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Nors pats Brežnevas savo 
vizitą Vakarų Vokietijoje 
šio mėnesio pradžioje laikė 
vienu iš savo karjeros kul
minacinių punktų, iš toliau 
žiūrint atrodė, kad tuo pa
čiu laiku pergyvenome di
desnį įvykį Afganistane. 
Palyginus su Vokietija, tai 
labai atsilikęs kraštas, ku
rio tik kasdešimtas gyven
tojas moka skaityti, žinia, 
padalinimas Vokietijos į 
dvi dalis, ir vienos dalies 
sau pasilaikvmas įkaitu, bu
vo vienas didžiausių sovietų 
pokario laimėjimų, bet tai 
daugiau Stalino ir Chruš
čiovo, bet ne Brežnevo nuo
pelnas. Tuo tarpu pervers
mas Afganistane, nors dar 
ne visai aišku kiek patys so
vietai prie jo prisidėjo, gali 
būti laikomas Brežnevo as
menišku laimėjimu, kurio 
pavydėti jam gali ne tik di
dieji komunistų vadai, bet 
ir . . . carai, kurni slinkimą 
Į Indiją ir Indijos vandeny
ną britai sulaikė prieš 80 
metų.

Pats Afganistanas, kaip 
barjeras tarp Sovietijos ir 
kitų Azijos valstybiii šiais 
aviacijos laikais gal ir netu
ri buvusios reikšmės. Svar
biau, kad jo dvi kaimynines 
valstybės — Iranas ir Pa
kistanas — nėra dar labai 
nusistovėjusios ir Afganis
tanas nuo seno kursto Ira
no Pathano provincijos bei 
Pakistano Balučistano teri
torijos gyventojus sukilti ir 
prisijungti prie Afganista
no tuo būdu jam duodant 
priėjimą prie Indijos van
denyno. Tai sutaptų ir su 
Sovietijos interesais, ypač 
dabar, kai Pakistaną valdo 
komunistinė v y r i ausvbė, 
kurios išsilaikymas ir toliau 
priklausys nuo Sovietijos 
paramos.

Įdomu, kad Irano šachas 
jau prieš metus, lyg nu
jausdamas sau pavojų, pa
siūlė Afganistanui dviejų 
bilijonų dolerių paskolą pir
mai geležinkelio linijai ta
me krašte pastatyti. Ta pa
skolos suma viršytų sovietų 
teikiamą pagalbą, kuri nuo 
1954 m. iki dabar pasiekė 
tik 1,5 bilijonų dolerių.

Sovietų politikos svar
biausias tikslas šioje pasau
lio dalyje po Chruščiovo kri
timo buvo geri santykiai su 
Indija, nors paslapčiom jie, 
kartu su amerikiečiais rėmė 
ir Pakistaną, nepaisant tos 
draugystės su Kinija. Gan- 

dhi vyriausybei Indijoje pa
sitraukus, Indija pradėjo 
ieškoti geresnių santyki ii 
su JAV bei savo tiesiogi
niais kaimynais, po ko so
vietų parama jai nebuvo 
tiek svarbi. Gal tokia situa
cija ir paskatino Maskva 
griebtis energingesnės po
litikos.

žodžiu, po įsigalėjimo Af
ganistane, Maskva turės 
svaresnį žodį Pakistane, o 
Iraną ji suims lyg replėmis 
iš jos klausančio Irako ir 
Afganistano, nepaisant jos 
pačios bendros sienos su tuo 
kraštu. Taip apsuptas ša
chas turės arba šauktis di
desnės karinės talkos Ame
rikos, kur be abejo bus pa
keltas triukšmas dėl šacho 
žmonių teisių nepaisymo 
arba jis bus priverstas eiti 
Turkijos keliu ir ieškoti ge
resnio sugyvenimo su So- 
vietija, tolindamasis nuo 
Kakarų. **

Turkija, kaip atsimena
me, dar prieš pora metii bu
vo laikoma vienu iš svar
biausių JAV sąjungininkų, 
saugojančių Dardanelų są
siaurį. Turkijos invazija į 
Kipro salą, tačiau paskati
no kongresą uždrausti jai 
tiekti ginklus. Girdi, turkai 
tuos ginklus panaudojo puo
limo. o ne gynybos tiks
lams. Iš tikro tačiau Turki
jos invaziją iššaukė graikų 
bandymas tą salą prijungti 
prie Graikijos ir tuo atve
ju turkai turėjo teisę pa
naudoti ginklus. Toks kon
greso elgesys pažeidė turklį 
garbę ir jos nauja vyriau
sybė pradėjo ieškoti savos

(Nukelta į 2 psl.)
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Rodio Free Europe ir Raclio Liberty 
vardai nebus keičiami

š. m. gegužės 5 d. senato
rius Charles Percy pakvietė 
Lietuvių Tautinio Sąjūdžio 
narę Reginą Žymantaitę 
talkinti jo ir senatoriaus 
Baker pastangoms — ne
keisti ”Radio Free Europe” 
ir ”Radio Liberty” vardus. 
Tii vardų pakeitimą siūlė 
senatoriai McGovern ir Pell, 
o senato užsienio reikalams 
komitetas turėjo galutinai 
nubalsuoti gegužės 9 d., to
dėl ji buvo prašyta prieš tai 
atvykti į Washingtoną.

Tą rytą vyko senato Fo- 
reign Relations komiteto 
posėdis, dalyvaujant H. 
Kissingeriui, ir čia R. Žy
mantaitė buvo supažindin
ta su eile senatorių, ku
riems turėjo progos paaiš
kinti kokios reikšmės psi
chologiškai ir realiai turi tie 
radijo pranešimai Pabaltijo 
tautoms.

Po pietų R. Žymantaitė 
buvo priimta to komiteto 
narių būstinėje, kur plačiau 
tuo klausimu kalbėjo, įrodi
nėdama tų radi j ii vardų ne
keitimą. Ilgesniame pasi
kalbėjime su John Ritch, 
kuris pirmas įtikino savo 
viršininką McGovern, kad 
pravestų tų radijų vardų pa
keitimą, paaiškėjo, kad tie 
vardai erzina sovietus, kad 
jie primena šaltą karą ir 
kad toks vardų pakeitimas 
neturėsiąs reikšmės, nes ne
pakeis programų. Jis bandė 
įrodinėti, kad dabar santy
kiai su sovietais yra laiki
nai įtempti, o reikia eiti 
prie to, kad įtempimo ne
bebūtų.

R. Žymantaitė jam patei
kė savo argumentus, bū
tent : tai būtų didelis patai
kavimas sovietams ir tas 
dar kartą parodytų JAV už

sienio politikos silpnėjimą 
sovietų ir Europos akyse. 
Be to, pakeitimas vardų, 
kurie turi tiek daug reikš
mės milijonams klausytojų 
sovietų pavergtuose kraš
tuose, milijonams tų radijo 
rėmė j ii šiame krašte bei 
Europoj, sukels nepasitikė
jimą eventualiai ir dėl tu
rinio. Taipgi pakeitimas 25 
metus trukusios tradicijos 
sukomplikuotų tų radijų 
privačių fondų rėmėjus.

Prieš vykdama į Wa- 
shingtoną R. Žymantaitė 
pasirūpino, kad kuo daugiau 
lietuvių organizacijų pa
siųstu tuo reikalu telegra
mas, kurias šen. Percy sėk
mingai panaudojo tam klau
simui teigiamai išspręsti. 
Kada jis atėjęs į paskutinį 
balsavimo posėdį išvardijo 
daugybę Pabaltijo, o dau
giausia lietuvių organizaci
jų gautų telegramų, tai se
natoriai McGovern ir Pell 
rezoliuciją atsiėmė ir abi 
radijo programos paliktos 
tuo pačiu vardu.

Ta proga senatorius Per
cy dėkoja visiems, atsiun- 
tusiems telegramas, nes tai 
padėjo šį klausimą išspręsti 
teigiamai. Padėka taip pat 
priklauso dr. J. Stukui, I. 
Banaitienei, H. Kulbei’ ir 
kitiems.

Ta pačia proga R. Žyman
taitė supažindino šen. Percy 
ir su Balio Gajausko byla, 
prašydama jam pagelbėti. 
Senatorius Percy pažadėjo 
pasimatyme su sovietų am
basadorių A. Dobryninu tą 
klausimą būtinai iškelti se
kančią savaitę.

L.T.S. inf.
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Nuo Aldo Moro nužudymo iki pasikėsinimo prieš Voldemarą - Fantazijos 
ir tikrovė apie Italijos teroristus-Moro planas atskirti kompartijos viršūne 

nuo masių - Teroristų taktika reguliarioje kariuomenėje.

Italijos krikščionių demokratų 
šulo, kelis kartus buvusio ministe- 
ro pirmininko ir rimčiausio kandi
dato į prezidentus, Aldo Moro nu
žudymas susilaukė didoko atgar
sio visame pasaulyje. Net sovieti
nis Tass apie tai pranešė savo pi
liečiams, pastebėdamas, kad Mo
ro lavonas buvo rastas netoli krikš
čionių demokratų buveinės, nors 
iš tikro nuo radimo vietos visu blo 
ku arčiau iki kompartijos vyr. būs
tinės. Italijos kompartija nužudy
mą ir iš viso Raudonųjų Brigadų 
veiklą, nemažiau smerkia kaip 
krikdemai, nors dėlto ar teroras 
jai padeda ar kenkia, nebuvo vie
nos nuomonės. Tie, kurie aiškina 
kad padeda,nurodo, kad teroras 
verčia vienytis ir tuo pačiu kom
partiją priimti į vyriausybę. Tos 
pažiūros priešininkai teigia, kad 
pasipiktinusi italų tauta neužmirš 
kad teroristai vistiek yra komunis
tai, nors ir nepriklausą komparti
jai. Obe to, jie gavo ginklus ir ap
mokymą iš KGB, kas remiama fak
tu, kad kai kurie teroristai dažnai 
lankėsi Čekoslovakijoje. Tą faktą 
iškėlė Valstybės Sekretorius Van- 
ce neseniai buvęs Maskvoje. Ko
kios iš tikro yra nuotaikos - paro
dys artimiausi savivaldybių rinki
mai.

Apie padus teroristus žinoma 
tiek, kad jie yra susiorganizavę į 
du didesnius sambūrius: Raudo
nąsias Brigadas ir Ginkluotą Pro
letariato Branduolį, bei du mažes
nius: Fronto Liniją ir Trečią Orga
nizaciją. Šalia to dar yra smulkes
nių grupelių. Viso labo teroristų 
esą apie 1000, kuriuos reikalui 
esant slapsto ir duoda kitokią pa
galbą apie 10,000 šalininkų. Kiek 
daugiau žinių apie teroristų 
organizaciją suteikė tūlas Cristo- 
foro Piancone, kuris dalyvavo 
balandžio 11 d. Turino kalėjimo 
sargo nužudyme. Jis atsisakė bet 
ką pareikšti policijai, tačiau davė 
pasikalbėjimą Romos konservato
rių dienraščiui II Tempo (bent taip 
tas laikraštis teigia). Pagal tą šal
tinį vien Raudonosios Brigados 
turi 1,500 apmokytų teroristų, pa
dalinti į keturias kolonas Genevo- 
je, Milane, Turine ir Romoje.

Teroristai yra suskirstyti į auto
nomines celes pagal Argentinos 
pavyzdį ir nežino ką kitos celės da
ro. Nariai yra aprūpinti ginklais, 
automobiliais bei butais, ir gauna 
apie $4,000 į metus ‘algos’. Kiek
vienas ‘naujokas’ nuodugniai išti
riamas ir, prieš priimant, turi pa
daryti kokį nusikaltimą, pvz. pa
vogti automobilį. Rasti Raudonų
jų Brigadų aplinkraščiai ir instruk
cijos, tarp kitko, smulkiai moko,

Aldo Moro, italų krikščionių demokratų vadas, prieš pagro
bimą, parlamente.

kaip nariai turi gyventi, nuduoti 
kad kur nors tarnauja ir savo butą 
laikyti švariai su langų užuolaido
mis, kilimėliu prie durų nusivalyti 
kojom ir net gėlėmis ant balkonų. 
Toks tikslingumas nėra būdingas 
italams.

Iš kitos pusės - smurtas ir są
mokslai turi senas tradicijas italų 
politiniame gyvenime, yp'ač daug 
jų buvo XIX šimtmetyje. Kartu 
italai paprastai simpatizuoja ma
žoms grupėms, kurios kovoja 
prieš koruptų valstybės aparatą. 
Be to, teroras prieš visą bendruo
menę yra senas reiškinys Sicilijoje 
Sardinijoje ir Calabrijoje - iš ten 
yra pagarsėjusi ‘mafia’.

Reikia kartu pastebėti, kad šiuo 
metu faktinai veikia teroristų ant
roji generacija - pirmoji sėdi kalė
jimuose. Jei pirmoji buvo Baader 
-Meinhof gaujos Vokietijoje kopi
ja, naujoji karta yra daugiau susi- 
siejusi su darbininkija, o ne vien 
su nuobodžiaujančia vidutinės kla
sės inteligentija.

Moro nužudymas paaštrino ir 
klausimą, kaip elgtis su teroris
tais. Vyriausybė su kompartijos 
pritarimu nesileido į jokias dery
bas dėl jo paleidimo, kuo, atrodo, 
buvo pasipiktinusi ir jo šeima. Ar 
nebuvo verta išgelbėti jo gyvybę 
išmainant į kokį teroristą ar jų gru 
pę? Antra vertus, tokios derybos 
būtų smūgis policininkų ir teismų 
ištaigų tarnautojų moralei, kurių 
gyvybės kasdien yra išstatomos 
pavojui. Italijoje pasipiktinta JT 
gen. sekretoriaus Kurt Waldheim 
prašymu paleisti Moro, nes jis į te 
roristus kreipėsi kaip į kokios le
galios valdžios atstovus.

Koks gi buvo teroristų tikslas? 
Visų pirma įrodyti savo galią, o 
antra - iššaukti represijas ir lais
vės suvaržymus, kurie savo keliu 
vestų prie masinio nepasitenkini
mo. Tas antrasis tikslas nebuvo 
pasiektas nei Vokietijoje, nei Itali
joje. Ta proga įdomu pastebėti, 
kad Lietuvoje pereitų metų pabai
goje, išėjo Andriaus Bulotos ‘do
kumentinė apysaka’ - Limuzinas 
Nr. 4 - kuriame aprašomas And
riaus Bulotos, Aleksandro ^osy~ 
liaus ir Martyno Gudelio atenta- 

. tas prieš min. pirm, Volaemarą. 
A. Bulota yra miręs 1974 metais, 
kas reiškia, kad prireikė kelių me
tų knygai ‘aptvarkyti’ ir pridėti 
partijos istorijos institutų direkto
riaus R. Šarmaičio paryškinimą ir 
papildymą. Pagal tą: ‘Atsimini
mai padeda skaitytojui suvokti to
kio veiksmo ano meto sąlygomis

DIRVA

beprasmiškumą ir kartu atsklei
džia istorinę tiesą, padeda išsklai
dyti prasimanymus apie atentato 
rengimo motyvus ...’- Suprask, 
kad tai nebuvo komunistų darbas. 
Ir pats autorius anksčiau sutinka, 
kad teisūs yra komunistai, smer
kiantys teroristų veiksmus. Tai 
generalinė, oficiali linija. Ar ji pri
valoma ir KGB - kitas klausimas.

* * *

Grįžtant dar prie pačios Itali
jos ... Michael Ledeen, Washing- 
ton Review of Strategic and Inter- 
national Studies redaktorius, pa
skelbė įdomų straipsnį kairiųjų 
The New Republic (dar prieš Mo
ro nužudymą), kuriame paneigia 
amerikiečių žurnalistų įprastą tei
gimą, kad teroristai kovoja ir 
prieš krikdemus, ir prieš komunis
tus. Tiesa esanti tokia, kad iš 
3000 pasikėsinimų užregistruotų 
Italijos vidaus Reikalų Ministeri
joje nuo 1977 m. sausio mėnesio, 
tik du buvo nukreipti prieš komu
nistus. Raudonosios brigados no
ri krikdemus išnaikinti, o Italijos 
komunizmą ... atnaujinti.

Anot autoriaus, visi Italijos te
rorizmo aiškinimai amerikiečių 
laikraščių sekmadieniniuose prie
duose - kaip Mary McGrory, kad 
terorizmas yra rezultatas šimtme
čius užsitęsusių svetimųjų invazi
jų, ar Flora Lewis, kuri laiko tero
rizmą išsigimimo ženklu, ar 
Aaron Latham, kad terorizmas 
yra studentiškas sąjūdis niekados 
nepasieksiąs plačios visuomenės - 
faktinai neatitinka Italijos nūdie
nei realybei. O toji esanti tokia, 
kad tris dešimtmečius užsitęsu
siam krikdemų valdymui nesima
to jokios alternatyvos, o tas valdy
mas privedęs prie produkcijos 
kritimo, bedarbės padidėjimo ir 
20% infliacijos. Politiniai toji 
būklė privedė prie to, kad žodis 
‘nuosaikus’ virto pajuoka. Aldo 
Moro pastangomis kovo 16 d. ko
munistai pirmą kartą buvo forma
liai įjungti į vyriausybės bloką sei
me, sudarant vadinamą ‘progra
minę daugumą’. Mat Moro, kaip 
ir dauguma krikdemų, manė, kad 
jie nelaimės tiesiogiai susikirtę su 
komunistais ir už tat reikią jiems 
duoti ‘ploną valdžios salami rie
kę’. Moro aiškino savo bendra
darbiams, kad kompartijoje yra 
skilimas tarp jos tradiciniai revo
liucinės bazės ir pragmatinės va
dovybės. Tas skilimas dar dau
giau padidės, aiškino Moro, kai 
komunistai pritars antiteroro prog
ramai ir algų bei kainų kėlimo su
varžymams. Tai paaiškina, kodėl 
kaip tik teroristai Moro laikė savo 
priešu Nr. 1. * * *

Dar kalbant apie teroristus ... 
Vokietijoje pasirodė karo teoreti
ko Horst Afheld knyga (Verteidi- 
gung und Frieden, Hanser Verlag 
Muenchen, 29.80 DM), kurioje ra 
ginama teroristų grupių pavyz
džiu pertvarkyti visos Vakarų Vo
kietijos gynimą. Girdi, 10,000 
techniškų komandų, išskirstytų 
po visą kraštą, su bendru 340,000 
karių skaičiumi - naudodami 
nūdienius ginklus ir susižinojimo 
priemones - galėtų be atominių 
ginklų pagalbos sunaikinti visą 
20,000 tankų masę; kurią sovietai 
karo atveju mestų į Vokietiją, tai 
masei dar nepasiekus 40 kl. nuo 
sienos. Kai kurie kariai profesio
nalai žiūri į tokį pasiūlymą skeptiš
kai ne tiek techniškais, bet dvasi
niais sumetimais. Girdi, toks ko
vos būdas reikalauja tokios aukš
tos moralės, kurios iš normalių 
karių laukti negalima.

LŪŽIS PIETUOSE...
(Atkelta iš 1 psl.) 

’Ostpolitik’. Maskvai to tik 
ir reikėjo. Ji j Turkiją pa
siuntė savo gen. štabo vir
šininką maršalą Ogarkov, 
kuris pažadėjo ir ginklus 
tiekti ir kitaip bendrauti, 
'Įskaitant ir karinius reika
lus’. .. Turkijos minnisteris 
pirm. Ecevit aiškinasi, kad 
jis tuo nenorėjęs 'paspaus
ti’ amerikiečius, bet tik se
kąs kitų NATO kraštų pa
vyzdžiu, kurie visi stengia
si palaikyti su sovietais ge
rus santykius. Po to ir se
nato užs. reik, komisijos na
rys Frank Church (dem. 
Idaho) pareiškė per televi
zijos Face the Nation pro
gramą, kad ginklų embargo 
nedavė jokios naudos ir yra 
pana ikintinas. Dauguma 
stebėtojų yra pažiūros, kad 
Turkijos santykiai su JAV 
niekados nebus tokie geri, 
kaip buvo, o nuo glaudesnių 
santykių su sovietais ją ga
lės sulaikyti tik ... karinis 
perversmas. (Tai turint 
galvoje kyla klausimas, ko
dėl traukiami atsakomybėn 
kongresmanai gavę ’kyšių’ 
iš sąjungininko Pietų Korė
jos, tačiau visai nesudrau- 
džiami Įstatymo leidėjai, 
kurie pasiduoda Graikijos 
ar Izraelio ”lobby” Įtikinė- 
tojams?).

