką), kuri dabar, 
po 60 savo veiklos metų, 
priskaito savo veiklos iki 75 
milijonų aukų. Be KGB tal
kos sovietinė santvarka su
griūtų per 24 valandas.

įstaiga keletą kartų keitė 
savo pavadinimą: CK, GPU, 
OGPU, NKVD. Dabar ji pa
vadinta KGB (Valstybės 
saugumo komitetas).

Dzeržinskio aikštėje, na
mas numeris 2, yra KGB 

. centras. Tai pasaulinio mas
to voratinklio centras. O vo
ratinklio atsišakojimai tirš
tai dengia SSSR teritoriją, 
užgrobtas pakraščių šalis, 
Kaukazą, Pabaltįjį, Suomi
jos ir Besarabijos žemes. 
Voratinklis dengia ir laisvą*-' 
ją Europą, sovietinės hege
monijos pajungtus Maskvos 
satelitus, seka savo šakomis 
per jūras ir marias, prasi
skverbia visur — vienur 
pro atdaras, kitur ir pro 
stipriai uždarytas duris.

Nėra abejonės, kad jud
rūs voratinklio asmenys 
sminga ir į lietuvių egzilų 
tarpą; iš keliamo erzelio eg
zilų tarpe, iš „Gimtojo kraš
to” gana kvailų propagandi
nių išsišokimų, iš privilegi
juotų kelionių į pavergtą 
Lietuvą ... tik aklas nema
to KGB voratinklo akcijos.

KGB nori būti visur ir, 
tikrai, įsiskverbia visur. 
KGB labai įvairus, kosme
tikos prisidengti įvairiomis 
spalvomis netrūksta. Net ir 
menas panaudotas KGB ak
cijos priedangai. Atrodo, 
net simboliška, kad KGB 
centrinė įstaiga, Dzeržins
kio aikštė 2, apsupta iš vie
no šono garsaus ir tragiško 
vardo Liubiankos kalėjimo 
kvartalais, o iš kito šono... 
puikuojasi senais garsaus 
”BoIšai’’ teatro pastatas. 
Menas KGB pašonėje, netgi 
mažytėje lietuvių užsienio 
kolonijoje, tiek erzelio ir 
skaldymosi prigamino; tiek 
rūgščios košės privirė JAV 
lietuvių tarpe! Tokia alego
rija išgaunama ir plačioje

KGB viršininkas Andropov.

laisvoje spaudoje. Soylėti
nio apdaro menas: dailė, te
atras, literatūra — viskas, 
kas legaliai eksportuojama 
į užsienius, yra KGB tar
nyboje.

Tinkamai nuotaikai suda
ryti lietuviams atveža „Kur 
bakūžė samanuota” dainuo
jančius gastrolierius, o ru
sams samovarus, jų tradici
nei arbatai gurkšnoti. Sen
timentalios nuotaikos prie- 
dangstyje KGB gali atlikti 
savo agentams pavestus už
davinius. Atsimename, kaip 
triumfaliai lakstė po,išeivi
jos scenas dainininkas V. 
Noreika. Dabar iš ok. Lie
tuvos atkakę disidentai 
skelbia: V. Noreika yra vy
riausias lietuviškos scenos 
politrukas. Vadinasi — 
KGB agentas!

Be KGB sovietinė valdžia 
negali išsilaikyti. KGB yra 
fizinio ir dvasinio teroro 
įstaiga. Tūkstančiai atsimi
nimų bei knygų, kurios pa

Viešėdami Chicagoje aplankykite Į) i j
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ — I Al

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

sirodė laisvame pasaulyje, 
demaskuoja KGB, o milijo
nai lengvatikių, ir lietuviuo
se, vis pasiduoda dainelėms 
vilkų, kurie slepiasi avies 
kailyje...

KGB biudžetas peržengė 
10 bilijonų dolerių, ir mili
jonais dolerių tepdamas sa
vo kruvino vežimo ašis, va
žinėja po pasaulį. Toks Iva
nas Udalcevas, tramdės su 
sovietų tankais Čekoslova
kijos išsilaisvinimo sukili
mą, vėliau atkeltas į Grai
kiją SSSR atstovo parei
goms, į Atėnus neatkako su 
tuščiomis rankomis. Jis at
vežė graikų kompartijos 
veiklai remti 25 milijonus 
dolerių!

Tai klasiškas KGB veik
los pavyzdys. Ir argi KGB 
bus kitokia santykiuose, sa
kysime, su lietuviška išei
vija. Doleriai ir šioje padė
tyje gali skambėti. Beskam
bėdami doleriais atlieka sa
vo mums pražūtingą rolę.

KGB vadas Jurijus And
ropovas įtrauktas į SSSR 
politbiurą, į tą komparti- 
nių smegenų trestą, kur die
ną ir naktį gaminami pla
nai, paglemžti visos žemės 
gyventojus ... „komunizmo 
statybai”. Stebint tą KGB 
akciją, išradingumą, inicia
tyvą ir brutalumą, kas gali 
patikėti ir „pranašų” skel
bimams, kad ... už kelioli
kos metų „grius” sovietinė 
santvarka!

(Bus daugiau)

EXPERIENCED
SAMPLE MAKER, UNION BENEFITS. 

APPLY
„LIZ CLAIBORNE INC.” 

ISO COMMERCE RD. 
CARLSTADT, N. J. 07072 

201-935-0115, lrvwin

PRAKTIŠKIAUSIOS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

Siuntinys 1 — 1978.
Nepermatomo nailono gėlėta arba su ornamen

tais įvairių spalvų labai populiari medžiaga dėl dvie- : 
jų suknelių; gėlėta arba lygių spalvų crimplene me
džiaga suknelei; dvigubo storio nailoninė skarelė; i 
moteriškas nailono apatinis arba vyriški nailono vir- , 
šutiniai marškiniai; dvi poros vyriškų arba mote- į 
riškų nailoninių arba vilnonių kojinių; 40 angliškų > 
geriausių cigarečių; dėžė šokoladinių saldainių; 1 
svaras pupelių kavos; vienai eilutei vilnonė labai ge- ! 
ra medžiaga su įaudimu „Ali wool made in England”, i 
gali būti šviesios arba tamsios spalvos.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimo išlai- i 
domis — $190.00. Taip pat dar galima dadėti į šį 
siuntinį 9 sv. prekių, pavyzdžiui, galima dadėti 4 m. 
medžiagos, 2.75 m. dirbtinio minko kailio arba kito- s 
kių dovanų.

žemiau siūlome keletą praktiškesnių ir naudin- J 
gesnių dalykų:

Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui ....$80.00 į
Jeans ”Wrangler„ vyr. arba mot.

(galima siųsti 4) ....................................... 40.00
Geresnės rūšies nertinis ............................... 32.00 •
Nailono kojinės, vyriškos arba moteriškos .... 3.00
Vilnonė medžiaga suknelei .........................  24.00 i
Vilnonė skarelė ............................................... 11.00 į
Geresni marškiniai ....................................... 15.00 i
Lietsargis telescopic ....................................... 12.00 ;
Vyriški arba moteriški labai geri pusbačiai.. 34.00 
Crimplene medžiaga kostiumėliui ............   30.00
Angliška eilutei medžiaga

(„Ali wool made in England”)..... :............  70.00 '<
Geresnė eilutei medžiaga

(„Ali wool made in England”) ................... 75.00
Siunčiame įvairius kalkuliatorius ir Stetoskopus.

Sudarant savo nuožiūra siuntinį reikia pridėti 
$28.00 už visas persiuntimo išlaidas. Kiekvieno siun
tinio pristatymas yra garantuotas.

Sudarome testamentus, administruojame nuo
savybes, persiunčiame palikimus į Lietuvą prekėmis 
arba pinigais.

BALTIC STORES LTD
(Z. Juras)

11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT. 
BR1 4HB, ENGLAND. 

Tel. 01 460 2592.

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

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

Telefonai:
l krautuvės: (312) 263-5826 
į namų: (312) 677-8489
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SENATVĖ - PALAIMA AR 
ŽIAURI TIKROVĖ?

Dr. REGINA KULIENĖ
^Kiekvienas žmogus trokšta ilgai gyventi, 

bet nei vienas nenori būti senas”, rašė anglas 
Jonathan Swift prieš keletą šimtmečių. Tas jo 
teigimas tinka ir mums. Kuris iš mūsų nenori 
ilgai gyventi, bet kuris iš mūsų būdamas dar jau
nas norėjo ar nori pasenti?

Modernaus amžiaus aukštai išvystyta tech- 
nologii^ suteikė <ra]fmybę daugeliui žmonių su- 
lauKti gilios senatvės. Amerikoje šiuo metu, vie
nas žmogus iš dešimt jau yra šešiasdešimt penkių 
metų amžiaus, kitaip sakant, virš dvidešimt mi
lijonų gyventojų jau yra sulaukę senatvės. Tarp 
1900 ir 1975 metų, tai yra 75 metų laikotarpyje, 
žmogaus gyvenimo vidurkis prailgėjo 25 metais 
— tai reiškia, kad kūdikis gimęs 1900 metais, 
paėmus vidurkį, išgyveno tik keturiasdešimt aš
tuonis metus, tuo tarpu kūdikis gimęs 1975 jau 
sulauks septyniasdešimt trijų metų. Tačiau, ne
paisant to, kad dideliai žmonių daliai yra suteik
ta galimybė ilgai gyventi aukštai technologijai 
dar vis nepasisekė prailginti žmogui skirto am
žiaus laikotarpio, žmogus kuris buvo sulaukęs jau 
šešiasdešimt penkius metus šio šimtmečio pra
džioje, dar išgyveno 12 metų, visai panašiai kaip 
žmogus, kuris 1975 metais sulaukė šešiasdešimt 
penkius metus, dar išgyvens 15 metų. Reiškia, 
mokslui pakolkas dar nepasisekė atskleisti senė
jimo paslaptį, o tiktai suteikti sąlygas dideliam 
procentui žmonių išgyventi žmogui skirtą gyve
nimo laiką. Senėjimo procesas dar vis yra pasi
likusi mįslė, nors ir daug įvairių teorijų mėgina 
išaiškinti senėjimo priežastis.