Kaip ten būtų, prisimi
nus sovietų veiklą Afrikoje, 
naujas lūžis Pietų fronte 
duos jiems progos naujom 
avantiūroms.

Ketvirtadienį, gegužės 11 
d. senato užsienio reikalų 
komisija 8 balsais prieš 4 
atsisakė leisti Turkijai 
tiekti ginklus.

SYRACUSE

VYČIAI SUVAŽIUOJA
Lietuvos Vyčių 65-tas sei

mas šiemet Įvyks rugpiūčio 
16-20 dienomis Hotel Syra
cuse, Syracuse, N. Y. Suva
žiavimą ruošia Syracuse vy
čių 140 kuopa. Suvažiavi
mo šūkis — ”Upstate in 
78 — Syracuse”.

Syracuse vyskupas Frank 
Harrison atlaikys uždary
mo šv. Mišias Nekalto Pra
sidėjimo katedroje rugpiū
čio 20 d. Numatyta, kad su 
juo koncelebruos arkivvsk. 
Charles Salatka iš Oklaho- 
ma City ir vysk. Vincentas 
Brizgys iš Chicagos.

Seimo metu vyks golfo 
turnyras ir ekskursija au
tobusu po Syracuse apylin
kes. Atidarymo mišios bus 
aukojamos šv. Stepono baž
nyčioje, klebono kun. Ber- 
nard Garstkos, Syracuse 
kuopos dvasios vadovo.

Syracuse meras Lee Alex- 
ander ir apskrities pareigū
nas John Mulroy kalbės sei
mo atidarymo priešpiečiuo
se. Civic Center patalpose 
organizuojamas linksmava- 
karis, kuriame dainuos bari
tonas kun. Robert Baltch, 
bus suvaidintas lietuviškas
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vaidinimas "Vargšas Te
das” ir šoks Lazdyno šokėjų 
grupė iš Rochesterio.

šeštadienį vakare bus 
banketas ir šokiai.

Vyčių tikslas — propa
guoti katalikų tikėjimo gi
lesni supratimą bei prakti
ką, ugdyti nariuose pilieti
nį pareigingumą ir vystyti 
meilę lietuvių kalbai bei pa
pročiams. 140 kuopa kviečia 
visus Į Syracuse su viltimi, 
kad bendravimas lietuvių su 
lietuviais nuolat tvirtės ir 
plėsis.

Norintieji smulkesnių in
formacijų apie seimą, pra
šomi kreiptis Į suvažiavimo 
pirmininką Frank Petraus
ką šiuo adresu: 201 Ben- 
nington Drive, Syracuse, 
New York 13205 (telef. —
315-492-0669).
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KAM TARNAUJA TERORAS?
žodis "teroras” yra kilęs 

iš lotyniškojo žodžio "ter- 
rere”, kas reiškia "gąsdin
ti”. Tad teroras ir reikštu 
nusakymą priemonės, kuri 
gąsdina. Tačiau, populia
riai, teroro sąvoka nusako 
smurto, prievartos asmens 
grobimo, žudymo veiksmus. 
Teroras yra individualus ir 
masinis. Masiniu teroru 
operuoja diktatūrinės vals
tybės, gindamosios nuo dik
tatūros priešininkų. Tokiu 
būdu atsirado politinės po
licijos diktatūrinėse valsty
bėse.

Individualus teroras pa
remtas ekstremistinių, fa
natiškų grupių noru paimti 
egzistuojančią teisę, vyk
dyti savo reformas smurto 
veiksmais, gąsdinti žmones 
kriminaliniais išsišokimais, 
suteikiant kriminalui idėji
nę priedangą, ideologinius 
siekius.

Individualus teroras ne
retai sutampa su masiniu, 
ką rodo nebereikalo pava
dinta būdingu "raudonoji 
brigada” vardu itališkoji 
teroristinė o r g a n izacija. 
Būdvardis "raudonoji” jun
gia italų teroristus su "rau
donąja" Sovietija.

Individualus teroras vyk
sta išimtinai demokratinėse 
valstybėse, nes čia jis turi 
sąlygas gyventi ir reikštis. 
Ir anglų rašytojas Anthonv 
Burgess tvirtina, kad de
mokratija, kaipo deklaraci
ja mažai ką reiškia, kol de
mokratinės šalies žmonės 
neįsisąmonina noro būti de
mokratinės šalies piliečiais. 
Šeima ir mokykla čia vaidi
na lemtingą vaidmenį. Kaip 
matome, amerikinė mokyk
la dabar yra sugriuvimo 
stadijoje.

Valstybinėje krašto poli
tikoje siautėja absoliutus 
nemoralumas, nes santykis 
su masinio teroro valstybė
mis toleruojamas, remiamas 
ekonominiais ir tariamai 
"kultūrinių mainų" santy
kiais.

Kodėl diktatūrinėse vals
tybėse nėra individualaus 
teroro? Jo nėra dėlto, kad 
valstybės teroras galingai 
nušalina individualų terorą 
ir užima jo pozicijas. Masi
nis valstybinis teroras yra 
n e p a 1 yginamai sunkesnis 
nusikaltimas prieš asmens 
teises ir humanizmą. Indi
vidualus teroras visad stovi 

vienoj gretoj su kriminaliz- 
mu, bet valstybinis masinis 
teroras teisinamas, netgi 
respektuojamas. Tik prisi
minkime sovietų vykdytas 
deportacijas, kurios buvo 
klasiškas kriminalistikos ir 
antihumanizmo pavyzdys !

Teroras paremtas nusi
kaltėlišku noru paimti teis
mo funkcijas į savo dispo
ziciją. Teroristinė organi
zacija nuteisia individus ir 
vykdo savo nuteisimą. Tai 
žmogaus grobimas, įkaitų 
grobimas, nužudymas, šie 
faktai žinomi nuo seniausių 
laikų. Valdančiųjų asmenų 
nužudymai, rūmų pervers
mų kraujas — visa tai buvo 
grupių, klikų, gaujų veiks
mai. Ekstremistinės gau
jos, (kaip "Raudonoji bri
gada" Italijoje), stengiasi 
rodytis ideologiniais jungi
niais, kurių veiksmai remia
mi teroro būdu. Tačiau, 
įžvelgus jų "darbo” meto
dus, jų siekius, jų slapsty
mąsi po klaidinančių pava
dinimų kaukėmis, žurnalis
tai jau pajėgia įžvelgti jų 
atramos punktus. Beveik 
visad teroristinės grupės 
yra veiklos įrankiai nepaly
ginamai didesnių grupių, 
kurios dargi ir neįžiūrimos 
santykio painiavoje. Plačiai 
kalbama apie PLO ektre- 
mistų grupę, kuri, kaip ge
rame detektyviniame roma
ne, viską vykdo gavusi slap
tingus įsakymus iš tolimos 
radijo stoties.

Tai gerai alegorija. Tero
ristinės grupės sėja nera
mumą taikos gyvenime ir 
ignoruoja velkančius įsta
tymus, demoralizuoja san
tvarką, gąsdina, skriaudžia 
ir žudo. Sustojus ties fak
tais galima padaryti išva
dą: kam reikalinga, kad de
mokratinių valstybių san
tvarką būtų nuolatos graso
ma ir demoralizuojama te
roro aktais? Kas yra teroro 
veiksmų inspiratorius, ku
ris, galutinėje išvadoje turi 
naudos iš visakeriopjo tero
ro?

Tai tas galingas fakto
rius, kuriam taikos nerei
kia. Tas galingas faktorius, 
kuris kiekvieną demokrati
ją smerkia, vadina ją iš
naudojimo institucija, pa- 
keistina "liaudies valsty
bės” forma.

Greta tos išvados supran
tami šiaip palaidos formos

Azijos valstybė, Afganis
tanas, išsidėstęs nepatogio
je žemdirbystei terenoje. 
Beveik 700,000 kvadratinių 
kilometrų valstybė, su 18 
milijonų gyventojų, yra iš
sidėsčiusi stepių, kalvų, ne
derlingos žemės plotuose. 
Keli nedideli miestai, sosti
nė Kabulas, nėra pramonin
gi, tad Afganistaną daug 
kas laiko ožkų ir aviu 
augintojų šalimi. Bran
gūs Afganistano kilimai 
(heratai) eksportuojami į 
rinktin i a u s i a s užsienio 
krautuves. Valstybės gy
ventojai nėra monogeniška 
masė, bet mišinys mums 
niekad negirdėtų genčių: 
kazilbašai, patai, aimakai, 
paštai, afganai, uzbekai, ta
džikai, hasarai ... 99G gy
ventoj ų mahometonai-suni- 
tai.

Toks idiliškas Afganista
no pristatymas, kaipo vie
nos tikybos aviganių pader
mių šalies, bus labai klai
dinantis pristatymas. Prieš 
porą šimtų metų Indijos ir 
Anglijos įtakų teritorija, 
pavirtusi valstybe, yra tar
pusavyje liepsnuojąs plotas. 
Tai nesibaigiantieji sukili
mai, sąmokslai, žudynės, 
kur valdantieji tikrai yra, 
pagal Azijos patarlę "kali
fai vienai valandai”. Emi- 
rai, šachai skirti atenta
tams. Visi trokšta valdžios, 
nori ją pasigriebti atentato 
keliu ir sulaukti savo galo 
sekančio sąmokslo siautu
lyje.

Išviršiniai nuo 1932 metų 
Afganistanas yra konstitu
cine monarchija. Įvestas 
privalomas pradžios moks
las, uždrausta vergija. Val
do valstybės taryba, kuri 
renkama žmonių. Aukštųjų 
rūmų narius (senatą) ski
ria karalius. Balsavimo tei
sę turi visi, sulaukę 20 me
tų amžiaus.

Toks yra gana patrauk
lus tikrai pažangios aziati- 
nės valstybės vaizdas. Tai 
idiliškas politinės korupci
jos graužiamos valstybės 
atvaizdas. Tai matome iš 
ankstesnių dešimtmečių, tai 
matome ir dabar; politinis 
perversmų ugniakalnis kun
kuliuoja, konstitucijos še
šėlyje vyksta visai nekon- 
stituciniai veiksmai.

1973 metais karaliaus 
Mohammedo Zahiro skirtas 
premjeras Mohammed Da- 
oud’as nuvertė savo karalių, 
kuris giminiškai buvo jo 
svainis. Daoudas apkaltino 
karaliaus režimą korupcija, 
nepotizmu, nesirūpi n i m u 
žmonių socialiniais ir eko
nominiais reikalais.

Neilgai valdė Daoudas. 
Šių metų gegužės pirmomis 
dienomis sostinės Kabulo 
radijas supažindino žmones 

įvairūs teroristų veiksmai, 
jų bombos ir šūviai. (rd)

RIMAS DAIGŪNAS

su nauja valdžia. Daoudas 
ir jo valdymo bendrininkai 
buvo išžudyti. Valdžion įsi
brovė mažai kraštui žino
mas pulkininkas Kadiras, 
kuris 1973 metais, kartu su 
Daoudu vertė karalių Zahi- 
rą iš sosto.

Palyginamai jaunas, 37 
metų amžiaus, Kadiras bu
vęs Afganistano oro pajėgų 
štabo viršininkas, dabar 
kaltina Daoudo vyriausybę 
tomis pat nuodėmėmis, kuo 
Daoudas kaltino karaliaus 
valdžią: korupcija ir nesu- 
rūpinimu krašto gerove.

Po Angolos ir Mozambiko 
susovietinimo, po Etiopijos 
praradimo Vakarų blokui, 
po keliolikos prosovietinių 
perversmų neryškiose Af
rikos sostinėse, laisvoji pa
saulio spauda su nuostabiu 
bukumu sutiko Afganistano 
valstybinį perversmą. Atro
do, tai eilinės ir ten tradici
nės varžybos dėl valdžios.

Taip nėra. Pulkininko 
Kadiro perversmas labai 
primena Etiopijos įvykius. 
Prosovietinės jėgos, kurios 
buvo ten rūpestingai stip

. (e«
SKIRPSTAS

Jaunosios kartos lietuviškas prusinimas — svarbus išeivijos 
priemonėm, spausdiniais, mokytojais. Uoliai lankom mokyklų 
priemonėm, spausdiniais, mokytojais. Uuoliai lankom mokyklų 
renginius, negailime paramos mokinių įvairiom išvykom. Tai 
doro tautos nario pareiga.

Švietimo Taryba išleido naujus lituanistinių mokyklų pro
gramas. L. Fondo finansuota 88 pusi, knyga teikia išsamias gai
res mūsų švietimui vykdyti — gali pasinaudoti ne tik mokyk
los. bot ir jaunų šeinių tėvai. Programos gana smulkiai detali
zuotos. teikiami pamokų planai atskirom klasėm, nurodomos 
temos ir nagrinėtini veikalai, autoriai. Tikybos pamokų plane 
Įtraukta ir L. K. Bažnyčios Kronika. Tautinio muzikinio lavi
nimo programa yra dviejų poskyrių: jaunesniem ir vyresniem 
mokiniam. Paskutinis skyrius — Tautiniai šokiai ir žaidimai — 
ypatingai daug nurodo konkrečių žaidimų bei šokių atskirom 
klasėm. Deja, nėra programos nemokantiem lietuviškai mokytis.

• Pedagoginiu ir metodiniu atžvilgiu programos paruoštos 
pakankamai nuosekliai ir rūpestingai. Be abejo, daugelis — nebe 
naujos, o vykdytos mokyklose gal būt nemaža metų. Naudinga, 
kad suteikiama gausiai konkrečių nurodymų ir pavyzdžių — 
tai bus pravartu mažiau patyrusiom mokytojam. Šiaip spaudi
nys švarus, korektūra gryna.

• Pastebėta ir viena kita klaida — Švietimo Tarybos lei
diny jų neturėtų būti.

9 pusi, rašoma: "Pamokos tęsiasi 30-40 minučių”. Pamokų 
gi niekas netęsia, jos nėra tąsus dalykus. Čia gi kalbama apie 
laiko trukmę. — tad — pamokos trunka, užtrunka, o ne tęsiasi, 
tartum guma.

Lietuvių kalbos programose vienur rašoma apie ištisinį sa
kini (26 pusi.), o kitur jau vientisinis sakinys (28, 36, 42). Tai 
nemaža painiava mokytojui ii- mokiniui, kad tas pats gramatinis 
dalykas dvejopai programoj nusakomas. Be abejo, čia tikrasis 
pavadinimas — vientisinis, o ištisinis visai ką kita reiškia.

Prie lietuviškų papročių, minint posakius Ačiū Dievui, Su
diev, Duok Dieve 69 pusi., praleistas net tinkamesnis už Ačiū 
Dievui, būtent, Dėkui Dievui (juk geriau tartina dėkoti, ne 
ačiuoti). Geografijos plane 57 pusi, minimi Suvalkijos ežerai. 
Suvalkija. Bet 26 pusi, jau yra Sūduva. Mokyklinėj programoj 
tokio mišrumo neturi būti. Čia ne koks smulkus vietovardis, o 
viso krašto vardas, tai jau stambi yda nebe vienaip žymėti.

• Labiausiai pasigendam lit. mokyklų programose — kny
gynėlių. Įrašytas čia tik Šv. Tarybos knygyno adresas Chicagoj 
(mokytojam žinotinas). Iš kur pamokų darbui sems savo skai
tybą mokinys? Be mokyklos knygynėlio tie visi programų! vei
kalai ir autoriai liks pakibę padebesiuos.. . Būtinas ne tik kny
gynėlis, bet ir smulkus planas, kaip vaisingiausiai moksleivis 
galėtų juo naudotis, taip pat, koki vaidmenį čia turi atlikti 
mokytojas?

rinamos Maskvos ambasadų 
globa, išeina į perversmų 
arena po kilniais, laisvam 
pasauliui suprantamais šū
kiais: žmonės sukilo prieš 
diktatūrą! Taip Etiopijoje 
rovė iš sosto Negusą. Taip 
Afganistane nušalino Daou- 
dą.

Savo laiku Daoudas flir
tavo su Maskva, ketino da
ryti multimilijonius ginklų 
užsakymus. Vėliau atsisuko 
nuo Maskvos. Tačiau, flirto 
periode Maskva suskubo 
įsteigti krašte komunistinį 
sąjūdį, būdingu maskavi
mosi pavadinimu "Masės". 
Tos masės, aišku, buvo pro
komunistinės masės. Pulki
ninkas Kadiras, valstybinių 
perversmų žinovas, kaip 
Lietuvoje generolas Vit
kauskas, surado kelią į tas 
"mases”, buvo Maskvos 
adoptuotas ir, kaip naudin
ga iškamša, pastatytas slap
to sąjūdžio priekyje.

Jam pavyko pakartoti 
Etiopijos įvykius Afganis
tano sostinėje. Kraujo, aiš
ku, stokos nebuvo. Judėjo 
sovietinės gamybos tankai. 
Gatvėse gulėjo lavonai. Bet

(Nukelta į 4 psl.)
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Diplomatijos paraštėje (55) Vadovas Sidzikauskas

Liaudies seimo komedija
Pagal Maskvos planą lie

tuvių tautos „laisvai” iš
rinktas „Liaudies Seimas” 
turėjo pakeisti Lietuvos 
konstituciją, paversti Lie
tuvą socialistine tarybų res
publika ir prašyti aukščiau
siojo Rusijos sovieto tą res
publiką priimti į Sovietų 
Sąjungą. Speciali „Liaudies 
Seimo” delegacija turėjo 
nuvykti į Maskvą ir tą 
„prašymo” farsą suvaidinti.

Rinkimai į „Liaudies Sei
mą” buvo paskirti 1940 m. 
liepos 15-16 d.d. Buvo gra
sinama, kad visi piliečiai 
privalo „rinkimuose” daly
vauti, kad bus įvesta griež
ta balsavusiųjų kontrolė ir 
balsavimo faktas atžymėtas 
pasuose. Prieš "rinkimus”, 
liepos 12 d. buvo masiniai 
suimti lietuviai inteligen
tai, daugumoje buvę laik
raščių redaktoriai ir kores
pondentai, taigi asmenys, 
kurie galėjo daryti įtakos 
visuomenės opinijos forma
vimui, jeigu apie visuome
nės opiniją tuo metu iš viso 
būtų buvę galima kalbėti. 
Kad vadinamasis "Liaudies 
Seimas” buvo renkamas 
konstitucijai ir iš viso tei
siniam Lietuvos statusui 
pakeisti, apie tai ne tik ne
buvo skelbiama, bet ir buvo 
griežtai uždrausta apie tai 
užsiminti, tačiau sklido spė
liojimai, kad blogiausiu at
veju Lietuvai būsią suteik
tas Išorinės Mongolijos sta
tusas. Po "rinkimų” jau bu
vo nesivaržoma kalbėti ir 
apie Tarybinės, į Sovietų 
Sąjungą įjungtos, respubli
kos statusą. Kandidatai į 
„Liaudies Seimą” buvo 
kompartijos parinkti ir 
Maskvos emisaro Lietuvai 
Dekanozovo persijoti. Ne
žiūrint viso spaudimo, žmo
nės, ypač kaimiečiai nėjo 
balsuoti. Pav. Vilkaviškio: 
rinkiminėj apygardoj, pagal 
mano iš vieno iš tos apygar
dos rinkiminės komisijos 
nario dar Lietuvoje gautas 
autentiškas žinias, balsavo 
tik 17%, o ir jų paduotų 
kortelių didesnioji dalis bu
vo niekinė.