Dabar paklauskime, kada prasideda senatvė?
Į šį klausimą nelengva atsakyti. Cicero rašy

damas De Senectitute apie šešiasdešimt metų 
prieš Kristų jautėsi aukštai kvalifikuotas komen
tuoti apie senatvę, nes jam tada jau buvo suėję 
keturisdešimt trys metai. Churchillis sulaukęs 
šešiasdešimt metų irgi jautėsi senas. Jis rašė: 
”Aš jau atgyvenau labai ilgą amžių.” Amerikoje 
žmonės oficialiai sulaukia senatvės kai jiems su
eina šešiasdešimt penki metai. Tačiau chronolo
giškas amžius yra gan nevykęs matas senatvei 
.matuoti. Mes visi pažįstame žmones, kurie mūsų 
manymu yra jaunatviški, sulaukę septyniasdešimt 
ar net daugiau metų, tuo tarpu kai kiti dar nesu
laukę šešiasdešimt metų jau mums atrodo seni, 
atgyvenę savo amžių, žmogus tarp kitko nesensta 
tuo pačiu tempu biologiškai, psichologiniai ir so
cialiniai, net skirtingos kūno dalys nesikeičia ir 
nesilpnėja tuo pačiu tempu. Kiekvienas individas, 
taipogi, skirtingai išgyvena savo amžių. Man ne
senai teko .pravesti apklausinėjimą trijų šimtų 
žmonių virš septyniasdešimt metų amžiaus, kurių 
amžiaus vidurkis buvo aštuoniasdešimt metų. Tie 
žmonės buvo užklausti kaip jie jaučiasi, ar jauni, 
ar vidutinio amžiaus, ar seni. Trylika procentų 
sakėsi, kad nors jie amžiumi ir yra seni, jie jau
čiasi dar jauni, penkiasdešimt penki procentai aiš
kino, kad jie jaučiasi vidurinio amžiaus, ir tik tris
dešimt du procentai sakė, kad jie jau jaučiasi seni. 
Tarp kitko, kai kurie iš tų senelių aiškino, kad 
jie patys sau nesijaučia skirtingi, kad jie visai 
nėra daug pasikeitę, kad jie jaučiasi visai pana
šiai kaip jautėsi prieš dvidešimt metų. Tie senu
kai aiškiai liudijo, kad asmenybės tęstinumas pa
silieka ir kad senatvės pradžia yra neaiški, ne
tiksli, ir įvairiai išgyvenama. Tačiau nepaisant to, 
kad chronologiškas amžius yra netikslus matas,- 
senatvės pradžiai matuoti nėra jokio kito, visuo

Visų mūsų laukia panašus likimas...

tiniai priimtino ženklo, kuris tiksliau nustatytų 
senatvės pradžią. Iš istorinės perspektyvos žvel
giant, senatvės pradžia priklauso nuo žmogaus 
gyvenimo vidurkio bei nuo socialinio išsivystymo 
ir ekonominio lygio.

Amerikoje seni žmonės nėra aukštai vertina
mi. Seniems žmonėms nėra paskirta jokių speci
finių rolių ar uždavinių, nieko nėra jiems palikta 
ką negalėtų atlikti jaunimas ar vidurinio amžiaus 
individai. Jaunystė, grožis, lytinis patrauklumas 
yra labai aukštai vertinami, bet jau retas senas 
žmogus gali tomis ypatybėmis didžiuotis. Kadan
gi bendra aplinka ir kultūrinė atmosfera nuver
tina senus žmones, jiems irgi sunku atsispirti 
prieš visuotinę nuomonę, ir apie save gerai gal
voti. Nenuostabu todėl, kad apklausinėjimuose se
nesnio amžiaus žmonės pritaria jaunųjų nuomo
nei, o kartais turi net ir blogesnę nuomonę, kaip 
jaunesnieji, apie save. Iš tikrųjų, viena teorija 
vadinama ”disengagement”, ir aiškina, kad tarp 
senų žmonių ir visos aplinkos — visuomeninės 
vyksta atsipalaidavimo, atsiskyrimo procesas, ku
ris yra abipusiškai patenkinantis. Pagal tą teori
ją, seni žmonės nori pasitraukti nuo socialinio 
gyvenimo, nuo santykių su kitais todėl, kad tai 
yra būdas pasiruošti galutinam atsiskyrimui, tai 
yra mirčiai. O bendra aplinka — visuomenė irgi 
džiaugiasi, kad seni žmonės pasitraukia iš akty
vaus gyvenimo,- užleisdami vietą jaunesniesiems. 
Nei viena kita psichologinė-sociologinė senėjimo 
teorija nėra sukėlusi tiek daug diskusijų, ginčų 
ir investigacijų. Išvadoje atrodo, kad ji yra vie
napusiška, kad nors ir visuomenė nori atsipalai
duoti nuo senų žmonių, dauguma senų žmonių 
nenori išgyvenimo pasitraukti ir į save užsidaryti. 
Sakoma, kad žmogaus svarbumas, žmogaus bend
ravimas su pasauliu, yra matuojamas pagal kiek 
to žmogaus nebuvimas bus kitų pergyvenamas. 
Pavyzdžiui, miršta jaunas tėvas1. Jo pasigenda 
žmona, maži vaikai, darbe jo vietą reikia kitu 
žmogum užpildyti, organizacijos, kuriose jis ak
tyviai veikė turi surasti kas jo vietą užimtų. Ki
taip sakant, atsiranda spraga kurią sunku užpil
dyti. Miršta senukas, ir tuoj po laidotuvių retas 
kas jo pasigenda, nes jis ir prieš tai buvo nerei
kalingas. Iš tikrųjų, kartais net jaučiama, kad 
nukrito didelė našta. Primityviose tautose, tuo 
tarpu, seniems žmonėms buvo ir yra paliktos spe
cifinės rolės, jie yra kultūros nešėjai, teisėjai, 
įstatymų leidėjai ir jų saugotojai. Ritualai suda? 
ryti per generacijų generacijas apsaugo senų žmo
nių teises, ir jiems suteikia garbingą vietą.

Iš kitos perspektyvos žvelgiant, įdomu taip 
pat pastebėti, kad toks genijus kaip Freudas kada 
jis formulavo psichoanalitinę teoriją, visai ne
kreipė dėmesio į vėlesnį žmogaus psichologinį vys
tymąsi, bet koncentravo visą savo energiją ir in
teresą į pirmuosius dvidešimt metų, tai yra į 
kūdikystę ir brendimą. Anot Freudo, individo 
psichologinis vystymasis baigiasi su jo brendimo 
amžiumi, kitaip sakant, kas įvyko kūdikystėje ir 
jaunystėje nulėmė tolimesnį to individo psicholo
ginį ir emocinį gyvenimą. Tik per paskutiniuosius 
dvidešimt penkis metus, pradėta psichologiniai do
mėtis antra žmogaus gyvenimo dalimi, ir nesu
tikti su Freudo determinizmu ir teigimais. Pa
vyzdžiu, Erikson (1950) žvelgia į visą žmogaus 
gyvenimą — ne tik į pirmuosius dvidešimt metų 
— iš vystimosi perspektyvos, ir teigia, kad kiek- 

(Nukelta į 12 psl.)

One in a series 
of columns answering 
questions you ask about 
your electric service.

K. Ar mums iš tikrųjų reikalinga 
atominė jėga?

A. Taip. Mums reikia. Amerikos ištekliai aliejaus ir 
natūralaus gazo mažėja ir didelio kiekio elektros 
bus reikalinga spragos užpildymui. Atominė jėga 
yra reikalinga perimti didėjančią kuro dalį elektros 
gamyboje. Atominės jėgos reikalingumas buvo 
ryškiai parodytas per angliakasių streiką. 
Davis-Besse atominės jėgos ištekliai žymiai 
padėjo pratęsti anglies atsargas.

K. Ar atominės jėgainės yra taip 
patikimos kaip ir anglimis varomos 
jėgainės?
Galima lygiai taip pat pasitikėti atominėm 
jėgainėm kaip ir anglim varomom jėgainėm vien 
palyginamu dydžiu ir amžiumi. Galima tikėtis 
tiek pat palaikymo ir pataisymo problemų 
atominėse ir anglim varomose jėgainėse.

K. Ar atominė radiacija iš jėgainių 
gali būti problema?
Ne. Šiuo metu žmogus gauna apie 148 millirems 
radiacijos kiekvienais metais bendrai, daugiausiai 
natūraliai (žemė, vanduo, akmenys, maistas). Net 
2000 metais, jeigu atominė jėga taptų pagrindiniu 
šaltiniu elektrai vidurkis žmogui būtų mažiau 
kaip 1 millirem per metus iš atominės energijos.

K. Ar buvo nors vienas asmuo 
Amerikoje paliestas didesnės dozos 
radiacijos iš komercinių atominių 
jėgainių?
Ne. Atominės jėgainės turi tokį atsargumą, kad 
net darbininkai atominėje jėgainėje apsaugomi 
nuo stiprios radiacijos.

K. Kaip geras yra atominės jėgainės 
atsargumo rekordas?
Daugiau negu 20 metų kai atominės jėgainės 
veikia elektros gaminimui Amerikoje nebuvo jokio 
sužeidimo nuo radiacijos vietovėse.

K. Kaip tvarkomos atominės 
jėgainės atmatos?
Planai atmatų tvarkymui yra rūpestingai 
vyriausybės ruošiami. Atmatos nuo sunaudotų 
medžiagų gali būti sudėtos federaliniame sandėly. 
Visos atominės atmatos apčiuopiamoje formoje 
nuo dabar iki 2000 metų gali tilpti 250 pėdų 
kube vienos pusės.

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

The 
niiuninating 
Company
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SENATVĖ — PALAIMA AR BOSTON
(Atkelta iš 11 psl.)

vienas gyvenimo laikotarpis turi tamlaikotarpiui 
skirtus specifinius uždavinius. Jis sutinka su 
Gerudu, kad gyvenimo pradžia yra labai svarbi, 
bet pabrėžia, kad psichologinis vystymasis nesi
baigia su brendimo amžiumi, bet kad jis tęsiasi 
per visą žmogaus gyvenimą. Jo schemoje žmogaus 
amžius yra padalintas į aštuonius laikotarpius, ir 
kiekviename laikotarpyje žmogus turi atlikti tam 
tikrus uždavinius. Neatlikus tam specifiniam lai
kotarpiui skirtų uždavinių, yra sunku toliau psi
chologiniai vystytis. Pirmame laikotarpyje — kū
dikystėje, yra reikalinga išvystyti balansą tarp 
pasitikėjimo ir nepasitikėjimo. Pradžioje gyve
nimo kūdikis turi įsigyti pasitikėjimą, pasitikė
jimą motina, kuri jį saugo ir myli, pasitikėjimą 
kitais šeimos nariais. Bet kūdikis taip pat turi 
išmokti, kad negalima visais pasitikėti, kad ne 
visi yra verti pasitikėjimo. Tas kuris nepasiekia 
tokio balanso, pavyzdžiui, tas kuris arba visai nie
kuo nepasitiki, arba visais, be išimties pasitiki, 
turi sunkumų tolimesniame gyvenime.

Septintasis laikotarpis yra skirtas žmogaus 
viduramžiui. Eriksonas sako, kad žmogus šiame 
periode pasirenka tarp kūribingumo arba smil- 
kėjimo. šiame laikotarpyje žmogaus pirmasis tiks
las yra kurti, mokinti, auklėti, ir per tai vidiniai 
toliau vystytis. Pirmiausia, tas kūrybingumas at
sispindi vaikuose, per vaikus, per jų priežiūrą, 
per rūpestį ir sielojimąsi žmogus tobulėja — at
siduoda kitiems, kiti pasidaro kartais net svar
besni negu žmogus pats sau, kaip pavyzdžiui, 
motinai vaikai. Kas neturi savo nuosavų vaikų 
gali rūpintis kitais žmonėmis, reikalingais ar fi
ziškos ar moralinės paramos. Tas kuris nepuo
selėja kitų žmonių, arba nekuria mene ar kitur 
ar kur, pasidaro savimeiils, apsiriboja su savim 
pačiu, pradeda smulkėti ir neprogresuoti. Viduri
niame amžiuje, žmogus taip pat pradeda savęs 
klausti kur jis eina, dėl ko jis gyvena, ir pradeda 
nejučiomis svarstyti ar jo anksčiau pasirinkti 
tikslai ir užsimojimai yra tikrai prasmingi, šiame 
laikotarpyje taipogi yra pradedama įsisąmoninti, 
kad žmogui skirtas gyventi laikas yra ribotas, kad 
gyvenimas amžinai nesitęsia, ir laikas pradedamas 
skaičiuoti pe nuo gimimo, tai yra kiek metų jau 
išgyventa, bet kiek dar laiko liko gyventi. Kitaip 
sakant, žmogus galvoja, kad jam dar liko dvide
šimt, trisdešimt, ar keturiasdešimt metų gyventi, 
ką jis gali atlikti, padaryti su savo likusiu gyve
nimu. Tas faktas, kad individas pradeda suprasti, 
jog jam skirtas gyventi laikas yra ribotas, reiš
kia kad yra susiduriama su savo asmeniška mir
timi kaip su realybe, nuo kurios niekas nepabėgs. 
Tai dar nereiškia, kad žmogus priima mirties bū
tinumą ir su tuo susitaiko, bet jog vidiniai žmo
gus pradeda apie tai galvoti ir mąstyti, šiame 
laikotarpyje vidinis pasaulis pasidaro svarbesnis 
negu anksčiau, su ta pasekme, kad dalis energijos, 
kuri prieš tai buvo investuota į išorinį pasaulį yra 
atkreipiama į vidinį išgyvenimą.

Paskutiniame gyvenimo laikotarpyje žmogaus 
uždavinys yra įprasminti savo asmenybę, nes ki
taip jis kris į beviltiškumą. "Tiktai jame”, sako 
Eriksonas, ”kuris kokiu nors būdu rūpinosi daik
tais ar žmonėmis, ir prisitaikė prie tjiumfų ir nu
sivylimų, kurie yra kiekvieno žmogaus dalis, kitų 
žmonių pradžios šaltinis arba idėjų ar produktų 
kūrėjas — tiktai jame palengva nusirpsta šių 
septynių laikotarpių vaisius.” Jis toliau aiškina, 
kas asmenybės įprasminimas yra pripažinimas sa
vo vienintelio gyvenigai kaip gyvenimo kuris bū
tinai turėjo įvykti, ir kurio nebuvo galima išmai
nyti į jokį kitą gyvenimą, šiame laikotarpyje 
žmogus pasidaro mąstytojas, atranda tęstinumas 
su kitų tautų ir kitos kultūros žmonėmis ir su
pranta, kad jo gyvenimas yra prasmingas nes ir 
jis riša kartą su karta. Yra žinoma, kad seni žmo
nės mėgsta kalbėti apie praeitį ir pasakoti savo 
prisiminimus. Tie senų žmonių prisiminimai ir 
pasakojimai apie praeitį turi prasmę, nes kalbė
dami apie tai kas įvyko ir kas buvo, senukai 
rekonstruktuoja savo gyvenimą, kartais rasdami 
prasmę, kur jos anksčiau nebuvo. Tas prisiminimų 
procesas, tas gyvenimo peržvelgimas pagelbsti 
žmogui susitaikinti su savo būtimi. Tuo tarpu tas 
žmogus kuris nepajėgia susikurti tokios pasaulė
žiūros, kuris nepriima savo gyvenimo kaip gy
venimo, kuris turėjo įvykti, bet vis galvoja, kad 
būtų buvę galima kitaip gyventi ir kitų tikslų 
siekti, krinta į beviltiškumą. Jis krinta į beviltiš
kumą todėl, kad jis visa buitimi supranta, jog jo 
gyvenimas jau atgyventas, ir kad jau neįmanoma 
nieko iš esmės pakeisti.

Kitas psichologas Peck (1968) dar aiškiau 
negu Eriksonas aprašo kiekvieno individo užda
vinį gyvenimo saulėleidyje.

Pirmasis uždavinys, sako Peck, ypatingai 
tiems ,kurie dirbo pelningą darbą yra atsipalai
duoti nuo to jausmo, kad asmens vertybė yra pa
grįsta darbu. Amerikoje, ypatingai vyrams, darbo 
netekimas ir pensijon išėjimas yra gan jaudinantis 
ir dažnai nelaukiamas įvykis. Dalis vyrų nenori 
darbą apleisti, viliasi kuo ilgiau pelningai dirbti, 
bet deja, kartais nėra jokio pasirinkimo. Statis
tika rodo, kad gydytojai arba advokatai, — na
riai tų profesijų, kuriose galima pasirinkti kada

iš pelningo darbo pasitraukti — nenustoja dirbti 
kai jiems sueina šešiašdešimt penki metai, bet 
sveikatai leidžiant, dirba daug ilgiau. Tas žmo
gus kuris yra priverstas pensijon išeiti dažnai 
jaučiasi nuvertintas, gyvenimas pasidaro betiks
lis, nes tas darbas, kuris teigė prasmę ir prestižą 
savo ir kitų tarpe jau nebeegzistuoja. Antrasis 
uždavinys yra iškilti virš kūno silpnumų ir ne
būti dvasioje persisunkus vien kūno negalavimais. 
Kadangi su senatve ateina ir chroniškos ligos, ir 
visoki negalavimai, žmogui šiame laikotarpyje 
reikia dvasiniai kaip nors pakilti virš visokių kūno 
bėdų ir susiprasti su tuo faktu, kad skausmai ir 
silpnumai yra dažni senatvės palydovai. Tokią 
pažiūrą atsiekti nėra lengva, ypatingai tiems, ku
riems patogumai ir visokie kūno malonumai buvo 
labai svarbus. Bet tai yra įmanoma, nes mes visi 
pažįstame senus žmones, kurie nors ir apsupti 
visokeriopų negalavimų, nėra prasidejavę, bet 
priešingai iškyla virš skaudžios kasdienybės. Tre
čiasis uždavinys yra susitaikinimas su mirties 
būtinybe. Jaunystėje mirtis irgi ateina, bet ji 
ateina netikėtai, nelauktai, paslapčia, kaip vagis. 
Tačiau senatvėje, žmogus žino, jog mirtis tik už 
durų, kad kiekvienu momentu ji gali pasibelsti. 
Priimti mirties būtinumą ir neišvengiamumą, su 
tuo susigyventi ir mirties nebijoti, yra paskuti
nis žmogaus uždavinys. Nei tas kuris mirties lau
kia, nei tas kuris jos bijo neatsiekia asmenybės 
pilnumo. Ją atsiekia tas, kuris jos nebijodamas 
džiaugiasi gyvenimu. Iš tikrųjų, dauguma senų 
žmonių mirties nebijo, nors mirti jie ir nenori. 
Jie apie mirtį kalba, ir jai ruošiasi. Senukai ta
čiau dažnai nusiskundžia, kad kiti artimieji, daž
niausiai vaikai, nenori su jais apie mirtį kalbėti 
ir pagelbėti jai pasiruošti. Seni žmonės bijo ne 
pačios mirties, bet kas jiems atsitiks prieš mir
tį — tai yra jie bijo būti invalidais, negalėti sa
vęs prisižiūrėti, o svarbiausia, būti kam nors naš
ta. Labiausiai senukai bijo atsidurti slaugymo na
muose (nursing home), nes patalpinimą į tuos na
mus jie supranta kaip visišką atmetimą ir atstū
mimą. Lietuviai labai vaizdžiai apibūdina šią di
lemą sakydami: "Viena motina galėjo prižiūrėti 
ir užauginti penkis vaikus, bet penki vaikai ne
pajėgia prižiūrėti vienos motinos.”