Išrinktųjų į „Liaudies 
Seimą” tarpe buvo ir Kau
no miesto burmistras dr. 
Antanas Garmus. Jis sakėsi 
buvęs įrašytas į kandidatų 
sąrašus neatsiklausus jo 
sutikimo. „Seimo” susirin
kimo išvakarėse mane pa
sikvietė Aukštojoje Pane
munėje gyvenęs gen. My
kolas Velykis, sakydamas, 
kad su manim norįs pasima
tyti dr. A. Garmus. Jo be- 
laukian, gen. Velykis dėstė 
man savo strateginius ry
šium su prasidėjusiu euro
piniu karu samprotavimus, 
sakėsi gavęs žinią, kad prie 
Suvalkų su 50,000 karių da
liniu stovįs gen. Povilas 
Plechavičius, kuris ruošiasi 
užimti pietų Suvalkiją iki 
Šešupės, nes buvo gandų, 
kad tą Lietuvos žemių plotą 

buvo sau išsiderėjusi Vo
kietija. Kai atėjo dr. A. 
Garmus, kalbėjomės tryse; 
aš padariau išsamią to meto 
tarptautinės padėties ir so
vietinių kėslų į Lietuvą ap
žvalgą, pridūriau savo sam
protavimus kas laimės karą 
ir patariau dr. Garmui jokiu 
būdu nebalsuoti už Lietuvos 
konstitucijos pakeitimą ir 
Lietuvos nepriklausomybės 
panaikinimą, kad ir tuo pa
grindu, jog ne tiems reika
lams spręsti „Liaudies Sei
mas” buvo išrinktas. Tokia 
jo laikysena, sakiau aš, ga
li turėti įtakos ir kitiems 
„seimo” nariams, panašiai 
kaip ir jis, taktiniais sume
timais, įrašytiems į kandi
datų sąrašą. Jei paaiškėtų, 
kad esamose sąlygose taip 
pasielgti būtų negalima, 
nuo balsavimo susilaikyti 
ar, dar geriau, posėdyje iš 
viso nedalyvauti.

„Liaudies Seimui” susi
rinkus posėdžio liepos mėn. 
22 d. buvo akivaizdu, kad 
mano pasiūlytoji demons
tracija praktiškai buvo ne
įmanoma. Balsavimas buvo 
chaotinis, rankas kėlė kas 
tik norėjo, su salėje buvu
siais sovietinės įgulos ka
riais imtinai, balsų niekas 
neskaitė. Dr. A. Garmus 
buvo ir paliko Lietuvai išti
kimas, ir kai 1944 metais 
sovietų kariuomenė antru 
kartu veržėsi į Lietuva, pa
sitraukė į Vakarus. 1955 m. 
jis mirė Chicagoje. Mūsų 
konspiracijos NKVD nesu
sekė.

Kalbėdamas apie "Liau
dies Seimo” liepos 22 d. po
sėdį negaliu susilaikyti ne
suminėjęs vieno komiško 
momento, būdingo visai tą 
dieną suvaidintai komedi
jai. Pagal Maskvos režisū
rą visų trijų Baltijos vals
tybių sostinėse veiksmai 
turėjo būti sinchronizuoti 
tiek turinio, tiek laiko pras
me. Maskvoj surašytas 
„libretto” paskutiniu mo
mentu lėktuvu buvo pasiųs
tas į Taliną, Rygą ir Kauną. 
Nežiūrint viso Maskvos re
žisūros tobulumo, "Liaudies 
Seimų” nutarimo tekstai į 
Kauną buvo pristatyti kiek 
suvėluotai, kas labai suner
vino vietinius „režisorius” 
ir sukėlė susirūpinimo Kau
no teatro vaidinimų salėje 

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

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

susirinkusiems ir belau
kiantiems komunistams ir 
iššaukė skanią šypseną ki
tiems.

Okupuotos Lietuvos suso- 
vietinimas vyko greitu tem
pu. Paleckio vyriausybė nu
tarė nacionalizuoti visus 
bankus ir visas didesniąsias 
įmones bei bendroves, taip 
pat ir namus, nedarant jo
kių išimčių ir užsieninėms. 
Aš buvau paliktas Shcll 
bendrovės direktorium, kad 
kartu su komisaru Tuve 
pravesčiau jos nacionaliza
ciją, atseit surašyti turtą ir 
po visą Lietuvą išmėtyta 
inventorių. Sovietams ypač 
rūpėjo kiek galint greičiau 
Lietuvoje įvesti rusiškąją 
valiutą, perimti Lietuvos 
sienų sargybą ir panaikin
ti mažojo pasienio susisieki
mą, kuris, jų sakymu, bu
vęs „tikras jomarkas” (na- 
stojaščaja jarmarka). Tiem 
Maskvos užmojams prieši
nosi V. Krėvė-Mickevičius 
ir ypač finansų ministeris 
E. Galvanauskas, o pagal 
Maskvos planą, „dėl svieto 
akių”, visos permainos tu
rėjo vykti patiems lietu
viams prašant, todėl netru
kus buvo iš pareigu atleis
tas Galvanauskas. Kiek il
giau išsilaikė prof. Krėvė, 
kuris važinėjo į Maskvą, 
veltui stengėsi perkalbėti 
Molotovą. Lietuvoje buvo 
jaučiama, kaip grėsmingai 
palaipsniui vakaruose lei
džiasi geležinė uždanga.

Neatsimenu kurią spalio 
mėn. dieną mudu su žmona 
nuėjova į teatrą, į operą 
„Ramusis Donas”, dainavo 
Kipras Petrauskas. Liūde
sys apėmė matant, kaip su 
raudona vėliava po sceną 
švaistėsi mūsų mielas Kip
ras, „kėlė revoliuciją”. Bet, 
gal dar labiau mus nustebi
no teatro publika, kurioje 
beveik nesimatė pažįstamų 
veidų, o pirma būdavo sun
ku sutikti „nepažįstamą”. 
Pertraukos metu nuėję į 
foyer stebėjova ten, ratu 
vaikščiojančius, žiūrovus. 
Prie mudviejų priėjo Justas 
Paleckis, paklausė kaip lai
komės, kokios yra žmonių 
nuotaikos ir ar jis galėtu 
mums kuo nors padėti. Aš 
jam mandagiai padėkojau, 
ir atsakiau, kad tuo tarpu 
neesu reikalingas pagalbos,

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

Kainos Žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

PRO AFGANISTANO UGNIKALNĮ
(Atkelta iš 3 psl.) 
kreips dėmesį į tokiąkas

„smulkmeną”! Laisvas pa
saulis sutinka, kad be krau
jo ir sovietinių tankų tal
kos korupcinės diktatūros 
nenuversi. Laisvoje pasau
lio spauda spausdina nau
jienas apie Afganistano 
perversmą nežymiose vieto
se. Premjero Begino vizitai 
Amerikos miestuose lipo i 
ryškesnes informacines vie
tas. Ir visai nežymi buvo 
naujiena, kad Maskva pir
moji pripažino pulkininko 
Kadiro perversminj režimą.

Dabar prieš promaskvini 
režimą sudėtingas uždavi
nys: įtikinti 18 milijonų 
kad nauja „kariniai revo
liucinė krašto taryba” neke
tina liesti religinių klausi
mų. Kad naujas režimas te
sirūpins „atstatyti teisin
gumą, panaikinti išnaudo
jimą ir korupcija”.

Aišku, režiminės kilpos 
ant žmonių kaklo iš karto 
nesuverš. Kilpa bus sutrau
kiama palaipsniui. Visų pir
ma veiks turtų nacionaliza
cija ir „liaudies priešo” ti
tulo įpilietinimas. Savaime 
suprantama, kad SSSR am
basados Kabule etatai bus 

nes savo tarnyba „Lietūky
je” esu visai patenkintas. 
Mane nustebino šis Palec
kio mostas.

(Bus daugiau)

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

Už CERTIFIKATUS MOKAME: 
7%% — 6 metų su SI,000, minimum. 
7 ’/j % — 4 metų su $1,000, minimum. 
6 % % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6!/i% — 1 metų sų. $1,000, minimum.

aini

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

SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY F.S.L.IZ'.

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

Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., FrL, 9-5; Sat., 9-1; Clond Ved.

Juoftas Gribauskas, vedėjas
M* 

skubomis dešimteriopai pa
didinti, Afganistano kariuo
menėje privis sovietinių 
"patarėjų”, administracijoj 
atsiras sovietinių "žinovų”. 
Afganistanas atsisakys sa
vo tradicinio neutralumo 
užsienio politikoje ir, pa
lengva, pasidarys Maskvos 
satelitu.

Tokiu būdu Maskva ištie
sė savo strateginę ranką į 
tas teritorijas, kur tariamai 
tebeviešpatauja angliškai - 
vakarietiška įtaka. Toje te
ritorijoje s u s i k r yžiuoja 
SSSR, Raudonosios Kinijos, 
Pakistano ir Irano intere
sai. Daoudas nesuskubo 
baigti flirto su Irano šachu, 
su Saudi Arabijos karaliu
mi. Pulkininko Kadiro pro
sovietinis perversmas pa
statė Afganistaną į Etiopi
jos poziciją: tai neviešas 
sovietinis satelitas.

\VANTED JOURNEYMEN 
OR IST CLASS SKILLED 

DIEMAKERS
Mušt be able to sėt up woik frc.ro 
biue print & close tolerance. and 

DIE REPAIRMEN
Mušt be experienced on progressivc 
dies. Excellent vvages and all coni- 
pany paid benefits.

GRANT INDUSTRIES
33415 Groesbeck

Frasier, Mich. 48024 
313-293-7201

(19-25)

WANTED EXPER1ENCED
UPHOLSTERERS 

SEWERS
LAMINATION FABRICATOR

FRAME ASSEMBLERS
and

FABRIC CUTTERS
st shift. Good working conditions.
GRANDEUR FURNITURE 

INDUSTRIES INC.
5555 DRY FORK RD. 
CLEVES, OHIO 45002 

513-367-0246
(17-201
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MOTINA V. KAVALIŪNAS

Niekad ir niekur .ji ne
buvo tokia laiminga, kaip 
danguje. Ir veidas jos 
niekad nespindėjo tokia 
džiaugsmo šviesa, kaip 
vaikščiojant po rojaus soda 
ir klausant paukščių čiulbė
jimo nuo ryto ligi vakaro.

Labiausiai ji mėgdavo 
klausytis lakštingalų suoki
mo, kuris prasidėdavo sau
lei leidžiantis ir nenutilda
mas skambėdavo iki aušros 
— kada kalnų viršūnės pra
dėdavo švisti ir užsidegda
vo vaivorykštinėmis saulė
tekio spalvomis.

Atsisėsdavo ji tada prie 
upelio, viską užmiršdavo ir 
tik klausydavo ir klausyda
vo. Kartais net ašaros im
davo jos veidais riedėti — 
toks tas lakštingalų čiulbė
jimas jai būdavo gražus.

Ir visi gerai žinojo — ta
da tu jos nei kalbink, nei ko 
klausk. Vistiek ji tavęs ne
girdės ir neatsakys. Tada 
net ir pats Dievas, eidamas 
pasivaikščioti rojaus sodu, 
prie jos nesustodavo ir ne
pašnekindavo. ^Tesiklauso 
nekliudama”. pamanydavo 
ii* nueidavo tolyn.

Prisimindavo ji tada ir 
savo dienas žemėje — mažą 

KALBOS VARGAI
T. KLYGA

Atidumas savos kalbos 
išraiškai, jautrumas žodžių 
tikslumui liudija asmeninės 
išminties gajumą, dvasinę 
kultūrą. Tik sustabarėjęs 
protas nesistengia tiksliai 
ir aiškiai išsireikšti, o ten
kinasi bet kokia kalba. Be 
to. žodžių tinkamas pavar
tojimas padeda išvengt ne
reikalingų ginčų, nesusipra
timų, O sąvokų sujaukimas 
apsunkina tarpusavio susi
žinojimą.

Pvz. savo spaudoj ir šne
koj dažnai pervien sumai- 
šom gana skirtingas sąvo
kas: sykiu arba kartu ir — 
drauge. Pirmieji du prie
veiksmiai nusako tiktai lai
ką. o tregiasis jau vietą.. 
Jei sakysim: Jie išvyko 
atostogų kartu — dar ne
reiškia, kad išvyko drauge, 
t. y. vienu lėktuvu, automo
biliu. Ypač ryškus pavyzdys 
štai: Visos mokyklos baigia 
kartu mokslą, — tuo pačiu 
laiku, bet atskirose vietose, 
ne drauge.

Panašiai painiavą darom g 
ir su plonas — laibas. Jau | 
dažniausiai visur girdim tik Į 
plonas, nors klaidingai: au- | 
dėklas, liemuo, lazda, me- Ę 
dis ... Iš tiesų plonas, plo
na. — aptaria tik plokščią Š 
daiktą: popieris, drobė, len
ta, knyga. O apvalas daik
tas nusakomas būdvardžiu 
laibas, laiba: blauzda, ąžuo
las, virvė, pagalys ...

pirkelę prie krūmais apau
gusio upelio kranto ir lakš
tingalas. Ir tenai jos gra
žiai čiulbėdavo, tik nebuvo 
kada klausytis. Vis bėk, vis 
skubėk nuo vieno darbo nrie 
kito. Ir kiek to vargo, kiek 
to visko tenai buvo!

Argi gali palyginti tenai 
ir čia, rojuje? Ir grįžti da
bar tenai būtų baisu, nors 
ir prisimena, kad mirdama 
dar norėjusi kiek likti ir 
paauginti savo kūdiki, kuri 
paliko lopšely.

Eina kartą Dievas, kaip 
ir visada tuo pačiu laiku, 
kai pradeda čiulbėti lakš
tingalos, ir tuo taku, kur 
ji visada sėdi prie alyvų 
krūmo ir klauso. Ir žiūri — 
jos nėra. ”Kur gi galėtų 
būti ?” — pamano ir žengia 
toliau.

Pasuka i sodo vidurį, to
liau nuo upelio, kur visiška 
tyla ir ramybė — jokio gar
so, jokio, net ir mažiausio, 
vėjelio sušiurenimo. Ir gir
di — lyg kas dejuoja ir 
skundžiasi. Pakelia akis ir 
mato — atbėga ji susirūpi
nusiu veidu ir ašarotom 
akim. Ir kalba dar net ne
priėjusi :

— Viešpatie, aš tavęs ieš
kojau.

— O kas?
— Mano kūdikis, mano 

kūdikis ...
— Kur?
— Ant žemės, Viešpatie.
— žinau, žinau.
— Bet jis verkia. Ir nie

kas jo nepasupa, nenurami
na. Kur tik einu, nieko ne
matau ir nieko negirdžiu, 
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I 1978 METU DIRVOS NOVELĖS 
KONKURSAS

TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 
temą, turinį ir pobūdi patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui Įteikti data: 1978 metų 
birželio 15 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės 
Konkursas. P. O. Box 03206, Cleveland, Ohio 44103.

š PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašo
mi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant 
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su 
autoriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono nume
riu. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažy
mėta: nelaimėjus — neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui bus įteikta 600 dole
rių premija. Konkurso skelbėjas turi teisę premi
juotąją novelę be papildomo atlyginimo spausdinti 
Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Auto
rius gali premijuotąją novelę spausdinti antruoju 
leidimu.

NEPREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų au
toriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui 
atskirai sutartomis sąlygomis.

JURY KOMISIJA paprasta balsų dauguma sprendžia, kas 
premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti. Jeigu 
komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė 
nepremijuotina, premija tais metais neskiriama ir 
perkeliama į ateinančius metus.

Mocenatas — SIMAS KAŠELIONIS.
HIHHIUUIIIIUIIilIlIlIlIlIlIlilIlIlIlIlIlHIIIIHIHHIIIIIIIHIIIIIIIIIIimillHHIIIIIIIIIIIIIIIIIII

tik jį. Leisk man, Viešpa
tie, grįžti į žemę.

— Į žemę? Grįžti į že
mą — nustemba Dievas.

— Į žemę, Viešpatie, — 
šluostosi ašaras. — Tenai 
mano kūdikis . . . Paliktas 
vienas ir verkia. Ir niekas 
jo nepasupa, nenuramina. O 
kokia aš nelaiminga, kokia 
nelaiminga!..

— Nelaiminga? Danguje 
ir nelaiminga ? — su gailes
čiu, bet lyg kiek nepaten
kintas sako Dievas.

— Aš niekur nebūsiu lai
minga, girdėdama verkiant 
savo kūdikį. Leisk mane, 
Viešpatie ...

— Eik, bet žinok — turė
si antrąkart mirti.

— Tai kas, Viešpatie, bet 
mano kūdikiui bus lengviau. 
— nušvitusiu veidu skubė
dama į žemę sako motina.

DAIL. MIKAS ŠILEIKIS 
PASKYRĖ $5000 DAILĖS 

PREMIJOMS
Čiurlionio Galerijos, Ine. 

Direktorių Tarybos posėdy
je (IV. 25) dail. Mikas Ši
leikis pranešė, kad mirusios 
žmonos atminimui jis įneša 
į galerijos Premijų Fondą 
$5000. Iš tos sumos kasmet 
turi būti skiriama $500 pre
mija už tapybą, skulptūrą 
ar grafiką galerijos ruošia
mose dailės parodose, šių 
premijų tikslus dail. Šileikis 
taip nusakė: paremti Čiur
lionio Galerijos, Ine. kultū
rinę veiklą ir paskatinti mū
sų dailininkus kurti bei 
augti nepelningame jų pa
šaukime. Premijas skirda

sII
s i i
I=
I
ii

mi

Vytautas Ignas — Pavasaris (lino raižinys 19”x30”, 1978). Iš 
jo darbų parodos, kuri atidaroma Čiurlionio Galerijoje, Jaunimo 
Centre. Chicagoje, gegužės 20 d. 7 vai. vak. Į atidarymą atvyksta 
pats dailininkas. Paroda truks iki gegužės 28 d. Rengia Korp! 
Gintaras.

ma galerija gali nurodyti 
dailininkams tautines ir ki
tokias temas, ypač dailės 
parodose, ruošiamose Vasa
rio 16-osios proga.

Dail. Mikas Šileikis yra 
vienas iš Čiurlionio Galeri
jos, Ine. steigėjų ir pirma
sis jos direktorius-adminis- 
tratorius. Dabar jis yra ga
lerijos vicepirmininkas me

NAUJOS 
KNYGOS

• Anatolijus Kairys. PO 
DAMOKLIO KARDU. Drau
go premijuotas romanas. 
Lietuviškos knygos klubo 
leidinys, 224 psl., kaina 5 
dol. Aplankas Z. Sodeikie- 
nės. Spausdino Draugo 
spaustuvė.

Š. M. BIRŽELIO MĖN. Iš SPAUDOS IŠEINA
monografija 

GENEROLAS
POVILAS PLECHAVIČIUS

Knyga 300 psl., gausiai iliustruota, kietais viršeliais 
su aplanku.

Kaina — $9.00.
Užsakymus siųsti: KARYS

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, N. Y. 11207

no reikalams.
Galerijos Direktorių Ta

ryba reiškia pagarbą darbš
čia jam dailininkui ir taria 
jam širdingą dėkui.

Dail. M. šileikio 85 m. 
amžiaus sukakčiai atžymė
ti, Čiurlionio Galerija, Ine., 
ruošia apžvalginę jo darbų 
parodą š. m, spalio mėn.

• Jurgis Gliaudą. NAR
SA GYVENTI. Romanas. 
312 psl. Kaina 6 dol. Išleido 
Lietuviškos knygos klubas. 
Viršelis Vilijos Eivaitės. 
Spaudė Draugo spaustuvė.

• St. Casimir — anglų 
kalba parašyta kun. A. Con- 
tons - Kontauto, Lietuvos 
Vyčių išleista 1958 m. 
14,000 tiražu. Dabar per
spausdinta 5,000 tiražu. 48 
psl. Iliustruota. Gaunama iš 
Knights of Lithuania, 351 
Highland Blvd., Brooklyn,
N. Y. 11207. Kaina $1.00 su 
persiuntimu. Užsakant 10 
ar daugiau — pusė kainos.



Nr. 20 — 6 DIRVA 1978 m. gegužės 18 d.

■ laiškai Dirvai
NESUKULKIM SAVOS 
KRŪTINĖS NUOSAVU 

KUMŠČIU
Kaip žinot, mūsų laikais 

visokių psichinių išpuolių, 
ligų tyko žmogų už kiekvie
no kampo. Išeivija, augme
nija labai negiliomis šakni
mis, visokioms ligoms, vi
saip paklusni.

Jau keletas metų ėmėm 
kulti nuosavu kumščiu, nuo
savą krūtinę: mes nusikal
tėliai, mes šaudytojai! Dar 
kiečiau pradėjom kulti krū
tinę, kai lyg iš giedro dan
gaus, angelų sparnais pri
laikomas, nusileido neregė
tai didelis poetas pranašas. 
Prie jo metėsi kaip musės 
prie medaus išeivijos poe
tai, rusvi ir šviesiai raudo
ni, vadinami pažangieji ir 
nežinantieji kur juos dievai 
veda. Grūdomės j sales iš
klausyti poeto — pranašo, 
kiekvieną žodį vėrėm kaip 
gintaro karolius ir stabmel
džio aistra nešiojam po 
kaklu.

Kaipgi nenešiosi poeto — 
pranašo iš už geležinės tik
rų tikriausių žodžių ... kai 
jis žydų leidžiamam pogrin
džio laikraštyje gryna rusų 
kalba pareiškė: lietuviai tu
rės nuplauti nuo savo sąži
nės žydų kraują. Ir ne pa
vienis lietuvis, Jonas ar Jo- 
hann, bet visa lietuvių tau
ta praliejo nekaltų žmonių 
kraują.

Ir visiems, salėse ir už- 
peckyje beveik nemokšiška 
kitaip manyti, nes taip pa
sakė iš giedro dangaus nu
kritęs poetas — pranašas.

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

Taip tvirtina ir kai kurie 
mūsų poetai ir pranašai, la
bai gerai nusimaną lietuvių 
tautos sąžinės reikaluose.

Kaip sustyguotam orkes
tre, vienas Kanados savait
raštis metėsi spausdinti Iz- 
raelin nukakusių Lietuvos 
žydų raštus. Tegu tai būna 
gerai, tegu tai būna gražu.

Mane kiek nustebino Vy
tautas Meškauskas, apdai
rus savo politiniuose ko
mentaruose. Dirvoj, Nr. 18 
„Lietuviai ir žydai’’, mūsų 
ir žydų reikalų svarstymo 
atveju Vytautas Meškaus
kas nori paklupdyti lietuvių 
tautą ir muštis Į krūtinę, 
rašydamas: „Bet besijaučią 
atstovaują visai lietuvių 
tautai galėtų pasekti ir Wil- 
ly Brandt pavyzdžiu, kuris 
asmeniškai niekuo dėtas, 
būdamas kancleris atsiklau
pė prieš nacių aukų pamink
lą Varšuvoje .. .„

Šitokį Vytauto Meškaus
ko pareiškimą noriu nors 
trumpai panagrinėti. Visas 
žydų, lietuvių ir apskritai 
žydų kančių, žudymu klau
simas suriestas tik i žydus. 
Dar prieš Hitlerį Ukrainoj 
badu, kulkomis buvo išnai
kinta per 8 milijonai ukrai
niečių. Tarp kitko, tuo metu 
Maskvos - Kremliaus viršū
nę, su Trockiu priešakyje, 
sudarė penki šeštadaliai žy
dų. šita tiesa tikra kaip 
ašara. Bet jos nekelia visa
galė Amerikos spauda, TV, 
radijas, jos laimingu suta
pimu visa tai garbingai 
tvarko Trockio tautiečiai. 
Eikim toliau. Darbo, gele

žinkelių, stovyklų — gula
gų tinklą nuosekliai tvarkė 
broliai Koganovičiai. Jų se
suo ilgą laiką buvo Stalino 
asmeninė sekretorė. Mes 
palietėm dabar nutylimą 
žydų gabumus, j u organiza
cinį genijų Kremliuje (kol 
įtūžusi, išsimokslinusi rusų 
tauta ėmė praktikuoti ru- 
sicizmo-šovinizmo politiką 
ir . . . antisemitizmą).

Labai įdomus ir būtinas 
svarstyti Kievo turtingo 
žydo Aleksandravo vaidmuo 
steigiant koncentr a c i j o s 
stovyklas. Gal derėtų pra
dėti nuo pirmapradžių šal
tinių. Ne naciai, Hitleris ar 
SS išrado masines žudynes, 
(tegu Sibiro taigose pama
žu darbu ir sąlygomis žudy
dama ir dabar) bet Didžio
ji Tėvynė Rusija — sovie
tinis komunizmas. Hitleris 
tik buvo blogas pasekėjas.

Man gerai žinoma kas su
darė NKVD vadovybę Lie
tuvoje 1940-41. Kas buvo 
Vidaus Reikalų komisaras? 
Tik ne A. Guzevičius ... 
Kas buvo neva pavaduoto
jas Gladkov? Kas buvo By- 
kov, Beri jos dešiniosios ran
kos sūnus? Kas buvo įsitai
sęs NKVD tardymo kamba
riuose dvigubas sienas ir 
kraujo nutekėjimo latakus? 
Ką veikė tardytojas, (vyr. 
t a r d y tojas!) Rozanskis, 
Finkelšteinas ir merginos 
ne lietuviškomis pavardė
mis?.. Kiek lietuvių iš tų 
kambarių, su latakais, dvi
gubomis sienomis, išliko 
stebuklu gyvi, sulaužytais 
šonkauliais, kurti, suluo
šinti?

Jeigu klaupsis pirmieji 
nusikaltėliai, jeigu klaupsis 
jėgos, kurios lėmė globali
nę politiką su spauda, ban
kais, ginklais, politbiurais, 
centraliniais komitetais ... 
sukėlę ir sovietinį komuniz
mą ir vokišką nacizmą, tada 
ir mes, lietuvių tauta, atsi- 
klaupsim ... prie Sibiro 
stovyklų durų, prie trauki
nių, perkimštų gimdančių 
motinų, išmetamų užtroš- 
kusių kūdikių, atsiklaupsim 
ir prie nacių stovyklų, atsi
klaupsim prie aikščių, kur 
guli motinų neatpažinti par
tizanai, atsiklaupsim prie 
Praveniškių, Katvno, prie 
tų .. . kurie ne už ginklų 
prekybą, ne už bankų pelną, 
ne už parazitinę gerovę mi
rė — žuvo, bet už laisvę, 
žmogaus garbę, tautos bū
dą, nepriklausomybę, už 
žmoniškumą.

Kyla klausimas, kodėl da
bar taip, beveik paranojiš
kai, suskato pulti lietuvius 
Izraelin gražiai nukeliavę 
mūsų žydai ? Kodėl toks 
garbus, Lietuvoj mokslus 
įgijęs, daktaras J. F. Levin, 
tomus prirašęs ir gerų ir 
ne visai gerų raštų lietuvių 
adresu, staiga atskubėjo į 
Torontą, į Baltistikos savai
tę? Ir M. Friedman ir F. B. 
Ashkenas? Kaip būtų buvę 
miela juos matyti, išgirsti 
prieš tris dešimtis metų, 
pav. apie lavonus miestelių 
aikštėse, kad būtų apie tai 

rašę The New York Times, 
Washington Post, visu bal
su kalbėję Levin, tautiečių 
valdomos CBS, NBC, ABC 
TV ir radijo stotys. Kiek 
faktų, knygų parašė milži
niškas leidyklas valdantie
ji ashken, levin, friedman? 
apie lietuvių žudymą?

Kodėl nepakalbėti apie 
tai Baltistikos savaitėje?

Globalinis reikalas. Ame
rika kovoja išlikimo kovą. 
Jeigu Amerika ištvers liki- 
minėj kovoj, išliks ir Izrae
lis ir lietuvių tauta ir dar 
kai kas . .. išliks žmogus 
laisvas, ar jis bus tokios ar 
kitokios tautos.

Leiskit būti atviram. Kai 
arabų galybė, su alyva, 
ypatingai su pinigų maišais 
ima grūmoti pasaulinei jė
gai, kuri ir gero ir blogo 
pridarė ir daro, tada ... 
svarstykim lietuvių tautos 
sąžinės švarumą.

Atleiskit, už šios rupios 
tiesos paminėjimą.

Algirdas Domeika

DAR DĖL „ERZELIO” 
DETROITE

LB Krašto Valdybos pir
mininkas A^GečysDirvos 
16 Nr. grie žtai atmetė, ma
no laiške, tilpusiame Dirvo
je kovo 16 d. teisingumą, 
išvardintų įvykusių, sukė
lusių Detroito lietuvių vi
suomenėje erzelį.

A Gečio išvados nepama
tuotos.

1) Apie paskyrimą Jono 
Urbono, Centrinės Apylin
kės pirmininku pranešimai 
ir grupinės foto nuotraukos 
pasirodė spaudoje, kai De- 
troitan atsilankė A. Gečys. 
Ar buvo nutarimas tuo rei
kalu padarytas Krašto Val
dybos — spaudoje neteko 
užtikti.

2) Iš A. Gečio samprota
vimų, jo laiške, įsakmiai 
matosi, kad Centrinė Apv- 
linkė buvo įsteigta Detroi
te, kad. būtų kas renka au
kas Bendruomenei Detroite 
vasario 16 šventės proga, 
nes vietinė Bendruomenės 
Apylinkė to nedarė.

3) A. Gečiui neįtikimai 
atrodo, kad aukotojai buvo 
suklaidinti. Dar kartą pa
kartoju, kad spaudoje, ra
dijo ir atsišaukimo lape
liuose buvo skelbta, kad va
sario 16 šventės proga au
kos bus renkamos tik 
ALTai. į aukotojų masę 
įsimaišę Bendruomenės rin- 
kejai eme rinkti sau aukas, 
savaime aišku, kad aukoto
jus suklaidino — apgavo.

Tikiu, kad tie aukų rin
kėjai turėjo Bendruomenės 
antspaudu atžymėtus aukų 
lapus, bet tas nepateisina ir 
neįteisina apgaulės.

Kas liečia A. Gečio atlik
to tų lapų tyrimo ir suradi
mo juose aukų ALTai, tai 
turiu pastebėti, kad A. Ge
čys labai jau neatidžiai juos 
tyrė suradęs aukų ALTai. 
Turiu tų lapų autentiško są
rašo foto kopiją. Nei ”nu- 
griaužto’’ cento ALTai ten 
nėra. Kitkas krinta i akis. 

Iš visoje Amerikoje išblaš
kytų lietuvių Centrinė Apv- 
nnkė surinko tikll,6 <su- 
rinktų atiku, o iš Detroito 
lietuvių surinko likusių 
88,4 C tų aukų, kas akivaiz
džiau rodo kodėl Centrinė 
Apylinkė atsirado Detroite, 
o ne prie 7!entrd.

Ponas Pirmininkas pa
peikia, kad jo aukų rinkė
jus pavadinau šturminin- 
kais. Jie su ypatingu įkarš
čiu puolėsi veikti. Tiesa, jie 
patys save vadina partiza
nais, o ne šturmininkais. L. 
Enciklopedijoje partizanas 
aptariamas, kaip asmuo 
puolantis tikslą slaptai iš 
pasalų. Šturmininko apta
rimo L. E. nėra. Vokiečių 
Enciklopedijoje aptariamas 
kaip asmuo, puolantis tikslą 
frontiniai ir atvirai. Jei A. 
Gečiui ir patiems aukų rin
kėjams patinka jų pasirink
tas pavadinimas, tai man 
visvien, tebūnie jie partiza
nais.

4) Keistokas pirmininko 
teigimas, kad Bendruome
nės Apylinkė neturi, teisės 
susitarti su vietos visuome
ne aukų rinkimo reikalu. Jei 
B e n d r uomenės Apylinkė 
randa, kad darniu sugyve
nimu, susiklausimu ir susi
tarimu gali daugiau pasiek
ti ir nuveikti nei užmačių ir 
diktatu, tai kodėl ji turi 
paklusti aiškiai kenksmin
gam iš viršaus diktatui? 
Pilnai pritariu ir sutinku 
su A. GeČiu, kad būtų miela 
jei nebūtų lietuvių tarpe er
zelio. šiuo kart tą erzelį su
kėlė Bendruomenės veiks
niau sulaužant aukų rinki
mo senas tradicijas ir tvar
ką.

Balfas neieško Tautinių 
Švenčių aukas rinkti, bet iš
tverme ir darbu per spalio 
mėnesį surenka net daugiau 
aukų nei ALTas ar Bend
ruomenė švenčių proga.

Ponas Pirmininke pamė
gink prisilaikyti senos tvar
ios ir tegu jūsų partizanai 
su tokiu pat įkarščiu paren
ka aukas rugsėjo mėnesyje, 
pamatysit, kad erzelis iš
nyks. Visuomenė tokiam 
Tamstos veiksmui pritars 
ir padės.

Stasys šimoliūnas 
Detroit, Mich.

OPPORTUNITY FOR 
EXPERIENCED

SCREW MACHINE
SĖT UP AND
OPERATOR

Need some one with 8 to 
10 years experience on 
Brown & Sharpe or Daven- 
port Machinery. To work in 
our clean modern manu- 
facturing plant in West 
County.
We are an aggressive well 
knovvn company enjoying 
good growth. We offer com- 
petitive salary and fringe 
benefits.

CALL PERSONNEL DEPT. 

314-872-7554

An Equ«l Opportunity Employer 
(19-2!)



1978 m. gegužės 18 d. Nr. 20 — 7

LAIŠKAI REDAKCIJAI 
VEDAMOJO RĖMUOSE

Pagirnis gauna laiškų. 
Tuos laiškus vertiname ir 
nemetame į krepšį. Atran
kos būdu laiškai tinka pa
vaizduoti Įvairiopus visuo
menės dėmesio punktus, po
linkius į pašaipą, siužetinius 
atradimus. Juk liaudies at
siliepimais remiami visuo
meniniu nuotaikų nagrinė
jimai. Tai naudinga ir pasi
mokyti, ir nusišypsoti. Laiš
kus spausdiname sutrum
pintus.

Rochesteris
Duokite intervievv su vei

klos laureatu Viktoru Naku, 
tegu paaiškina, kodėl" ateL 
ties Lietuvą jis mato be 
Pienocentro? Ar jis įsitiki
nęs, kad komjaunimas, ku
ris dabar okupavo buv. Pie
nocentro rūmus Kaune, sė
dės tuose rūmuose iki pa
saulio pabaigos?

Chicaga
Panagrinėkite, ar Chica

gos žurnalistai persiuntė į 
Los Angeles spaudos ančių 
sandėlį, kuriuo vertėsi čia 
keletą metų? Koks skirtu
mas tarp spaudos anties ir 
kengūrų, kurių gaudyti į 
Australiją buvo nuvykęs 
žurnalistų vadovas?

New Yorkas
Mums bestebint cirkinę 

TV programą ”Tell the 
Truth”, kurioje dalyvavo 
Simas Kudirka, toptelėjo 
mintis, kad istorinius Įvy
kius patogu pardavinėti ir 
už infliacinius dolerius. Be
je, du asmenys, imitavę Si
mą, buvo už tikrąjį tikresni.

Cicero
Parašykite, kad pensinin

kų aukomis išlaikomi įvai
rūs moksliniai simpoziumai, 
šokių šventės ir premijavi
mai, todėl reikia rūpintis 
pensininkų gyvybės pailgi
nimu. Tai patriotinė medikų 
pareiga.

' Los Angeles
Nupieškite karikatūrą, 

kaip kovėsi bendruomenin- 

kai ir jų oponentai per ben
druomenės rekolekcijas pa
rapijos salėje.

Torontas
Torontas ir Anapilis yra 

dinamiškai augantieji mies
tai.

Merket parkas
Jaučiamas kai kurių veik

snių pritarimas Lietuvos 
egzilinės vyriausybės suda
rymo sumanymui. Stebėto
jai pradeda įtarti, kad busi
mojo kabineto kandidatų 
dalis yra šio miesto pilie
čiai. Keltini planavimai, 
kaip organizuoti inaugura
cijos balius ir paradus. Ja 
proga išleistini pašto ženk
lai, lipinukai ant automobi
lių ir specialus bankuche- 
nas su patriotiniu pavadi
nimu.

Washingtonas
Argi iki šiol Pagirnis ne

pastebėjo, kad išeivija išlei
do operoms vieną milijoną 
dolerių, o Lietuvos ambasa
dos durys visai persimetė ir 
neužsidaro? Apie dažymą ir 
stogo taisymą net nekalba
me.

Detroitas
Mūsų automobilių gamv- 

bos sostinėje pastebėtas di
delis šarvuotų limuzinų pa
reikalavimas. Tokius užsa
ko Arabijos šeikai ir lietu
vių visuomenės veikėjai. 
Šeikai nori saugotis nuo te
roristų, lietuviai nuo savo 
veiklos oponentų, deja, irgi 
lietuvių.

Pagirnis gauna laišku, 
kuriuose pranešama, kad 
tūlo Jono nosis kreivesnė už 
Petro nosi: kad gražaus lie
tuviško vardo mergužėlė 
turi boif rentą juodužėli. 
etc.

Pagirnis ir tų laiškų ne
meta į krepšį, ketindamas 
perduoti juos į Lietuvių Ar
chyvą, nes tai intelektuališ- 
ko mūsų visuomenės stovio 
paveikslas, medžiaga būsi
miems beletristams ir so
ciologams nagrinėti.

DIRVA

Taip detentę tarp Amerikos ir Sovietuos vaizduoja l’Express karikatūristas Tim.

AUŠRELĖ LIčKUTĖ

GEGUŽIS IR GEGUŽIUKAI

Eina gegužis miražų kalnais, 
žaidžia vėjūkštis veiklos pelenais.
Eina žinia per menes ir širdis:
Tuoj Es-es-er subyrės ir parkris.

Vos bekvėpuoja plėšringa Maskva,
Nėr idealų, ji nebegyva,
Vien biurokratų ir senių gauja —
Tokia ateina per Štromą svaja,,

žinią, pilieti, džiaugsmingai praryk, 
Taip skelbė svietui kadais Amalrik.
Nūn Amalrikas pasakė: klydau, 
Jaunas karštuolis tada aš buvau.

Mes gi vylionę nutieskim pirmyn, 
Meskim vadavimų vargą šalyn: 
Ir biurokratiškai ruoškim planus, 
žaiskim miražais, žarstykim sapnus.

Vien tik išeiviai tėvynei padės,
Kaip sustatyt ten ministrų kėdes ...
Eina gegužis miražų kalnais, 
žaidžia vėjūkštis veiklos pelenais.

ČIA PRIĖJO 
KADŽIULIS 

IR TARĖ
— Pradėkime nagrinėti, 

kas yra istorinė asmenybė, 
— dėstė simpoziumo prane
šėjas.

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Aišku be nagrinėjimų, 
kad istorinė asmenybė yra 
asmuo, kuris turi daug is
torijų.