Problema ką daryti, kaip rūpintis senais žmo
nėmis, kurie jau savęs patys negali prisižiūrėti, 
ar dėl- fizinių ar dėl protinių sutrikimų, yra labai 
aktuali.

Amerika pamažu pradeda sekti kitus Euro
pos kraštus, kaip pavyzdžiui Angliją pradėdama 
organizuoti visokeriopą pagalbą, kuri yra sutei
kiama ligonio namuose, o ne ligoninėje. Pavyz
džiui, kai kuriose vietovėse, tiktai gaila, kad dar 
nedaug kur, yra pristatomas maistas į namus 
tiems, kurie jo patys nepajėgia pasigaminti, yra 
paruošiamos moterys ligoniams prižiūrėti, yra su
organizuojami savanoriai lankytojai, kurie lanko 
tuos, kurie iš namų jau nepajėgia išeiti. Dabar 
visai naujai yra bandoma kurti dienos priežiūros 
centrai kur senukai rytą yra atvežami dienos 
priežiūrai, o vakare pervežami namo. Anglijoje, 
taip pat yra išvystytas konceptas, kad senuką 
prižiūrėti, šeimai irgi yra reikalinga paramos ir 
pagalbos, nes kitaip išeikvojus visą savo energi
ją ji nepajėgs ilgai tuo senuku rūpintis. Realy
bėje, tai reiškia, kad ligonį senuką saugojanti šei
ma gali gauti laikiną pagalbą, patalpinant tą se
nuką į ligoninę, pavyzdžiui tuo atveju, jeigu no
rima išvažiuoti atostogauti.

Kaip jau minėjau, senatvėn žmogus yra pa
lydimas visokeriopų pasikeitimų. Pirmiausiai iš 
namų išeina vaikai, ir tėvai lieka vieni du. Pas
kui vyrams, dabar kuo dažniau ir moterims, atei
na laikas išeiti į pensiją, pasitraukti iš pelningo 
darbo, noroms ar nenoroms. Vėliau, pamažėlia 
pradeda silpnėti sveikata, atsiranda chroniškos li
gos, kartais sunku ir iš namų išeiti. Vyras, o daž
niausia moteris, praranda gyvenimo draugą, pa
silieka našliu ar našle. Miršta broliai, seserys, 
draugai, pažįstami, o seniems draugams išmirus 
jau sunku naujų susirasti. Taip ir žengia žmogus 
senatvės tolumon, prarasdamas beveik viską ką 
jis brangino, ir kas buvo prasminga. Nenuostabu 
todėl, kad daliai žmonių senatvė iš tikrųjų yra 
žiauri tikrovė, jie laukia kada mirtis išvaduos 
juos iš šio pasaulio. Kiti nelaukia, bet patys ją 
pasišaukia, kaip liudija tas faktas, kad aukš
čiausias savižudystės procentas Amerikoje yra 
tarp vyrų virš šešiasdešimt metų amžiaus. Daugu
mai žmonių senatvė yra toleruojama, pakenčiama, 
išmarginta linksmesniais ir liūdnesniais momen
tais. O dar kitiems, kurie pagal Eriksoną atsiekė 
savo asmenybės įprasminimo, gaila kad tik mažai 
daliai, senatvė yra tikra palaima, laikas džiaug
tis kiekvienu praeinančiu momentu, laikas kurti, 
laikas gyventi. Tie senukai pilni išminties, supra
timo ir ramybės, nors kartais apsupti visokių ne
galavimų ir nedateklių, suteikia viltį ir mums, 
kad poeto žodžiais tariant, gyvenimo pradžia bu
vo sukurta dėl gyvenimo saulėtekio. Dažniausiai 
senatvės gyvenimo būde atsispindi visas žmogaus 
gyvenimas. Yra sakoma, kad senstantis žmogus 
darosi daugiau į save panašus. Tas kuris džiaugė
si ir buvo patenkintas gyvenimu jaunas, aplinky
bėm leidžiant, būna patenkintas ir džiaugiasi gy
venimu ir senas. fxir .
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Iš BOSTONO LIETUVIŲ 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

SAMBŪRIO 1978 M.
VEIKLOS

šių metu Vasario 16 die
nos minėjimuose mūsų sam
būris dalyvavo dvejose vals
tijose tą pačią vasario 26 
dieną: mažųjų grupė Bos
tone, o vyresnieji Nashue, 
N. H., vadovaujami Gedi
mino Ivaškos. • •

Paminėjus New Hamp- 
shire valstiją yra būtina 
pažymėti, kad iš ten i Bos
toną Į sambūrio šokių pa
mokas kiekvieną antradienį 
atvyksta trys vienos šeimos 
nariai — mokytoja Julytė 
ir studentai Danutė ir Ri
čardas Grausliai. Arba ir 
kitas visiems gražus pavyz
dys, kaip puikus ir žavus 
šokėjas Juozas Dabšys, at
likęs karinę prievolę, vėl įsi
jungė į šokėjų eiles.

Mūsų sambūris reprezen
tuoja lietuvius ne vien Bos
tone, bet ir artimesniuose 
bei tolimesniuose miestuo
se. Štai.

Kovo 19 d. šoko Cam- 
bridge, Ma., Public Library 
surengtame 4 tautinių gru
pių tautinių šokių renginy
je.

Balandžio 22 d. Šoks Nau
josios Anglijos 34-tame 
Festivalyje Natick, Ma. Mū
sų sambūris per visus 33 
metus dalyvavo visuose tuo
se festivaliuose.

Balandžio 23 d. vyks į 
Manchester, N. H., kur tau
tų pasirodyme atstovaus to. 
miesto lietuviams.

Birželyje, diena dar ne
paskelbta, dalyvaus Bosto
no tautinių grupių pasiro
dyme Boston City Hali Pla- 
za.

O liepos 4 d. kartu su 
latvių ir estų šokių grupė
mis pašoks taip vadinamą 
"Draugystės” šokį Ameri
kos ir Kanados latvių dainų 
ir tautinių šokių festivaly
je, kuris vyks Bostone. Ten 
dalyvaus virš tūkstanties 
šokėjų ir kelios dešimtys 
chorų.

Tai tik pirmojo šių metų 
pusmečio pasirodymai sa
vųjų ir svetimųjų tarpe. O 
kai prieš akis yra plati ant
rojo pusmečio programa, 
tai mūsų sambūrio vyres
niųjų šokėjų grupė šiemet 
net ir vasaros atostogų ne
turės.

Sambūrio šokėjai vyrai 
netrukus pasipuoš naujais 
tautiniais drabužiais. Tuo 
reikalu rūpinasi menininkė 
Ina Nenortienė, Birutė Ska- 
beikienė ir Roma štuopienė.

Tautinių šokių pratybos 
dabar vyksta Bostono Lie
tuvių Piliečių Draugijos pa
talpose. Sale naudojamės 
nemokamai. Todėl Tautinių 
šokiu Sambūrio vadovybė, 
Sambūrio tėvų komitetas ir 
visi šokėjai yra labai dė
kingi Draugijos vadovybei 
bei jos reikalu vedėjui Al
giui Smitui už teikiamą glo
bą ir paramą. O. I.

MINKU RADIJO
SUKAKTUVINIS
PARENGIMAS

Seniausia lietuviška radi
jo programa Naujoj Angli
joj rengia 44 metų sukaktu
vių dainų, dailiojo žodžio ir 
lietuviškų tautinių šokių 
koncertą ir šokius balandžio 
9, 3:30 v. p. p. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Klubo Au
ditorijoj, trečiame aukšte.

šio koncerto solistė yra 
"Miss Lithuania of N. E.” 
Marytė Bizinkauskaitė iš 
Brocktono. Jai akompanuos 
jos tėvas dr. Petras Bizin- 
kauskas.

Dailiojo žodžio atlikėja 
yra Aleksandra Moriarty, 
Lietuvių Klubų Federacijos 
Bostono skyriaus pirminin
kė.

Lietuvių tautiškus šokius 
šoks tautinių šokių sambū
ris, vadovaujamas Onos, 
Gedimino ir Lilijos Ivaškų.

Po koncerto bus šokiai ir 
gražios dovanos laimėjimui.

Nuo 2 iki 3 valandos p. 
p. bus lietuviški valgiai, 
draugiški gėrimai. Steponas 
ir Valentina Minkai kviečia 
visus į seniausios lietuviš
kos radijo programos 44 
metų sukaktuves.

WANTED JOURNEYMEN
or

1ST CLASS SKILLED
TOOL MAKERS

v or
MACHINISTS

\Vho can sėt up work from blue 
prints and close tclerance. With 
plastic extrusion experier>ce.

FOR ALL SH1FTS.
Salary conimensurate vvith experience 
& ability and f ringe benefits.

CALL OR WRITE
INDUSTRIAL PLASTICS 

SPECIALITIES
570 CLEVELAND STREET 

CHELSEA, MICH1C.AN 48118 
313-475-8637

(7-13)

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

PERSONNEL ADMIN1STRATOR 
ZOECON INDUSTRIES 

12200 DENTON DR1VE 
DALLAS TEXAS 75234

E. O. E.
(11-20)

OWNER/OPERATORS
Casket Distributors needs a few good 
owner /opera tors 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 Will gross $50,000 annually. Uonlact:

J. D. CAMPBELL 
812-637-3244

(8-143

MOVĖ SOUTH TO WARMER 
WEATHER

WANTED. Person interested manag- 
ing commercial and industrial heat- 
ing, air conditioning, and refrigera- 
tion department for electrical con- 
tractor. Mušt have experience in esti- 
mating, installation, and service. 
Good pay plūs commissions. Also 
needed

ELECTRICAL L1NEMAN
Good pay. Excellent fringe benefits. 
Contact:

KELLEY ELECTR1C COMPANY 
Post Office Box 428 

Kennett, Missouri 63857 
Cal Toll-free: 1-800-325-4008 

(13-19)

WANTED AT ONCE JOURNEYMEN 
OR 1ST CLASS SKILLED 

ALL AROUND MACHINISTS 
N/C OPERATORS

Mušt have pub shop experience & be 
able to sėt up work from blue prints 
& close tolerance.

Exceljent working conditions, full 
benefits, siek days & pension plan.

Call 203*327-5711 
STAMFORD TOOL & DIE 

25 CRESENT STREET 
STAMFORD, CONN. 06906 

An Equal Opportunity Employer^M/F

i
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"CLEVELANDE

Hr
Aurelija Balašaitienė

Pradedant šimtą pirmąją skiltįo ■■■
Važiuodami greitkeliais, akimis 

dažnokai užkliūvame už mylias nu 
rodančių ženklų, apskaičiuodami 
nukeliautą nuotolį ir stebėdami į 
kelionės tikslą vedančias rodykles 
ar nurodančias poilsio vietą. Bė
ga mylios ir bėga laikas. Visa tai, 
ką mes veikiame, kuo rūpinamės, 
ką kuriame, tampa mūsų gyve
nimo kelionės dalimi, tik dažnai 
mes nepastebime ją paženklinan
čių rodyklių.

Kai 1975 metų spalio mėn. 2 
dienos Dirvos numeryje pasirodė 
mano pirmoji skiltis, skirta ‘Pilka- 
jai daugumai’, aš nežinojau, kad 
tai buvo vienos mano gyvenimo 
kelionės rodyklė. Nuo to laiko per 
100 skilčių ‘Clevelande’ (į tą skai
čių neįskaitomi įvairūs atskiri 
straipsneliai ar grožinės literatū
ros kūrinėliai) pražygiavo vienas 
šimtas - organizacijų, meno an
samblių, chorų, prekybininkų, in
žinierių, visuomenininkų, mūsų 
senosios kartos veikėjų, muzikų, 
teisininkų, moksleivių - veidų. Be 
amžiaus, profesijos, pažiūrų skir
tumo, visi jie išryškėjo kaip vertin
gos asmenybės ar sambūriai, pro 
kurių gyvenimo prizmę, kaip iš at
skirų mažyčių mozaikos gabalėlių, 
kūrėsi mūsų visuomenės bendras 
vaizdas ir jos skersinis piūvis. Lie 
tuviškų parapijų kūrimosi ir veik
los istorija, lituanistinių mokyklų 
problemos ir džiaugsmai, jaunimo 
viltys ir pažiūros, praeities prisi
minimai, paįvairinti istorinėmis 
nuotraukomis - kartais net virš 50 
metų senumo (Sadausko, DeRigh- 
ter, Jakubauskų, Greičienės), su
kūrė savotišką mūsų gyvenimo 
grandį, kurios kiekvienas narelis 
padarė savo įnašą arba praeityje 
arba žada ateitį. Nejučiomis jie ta 
po mūsų emigracinės visuomenės 
istorijos dalimi. Neliko nepastebė
ti ir politiniai įvykiai, reikšmingi 
suvažiavimai, sportas. Buvo vie
tos ir kritiškam žodžiui, ieškant 
metodų mūsų gyvenimui patobu
linti ir nereikalingoms ydoms ša
linti. Iš pavienių asmenų buvo 
progos išgirsti patarimų, siūlymų, 
idėjų, kuriems ne visada kasdie
niniame gyvenime yra progos pa
sireikšti.

Spaudos puslapiuose matomi 
pažįstami veidai - mūsų dirigentai 
dainininkai, šokėjai, visuomenės 
veikėjai. Minėjimų metu daromo
se nuotraukose matome dalį ‘pub
likos’, kurios veidai sutirpsta į vie 
ną neatpažįstamą masę. Ir toje 
publikoje sėdi mūsų verslininkai, 
profesionalai, mokytojai, rašytojai 
užkulisių darbuotojai. Chorų kon
certai ir šokių spektakliai, tarsi pa 
laiminta šypsena iš Olimpo, pra
bėga pro mus, kaip pavasario gai
vus vėjelis. Palydime juos aplo
dismentais, pasakome padėkos 
kalbas (geriau, kad jos nebūtų sa
komos!), įteikiame gėles (geriau, 
kad jų būtų daugiau įteikiama), 
nepagalvodami apie ilgų mėnesių 
darbą, nuovargį ir pasišventimą, 
kurių rezultatas buvo patiektas 
mums kelių valandų laikotarpyje, 
kad po to nugrimstų į užmarštį. 
Korespondencijos pagerbia tuos 
įvykius, išvardinant vadovų pavar-

dės ir pasidžiaugiant ‘aukštu ly
giu’. Anapus uždangos ir ‘Gran
dinėlės’ harmoningas grožis gims
ta tik per sunkų darbą, ilgas repe
ticijų valandas, nuobodžius ir 
sunkius kostiumų paruošimo dar
bus ...

Gal visa tai nebūtų keltina, gy
venant savajame laisvame krašte, 
kai kultūrinį ir švietimo darbą dir
ba pakankamai apmokami profe
sionalai. Tačiau čia dauguma gy
vena dvilypį gyvenimą, pelnyda
mi sau ir savo šeimoms duoną įvai 
riose darbo srityse, dažnokai nie
ko bendro neturinčiose su jų kul
tūrine veikla. Tam reikia didelės 
ištvermės ir valios jėgų, kad no
ras poilsio, natūralūs polinkis į pa 
togų gyvenimą nesuviliotų ir ne
palaužtų noro save išreikšti aukš
tesnių žmogiškųjų vertybių švieso
je ir ją spinduliuoti į visą mūsų vi
suomenę. Todėl ir yra svarbu iš
kelti tai, ko nematome scenoje. 
Svarbu taip pat surasti ir antrąją 
‘realią’ mūsų gyvenimo pusę, kad 
savo ir kitų akivaizdoje būtume ne 
izoliuoto lietuviško gyvenimo mįs
lėmis, bet gyvais, vertingais ir są
moningais savo naujosios tėvynės 
piliečiais. Kiekviena profesija, ku

rioje pasireiškia lietuvis, yra plot
mė lietuvybės propagavimui. 
Kiekviena lietuviška pavardė 
sąrašuose, iškabose, spaudoje - 
populiarina mūsų egzistenciją. 
Kiekviena pozityvi mūsų gyveni
mo apraiška yra verta dėmesio ir 
mūsų pačių tarpe, kad išlaikytu
me savųjų vertybių balansą ir įgy
tume didesnį jautrumą realybei to 
gyvenimo, kuris rieda už mūsų vi
suomeninės ir šeimų ribų.

Mūsų spaudoje įsigalėjęs papro
tys dėti įvairių minėjimų ir kitų pa 
rengimų publikos dalyvių nuotrau
kas yra be abejo originalus ir cha
rakteringas išeivijos spaudai. Ta
čiau ir jų uždavinys yra savotiškai 
prasmingas. Tai toji ‘publika’ - 
neapdainuota, neišvardinta, vis- 
tik sudaro mūsų kultūrinio ir vi
suomeninio gyvenimo užnugarį, 
be kurio negalėtume egzistuoti. Ji 
įprasmina pastangas tų, kurių ta
lentams pasireikšti reikalinga dir
va ir kurių talentai praskaidrina 
mūsų gyvenimo monotoniją. Var
gas tam dainininkui, kurio niekas 
nenori klausyti. Vargas meninin
kui, kurio darbais niekas nenori 
gėrėtis ir jais puošti savo namus. 
Vargas tam rašytojui, kurio nie
kas neskaito ... Ir visa tai surišta 
su medžiagine puse, kitaip sakant 
su pinigais. Perkant lietuvišką 
knygą, palaikomas rašytojas, kad 
jis galėtų toliau rašyti, leidėjas - 
kad jis rizikuotų knygas spausdin
ti. Lankydami koncertus, paten
kiname savo estetinius jausmus ir 
tuo pačiu įgaliname mūsų muzi
kus, choristus, solistus, šokėjus ir 
aktorius tobulėti savo pasirinktoje 
srityje. Palaikome talentus, kurių 
rankose yra mūsų dvasinės gyvy

bės svarbiausieji elementai. Jiem 
turtėjant, praturtėjame ir patys.

Praturtėjau ir aš patirtimi, tu
rėdama progos pažinti daugelį as
menų, kuriuos daugiau ar mažiau 
pažinojau iš šalies. Kiekviena pro 
ga, gavusi sutikimą rašyti, aš 
stengiausi susitikti su tais asmeni 
mis, ar net ištisomis gru
pėmis, jų pačių aplinkoje. Ven
giant šabloniškos įprastinės ‘spau 
dos konferencijų’ formos, laisvai 
besikalbant, besidairant po na
mus, ryškėjo tų asmenybių įdo
mesnieji aspektai, neužtinkami bi
ografinėse žiniose, ištisas valan
das dalinantis su manim savo idė
jomis, prisiminimais ir svajonė
mis. Jų dėka aš dar daugiau įsigi
jau pagarbos savo tautiečiams ir 
pasididžiavimo tuo faktu, kad pri
klausau tai visuomenei, kuri, pra
radusi gimtuosius namus, nepa
lūžo, bet po laisvu dangumi kuria, 
svajoja ir dirba mūsų tautos labui 
ir nepriklausomos Lietuvos atei
čiai. Kiekvieno tautiečio gyveni
me slypi mūsų tautos tragedija mi- 
matūroje. Jame glūdi mūsų tauti
nės dvasios jėga, kuri, bendro tiks, 
lo labui panaudota, neišsižadant 
savo indivudualybės, auga ir kles
ti.

Ne kiekvienam duotas polinkis 
vadovauti visuomenei. Ne kiekvie
nam duotas talentas iškilti į viešu
mą. Tačiau kiekvienas savo asme 
niškame ar profesiniame gyveni
me, naudojantis laisvo pasaulio 
galimybėm, daro vertingą įnašą į 
Amerikos gyvenimą, tuo pačiu iš
aukštindamas lietuvio vardą ir pri 
sidėdamas prie bendro gerbūvio 
kūrimo.