' ★
žmogus nusiskundė:
— Sugedo mano televizi

jos priimtuvas.
čia priėjo Kadžiulis ir 

tarė:
— Eik ir pasiraųsk šiukš- 

lvne. Atrasi televizijos apa- 
ratą. Sitąin girnas Ki’^iirto 
apsirūpi no tele vi zori u m i.------------- --------------

— Būdamas Maskvoje, 
mačiau gatvės labai ilgos, 
— gyrėsi ”Gimtojo krašto” 
skaitytojas.

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Žinomas savo ilgumu 
Karolio Markso prospektas: 
pagal numeraciją prasideda 
knygynu, baigiasi Lubian- 
kos kalėjimu.

★

— Tarybų Lietuvoje gy
venimas dinamiškas, — gy
rė ''Gimtojo krašto” skai
tytojas, — pavyzdžiui vy
ras sako žmonai "įstojau į 

kompartiją...”
čia priėjo Kadžiulis ir 

tarė:
— Ir žmona atsako ”o va- 

kas tu įstojai į karvės mėš-, 
lą”.

★
—• Kas yra melas ? — pa

klausė filosofas.
čia priėjo Kadžiulis ir 

tarė:
— Melas yra tiesa melagio 
lūpose.

ORO BIULETENIS
Optimizmu pagrįsti ste

bėjimai nurodo, kad pasto
vios stagnacijos išeivių tau
tos padangėje, tuo tarpu, 
nenumatoma. Įvairių kryp
čių vėjų gausa, neretai pa
lydima smarkių lijundrų, 
vienur blaivina atmosferą, 
kitur gi įvelka neperžvelgia
mų miglų.

Magnetinės audros paste
bėtos Toronto srity, kur po
litinės dvelkmės sėkmingai 
nupučia nestabiliškus kul- 
tūrtregeriškos atmosferos 
kluodus. Štromo provokuo
jamas štormas nuščiuvo ei
linių čiaudulių migloj, bet 
atsiliepė Romos padangėje, 
kur deja, nesuformavo eg
zilinės vyriausybės vaivo
rykštės. Sėjos sektoriuje 
pastovios planavimų, siūly
mų ir utopijų liūtys, kurios 
neturi jokios įtakos okupuo
toje Tėvynėje siautėjančiai 
aukšto slėgimo sausrai. 
Liepkalniu sodyboje oras su 
optimizmo tendencijomis. 
Poezijos ciklonas Chicagoje 
sklido Į du: sukuriuodamas 
Jaunimo centre, ūždamas 
Don Varnas poste. Pritilus 
skatikinėms audroms, strip- 
tiziniai griaustiniai kurčiai 
atidunda Chicagos Halsted 
rajone.
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■ Detroito lietuviai
ANTANAS GRINIUS

ATVYKSTA LOS 
ANGELES DRAMOS 

TEATRAS

Gegužės 20 d. 8 v. v. Kul
tūros Centro salėje vaidins 
Birutė1' Pūkelevičiūtės trijų 
veiksni' dramą „Paliki
mas”. I- eš vaidinimą 7 vai. 
bus kokteiliai ir po vaidini
mo susipažinimo su svečiais 
kavutė.

Sekmadieni, gegužės 21 
d., 3 vai. po pietų tas pats 
teatras, kuriam vadovauja 
režisierė Dalia Mackialienė, 
suvaidins rašytojo Vytauto 
Alanto trijų veiksmų kome
diją ”Saulėgražų Sala”, šios 
komedijos premjera įvyko 
1978 m. balandžio 29 d. Los 
Angeles mieste.

Visi detroitiškiai, ivindso- 
riečiai ir kitų apylinkių lie

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

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

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

— ■ 1.» — — W —I ,■ .1

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
1978 METAIS!!!

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
BUREAU

9727 South Western Avenue 
Chicago, Illinois 60643 

Telephone: (312) 238-9787
Įsteigta 1959

6 VIENOS SAVAITĖS KELIONĖS:
#15 _ rugsėjo 25 d.; — spalio mėn. 9 d.;

#17 — spalio mėn. 16 d.

DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS:
#4 — birželio mėn. 12 d. ("Vokietija); 
#5 — birželio mėn. 18 d. (Roma, Italija); 
#6 — birželio mėn. 26 d. ("Leningradas);
#7 — liepos mėn. 2 d. (Roma. Italija);
#8 — liepos mėn. 10 d. (Šveicarija);
#9 — liepos mėn. 17 d. (Paryžius, Prancūzija); 
#10 — liepos mėn. 24 d. (Ryga-Leningradas); 
#11 — liepos mėn. 31 d. (Leningradas);
#12 — rugpiūčio mėn. 7 d. (Šveicarija);
#13 — rugpiūčio mėn. 14 d. (Paryžius);
#14 — rugsėjo mėn. 4 d. (Ryga-Leningradas); 
#18 — gruodžio mėn. 20 d. (Kalėdinė).

Dėl kainu ir platesnių informacijų kreipkitės j 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU!

VISOS EKSKURSIJOS APLANKYS KAUNĄ IR 
TRAKUS. VISOS SKRENDA SU PALYDOVU.

Taipogi parduodami papigintus skridimus (čarterius) į 
Londoną, Frankfurtą, Zuerichą. Varšuvą, Havajus, Las 

Vegas ir kitur.

tuviai kviečiami Teatro 
Festivalyje užpildyti visas 
vietas, tiek pirmame, tiek 
antrame vaidinime. Bilietų 
platinimui vadovauja dr. 
Vytautas Majauskas telef. 
356-2667.

STASIO BUTKAUS 
ŠAULIŲ KUOPOS 

NAUJA VALDYBA
Stasio Butkaus šaulių 

kuopos metiniame susirin
kime gegužės 7 d. šv. Anta
no parapijos patalpose, 
1978 metams išrinkta nauja 
valdyba: Vincas Tamošiū
nas — pirmininkas, kun. 
Alfonsas Babonas kuopos 
kapelionas, Stefa Kaunelie
nė, Danutė Petronienė, Li
dija Mingėlienė, Emilija 
Kutkienė Adelė Poderienė, 
Juozas Augaitis, Petras

Iš Detroito mergaičių choro pirmojo koncerto balandžio 15 d. Detroite choras buvo suor
ganizuotas muz. St. Sližio pastangomis. J. Gaižučio nuotr.

Želvys, Kazys Sragauskas, 
Jonas Malšalkovičitis, Pet
ras Bliūdžius ir Justas Prei- 
bys — nariai. Pareigomis 
dar nepasiskirstė. Kuopos 
garbės teismas: Marijonas 
šnapštvs — pirmininkas ir 
Balys Gražulis ir Antanas 
Grinius — nariai. Juozas 
Briedis — kandidatas. Re
vizijos komisija: Juozas 
Leščinskas, Edvardas Mil
kus ir Juozas Marčiukaitis.

PADĖKA

Detroito mergaičių choro 
koncertas-vakaras sulaukė 
virš 400 žiūrovų. Visiems 
taip gausiai dalyvavusiems 
ir tuo parėmusiems choro 
veiklą moraliai ir materia
liai, reiškiame nuoširdžią 
padėką.

Prie vakaro pasisekimo, 
padėdami tėvų komitetui, 
prisidėjo eilė tėvų: prie 
įėjimo — Stasys Erlingis, 
Danutė Jankienė, Eugeni
jus Jankus, Birutė Leona
vičienė, Juozas Orentas; 
tortų stalą visą vakarą tvar- 
kėkė česė Naumienė ir Ele
na Alkienė; gėrimus nepa- 
ilsdami pilstė Vaėys Lėlius, 
Leonas Matvekas; įvairiose 
kitose pareigose pagelbėjo: 
Andrius Butkūnas, Jurgis 
Jurgutis, Elena Kukienė, 
Rasa Orentienė, Genė Pa- 
laikienė, Genė Rudienė, Jo
nas Svera.

Skanų maistą gamino: 
Marija Bačkaitienė (vyr. 
šeimininkė), Leokadija Ba
naitienė, Zelma Jocienė ir 
Jonas Mikutavičius. Prie 
virtuvės padėjo Ada Lelie- 
nė ir Stella Gogelienė.

Ypatinga padėka*dovano
jusiems fantus vakaro lo
terijoms: Pranei Balan- 
dienei, Antaninai Jony me
nei, Janukaičiams (”Midus” 
kraut.), Birutei Leonavičie
nei, Juozui Matekūnui, Ge
nei ir Vikiui Palaikiams ir 
Aleksui Zotovams. Vakaro 
programos spausdinimą fi
nansavo Jolanda ir Algis 
Zaparackai.

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems parėmusiems tėvų ko
miteto pastangas talka, pa
slauga, pyragais ar geru 
žodžiu. Tikimės, kad šių 
bendrų pastangų — choro 
vadovo muz. Stasio Sližio, 
jaunųjų chorisčių, tėvų ko
miteto, tėvelių ir lietuvišką 
dainą mėgstančios publikos 
— dėka ir toliau Detroite 

gyvuos jaunimo dainos vie
netas !

Mergaičių choro tėvų ko
mitetas :

Danguolė Jurgutienė 
Mykolas Abarius 
Jonas Leonavičius 
Birutė Sverienė

BOSTON
SKAUČIŲ TUNTO 

SUEIGA
Sekmadienį, gegužės 7 d. 

po pamaldų šv. Petro baž
nyčioje, Baltijos tunto 
skautės turėjo savo tunto 
sueigą skirtą Motinos die
nai paminėti. Sueigą gra
žiai pravedė pati tuntininkė 
s. Laima Kiliulienė. Sueigos 
metu kelios paukštytės, 
skautės ir patyrusios skau
tės davė įžodžius. Taip pat 
skautininkės įžodį davė ir 
neseniai į paskautininkės 
laipsnį pakeltoji Irena Vei- 
tienė.

PAKĖLIMAI IR 
APDOVANOJIMAI

Šv. Jurgio proga LSS Pir- 
mija į vyresnio skautininko 
laipsnį pakėlė Lietuviško
sios Skautybės Fondo val
dybos vicepirmininką dr. 
Jurgį Gimbutą ir į paskau- 
tininkes — Ireną Veitienę.

Aukščiausiu LSS Sąjun
gos „Geležinio Vilko” ordi
nu už didelius nuopelnus lie
tuviškajai skautijai buvo 
apdovanotas LSS Pirmijos 
vicepirmininkas ir LS Fon

f

Champion Spark Plua Coramlc 
Division offort oncollon* full 
rango of bonofift and worklnp

TOOLMAKERS
Applicants should be jour
neymen or eąuivalent and 
be able to work any shift. 
Apply in person between the 

hours of 8 a.m. and 4 p.m. Monday thru
Friday at:

- CHAMPION SPARK PLIIG CO.
Ceramic Division 

20000 Canner Avenue 
Ootroit, Mich. 4823^

Ar. .0/ oppoftarMfyr Ftfnoh/Moh
(18-21)

do valdybos pirmininkas v. 
s. č. Kiliulis.

SUSIRENKA SKAUTAI 
AKADEMIKAI

Po ilgos pertraukos Bos
tone ir apylinkėje gyvenan
tieji skautai akademikai 
kviečiami į susirinkimą š. 
m. gegužės 19 d., penktadie
nį, 7:30 vai. vakaro pas A. 
ir G. Treinius, 108 Cowing 
St., W. Roxbury, Mass., tel. 
FA 5-7988.

RUOŠIAMAS BALIUS
Amerikos Lietuvių Inži

nierių ir Architektų Sąjun
gos suvažiavimo metu, ku
ris įvyks Bostone š. m. ge
gužės 27, 28 ir 29 d., ruo
šiamas didelis balius. Ba
lius įvyks Coplev Plaza 
viešbuty gegužės 28 d. va
kare. Programoje dalyvaus 
solistė Genė Ugianskienė iš 
Philadelphijos. Jai akompa
nuos komp. J. Kačinskas. 
Gros latvių, kapela. Stalai 
iš anksto užsakomi pas inž. 
Bronių Galinį, tele. (617) 
659-2517. (kn)

IMMEDIATE OPENINGS
FOR 

EXPERIENCED
N. C. OPERATORS

Mušt, be experienced on nuniericallv 
controlied vertiesi turret lathes 

2nd & 3rd Sinti.
Excellent wage» & beneiits-

GRAY TOOL CO.
7135 Ardmore 

Houston. Texas 77054 
713-747-1240

An Equal Opportunity l.mpt^'er 
f 16-25 >
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Visos nuotraukos K. Pociaus

Pirm. Pr. Kašiuba atidaro minėjimą.

Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Cicero sky
rius balandžio 29 d. iškil
mingai paminėjo savo veik
los 20 metų sukaktį, kuri 
įvyko Lietuvių Tautinių 
Namų puošnioje salėje. Mi
nėjimą atidai'ė skyriaus pir
mininkas Pranas Kašiuba 
ir trumpai nušvietė per 20 
m. nueitą kelią, atliktus 
darbus, laimėjimus ir taip 
ilgame tremties gyvenimo 
kelyje sutiktas kliūtis.

Jis priminė, kad 1958 me
tų atbundantis pavasaris 
Cicero lietuvių kolonijai at
nešė naujus reiškinius. Gru
pė tautiškai nusiteikusių 
idealistų dalyvaujant tuo
metiniam ALTS pirminin
kui inž. E. Bartkui ir vice
pirm. inž. J. Jurkūnui, su
sipažinę su tautinės Sąjun
gos ideologija ir tikslais — 
atstatyti n e p r i klausomą 

Vilija Kerelytė pravedusi 
vakaro programą.

Sol. A. Brazis atlieka meninę programą. Pire pianino muz. 
A. Jurgutis.

Lietuvos valstybę, apsau
go jančią pagrindines žmo
gaus teises bei laisves, pa
laikyti bei ugdyti lietuvių 
tautinį susipratimą, reikšti 
deramą pagarbą kitokioms 
nuomonėms, kai ginami sa
vi nusistatymai tautinių, 
religinių ar kitų visuomeni
nių grupių santykiuose ir 
viešose diskusijose ir su ki
tais nuostatais, įsteigė 
ALT S-gos Cicero — 16-jį 
skyrių.

Pirmininkas Pr. Kašiuba 
apibudino skyriaus atliktus 
darbus, kurių eilėje pažy
mėtina Juozo Tumo-Vaiž
ganto 100 metų gimimo su
kakčiai atžymėti 1969-siais1 
Pedagoginio Lituanistikos 
Instituto išleisti Vaižganto 
raštai — Rimai ir Nerimai, 
kurių išleidimo išlaidas ap
mokėjo Cicero skyrius. 1974 
metais buvo paminėta Lie
tuvos prezidento Antano 
Smetonos 100 metų gimimo 
ir 30 m. mirties sukaktis 
dalyv a u j a n t tuometinei 
ALTS pirm. E. čekienei. 
Tuo tikslu buvo rodomas 
filmas iš prezidento sutiki
mo ir laidotuvių.

Tautinės minties laikraš
tį "Dirvą”, ištikus gaisro 
nelaimei, Cicero skyrius ak
tyviai įsijungė į Dirvos at
statymo vajaus komitetą ir 
nuoširdžiai telkė finansinę 
paramą. Taip pat šio sky
riaus pastangomis buvo at
gaivintas Afljerikos LteTu- 
vių Tarybos Cicero skyrius.

Pirmininkas iš kuklumo 
suminėjo tik mažą dalelę 

įnašo į savo idėjos ir bend
ruosius mūsų išeivijos poli
tinius kultūrinius ir lietu
vybės išlaikymo dirvonus.

Baigdamas jis pažymėjo, 
kad iš skyriaus steigėjų šio
je šventėje dalyvauja tik 
trys: Gediminas Biskis, Jo
nas činkus ir Jonas Varia
kojis. šiuo metu skyriaus 
valdybą sudaro: Pranas Ka
šiuba — pirmininkas, Zu
zana Juškevičienė — vice
pirm., Danutė Liepienė — 
sekretorė ir Jonas činkus 
— iždininkas.

Toliau programai vado
vauti pakvietė Viliją Kere- 
lytę, kuri giliai išmąstytu, 
tai šventei pritaikytu, ža
vingai perteikiamu įžangi
niu žodžiu supažindino su 
akademine šventės dalimi ir 

Tautinės S-gos garbės narys dr. J. Bartkus bičiulių tarpe. 
Iš kairės: E. Pocienė, dr. Biskienė, O. Pulkauninkienė, dr. J 
Bartkus, E. Čekienė, V. Šimkus ir- inž. A. Sperauskas.

Skyriaus steigėjo inž. Variakojo stalas.

Br. ir dr. B. Kasakaičių stalas.

paskaitė Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos pirmi
ninko inž, Antano Mažeikos, 
negalėjusio iš Los Angeles 
atvykti, raštu sveikinimą.

"Vingiuotais kalnų ir pa
kalnių takeliais slenka tau
tų likimas, o ypač mažųjų. 
Ir dar labiau tų, kurios liki- 
minio istorijos vyksmo yra 
įkurdintos didžiosiose kryž
kelėse, kurios savo nemasy- 
viu kūnu kolosalinių intere
sų kely stovi. Istorija aiš
kiai byloja, kad lietuvių 
tauta, įsikūrusi ant didelio 
vieškelio, jungiančio rytus 
su vakarais, visada žiauriai 
nukentėdavo, kai germaniš
kasis ir rusiškasis masyvai

ALT S-gos Cicero skyriaus valdyba su svečiais. Sėdi iš 
kairės: A. Kašiubienė, E. Čekienė, pirm. Pr. Kašiuba. Z. Juš
kevičienė. Stovi: G. Biskis, Cinkus, inž. E. Bartkus, Variako- 
jienė ii- buvęs pirmasis skyriaus pirm. inž. Variakojis.

savo interesus suderindavo. 
Pasėkoje 1939 m. Hitlerio 
ir Stalino suokalbio pagrin
dinė tautos dalis dar ir šian

die tebeneša kruvino pjau
tuvo ir kūjo uždėtus pan
čius, kai kita dalis tautos 
pasirinko tremtinio dalį ir 
išsisklaidė po platųjį pa
saulį. Ne paslaptis, kad ir 
mūsų lietuviškąją išeiviją 
palietė ir savo antspaudą 
uždėjo visais laikais buvęs 
politinei emigracijai nepa
lankus likimas. Netikra bui
tis ir tremtiniškos sąlygos, 
kaip rūdys, griaužia mūsų 
tautiečių vieningą, moraliai 
ir veržliai patriotiškai orga- 
nizuotą frontą__ Užtat

"šiose sąlygose yra kur kas 
maloniau džiaugtis ir di
džiuotis, kad netrūksta tik
rai nuoširdžių lietuvių pa

triotų, kurie per eilę trem
ties metų aukoja savo ener
giją, prakaitą ir širdį mūsų 
Tautos ir Valstybės laisvei.

Per 20 metų, jūs mieli 
Cicero ALT S-gos nariai, 
kaip tas dūzgiantis bičių 
avilys, sukrovėte savo dar
bų vaisių gausą ant Tėvy
nės aukuro. Užtat jums mū
sų visų giliausi pagarba ir 
nuoširdžiausi padėka!

Sveikinu jus šios garbin
gos sukakties proga ir lin
kiu jums ištvermės, ryžto ir 
neišsenkamos energijos, be
sidarbuojant Tautos laisvės 
dirvonuose, iki galutinos 
pergalės."

žodžiu sveikino Vaclovas 
Mažeika, Korp! Neo-Lithu
ania Vyriausios valdybos 
vardu, buvęs ALTS pirmi
ninkas ir šio skyriaus stei
gėjas inž. Eugenijus Bart
kus, Lietuvių Tautinio Są
jūdžio pirm. Algis Speraus
kas, atvykęs iš New Yorko, 
Vilties Draugijos pirm. Ka
zimieras Pocius, kuris per
davė ir Dirvos redaktoriaus 
Vytauto Gedgaudo sveiki
nimą, Jonas Variakojis, pir
masis to skyriaus pirm, ir 
steigėjas, K. Milkovaitis, 
Lietuvos šaulių Sąjungos 
Tremtyje pirm. S. Dubaus
kas ALTo Cicero skyriaus 
pirm., A. Švažas, ALTS Chi
cagos skyriaus pirm. Raštų 
dar sveikino buvęs Sąjun^ 
gos pirm. T. Blinstrubas ir 
Clevelando sk yriaus pirm. 
K. Karalis.