Pasirinkusi rašyto žodžio kelią,

bandau iškelti kilniausią mūsų gy
venimo pusę, tarnaujant tik vie
nam pagrindiniam tikslui - lietu
viškos vienybos stiprinimui ir mū
sų dvasinės jėgos kėlimui.

AUKOS TAUTOS FONDUI

MOKAME AUKŠČIAUSIA

UŽ SANTAUPŲ
Įnešus; 81.000 
12 mėnesių

NUOŠIMTI

PAŽYMĖJIMUS
Įnešus SI,000 
30 mėnesių

Įnešus SI,000
jF aA/zO 72 mėnesiams

už santaupas, išimtas iš pažymė-

T1/O/ SI.000g 18 mėnesiams
Pagal federalinės valdžios Įsaką 

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’.4 '✓).

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 NAMŲ PIRKIMUI.

/uperior Žavina/
"and loan association *

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East 185th Street

481-8552
/ 13515 Euclid Avė.

681-8100 A 
32800 Center Ridge 1

779-5915

6712 Superior Avė. 
431-2497

14406 Cedar Avė. 
381-4280

Clevelando lietuvių aukos 
nuo 1977 m. balandžio 5 d. 
iki 1978 m. kovo 30 d.

$200.00 — V. S.
Po $100.00 — prof. P. Ju- 

caitis, dr. J. Mačiulis.
$50.00 — G. A. V.
$35.00 — X. Y.
Po $25.00 — Vida ir Liu

da Augulienė (vietoj gėlių 
prie a.a. gen. Jono Černiaus 
karsto), A. R. Bridžius, P. 
O. Skardžiai, V. Valys.

Po $20.00 — V. ir dr. V. 
Gruzdys, V. O. Jokūbaičiai, 
A. Karklius, J. Krištolaitis,' 
J. Naujokaitis, O. P. Žilins
kai.

$18.00 — "Patria”.
Po $15.00 — P. Banionis, 

kun. A. Goldikovskis, D. G. 
Ješmantai, O. B. Maželiai, 
Danutė ir Aldona Mikoliū
nas, A. Pautienis, S. H. Sta- 
sai.

Po $10.00 — J. M. Apana- 
vičiai. A. J. Augustinavi- 
Čiai, V. Bakūnas, J. Balbo- 
tas, J. Barniškis, V. Biliū
nas, K. Civinskas, A. Gar- 
gasas, S. H. Idzeliai, dr. S. 
Jankauskas, Lietuviai Jė
zuitai, A. J. Kasulaitis, S. L. 
Keženiai, S. S. Laniauskai, 
A. Masilionis, Ona Mažeika,
L. L. Nagevičiai, M. O. 
Naumanai, J. Petkevičienė, 
V. Rociūnas, M. Smelsto- 
rius, V. I. Sniečkai, B. Sme
tonienė, A. Styra, A. I. Su- 
šinskai, V. šamatauskas, R. 
i rdr. E. šilgaliai, O. K., 
žygai.

$8.00 — M. Aukštuolis.
Po $5.00 — V. Bačiulis,

M. Barniškaitė, V. Bartuš- 
ka, V. Benokraitis, V. Ci
vinskas, E. čigienė, V. De
gutis, A. Grėbliūnas, E. 
įlenda, I. Jonaitienė, S. Jur
gaitis, V. Kavaliūnas, J. Ka
zėnas, J. Lepeška, V. Ma
tulionis, V. Nagevičienė, A. 
Rukšėnas, M. Vinclovas, E. 
Vyšniauskienė, J. žygas.

Po $3.00 — J. Dumbrys,
J. Pikturna, K. širvinis.

Po $2.00 — I. Belzinskas, 
V. Juodis.

$1.00 — K. Atkočaitis.
Aukos gautos Vasario 16- 

sios proga:
$51.44 — Clevelando Šv, 

Kazimiero lituanistinės mo
kyklos mokiniai per direk
torę Vidą Augulytę.

Po $35.00 — P. O. Skar
džiai, $30.00 — Vida Augu
lytė, $25.00 — M. O. Nau
manai, $15.00 — Z. V. Plio- 
džinskai, $10.00 — B. J. 
Malcanienė, $5.00 — E. 
Vyšniauskienė.

Aukos gautos Vasario 16- 
sios proga per A. L. Tary
bos Valdybą:

$35.00 — B. ir dr. J. Bal
čiūnai (gauta 1977 gegužės 
11 d.). Gauta š. m.: Nijolė 
ir arch. Kersnauskai — $50,
K. ir dr. P. Stungys $30, B. 
ir dr. J. Balčiūnas — $25,

(Nukelta į 14 psl.)
j i O =
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Clevelande...
AUKOS T. FONDUI 
(Atkelta iš 13 psl.) 

$10.. Po $5.00 — A. Brazai
tis, Jonas Naujokaitis.

Tautos Fondas nuošir
džiai dėkoja visiems auko
tojams ir talkininkams: di
rektorei Vidai Augulytei ir 
Antanui Styrai.

Tautos Fondo Įgaliotinis 
Henrikas Idzelis, 18224 La 
Šalie Road, Cleveland, Ohio 
44119. Telef.: 481-5183.

♦ žaibo Sporto Klubo 
informacinis susirinkimas, 
dėl artėjančių pasaulio lie
tuvių sportinių žaidynių To
ronte, Įvyks balandžio 9 d. 
4 vai. p. p. Naujosios para
pijos salėje.

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

Vieneri metai be Petro Čigo
Daug nusipelnęs mūsų 

tautai Petras čigas — Bir
žų apskrities savivaldybės 
veteranas, prieš metus stai
ga atsiskyrė iš gyvųjų tar
po. Jis buvo palaidotas Vi
sų Sielų kapinių mauzolie
juje, Chardon, Ohio.

Petras Čigas gimė 1899 
m. gruodžio mėn. 22 d. Se- 
meniškių km., Papilio vlsč., 
Biržų apskr. ūkininkų šei
moje.

— Lankė Papilio pradžios 
mokyklą, kurią baigė pir
muoju mokiniu.

Pirmąs pasaulinis karas 
nubloškė eigų šeimą į Ru
siją, kur Petras lankė Pet
rapilio gimnaziją, o vaka
rais dirbo Martyno Yčo 
1 e i d ž iamame laikraštyje 
”Tėvynės Garsas”. Neužil
go Petras persikėlė Į Voro
nežą, kur tęsė mokslą ko
mercinėje mokykloje. Ten 
buvo keli lietuvių mokslei
vių bendrabučiai. Viename 
mažame bendrabuty gyve
nome Petras ir aš. Ten mū
sų moksleiviai buvo veik
lūs, energingi, geroje nuo
taikoje. Ir Petras toksai bu
vo. Jis visur ir visuomet su
darydavo jaukią, linksmą 
atmosferą, rūpinosi, kad 
niekas nenuobodžiautų — 
maloniai jaustų savo jau
nas dienas. Vyresnių klasių 

mokiniai ar studentai skai
tydavo moksleiviams Įdo
mias paskaitas, po kurių 
buvo naudingos, lavinančios 
diskusijos, ten mes jautė
mės kaip Lietuvoje — sa
vųjų tarpe.

Vėliau Petras persikėlė Į 
Rusijos gilumos miesteli 
Viksą, kur tęsė mokslą at
keltoje iš Latvijos gimnazi
joje. Ten buvo daug trem
tinių, beveik visi biržiečiai. 
Karui pasibaigus, Petras 
padėjo organizuoti tremti
nių grĮžimą Į tėvynę.

Jis i Lietuvą sugrįžo 1920. 
m. ir buvo paskirtas Biržų 
apskr. savivaldybės sekre
toriumi. šiose pareigose jis 
ištarnavo beveik 25 metus. 
Buvo gabus, sumanus, sąži
ningas, pilnas iniciatyvos. 
Savo pareigas ėjo su dide
liu pasiaukojimu; jo inicia
tyva ir pastangomis buvo: 
Įsteigtas 1938 m. Likėnų 
dumblo vonių ir mineralinio 
vandens kurortas; pastaty
ta pirma Lietuvoje savival
dybės plytinė Kraštų dva
re ; Įsteigtos kelios savival
dybės vaistinės Biržų aps
krityje; pastatyti Biržų 
gimnazijos rūmai daug 
prisidėta pire plentų tiesi
mo organizavimo ir jų pra- 
vedimo Biržų apskrityje.

Jis nepriklausė jokiai po-

Didžios dvasios lietuvei
A. A.

ANELEI 
KIJAUSKAITEI-ŽEMAITIENEI 

amžinybėn iškeliavus, su mūsų šeimos arti
miausiais prieteliais: Velionės dukra VIN- 
CENTINA ir žentu JONU JURKŪNAIS sū
numi VYTAUTU ir marčia BIRUTE ŽE
MAIČIAIS bei jų šeimomis drauge liūdime 
ir skausmu dalinamės

Valiukėnai

litiniai partijai, bet akty
viai dalyvavo visuomeninia
me gyvenime, šalpos orga
nizacijose ; buvo Biržų gim
nazijos neturtingiems mok
sleiviams šelpti valdybos 
narys, padėjo išleisti Į mok
slą 13 studentų; visiems, 
visuomet padėdavo praktiš
kais patarimais, patarnavi
mu, kartais ir materialine 
parama.

Aktyviai reiškėsi Lietu
vos Ev. Reformatų Bažny- 
šios šakotoje veikloje; buvo 
išrinktas jos kuratoriumi 
1942 m. Jis buvo draugiškas 
optimistas, tolerantas.

1939 m. vedė dantų gydy
toją Emiliją Klybaitę, su 
kuria pavyzdingai sugyve
no.

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

Karas ji su žmona nu
bloškė Į Vokietiją, kur mo
kėsi dantų techniko specia
lybės ir dirbo laboratorijo
je.

1949 m. jis su žmona at
vyko Į Ameriką ir gavo 
darbą fabrike.