Pagrindinę kalbą pasakė 
Emilija čekienė, buvusi 
ALT S-gos pirmininkė, at- 
vukusi iš New Yorko, pa
brėždama, kad Amerikos 
Lietuvių Tautinė Sąjunga, 
kurios nusistatymus, nuta
rimus bei sprendimus per 
20 metų nuoširdžiai vykdo 
ir šis sukaktuvinis Cicero 
ALTS skyrius, kurio veik
la, kaip Sąjungos įstatuose 
įrašyta, siekia, kad lietuvių 
vienybė niekur ir niekada 
nebūtų pažeista, kad lietu
vių solidarumas bendruose 
siekimuose visuomet būtų 
išlaikytas.

Meninę dalį atliko solis
tas Algirdas Brazis akom
panuojant muz. Aloyzui 
Jurgučiui. Po oficialios da
lies vyko vaišės ir šokiai, 
dalyvaujant apie pora šim
tų asmenų. Tarp svečių bu
vo ir ALT S-gos garbės na
rys dr. Juozas Bartkus.

(Nukelta į 10 psl.)
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ta 1955 m., narių 2000, apy-Prieš 26 metus Toronte 

įsisteigė pirmas lietuvių 
kredito kooperatyvas „Pa
rama”, kuris padarė pra
džią ir davė pavyzdį įsi
steigti kitiems. kooperaty
vams Toronte, Hamiltone, 
Montrealyje.

Paprastai balandžio mė
nesiais vyksta tų koopera
tyvų narių metiniai susi
rinkimai, kuriuose valdybos 
ir komisijos padaro prane
šimus, patvirtinami balan
sai, išrenkami rotacine 
tvarka nauji nariai, vieton 
pasitraukusių ir paskirsto
mas pelnas. Paprastai į val
dybą, kredito ir kontrolės 
komisijas perrenkami tie 
patys asmenys, kurie pagal 
rotacinę tvarką turėjo iš
eiti.

Kredito kooperatyvai yra 
s t a m b iausias finansinis 
veiksnys Kanados lietuvių 
ekonominiame gyvenime.

CICERO...
(Atkelta iš 9 psl.)

Vėliau buvo išreikšta pa
dėka dailininkams, kurie 
tai sukaktuvinei šventei pa
aukojo savo kūrinius: tai 
dail. A. Rūkštelė, dail. J. 
Pautienius, dail. J. Monku- 
tė-Marks ir dail. V. Vaite
kūnas.

Baigiant noriu pažymėti, 
kad aukščiau aprašyto ALT 
S-gos skyriaus pirm. P. Ka- 
šiuba yra plačiai įsijungęs 
ir į bendrųjų siekimų orga
nizacijas, aukodamas didelę 
dalį savo energijos, laiko ir 
žinoma, lėšų, o jo gyvenimo 
palydovė Albina Kašiubienė 
yra ilgametė lituanistinės 
mokyklos dėstytoja, dabar 
ruošianti spaudai savo ėilė- 
raščių rinkinį. (jk) 

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
KAINA nuo $741.00

Iš BOSTONO IR NEW YORKO

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:
VIENOS SAVAITĖS:

Rugsėjo 17 — $845.00
DVIEJŲ SAVAIČIŲ:

Birželio 11 — $1195.00 
liepos 2 — $1245.00 
liepos 16 —- $1245.00

Visos grupės aplankys Kauną ir Trakus. Prie šių 
visų grupių galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS IR 

KANADOS MIESTŲ su papildomu mokesčiu 
Ne\v Yorke.

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — PATARTINA 
REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

Dėl smulkesnių žinių ir registracijos kreipkitės Į: 

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.
PR1CES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBIECT 

TO CHANGES AND/OR GOVERNMENT APPROVAL.

Norintiem atsikviesti gimines ii Lietuvos sutvarkom 
iikvietim dokumentus.

Jie rūpinasi ne tik savo na
riais, teikiant jiems papi
gintą kreditą, bet taip pat 
remia stambiomis sumomis 
lietuvių bendruomenės švie
timo ir kultūrines instituci
jas ir visuomeninių organi
zacijų veiklą.

šiandien tie kooperatyvai 
daro milijonines apyvartas, 
kurios kasmet vis didėja. 
Kai J975 m. balandžio 2 d. 
rašiau Dirvoje apie Kana- • 
dos lietuvių kooperatyvus, 
tai nuo to laiko, per tris 
metus, tų kooperatyvų ba
lansai padidėjo maždaug 
dvigubai. Lietuvių susido
mėjimas kooperatyvų veik
la vis didėja. Jei pradžioje 
j narių susirinkimus ateida
vo 50-100 asmenų, tai da- 
bas į tuos susirinkimus atei
na po kelius šimtus, pav. 
Prisikėlimo parapijos ko
operatyvo susirinkime š. m. 
dalyvavo 300, „Paramos” 
susirinkime š. m. balandžio 
9 d. dalyvavo 400.

Kadangi tie narių susi
rinkimai panašus ir stan
dartiniai, tai apie juos nėra 
ko daug rašyti, paminėsiu 
tik kiekvieno tų kooperaty
vų 1977 metų balansus, pa
jamas, išlaidas, pelną ir ki
tus bruožus.

„Parama” Toronto, Įsteig
ta 1952 m. narių 4123, apy
varta 19 milijonų pajamų 
$1,439,191, išlaidų $1,391,- 
554, pelnas $48,137, pirmi
ninkas H. Stepaitis, vedėjas 
S. Grigaliūnas.

Prisikėlimo parapijos, To
ronto, įsteigta 1962, narių 
3000, apyvarta 13.6 milijo
nu pajamų 1.085,734, išlai
dų 1,035,118, pelno 50,616, 
pirm. dr. S. Čepas, ved. Un- 
deris.

„Talka” Hamilton, įsteig-

Rugsėjo 22 — $845.00

rugpjūčio 6 — $1245.00 
rugsėjo 3 — $1195.00 
gruodžio 22 — $1045.00 

varta 10.4 milijonų pajamų 
908,332, išlaidų 833.843, 
pelno 74,489, pirm. J. Kriš
tolaitis, ved. A. Vaitonis.

„Litas” Montreal, įsteig
tas 1954, narių 1800, apy
varta 7.3 mil. pelno apie 
40,000, pirm. J. Bernotas, 
ved. dar nepaskirtas.

(Kai ilgametis „Lito” ve
dėjas agr. Pr. Rudinskas š. 
m. sausio mėn. mirė stai
giai, tai apie „Lito” veiklą 
spaudoje mažai žinių bepa- 
sirodo). Hamiltono „Talka” 
visad ”mušasi„ ant didesnio 
pelno, tuo tarpu kai kiti ko
operatyvai daugiau pelno 
palieka nariams.

Iš šių davinių matome vi
sų Kanados lietuvių koope
ratyvų bendrą apyvartą 
esant $50 milijonų, pelną 
$200,000, narių skaičių 
10900. Tai reiškia, kad vie
nas trečdalis visų Kanados 
lietuvių yra įsijungę Į kre
dito kooperatyvus. Tai jau 
šis tas, kuo Kanados lietu
viai gali pasigirti.

„Paramos” kred. kop. sa
vo 25 metų sukakties pro
ga yra išleidęs gražų, ilius
truotą, 56 puslapių leidinį 
su a. a. dailininko T. Va
liaus nupieštu spalvotu vir
šeliu, kuris šiame susirinki
me buvo dalinamas na
riams. Jame įdėtoje miru
sių lentelėj išvardyti 306 
mirę nariai.

Leidinyje parodyti ir ki
ti 50 stambiausieji Ontario 
provincijos kredito koope
ratyvai, kurių tarpe „Para
ma” užima 28-tą vietą, Pri
sikėlimo parapijos koopera
tyvas 41 vietą. Iš kitu 
mums artimesnių tautybių: 
lenkų šv. Stanislovo koope
ratyvas $52.7 mil. 6-ta vie
ta. Ukrainian (Toronto) 
Cr. Union 25 mil., 17 v. Es- 
thonian (Toronto) 16.5 mil. 
32 v. Latvian (Toronto) 
11.2 mil. 46 vieta.

Kažkodėl lietuvių koope
ratyvų steigėjai pabijojo 
pavadinti savo kooperaty
vus Lithuanian ... Credit 
Union, kaip tai padarė uk
rainiečiai, estai ir latviai. 
Pavadinimai Parama, Tal
ka, Litas, savo žmonėms ge
ri, bet jie Lietuvos vardo 
garsinimui nieko nepadeda.

Stambiausio Lietuvių ko
operatyvo „Parama” pirmi
ninkais ilgesnį laiką buvo 
J. Strazdas 5 metus, H. Ste
paitis 7 metus.

P. Lelis

ROBERPS-JOHNSON INDUSTRIES, INC.
★ IMEDIATE OPENINGS

• TOP PAY 4. EXCELLENT BENEFITS
• RETIREMENT PROGRAM
• VACATION
• PAID HOL1DAYS

★ FIRST CLASS FITTERS
• UP TO $7.50 PER HOUR

★ SECOND CLASS FITTERS
• UP TO $6.75 PER HOUR

★ DRILLING RIG-UP PERSONNEL
• UP TO $7.25 PER HOUR 

FIRST CLASS BURNERS 
U P TO $7.50 PER HOUR

Contact CLYDE MILLS
(713) 676-2636

210 Magnolia, Galena Park, Texas 77547
An F.qual Opportunity Employer

PASAULIO LIETUVIŲ 
DIENŲ ORGANIZACINIS 
KOMITETAS SKELBIA 

PLD PARENGIMŲ 
TVARKĄ

Galutinai nustatyta, kad 
Pasaulio Lietuvių Dienos 
Toronte prasideda 1978 m. 
birželio mėn. 26 d. 9 vai. 
sporto žaidynėmis ir baigia
si Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Seimo posėdžiais 
liepos 4 d.

Sporto žaidynės
Birželio 26 d. krepšinio 

rungtynės.
Birželio 27 d. stalo teni

sas.
Birželio 28 d. lauko teni

sas.
Birželio 29 d. lengvoji at

letika, tinklinis, šachmatai, 
šaudymas, oficialus PLS 
Žaidynių atidarymas.

Birželio 30 d. plaukymo 
rungtynės, golfas. 7 vai. 
vak. sportininkų susipažini
mo vakaras.

Liepos 1 d. krepšinio ir 
tinklinio finalai.

Liepos 3 d. futbolo rung
tynės.

Tikslūs adresai ir progra
mos bei tvarkaraštis tilps 
PLSŽ-nių leidinyje.

Organizacinio Komiteto 
pirmininkas — Berneckas 
Pr., 32 Rivercrest Rd., To
ronto, Ont. M6S 4H3, telef. 
1-416-763-4429.

Dainų šventė
Dainų šventė įvyks 1978 

m. liepos mėn. 2 d., sekma
dienį, 3 vai. p. p., Maple 
Leaf Gardens, 60 Carlton 
St., Toronto, Ontario. Jau 
yra užsiregistravę daugiau 
kaip 40 chorų su virš 1000 
dainininkų. Be to, šventės 
programoje dalyvaus apie 
500 mokyklinio amžiaus 
choristų, tautinių instru
mentų muzikinis vienetas, 
estų dūdų orkestras ir To
ronto simfoninis orkestras. 
Bilietų kainos: $6.00, $8.00, 
$10.00. Bilietus galima įsi
gyti pas platintojus ir prie 
įėjimo. Auditorija talpina 
apie 16,000 žiūrovų, tad 
lengvai visi atvykusieji ga
lės į Dainų šventę patėkti.

Dainų šventės Organiza
cinio Komiteto pirmininkas 
J. R. Simanavičius, šventės 
muzikinės komisijos pirmi
ninkas — muz. Vaclovas 
Verikaitis, 80 Dorval St., 
Toronto, Ont., M6P 2B8, tel. 
1-416-534-3120.

PLB seimas
Pasaulio Lietuvių Bend

ruomenės Seimo posėdžiai 
prasidės liepos mėn. 1 d., 
šeštadienį, 9 vai. ryto, Ro- 
yal York viešbutyje, 100 
Front St. W. Posėdžiai tęsis 
iki liepos 4 d. imtinai. PLB 
Seimo posėdžiai bus lietu
viams vieši ir norinti galės 
dalyvauti diskusijose. Vi
suomenė kviečiama Seimu 
domėtis.

PLD pamaldos katali
kams įvyks liepos 2 d., sek
madienį, 10:30 vai. ryto, 
Anapilio Sodyboj prie Lais
vės paminklo, 2185 Stave- 

’bank Rd., Mississauga, Ont. 
(plane Nr. 7).

PLD pamaldos lietuviams 
evangelikams įvyks liepos 2 
d., sekmadienį, 11 vai. ryto 
St. Andrews Latvian Luthe- 
rian Church, 383 Jarvins 
St. ir Calton St. kampas.

PLD metu birželio 27-30 
d.d. įvyksta Kanados-JAV 
lietuvių mokytojų konfe
rencija, Royal York viešbu
tyje.

PLD metu organizuojama 
kanadiečių lietuvių dailinin
kų meno paroda Royal York 
viešbutyje.

Birželio 29 d., ketvirta
dienį, po piet, Kanados Lie
tuvių Jaunimo Sąjunga or
ganizuoja ekskursiją laivu 
po Ontario ežerą. Norintie
ji dalyvauti, registruojasi 
pas iškilos vadovę D. Juoza
pavičiūtę, tel. 416-767-5637.

Didysis PLD susipažini
mo vakaras įvyksta liepos 1 
d., šeštadienį, 8 vai. vak., 
Royal York viešbutyje.

Užbaigiamasis PLD ban
ketas su oficialia ir trumpa 
kultūrine programa įvyksta 
liepos 2 d., sekmadienį, tuoj 
po dainų šventės, Royal 
York viešbutyje.

PLD informacija veiks 
Toronto Lietuvių Namuose, 
1573 Bloor St. W., nuo 8 vai. 
ryto iki 12 vai. nakties, tel. 
533-9030, 532-2911, taip pat 
informasijos skyrius veikia 
ir Chicago, III., J. Vaznelio 
prekyboje, Ine., 2501 W. 71 
St., tel. 471-1424.

WANTED AT ONCE EXPERIENCED 
MACHINISTS 

RADIAL DRILL PRESS 
BRIDGEPORT OPERATOR

Mušt have job shop <-xperience and 
be able to sėt up work from blue 
prints and close tolerance. All bene
fits, including overtime.
MANIFOLD SPECIALIST INC. 

19444 PROGRESS DR. 
STRONGSV1LLE, OHIO 44)36 

216-238-5445
E.O.E.

(17-19)

UPHOLSTERS
AND

CUSHION CUTTERS
Experienccd, good wnges & f ringe 
benefits.

APPLY IN PERSON
FAMOUS UPHOLSTERING
2300 E. JEFFERSON AT CHENE 

DETROIT, MICH. 48207 
313-259-2000

(20-21)

1ST CLASS
WELDERS

NEEDED
ASME CODE AND 1 LUX CORE

1 year experience. Firsl class only 
need apply. Paid vacation, hospilali- 
zation, insurance, steady work.

RECO MUSKEGON INC,
740 W. Western Avė.

Muskegon, Mich. 49440 
616-722-1661

(20-22)
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Lietuvių Fondo narių metinis su

važiavimas įvyko š.m. gegužės 6 
dieną Chicagoje, Jaunimo Centro 
apatinėje salėje. Už mirusius na
rius mišios buvo atlaikytos tėvų jė
zuitų koplyčioje ir Tėviškės para
pijos bažnyčioje.

Suvažiavimas pradėtas su mažu 
pavėlavimu, kurį vėliau išlygino ir 
pietų pertrauką pradėjo minutiniu 
tikslumu. Suvažiavimą atidarė Ta
rybos pirm. dr. Gediminas Balu- 
kas. Pasveikino gausiai susirinku
sius narius, palinkėjo darbingos 
nuotaikos ir į prezidiumą pakvie
tė: pirmininkauti - dr. Kazį Am- 
brozaitį, Mariją Rėmienę ir dr. Jo
ną Valaitį, o sekretoriauti - Saulių 
Kuprį ir Aliciją Rūgytę.

Invokaciją sukalbėjo Marija Rė- 
mienė, prašydama Aukščiausiąjį 
palaimos ir ištvermės visiems Fon 
do darbininkams.

Pirmininkauti pradėjo dr. K. 
Ambrozaitis. Prisiminė mirusiuo
sius narius ir tik ką, prieš šį suva
žiavimą, netikėtai išsiskyrusį iš gy
vųjų tarpo, didelį Fondo ramstį, 
kultūrininką, mokslininką dr. 
Joną Puziną. Visi mirusieji pa
gerbti atsistojimu ir minutės susi
kaupimu. Mirusiųjų narių skai
čius jau siekia 1,300 asmenų. Tai 
sudaro beveik visą trečdalį Fondo 
narių.

SPARČIAI AUGA 
INDĖLIAI

MIDLAND taupymo ir 
skolinimo bendrovė, vado
vaujama adv. Frank Zogo 
ir lietuvių direktorių, geres
niam žmonių patarnavimui, 
prieš pusantrų metų (1976. 
IX), Atidarė Marųuette 
Parke naują skyrių ir su
kaupė 6 milijonus dolerių 
indėlių. Per šį trumpą lai
ką, Midland taup. ir skol. 
b-vės naujasis skyrius, iš
augo į rimtą finansinę in
stituciją ir patarnauja Mar- 
ųuette Parko apylinkės gy
ventojams.

MADLAND taup. ir skol. 
b-vės vadovybė padeda Mar- 
ųuette Parko gyventojams 
ir prekybininkams stabili
zuoti padėtį, duoda pasko
las ir tuo pakelia namų ver
tę. Pastaruoju metu, namų 
vertė žymiai pasitaisė. Sa
vininkai atnaujina ir pagra
žina senesnius pastatus, o 
išbėgusieji pradeda grįžti į 
gražiausią ir turtingiausią 
lietuvių koloniją.

Banko vadovybė dėkoja 
visiems taupytojams iki šiol 
taip gražiai rėmusiems ben
drovės pastangas ir prašo 
ateityje taupyti tik MID
LAND taup. ir skol. b-vėje.

MIDLAND taup. ir skol. 
b-vės indėliai prašoko 42 
milijonus dolerių. Kapita
las investuojamas saugiai 
ir apdairiai. Kiekviena in
dėlių sąskaita yra apdraus
ta Federalinėje agentūroje 
iki 40,000 dol. Už indėlius 
mokamos aukščiausios pa
lūkanos.

MIDLAND taupymo ir 
skolinimo bendrovės cent
ras yra 8929 So. Harlem 
Avenue, Bridgevievv, III. 
60455. Skyriai: 4040 Ar- 
cher Avenue, Brighton Par
ke ir 2657 West 69th St., 
Marųuette Parke. (aj) 

riNIS SUVAŽIAVIMAS
A. JUODVALKIS

Lietuvių Fondo suvažiavimą žo
džiu sveikino gen. konsulė J. 
Daužvardienė, išryškindama tes
tamentų svarbą, nes daug paliki
mų pereina sovietų atstovams ar 
lieka vietinei administracijai. Lie
tuviai turi gerai įsisąmoninti ir su
daryti testamentus,kad jų turtas 
neatitektų priešams.

PLB pirm. Bronius Nainys dėko
jo Fondo vadovybei už suteiktą pa
ramą Pietų Amerikos lietuviams, 
o suvažiavimui palinkėjo darbin
gos nuotaikos.