Petras sirgo širdies arte- 
rioskleroze. Pirmą širdies 
ataką 1970 m. jis nugalėjo, 
bet antroji ataka 1977 m. 
jį staiga pakirto amžinam 
poilsiui. Jo žmona ligoje ji 
globojo su didžiausiu pasi
aukojimu ir jĮ gelbėjo kri
tiškuose momentuose.

Ilsėkis ramybėje po gau
sių pavyzdingų darbų, ku
rie švies amžinai!

P. Kūginis

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĘ - DOVANĄ Į LIETUVĄ IR 
VISAS SOVIETU SĄJUNGOS DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOSPACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, Ine.
KAINA nuo $741.00

Iš BOSTONO IR NEW YORKO
VIENOS SAVAITĖS:

Maskva-Vilnius-Leningradas
balandžio 25 gegužės 7
balandžio 29 gegužės 9
gegužės 4 rugsėjo 17

rugsėjo 22
DVIEJŲ SAVAIČIŲ:

(Licensed by Vnešposyltorg) VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, N. Y. 10019
Tel.: 581-6590; 581-7729

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu 
laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami tnūsų 
Įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA’.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasi
rinkimui įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir 
kitų daiktų.
Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:
Miami Beach, Fla. 33139-4201 17 St. ..............
Allentown, Pa. — 126 Tilghman Street ...........
Baltimore 31, Md. — 1828 Fleet Street ..............
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue 
Buffalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue .........
Chicago 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue ... 
Chicago, III. 60629 — 2608 West 69 Street ......
Chicago, III. 60609 — 1855 West 47 Street ......
Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue 
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue

305 673-8220

925-2787
376-6755
771-0696
365-6780

MASKVA, VILNIUS, LENINGRADAS, BRIUSELIS 
gegužės 28 liepos 16
birželio 11 rugpiūčio 6
liepos 2 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 smulkesnių žinių ir registracijos kreipkitės Į:

435-1654 
342-4240 
633-0090 
895-0700 
486-2818

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

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

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIENĖ ir ALBINA RUDZIŪNIENĖ.

PRices are based on double occupancy and are subject 
TO CHANGES AND/OR GOVERNMENT APPROVAL.

Norintiem atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkom 
iškvietim dokumentus.

Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue .........................  -................. 365-6740
Hartford, 6, Conn. — 122-126 Hiilside Avenue ..................  ...........................246-2:148
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ............ -..................................... .385-6550
New York 3, N.Y. — 78 Second Avenue .................................................................... 674-1540
Nęw.York 3, N. Y. — 324 E. 9 St........ ..t7................-................................................ 475-7430
PhiladelpHia 23, Pa. — 631 W. Girard Avenue ...........   769-4507
Phoenix Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy...... ................................... 602-942-8770

,Rahway, N.J. — 47 East Milton Avenue ..........................................................•......... 381-8800
Šilver Springs, 1002 Kennebec Avė.................................................................... 301-589-4464
South River, N.J. — 41 Whitehead Avenue ...............................    257-6320
Syracuse, N.Y. 13204 — 515 Marcelius Street ............................................................. 475-9746
\Voodhaven. Queens, N.Y. 11421 — 80-14 Jamdica Avė...... ............. _ ................ 296-5250
Lakewood, N. J. 08701 — 234 Second St...................   363-0494
Hęrkimer, N. Y. — McKennan Rd............................  ••••...............  315-866-3939

Wanted at once lst class skilled

PLANERHANDS
CAPABLE OF READING PRINTS, MAKE SĖT UPS AND WORK 

WITH PRECIS1ON TOOLS.

DETROIT BROACH & MACHINE
950 Rochester Road 

Rochester, Mich. 48063 
Apply between 1 p. m. & 3 p. in.

Monday th Friday

M/F An Equal-Opportunity Employer
(13-14)
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

- • šv. Jurgio parapijos 
metinė šventė, kurioje da
lyvaus J. E. Vysk. V. Briz- 
gys>, įvyks balandžio 23 d. 
tuojau po sumos parapijos 
salėje.

Programai ir pietums bi-' 
lietai jau gaunami kleboni
joje ir pas parapijos tary
bos narius.

Visi maloniai kviečiami 
atsilankyti.

• Milda Lenkauskienė ba
landžio 7 d. 7:30 vai. vak. 
DMNP parapijos salėje ro
dys skaidres ir kalbės apie 
savo kelionę į Egiptą. Vaka
ronę rengia Ateities klubas.

• Prof. Aldona Augusti- 
navičienė balandžio 14 d. 
7:30 vai. vak. Dievo Moti
nos Nuolatinės Pagalbos pa
rapijos mažoje salėje kal
bės apie Vytauto Alanto pa
skutinėj į romaną ”Liepkal
nio sodyba”. Vakarą rengia 
LB Clevelando apyl. valdy
ba.

• Clevelando jūrų skautų 
Klaipėdos Vietininkijos vie
tininkas j. s. Džinaras Ki- 
žys atsiuntęs Dirvai parem
ti auką 15 dol., rašo: ”Pra- 
šome priimti šią mažą auką 
Jūsų redaguojamam laik
raščiui. Linkime Jums daug 
sėkmės ir ištvermės Jūsų 
darbe, o Dirvai dar daug 
metų gyvuoti”.

Ačiū už auką ir padrąsi
nančius žodžius.

AUKŠTO LYGIO 
KONCERTAS

Š. m. kovo mėn. 12 dieną 
Cleveland Music School 
Settlement’e įvyko solistės 
Aldonos Stempužienė-šve- 
dienės, kompozitoriaus Jono 
švedo ir pianisto Stephen 
Kabat koncertas.

Pilna salė rinktinės Cle
velando publikos su dėme
siu ir entuziazmu išklausė 
neeilinės programos kon
certą.

Pirmoje dalyje buvo at
likta: Arija iš C. W. Gluck 
operos ”OrfeusirEuridikė”, 
R. Schumann dainų grupė 
iš cilko ”Poeto meilė”, Jono 
švedo fortepionui sonata 
”Sonata Breve” ir H. Vil- 
la-lobos ”Bachianas Brasi- 
leiras” Arija Cantilena ir 
martelo.

Antroje dalyje girdėjome 
Juliaus Juzeliūno ”Lietu

Mielą choro narę STEFANIJĄ ir šeimą, netekus 
brangaus vyro ir tėvo

A. A.
ANTANO GRAUŽINIO, 

jų giliame liūdesy nuoširdžiai užjaučia
D. M. N. P. BAŽNYČIOS CHORO 

VADOVĖ IR NARIAI

viškas Sutartines” balsui ir 
fortepionui, Jono Švedo 
”Tris posmus iš K. Bradū- 
no poemos Maras” ir pasau
linę premjerą Jono švedo 
”Pokalbis su mirusiais vai
kais” žodžiai Algimanto 
Mackaus, mezzosopranui ir 
dviem fortepionams.

Koncertas buvo užrašytas 
į juostą ir bus transliuoja
mas per Clevelando klasiki
nės muzikos stotį WCLV- 
FM. Laikas bus nurodytas 
vėliau.

Menininkai pakviesti da
lyvauti Cleveland Music 
School Settlement Contem- 
porary muzikos koncerte 
gegužės 9 d. 8 v. v. kur bus 
pakartotas Jono švedo kū
rinys ”Pokalbis su miru
siais vaikais”, kurį atliks 
Aldona Stempužienė - Šve
dienė mezzosopranas ir pia
nistai Jonas švedas ir Ste
phen Kabat. Koncerte bus 
atlikti šių C.M.S.S. kompo
zitorių kūriniai: H. Whit- 
haker, E. Benson, T. Cox ir
J. Švedo. (d)

RENKA PREMIJAI 
KANDIDATUS

Šių metų Lietuvių klubo 
visuomeninės ir kultūrinės 
premijos komisiją sudaro 
dr. Danielius Degėsys, kun. 
Gediminas Kijauskas, S. J. 
ir LB Ohio apygardos pirm. 
Jonas Virbalis. Komisija 
keliuose posėdžiuose svars
tė procedūrinius klausimus 
ir pradėjo rinkti kandidatus 
premijai. Premijos įteikimo 
vakaras bus spalio 7 Lietu
vių namų salėje.

• Lietuvių klubo valgyk
la Gintaras nuo balandžio 9 
kiekvieną sekmadienį tieks 
bufeto stiliaus įvairių lietu
viškų valgių pietus. Kaina 
asmeniui $4.95, vaikams iki 
12 metų amžiaus $2.95. Pie
tūs bus tiekiami nuo 11 vai. 
iki 6 vai. vak.

Gintaro šeimininkė Kris
tina Biliūnienė žada paga
minti labai skanių patieka
lų ir jų būsią iki sočiai iš
tisą sekmadienį.

Visi- esate kviečiami sek
madieniais atvykti į Ginta
rą pietų.

• 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.

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

(10-17)

DIRVA

Buvęs Clevelando Lietuvių namų bendrovės pirm. adv. Al
gis Širvaitis (dešinėje), perduodamas pareigas naujajam pirmi
ninkui Juozui Stempužiui, įspėja, kad pirmininko pareigos sun
kios ir nedėkingos. Algis Širvaitis bendrovei vadovavo dvejus 
metus, sustiprino atskaitomybę, jo kadencijoje buvo Įsteigta 
$1000 kultūrinė premija, sudarytos, sąlygos, kad organizacijos 
posėdžiams gautų patalpas nemokamai.

Plain Dealer fotografo Ray Matjasic nuotr.

CLEVELANDO 
PARENGIMŲ 

KALENDORIUS

• BALANDŽIO 8 D. Gran
dinėlei 25 metai: sukaktuvinis 
pokylis, muzika, šokiai Slovė
nų salėje.

• BALANDŽIO 16 D. Cleve
lando birutiečių popietė

• BALANDŽIO 23 D. — Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos pavasario šventė — 
vaidinimas.

• BALANDŽIO 29 ir 30 D. 
Ateitininkų šeimos šventė.

• GEGUŽĖS 7 D. — Šv. Ka- 
zimiero lituanistinės mokyklos 
mokinių pirmoji komunija.

• GEGUŽĖS 13-14 D. Vy
tauto Raulinaičio Memorialinė 
meno darbų paroda Naujoje 
parapijoje. Rengia Vyr. Skau
čių Židinys.

• GEGUŽĖS 21 D. Literatū
rinė popietė su rašytoja Aure
lija Balašaitiene Lietuvių Na
muose.

• Gegužės 27 D. Mirusių ka
rių paminėjimas.

• BIRŽELIO 4 D. — Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos mokslo metų pabaigi
mas.

• BIRŽELIO 11 D. O. Mi
kulskienės kanklių studijos 
mokinių rečitalis.

• BIRŽELIO 18 D. D.M.N.P. 
parapijos parengimas.

. • BIRŽELIO 25 D. Kar. 
Juozapavičiaus šaulių kuopos 
gegužinė.

• LIEPOS 23 D. gegužinė 
DMNP parapijos sodelyje.

• LIEPOS 30 D. Žalgirio 
kuopos ir jūros šaulių geguži
nė.

• RUGPIŪČIO 6 D. Lietuvių 
klubo metinė gegužinė kroatų 
sodyboje.

• RUGPIŪČIO 20 D. LKVS 
"Ramovė” Clevelando ksyriaus 
gegužinė.

• RUGPIŪČIO 26 D. Lietu
vių namų atidarymo penkme
čio vakaras.

• Rugsėjo 9 D. koncertas. 
Rengia Clevelando birutietės.

• RUGSĖJO 16 IR 17 D. Ju
biliejinės Pabaltiečių sporto 
žaidynės Clevelande.

• RUGSĖJO 23 D. Dirvai 
paremti parengimas Lietuvių 
Namuose. Rengia ALT S-gos 
Clevelando skyrius.

• SPALIO 7 D. Lietuvių 
klubo visuomeninės ir kultūri
nės premijos įteikimo vakaras.

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

LATVIAN ROOFING
Telefonas (216) 521-2182

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

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

JAU GAUT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINĖS IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS l AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

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

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE 0LD AECADE

TELEF. 621-6036
CLEVELAND, OHIO 4<114

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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

Della E. Jakubs ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzafnuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą pa tarną vimą.

Nr. 14 — 15

• SPALIO 8 D. DMNP para
pijos tradicinė vakarienė.

• SPALIO 14 D. abiturientų 
pristatymas-balius. Rengia LB 
Ohio apyvardos valdyba.

• SPALIO 14 D. Žalgirio 
šaulių kuopos parengimas 
Naujos parapijos salėje.

• LAPKRIČIO 5 D. Lietu
vių Skautų Sąjungos 60 metų 
sukakties minėjimas.

• LAPKRIČIO 19 D. 4 vai. 
po pietų Naujos parapijos au
ditorijoje Grandinėlės atsisvei
kinimo koncertas prieš išvyk
stant Į Australiją.

• LAPKRIČIO 18 D. Lietu
vos kariuomenės šventės mi
nėjimas Lietuvių Namuose. 
Rengia LKVS "Ramovė”

H^| NATIONWIDE 
K 1 INSURANCE

Nationwide is on your siete

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

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

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATA

HELPWANTED

Woman for cook, 5 days 
and some evenings, and also 
wanted other woman for 
laundry and general house- 
tvork english spoken. Call: 
249-2198 from 9 to 5 p. m.



DIRVA
• Rašytojas Vytautas 

Alantas, kurį buvo ištikęs 
širdies smūgis, jaučiasi ge
riau ir iš intensyvio sky
riaus perkeltas j normalių 
ligonių skyrių. Ligoninėje 
dar pasiliks porų savaičių.

• Dail. Vytauto Igno pa
roda įvyks Toronte Tėvų 
Pranciškonų galerijoje ba
landžio 22-23 d. ir Chicago
je Čiurlionio galerijoje ge
gužės 19-28 d.

• Eugenijaus Kriaučeli ti
no vardo premijos įteikimas 
įvyks š. m. balandžio mėn. 
16 d. 3 vai. p. p. Jaunimo 
Centro kavinėje. Premijos 
laureatas Viktoras Nakas. 
Visuomenė kviečiama daly
vauti.

• BALFo Centro Valdyba 
praneša, kad sekantis 
BALFo XIX-tas seimas 
įvyksta š. m. spalio mėn. 
28 d., Chicagoje, šv. Mer-

A. A.

ANELEI ŽEMAITIENEI

mirus, dukrai VINCENTINAI ir žentui inž.

JONUI JURKŪNUI, buvusiam ALT S-gos

pirmininkui, reiškia gilią užuojautą

ALT S-gos Valdyba

Mielai

VINCENTINAI JURKŪNIENEI 
ir visai jos šeimai, jų skausmo valandoje, 

mirus jos motinai

ANELEI ŽEMAITIENEI,

gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Stella ir Vytautas 
Abraičiai

A. A.

ANELEI ŽEMAITIENEI
mirus, dukrai VINCENTINAI ir žentui JO

NUI JURKŪNAMS, velionės sūnui, anūkams 

ir giminėms gilią užuojautą reiškiame

Eugenijus ir Danguolė Bartkai 

Ona Pulkauninkienė 

Dr. Juozas Bartkus

Mylimai motinai

mirus, dukrai dr. VINCENTINAI ir žentui

A. A.

ANELEI ŽEMAITIENEI

inž. JONUI JURKŪNAMS su šeima, ir kitus

artimuosius nuoširdžiai užjaučiame

Elena, Kazimieras ir Kęstutis 
Pociai

Lietuvių Fondo 1978 kovo 8 d. spaudos konferencijoje Jaunimo Centre, Chicagoje, kur 
dalyvavo 32 asmenys, dr. A. Razma, LF valdybos pirm., {teikia paramos čeki Vasario 16 gimnazi
jai, O. Zailskienei. Stebi iš k. Pr. Zailskas, St. Baras, inž. V. Naudžius, dr. K. Batukas, dr. K. 
Ambrozaitis ir J. Kučėnas. V. Noreikos nuotr.

Vliko pirm. dr. K. Valiūnas Chicagoje respublikonų pobū
vyje tarp šaulių veikėjų K. Milkovaičio ir A. Budrecko.

V. Noreikos nuotr.

gėlės Marijos Gimimo para
pijos salėje, Marąuette Par
ke. Seimą globoja Chicagos 
BALFo Apskrities Valdy
ba.

• Dariaus-Girėno lit. mo
kyklos Chicagoje 15 metų 
sukakties minėjimas įvyks 
š. m. balandžio 9 d. 3:30 v. 
p. p. Jaunimo Centro didžio
je salėje. Programoje me
ninė dalis, sveikinimai ir 
karšta vakarienė. Mokyklai 
vadovauja J. Plačas.

• "Lietuvių Dienų” kovo 
mėn. numeris skirtas pa
gerbtu laureatą rašytoją 
Anatolijų Kairį, laimėjusį 
"Draugo” konkurso premiją 
už romaną ”Po Domoklo 
kardu”. Kun. J. Prunskis 
pateikia laureato rašytojo 
biografinį bei jo kūrybinį 
piūvį.

Rūta Kl. Vidžiūnienė ra
šo apie poetą ir pedagogą 
Motiejų Gustaitį 50 metų 
sukakties proga. V. Prižgin- 
tas pateikia reportažą "Jau
nimas ir "Aušra” 95 metų 
sukakties proga”. J. Gliau
dą rašo Z. Tenisonaitės poe
zijos knygos recenziją ir 
aptaria operos solisto A!. 
Voketaičio koncertą Los

Angeles mieste.
Įdomi inž. Jono Jurkūno 

kalba, pasakyta Vasario 16- 
tosios proga Los Angeles 
lietuviams.

Visi straipsniai ir repor
tažai gausiai iliustruoti.

"Lietuvių Dienas” leidžia 
Antanas Skyrius, redaguo
ja redakcinė kolegija.

WANTED JOURNEYMEN
OR IST CLASS SKILLED

TOOL AND DIEMAKERS
Manufacturer needs qualified person 
to niake 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 considered. Please 
apply in person between 10 a. am. — 
4 p. m.

ANN ARBOR CIRCUITS
424 WEST WASH1NGTON 
ANN ARBOR. MICH. 48103 

1-313-665-4101
Atu Equal Opportunity Employer 

(10-13)

WANTED 
EXPERIMENTAL MACHINISTS 

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

FOR DAYS and N1GHTS. 
Comp'ete paid Insurance benefits, 
I21£% night shift premium, incentive 
bonus plan & excellent wages. Pre- 
sently working 50 to 55 hours per 
week or mores.

WINDSOR MFG. CO.
169 Kennedy Road 

Windsor, Conn. 06095 
203-688-6411 

An Equ«l Opportunity Employer 
(10-13)

WANTED EXPERJENCED 
MECIIANICS

HEAVY EQUIPMENT OR TRUCK 
MECHANIC EXPER1ENCE PREFER- 
RED. Union shop. Excellent fringe 
benefits.

Contact TOM DOYLE 
216-225-3133

DRAVO MARKS 
BRUNSWICK, OHIO 44212

An Equal Opportunity Employer M/F 
(13-19)

Mylimai motinai I
ANELEI ŽEMAITIENEI

mirus, dukrą dr. VINCENTINĄ ir žentą inž. 

JONĄ JURKŪNUS, sūnų VYTAUTĄ su šei

ma, vaikaičius RAMUNĘ, ALGIMANTĄ su 

šeimomis ir kitus artimuosius nuoširdžiai 

užjaučiame

Genovaitė, Cezaris, 
Živilė, Algis, 

Regina ir Edas 
Mod ėst avi či ai

===1
A. A.

ANELEI ŽEMAITIENEI mirus, 
jos dukteriai VINCENTINAI JURKŪNIE
NEI, žentui JONUI, anūkams RAMUNEI ir 

ALGIUI ir jų šeimoms bei artimiesiems gilią 
užuojautą reiškia, taip skausmingoje gyve
nimo valandoje

Valerija ir Mečys šimkai 

Placidą BaĮšaitis
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