JAV LB Krašto valdybos vardu 
sveikino Švietimo Tarybos pirm. 
Bronius Juodelis. Jis išreiškė pa
dėką už teikiamą paramą lietuvių 
švietimo ir kultūriniams reika
lams.

Raštu sveikino: Lietuvos atsto
vas Washingtone - dr. Stasys Bač- 
kis, Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirm. dr. Kazys Bobelis ir LB Vi
durio Vakarų apygardos pirm. Ka
zys Laukaitis.

Praėjusio suvažiavimo protoko
lą perskaitė Saulius Kuprys, kuris 
be pataisų priimtas, išreiškiant pa 
dėką už tokį tikslų susirinkimo ei
gos aprašymą.

KOMISIJŲ SUDARYMAS

Suvažiavimas patavirtino Fon
do vadovybės pasiūlytas šias ko
misijas:

a. Registracijos-mandatų - Ka
zys Barzdukas pirm. , Kleopas 
Girvilas, Antanas Kareiva, Pra
nas Mažrimas, Bronius Šliažas, 
Petras Želvys ir P. Žolynas.

b. Nominacijų - Stasys Baras 
(pirm.), J. Račkauskas ir Stasys 
Rauckinas.

c. Balsų skaičiavimo - Jonas 
Kučėnas (pirm.), Mindaugas Vy
gantas ir Povilas Sodeika (tech
niškam darbui buvo pasikvietę ir 
daugiau žmonių).

d. Rezoliucijų-nutarimų - Vy
tautas Kutkus (pirm.), Vytautas 
Kamantas, Milda Lenkauskienė, 
Viktoras Naudžius ir Jonas Rim
kevičius.

e. Spaudos - Vladas Būtėnas, 
Donatas Bielskus, Balys Brazdžio
nis, Antanas Juodvalkis, Stasys 
Juškėnas, Jonas Kaunas, Petras 
Petrutis, kun. Juozas Prunskis, 
Antanas Grinius ir Vaclovas No
reika.

Kaip matome, sudaryta daug 
komisijų, o dar daugiau jose narių. 
Registracijos komisija nepriklau
so nuo suvažiavimo valios, nes 
darbas atliekamas susirinkimui 
dar neprasidėjus. Registraciją 
vykdo beveik išimtinai valdybos 
nariai, nes reikia kartais panaudo
ti ir kartoteką, ko pašaliniai nega
lėtų padaryti. Registracijos-man
datų komisijos darbą reikėtų 
pavesti faktiniesiem vykdytojams 
- valdybos nariams.

Taip pat, spaudos ir radio ben
dradarbius nereiktų laikyti kokia 
tai komisija, nes jie nepri
klauso nuo susirinkimo valios, bet 
atstovauja vienam ar kitam laik
raščiui ar radijui.

PRANEŠIMAI

Pirmininkauja M. Remienė. 
Šiais metais visų organų praneši
mai su finansiniais duomenimis 
buvo atspausti ir visiems nariams 
išsiuntinėti. Negalintieji suvažia- 
ūime dalyvauti turi galimybę sekti 
Lietuvių Fondo veiklą ir finansinį 
stovį. Nežiūrint išsiuntinėtų pra
nešimų, savų sričių vadovai gyvu 
žodžiu papildė atspaustus prane
šimus ir padarė juos spalvinges- 
niais bei gyvesniais.

Tarybos pirm. dr. G. Balukas 
priminė, kad pirmuosius įnašus 
sudėjo dabartiniai pensininkai, o 
Fondo vadovavimą vykdo viduri
nioji karta. Vyresnioji karta iško
vojo Lietuvai nepriklausomybę, 
sukūrė tautinę valstybę, skaudžiai 
pergyveno jos netekimą, žiaurų

Viršuje Kristijono Donelaičio aukštesniosios lituanistinės mokyklos ir apačioje pradinės mo
kyklos mokiniai, kurie dalyvaus V-toje dainų šventėje. Viduryje iš kairė sėdi dainavimo mokt. 
muz. Vytautas Gutauskas ir mokyklos direktorius Julius Širka. Šventė Įvyksta 1978 m. liepos 2 d. 
Maple Leaf Gardens, Toronto, Ontario, Kanadoje. Jono Tamulaičio nuotr.

tautos naikinimą ir visomis išgalė
mis stengiasi lietuavybę išlaikyti. 
Vidurinioji karta, augusi ir 
mokslus išėjusi savo valstybės glo
boje, taip pat yra patrijotiškai nu
siteikusi ir nesigaili pastangų 
lietuvybei išlaikyti ir savai kultū
rai ugdyti. Jauniausioji karta, jau 
gimusi tremtyje ar tėvų ant rankų 
išnešta per karo audrų sūkurius ir 
bombų krušas, mokslus baigusi ar 
bebaigianti svetimame krašte, nė
ra suaugusi su savo kraštu, bet tu
ri neabejotiną sentimentą lietuvių 
tautai irdaugelis jungiasi prie vy
resniųjų pastangų. Jiems teks to
liau auginti Lietuvių Fondą ir iš
laikyti lietuvišką kultūrą.

Džiaugėsi darniu darbu su vi
sais Tarybos, Valdybos ir Komisi
jų nariais, dėkojo už jų pasišven
timą ne tik Lietuvių fondui, bet ir 
visam lietuvybės išlaikymui. Ta
rybą sudaro 18 narių, renkamų 3 
metams, kasmet perrenkant vie
ną trečdalį.

Valdybos pirmininkas ir Fondo 
pradininkas dr. Antanas Razma 
pradėjo šiais žodžiais: ‘gera sėkla 
geroj dirvoj, gerai auga*. Prisimi
nė pradininkus, kurie buvo sutikti 
kritiškai ir pavadinti svajotojais. 
Dalis pradininkų iškeliavo amži
nybėn, bet jų paberta sėkla gra
žiai auga ir sulaukia jaunųjų tal
kos. Fondo ateitis šviesi, nes įsi
jungusios jaunos jėgos padeda šią 
jėgainę sukti. Finansiniai ištek
liai auga ir kasmet vis didesnėmis 
sumomis paremiami lietuvybės iš 
laikymo, švietimo ir kultūros dar
bai. Visų bendromis pastango
mis sutelksime antrą milijoną, o 
tolimesnį jo augimą ir derliaus pa
skirstymą perduosime jauniausia
jai kartai. Priminė būtiną reikalą 
sudaryti testamentus, kad turi
mas turtas neatitektų mūsų tautos 
priešams. Iždininkas K. Barzdu
kas, papildydamas pirmininką, 
pranešė, kad šiai dienai L. Fonde 
jau yra $1,505,238 pagrindinio ka
pitalo.

Praėjusiais metais valdybą su
darė: pirm. dr. A. Razma, vice- 
pirm. a.a. A. Rėklaitis (mirė 1977 
m. balandžio 30), vicepirm. J. Ku 
čėnas, vicepirm. J. Evans, sekre
torius K.A. Girvilas, iždininkas- 
sekretorius K. Barzdukas, kontro
lierius P. Želvys, renginių vadovė 
M. Rėmienė, investavimo reikalai 
- S. Baras, informacija - V. Butė
nas.

1977.XII.31 d. pagrindinio ka

pitalo buvo $1,431,600, kurį sudė
jo 4416 narių. Per 1977 metus ka
pitalas paaugo $216,571, pajamų 
buvo $99,700, gryno pelno liko 
$84,430.

Investavimo komisijos pirm. Po
vilas Kilius pasidžiaugė rekordi
nėmis pajamomis, kurios atsirado 
dėka perinvestavimo į pastovias 
vertybes. Lietuvių Fondo Taryba 
yra pavedusi investavimo komisi
jai, susidarius palankioms sąly
goms, likviduoti spekuliatyvines 
akcijas ir pereiti prie pastovių ver
tybių, duodančių pastovias paja
mas. To negalima įvykdyti per 
metus ar kitus, kai akcijos krinta, 
bet reikia laukti palankesnio meto 
kai birža pagerėja. Pažymėjo, 
kad šios komisijos žinioje turimo 
kapitalo tik 5% yra investuoti į 
spekuliatyvines akcijas, o visa ki
ta jau perinvestuota į pastovias 
vertybes - bonus ir kt. Investavi
mo b-vės ‘Value Research’ žinioje 
yra 25% viso turimo kapitalo, iš 
kurių 22% dar tebėra spekuliaty
vinėse akcijose. Palankiom sąly
goms susidarius ir šios akcijos 
bus likviduotos ir gautas kapita
las perinvestuotas į pastovesnes 
vertybes. Jaudabar galima 
užtikrinti, kad kiekvienais metais 
bus gaunama ne mažiau $100,000 
pajamų, iš kurių bent $80,000 bus 
galima paskirstyti įvairiems švie
timo ir kultūros reikalams. Neatsi
sakoma galimybės dalį kapitalo in
vestuoti į žemę, kad bent dalinai 
apsisaugoti nuo infliacinio ryklio.

Investavimo komisiją sudarė: 
Povilas Kilius (pirm.), Stasys Ba
ras, Viktoras Naudžius, dr. Jonas 
Valaitis, dr. Ferdinandas Kaunas 
ir Povilas Sodeika.

Pelno skirstymo komisijos pirm, 
dr. Kazys Ambrozaitis pranešė, 
kad 1977 metais buvo gauti 64 pra
šymai $354,000 sumai. Paskirstė 
$71,815, patenkino pilnai ar dali
nai 33 prašymus. Atrinko 12 pra
šymų ir perkėlė šių metų skirsty
mui, o likusius atmetė. Komisija 
laikosi šio principo: 30% skiria 
švietimui, 30% kultūriniams rei
kalams, 20% specialiems projek
tams ir likusius 20% atsitiktiniam 
-kitiems reikalams. Be to, komisi
ja atsižvelgė i LF suvažiavimo ir 
Tarybos nutarimus bei stambes
nių aukotojų valią. Skirstymas 
buvo vykdomas 3 kartus, o šiais 
metais numatyta skirstyti net 4 
kartus.

Pelno skirstymo komisiją suda
rė LF atstovai - dr. Kazys Ambro

zaitis (pirm.), inž. Vytautas Ka
mantas (sekr.) ir a.a. dr. Jonas Pu 
žinąs, LB atstovai - Juozas Gaila, 
Liūda Germanienė ir bronius Juo
delis.

Dėkojo visiems komisijos na
riams už nedėkinga, sunkų darbą. 
Ypatingą padėką išreiškė sekreto
riui V. Kamantui už kruopščiai ra
šomus anglų kalba protokolus, pri
taikytus Internal Revenue reikala
vimams.

Kontrolės komisijos aktą pers- 
skaitė agr. Antanas Šantaras. Ki
ti nariai: Antanas Dundzila ir Pra
nas Turūta. Atskaitomybė rasta 
tvarkoje ir siūlė patiektas apyskai
tas patvirtinti.

Paskutinį pranešimą dėl ruošia
mo VARDYNO padarė dr. A. Raz
ma. ‘Vardyno’ spaudos darbas 
stumiasi pirmyn. Dabar jį vykdo 
K. Girvilas. Ieškomas naujas re
daktorius. Nariai nuotraukas dar 
gali siųsti. Spaudai numatoma ati
duoti ateinančių metų pradžioje. 
Priimami prenumeratoriai ir tel
kiamos lėšos.

DISKUSIJOS

Pirmininkauja dr. J. Valaitis. 
Daugiausiai patarimų gavo inves- 
tacijų ir pelno skirstymo komisijos. 
Kai kam atrodė, kad investavimai 
daromi nepakankamai tiksliai ir 
šiuo metu geriausiai būtų nupirk
ti žemės gabalą ir laukti kainos 
pakilimo. Užmirštama, kad laiko
ma žemė neduoda pelno, o dar rei
kia mokėti kasmetinius mokesčius. 
Fondas turi palikimą žemės skly
pais ir jau per kelis metus pridėjo 
$5,081.85 . Jei būtų nupirktas di
desnis žemės gabalas, tai ir mo
kesčiai būtų didesni. Tokiu būdu 
gautas pelnas sumažėtų ir skirsty
mui liktų mažesnės sumos.

Vis dar nepajėgiame įsisamo
ninti, kad ne Lietuvių Fondas ski
ria premijas už knygas, meno kūri
nius ir kt., bet atitinkamos institu
cijos. Lietuvių Fondas tik finan
suoja tam tikrą junginį, pav. Lie
tuvių rašytojų d-ją, Lietuvių daili
ninkų s-gą ir kt., o jos pačios - ar 
per sudarytas komisijas - atrenka 
premijuotiną kūrinį. LF duoda
mas pinigus net nežino kada ir 
koks kūrinys bus premijuotas. 
Pats Fondas nesudarinėja vertini
mo komisijų ir premijų neskirsto. 
Taip pat nefinansuoja atskirų va
dovėlių leidimo. Pinigus skiria 
Švietimo Tarybai, pagal patiektas 

(Nukelta į 12 psl.)
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sąmatas, o jau Švietimo Taryba 
sprendžia kokius vadovėlius rei
kia leisti. Kaip atrodytų, jei LF 
pradėtų nustatinėti mokyklų vado
vėlių tinkamumą. Tam yra Švieti
mo Taryba.

Buvo įvairių siūlymų: vieni no
rėjo, kad LF finansuotų tik stam
bius objektus, o kiti - kad būtų ski
riama parama atskirų knygelių lei ■ 
dimui. Ir įtik, kad geras, visiems!

Pasiaiškinus vieną-kitą iškeltą 
klausimą, diskusijos buvo baigtos 
ir apyskaitos patvirtintos.

TARYBOS NARIŲ RINKIMAS

Registracijos-mandatų komisi
jos vardu pranešimą padarė K. 
Barzdukas. Dalyvauja 122 nariai 
su 3696 balsais.

Nominacijų komisijos pirm. 
Stasys Baras pranešė, kad į Tary
bą turi būti išrinkti 6 nariai, į 3-jų 
metų kadenciją baigusių vietą. Pa 
siūlyti šie kandidatai: Marija 
Rėrųienė, Kazys Ambrazaitis, Po
vilas Klijus, Viktoras Naudžius, 
Jonas Vaznelis, Vytautas Tauras 
sr., Jonas Rimkevičius, Tomas Re 
meikis, Ričardas Holiuša ir V. Prū 
sas. Daugiausiai balsų gavę pir
mieji šeši išrinkti į Tarybą.

I kontrolės komisiją pasiūlyti šie 
nariai: Antanas Šanjaras, Pranas 
Tūrūta, Petras Indreika ii Zuzana 
Juškevičienė. Pirmieji trys išrink
ti.

Numatyta priešpietinė darbot
varkė buvo išsemta ir laikas priar
tėjo prie pietų pertraukos. Pirmi
ninkaujantis pasidžiaugė, kad gali 
numatytu laiku uždaryti šio suva
žiavimo pirmąją dalį ir visus pa
kvietė į kavinę pasistiprinti.

PRANEŠIMAI IŠ VIETOVIŲ

Po pietų pertraukos, buvo tęsia
ma darbotvarkė. Pranešimus pa
darė: Clevelando - Milda Lenkaus. 
kienė, Detroito - Vytautas Kutkus 
ir Grand Rapids - Pranas Turūta. 
Pasigęsta kitų didesnių vietovių 
pranešimų. Reikėtų paraginti kitų 
vietovių komitetus, kad jie bent 
raštu painformuotų suvažiavimą 
kas jų apylinkėje vyksta.

Ona Zailskienė, atstovaujanti 
Vasario 16 gimnazijos kuratorijos 
pirm. kun. Juozą Bematonį, pra
nešė, kad gimnazija turi 70 moki
nių, iškurių 19 yra iš Amerikos 
kontinento. Šiais metais gimnazi
ją baigia aštuoni abiturientai. Dė
koja už paramą. Prašė ir toliau 
remti gimnaziją ir jaunuosius 
tėvus siųsti vaikus į lietuvišką mo
kyklą.

Tebeskaičiuojant balsus, buvo 
prieita prie klausimų ir sumany
mų. Čia vėl iškilo investavimų 
klausimas ir pelno skirstymas. Bu
vo klausta, kodėl susilaikyta nuo 
Simo Kudirkos pagerbimo ir, jei 
tai įvyktų, neužmiršti pakviesti latr 
vį Briezę. Atsakyta, kad negauta 
tinkama salė. Reikalas dar- nėra 
galutinai palaidotas, bet tebestu- 
dijuojamas ir gali būti įvykdytas.

Ir vėl iškilo taip vadinamų pro
komunistinių leidinių finansavimo 
klausimas. Ir vėl buvo aiškinama, 
kad ne Lietuvių Fondas tuos leidi
nius leidžia, ne LF vertina ir ne 
LF premijas skirsto, o tik Fondas 
tam tikras institucijas finansuoja.

Primininkauja dr. K. Ambrozai 
tis. Dailininkė Aldona Veselkienė 
pranešė apie dailininkų Tamošai
čių paruoštą tautinių rūbų veikalą. 
Ragino jį prenumeruoti ir paleng
vinti leidimo naštą. Kaina $25.

Kun. K. Kuzminskas kalbėjo 
apie R.K.B. Kronikų leidimą. Lie 
tuvių kalba išėjo 3 tomai ir ruošia
mas ketvirtas. Spausdinama ispa 
nų ir anglų kalbomis, o taip pat 
verčiama ir į prancūzų kalbą. Pra
šė LF leidimą paremti, o taip pat 
ir visus asmeniškai knygas įsigyti. 
Praėjusiais metais duotoji parama 
nuėjo ne ten kam buvo skirta.

Klausimams išsibaigus, Vytau
tas Kutkus perskaitė 4 rezoliuci-

A.A. VLADA SKIRMUNTĄ ATSISVEIKINANT
Sekmadienį, 1978 m. ba

landžio mėn. 30 d. Keno- 
shoje mirė taurus lietuvis 
Vladas Skirmuntas, eida
mas septyniasdešimt tre
čiuosius savo amžiaus me
tus. Palaidotas St. George 
kapinėse, Kenosha, Wiscon- 
sin. Bažnytines laidotuvių 
apeigas, gavęs išskirtiną 
A r c h idiecezijos sutikimą, 
lietuvių kalba atliko kun. S. 
Saplys, MIC, Šv. Petro pa
rapijos klebonas. Atsisvei
kinimo su Velioniu valandė
lę pravedė neolituanai. At
sisveikinime ir laidotuvėse 
gausiai dalyvavo vietos ir 
apylinkių lietuviai.

Perbėgant mintyse kietą 
a. a. Vlado Skirmunto gy
venimo kelią, taip ir matai 
jame nepriklausomos Lietu
vos mokyklos ir visame 
krašte puoselėtos kūrybinės 
dvasios auklėtini veržlų 
šviesesnio rytojaus kovoto
ją ir drauge nuoširdų žmo
gų.

Vladas Skirmuntas gimė 
1905 m. gruodžio mėn. 8 d. 
ūkininkų šeimoje, Skaudvi
lės valse., Tauragės apskr. 
Mokinosi vietos mokykloje 
ir Tauragės gimnazijoje, 
bet jos nebaigęs, išvyko i 
Kauną, čia pradėjo valsty
binėj Įstaigoj dirbti ir lais
valaikiu tęsė mokslą suau
gusių gimnazijoje. Ją bai
gęs Įstojo i universitetą ir 
toliau mokslinosi. JĮ nevi
liojo kategorijos. Susitau
pęs, palyginti, nedideli ka
pitalą, jis išėjo Į verslinin
kus.

1936 m. trys entuziastai 
vyrai “sudarė ir Įregistravo 
naują bendrovę Ąžuolas”. 
Bendrovės dalininkai: Vla
das Skirmuntas, VytauTas 
Plius^evTciiis 'Hu* “Kostas 
Andrijauskas. "Ąžuolo” ben 
drovė su banko paskola Įsi- 
gyjo ir sėkmingai eksploa
tavo modernius, Lietuvos 
keliams pritaikintus auto-

jas, kuriomis dėkojama Fondo va
dovybėms už įdėtą darbą, skatina 
ma ir toliau vieningai dirbti, sie
kiant antrojo milijono. Prašo dau
giau paremti lietuvišką spaudą ir 
radijo valandėles, skatina JAV LB 
Kultūros Tarybą patiekti ilgametį 
rėmimo planą.

ATVYKO SIBIRO 
TREMTINYS

Po ilgo laukimo, iškentė
jęs Sibiro lageriuose, pas 
savo žmoną ir vaikus š. m. 
gegužės 10 d. atvyko Alek
sandras Skopas, 80 m. am
žiaus. O’Hara aerodrome 
pasitiko šeimos nariai, lie
tuvių ir amerikiečių spau
dos ir TV žmonės. Apsisto
jo pas žmoną ir dukros šei
mą Cicero, III.

• Korp! Neo-Lithuania 
Chicagoje tradicinė geguži
nė Įvyksta š. m. birželio 11 
d. 12 vai. Vally Hills Ten- 
nis Club aikštėje, Mason ir 
Tyrrell Road, Elgin, III. 
Smulkesnė informacija bus 
paskelbta vėliau.

A. A. Vladas Skirmuntas 
(1940)

busus, tarnaudoma žmonių 
transportacijai. Bendrovės 
patarnavimai augo ir plėtė
si. 1940 m. Raudonajai ar
mijai okupavus kraštą ir 
"liaudies seimui” paskelbus 
Lietuvos ūkio "nacionaliza
vimą” ir "Ąžuolo” bendrovė 
buvo perimta valstybės ži
nion ... Du dalininkai, kaip 
kapitalistai, 1941. m. išvež
ti Į Sibirą, o Vladas Skir
muntas, netekęs bendrovės 
vedėjo posto, kitur nėjo 
dirbti, slapstėsi ir vėliau 
pasitraukė Į užsienį.

1941 m. Vladas, kaip mo
kąs rusų, lenkų, lietuvių ir 
vokiečių kalbas, buvo Įjung
tas Į vokiečių kariuomenę 
vertėju. Iš jos pasitraukęs, 
1942 m. grįžo į Lietuvą ir 
dirbo tuometinės lietuvių 
savivaldos kontrolės1 Įstai
goje. Gyveno Panevėžyje ir 
aktyviai dalyvavo lietuviš
kosios rezistencijos gretose. 
1944 m. su šeima per gimti
nės klonius pasitraukė į 
Rytprūsius, Į nežinomus to
lius .. . Taip kelis metus 
Skirmuntai gyveno šiaurės 
Vokietijoje. 1949 m. atsikė
lė Į JAV. Buvo apsigyvenę 
Chicagoje, vėliau nusikėlė Į 
Kenosha, kur ir likosi pa
stoviau. čia išaugino ir iš
mokslino savo gražią šeimą, 
dvi dukras ir sūnų, čia 
Vladas reiškėsi vietos lietu
vių judėjime, buvo akty
vus Lietuvių Bendruomenės 
apylinkėje, kaip ir šaulių 
kuopoje. Už veiklą apdova
notas LŠST šaulių žvaigž
de.

Paskutiniaisiais gyvenimo 
metais Velionis Vladas ma
žiau bedalyvavo visuomeni
niame bei socialiniame gy
venime, bet visą laiką iš 
spaudos, televizijos jis sekė 
tiek gyvenamojo, tiek gim
tojo kraštų gyvenimą, sie
lojosi Lietuvos padėtimi. 
Savo mintimis dalinosi su 
kitais. Jis buvo išlyginto, 
kultūringo charakterio as
muo. Jis gabėjo gražiu sa
kiniu savo galvojimą at
skleisti, kaip lygiai ir kito 
pareiškimą išgirsti, neužsi- 
gaunant ir neužgaunant. Su 
visais jis buvo savas mielas, 
todėl visad netruko drau

gų. Tai parodė ir gausus 
lietuvių, gyvenančių vieto
je, kaip ir iš tolimesnių vie
tovių atkilusių atsisveikin
ti su juomi bei palydėti jo 
palaikus Į amžino poilsio 
vietovę.

Mečys Valiukėnas

ŠIUO METU VYKSTA 
SUSIVIENIJIMO LIETU

VIŲ AMERIKOJE 
NAUJIEMS NARIAMS 

ĮRAŠYTI 1978 M. 
SPECIALUS VAJUS

Susivienijimas kviečia vi
sus geros valios lietuvius ir 
jų draugus Įsijungti Į SLA 
narių šeimą ir pasinaudoti 
šio VAJAUS lengvatomis ir 
privilegijomis.

Norime atkreipti ir esa
mųjų Susivienijimo narių 
dėmesį, kad ir jie gali pasi
naudoti va jumis ir nepra
leisti šios progos apsidraus
ti pridėtinėmis apdraudo
mis.

• Dabartinio Vajaus me
tu duodama didelė, net 50 G 
NUOLAIDA nuo pirmųjų 
metu metinių mokesčių.

• Apsidrausti galima iki 
70 metų amžiaus, netikri
nant sveikatos.

• Aplikantai nuo 1 iki 60 
metu gali ausidrausti nuo 
81.000 iki $5.000.

• Aplikantai nuo 61 iki 
70 metu gali ausidrausti 
$1,000 arba $2,000.

• Per ši Vaju galima pa
sirinkti sekančius apdraudų 
planus:

Viso Amžiaus Mokama 
apdraudą (Whole Life V-l).

Viso Amžiaus Mokamą 
tik nėr 20 metų (20 Pay
ru ent Life V-2).

20 Metu Taupomaia an- 
drauda (20 Year Endow- 
ment V-3) ir

10 Metu Taupoma ia ap- 
drauda (10 Year Endow- 
ment V-X).

• Po trijų metų nariams 
garantuojamos nepraranda
mos apdraudų vertybės 
Cash Surrendter ir Paid- 
Up Value).

Smulkesnių informacijų 
ir specialiai šiam VAJUI 
pritaikytų Non-Medical ap
likacijų galima gauti pas 
vietinį SLA Organizatorių 
ar Finansų Sekretorių. Taip 
pat galima kreiptis ir i Su
sivienijimo Centrą:

Lithuanian Alliance of 
America, 307 W. 30th St., 
New York, N. Y. 10001, tel. 
(212) 563-2210.

Prašydami aplikacijų, pa
žymėkite savo gimimo datą 
(mėnesį, dieną ir metus), 
tada siunčiant aplikacijas 
Jums bus pranešti apdrau
dų mokesčiai. (18-23)

OPPORTUNITY FOR EXPERIENCED 
ALL AROUND MACHINE 

SHOP SUPERVISOR
To work in Sunny Dalias area. Hav<? 
immediate opening for plant man- 
ager with screw machine, thread rol- 
ling, punch press, and machine shop 
exp. This position will involve super- 
vision of Severai employees, mušt be 
able to schedule work flow, figure 
costs as well as hands-on exp. Excel- 
lent opportunity to join a groving 
company. Good salary and benefits. 
Call collect 214-255-2122.

(18-29)

PRANEŠIMAS

Illinois, Indiana ir Wisco- 
nsin ribose esančių Susivie
nijimo kuopų finansų sekre
toriams, organizaloriams, 
valdybos nariams ir SLA 

veikėjams

Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 6-osios apskri
ties suvažiavimas ir po to 
SLA kuopų valdybų narių 
ir SLA veikėjų konferenci
ja Įvyks 1978 m. gegužės 21 
d. (sekmadienį), 2 vai. po 
pietų Don Varnas Posto pa
talpose, 6818 So. Western 
Avė., Chicago, III. 60636.

Suvažiavimo ir konferen
cijoje dalyvaus Susivieniji
mo Prezidentas Povilas P. 
Dargis.

Maloniai kviečiame šiame 
svarbiame suvažiavime-kon- 
ferencijoje dalyvauti. Bus 
aptarta SLA veikla ir da
bartinis vajus. Po susirin
kimo vaišės.

Dėl platesnių informacijų 
prašome kreiptis Į SLA 6- 
osios apskrities pirmininką 
Kazį Mačiuką — 2549 West 
71st Street, Chicago, III. 
60629. Tel. (312) 776-3140.

Apie savo dalyvavimą 
malonėkite pranešti apskri
ties pirmininkui Kaziui Ma
čiukui.

TEACHING POSITION
HEAD BASKETBALL

COACH
J ESU IT COLLEGE PRF.PARATION 
SCHOOL, DALLAS. TEXAS Ap- 
plieant should have teaching field in 
History, Chemistry, or Foreign Lan- 
guage. Write JE.SUIT COLLF.GE 
PREPARATORY SCHOOL..

12345 INWOOD ROAD, 
DALLAS, TEXAS 75234 OR CALL 

1-214-387-8707.
MR, NEAL HARRISON.

WANTED AT ONCE JOURNEYMEN 
OR IST CLASS

TOOL AND DIE MAKERS
For building and repair of -tmall dies 
mušt have job shop experience and b.> 
able to sėt up work from blue prints 
and elose tolerance.

HOLY SPRINČ DIVISION
400 Elm Street 

Holly, Michigan 48442 
313-634-8281

(16-25»

FOUNDRY
PLANT SUPERINTENDENT

Aluminum permanent mold foundry 
requires an experienced person te 
over see all operations of an 80 man 
shop. Write or phone H. \VERNK.l . 
W1LLARD BRONZE COMPANY. 1253 
Knovvlton St. Cincinnati, Ohio 45223. 
513-681-6655. /18-223

EXTRUSION SUPERVISOR
A North Dalias Manufacturer of in- 
seclicides and animal health produets 
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 
qualifications. By sending resunse 
containg salary history and require- 
ments to:

PERSONNEL ADMINISTRATOR 
ZOECON INDUSTRIES 

12200 DENTON DRIVE 
DALLAS TEXAS 75234

E. O. E.
(11-20)

0WNER 
OPERATORS

Expanding Southvvestern Michigan 
motor carrier has openings for ovvner 
operators who are reliable and willing 
to work, and are 23 years old with 
1971 or newer short wheel base 
tandem tractors.
For the right men we offer: Steady 
yearround employment 50.4c for ai) 
miles loaded or emty. Weekly šitie- 
ment. Major medical plan for driver 
and family. All permits furnished. 
Home every weekend. Cargo and liabi- 
lity insurance. Fuel tax reporting 
service. All palletized freight. Com- 
pany trailers.
For further information call collect 
404-782-3468 and ask for CHUCK 
SMOOTH. (18-21)
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Sklandytojo A. Gyso atsiminimai (10)

Pabaltijo orinio sporto varžybos
1939 metų vasarą Kaune 

buvo surengta pirmoji Pa
baltijo valstybių olimpiada. 
Dalyvavo Lietuva, Latvija, 
Estija ir Suomija. Kaipo 
olimpiados programos dalis, 
buvo surengtos ir orinio 
sporto varžybos, susidėju- 
sios iš motorinio skraidymo, 
sklandymo ir aviomodeliz- 
mo sekcijų.

Orinio sporto varžybų ba
zė buvo Kauno aerodromas. 
Varžybos vyko rugpiūčio 
14-19 dienomis.

Sklandymo varžybose iš 
mūsų pusės dalyvavo J. Py

Dariaus-Girėno gatvė vedanti Į aerodromą. Prieky mokyk
loje buvo apgyvendinti kai kurie svečiai.

PRAKTIŠKIAUSIOS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJESiuntinys 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; Į 
moteriškas nailono apatinis arba vyriški nailono vir- i 
šutiniai marškiniai; dvi poros vyriškų arba mote
riškų nailoninių arba vilnonių kojinių; 40 angliškų 1 
geriausių cigarečių; dėžė šokoladinių saldainių; 1 ! 
svaras pupelių kavos; vienai eilutei vilnonė labai ge- : 
ra medžiaga su Įaudimu "All wool made in England”, ; 
gali būti šviesios arba tamsios spalvos.

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

Žemiau siūlome keletą praktiškesnių ir naudin- i 
gesnių dalykų:

Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui ....$80.00 :
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
Vilnonė skarelė .................................................... 11.00
Geresni marškiniai ........................................... 15.00
Lietsargis telescopic .........................................  12.00
Vyriški arba moteriški labai geri pusbačiai .. 34.00
Crimplene medžiaga kostiumėliui ........  30.00
Angliška eilutei medžiaga

("All wool made in England") ..................... 70.00
Geresnė eilutei medžiaga

("All 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.

ragius su "Biržiečiu” ir Br. 
Oškinis su "Rūta”, kurie 
tuos savo sklandytuvus ge
rai pažinojo. Man buvo pa
skirtas Kelių Valdybos tar
nautojų Vokietijoje nupirk
tas "Keva", kurį gavome 
tik 3 dienas prieš varžybų 
pradžią.

”Keva” buvo vokiečių 
Mū-13 tipo, metalinės kon
strukcijos, turėjo oro stab
džius. Nors tai buvo tinka
miausias sklandytuvas var
žyboms, bet man su juo 
trūko patyrimo. Padariau 
porą bandomų skridimų. 

"Keva" buvo labai lėta, pa
togi įeiti į termikus.

Latviai buvo atsivežę dvi
vietį "Gevier” (G-4) tipo 
sklandytuvą, ir man teko su 
jais smarkiai pakovoti. Aš 
buvau pripratęs termike ra
tus sukti į kairę, o latvis 
buvo kairiarankis, ir suk
davo į dešinę. Man vis rei
kėdavo jį daboti, kad nesu- 
sidurčiau. Latvis B. Azelic- 
kis tada išsilaikė 5 vai. ir 18 
min., o aš 5 vai. ir 49 min. 
Latvių A. Vilks liko trečiuo
ju.

Kai varžėmės dėl perskri- 
dimo į tolį, tai apie Akme
nę iš 2000 metrų aukščio 
dar mačiau Pyragių su 
"Biržiečiu”, bet jis buvo žy
miai žemiau. Sakiau sau, 
laikysiuos arti Pyragiaus, 
ir tame pačiame termike 
skriesime dviese. Po pusva
landžio dar mačiau latvių 
ir estų sklandytuvus, bet 
"Biržietis" jau buvo dingęs 
iš akių. Skrisiu vienas. Pa
ėmiau šiaurės kryptį ir, pa
sisukiodamas termikuose, 
vis stūmiausi šiaurėn, kuo 
toliau. Praskridau Zoknius, 
buvusią mano karinės tar
nybos vietą.

Tą dieną latvis A. Vilks 
atsiekė 180 km nuotolį, lai
mėdamas I-ją vietą. Man 
teko II-ji, su 169 km. III-ją 
vietą gavo estų A. Saar.

Pyragiui per varžybas 
tiesiog nesisekė, ir dėl to jis 
buvo piktokas. Vieną vaka
rą, visus sklandytuvus su
statant į angarą, paskutinį 
skridimą darė Pyragius su 
"Biržiečiu". Pagal savo pa
protį parodyti ką nors ne
paprasta, kaip paprastai, jis 
tūpė prieš pat angarus. Bet 
vietoj to, kad sustotų bent 
vieną metrą prieš angarus, 
jis neapskaičiavo, įlenkė 
angaro duris ir apgadino 
"Biržiečio" nosį. Toliau var
žybose dalyvauti jis nebe
galėjo, nes nebeturėjo 
sklandytuvo. Likusį varžy
bų laiką sėdėdavo be ūpo 
ant publikai paruošto suolo, 
netoli LAK angarų.

Varžybose dėl aukščio, 
estų A. Saar laimėjo I-ją 
vietą su 2000 metrų, man 
teko II-ji vieta su 1750 m. 
ir latvių A. Vilks gavo III- 
ją vietą.

Bendrai sudėjus, sklan
dyme Lietuva laimėjo I-ją 
vietą su 110 taškų, Estija 
II-ją vietą su 88 taškais, ir 
Latvija liko IlI-ji su 74 taš
kais. Latviai buvo atsivežę 
sidabrinę taurę, Įgraviruo- 
tą "Geriausiam Lietuvos 
sklandytojui". Ta taurė 
atiteko man.

Pasibaigus Pabaltijo val
stybių orinio sporto varžy
boms, rugpiūčio 20 d,, sek
madienį, Kauno aerodrome 
Įvyko didžiulė aviacijos 
šventė. Be Pabaltijo valsty
bių, joje dar dalyvavo vo
kiečiai ir lenkai. Man buvo 
pavesta dalyvauti vokiečių 
atstovų sutikime (taip jau

Skraidymo akrobatikos teisėjai. Kairėjo J. Dženkaitis (Lie
tuva), toliau Latvijos, Estijos ir Suomijos atstovai.

atsitiko, kad vėliau, karo 
metu man atsidūrus Vokie
tijoje, vienas iš tų atstovų 
buvo mano viršininku).

Lietuvos Aero Klubas bu
vo nevaldinė organizacija, 
todėl negalėjo daryti jo
kios įtakos gimnazijų moks
leiviams. Kūno Kultūros 
Rūmai buvo valdinė įstaiga. 
Kad moksleivių tarpe būtų 
galima plėsti aviomodelizmo 
ir sklandymo idėjas, J. Py

andre duvai 
šios dienos grožio salionas 

su vakar dienos kainomisViskas vėliausios mados pas Andre Duval...
Patrauklus naujas de

koravimas, patys naujau
si įrengimai ir geriausiai 
už viską, mūsų einančios 
su diena talentingos pa
tarnautojos, kiekviena iš 
jų eksperte technikoje ir 
stiliuje.Taip viskas seka šios dienos reikalavimus, išskirus kainas . . .

Shampoo & HAIRCUTTING $3.95 
Styleset $3.95 from only

not $7.50 not $7.50
BLOWER CUT & STYLING only $8.45

Mane Ames 
SOFT VELVET 

Perm 
$12.95

not $17.50Sale of Beauty $9.95
Special — the famous 
Nutra Perm compkte 
with cut. Permanent Eyelashes, inclividually applied, $15 

The marvelous No Sėt Perms, from only $10.95 
by Hibner, Helene Curtis.

No roilers. no pincuris, ever agami
Jeigu jūs dar nebandėte mūsų saliono, jūs pra-, 

randate puikų grožio pažinimą. Nieko nėra ką jūs 
galėtume prarasti — ir jeigu jūs neesate patenkinta 
mūsų stiliumi, sąskaita nebus pristatyta.

Yra kuklus 30 c. papildomas mokestis 
visai sumai.

Penktadieni ir šeštadieni
EAST

• 406 Euclid Avė., 2d F. 781-3161
• Southgate, 5899 Warrensville, 

663-6346
• Severance Center, 

382-2600, 382-2569
• Shoregate, 944-6700,
• Mentor, 255-9115, next to Zayre’s 

Lake Shore Blyd.

ragius sugalvojo prie K. K. 
Rūmų steigti Orinio Sporto 
Sąjungą, ir buvo paskirtas 
tos sąjungos vadovu.

(Bus daugiau)

IMMEDIATE NEEDS FOR 
JOURNEYMAN

TOOL AND DIE MAKERS
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints and close tolerance.
lst shift. Steady employment, excel- 
lent wages and a company paid beii- 
efit program. Apply:

DIETOOL ENGINEERING CO. INC. 
3333 3 Mile Rd. N.W.

Grands Rapids, Mich. 49504
616-453-9489

(17-20)

not $15
Fro«ting $17.50

not $30 cup
or

cap

_ a s A Illcl. CUtUfriPecm $16.99
The great new wave 
that’s pre-programed 
for beautiful results 
every time $30.00 at 
most salons.

50 centų daugiau.
WEST

• Opposite Soutbland, 
845-3400

• Opposite Westgate, 
333-6646

• Parmatown, 
884-6300

• Sheffield Center 
Lorain 233-7211 
233-8020 
Elyria 324-5742
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THE SCHOOL SISTERS 
OF ST. FRANCIS

serve God and 
their neighbor by: 
teaching, sočiai 
work, C.C.D. work, 
caring for hnme- 
less children and 
the aged.

For information contact:
Mother Superior 

Sancta Maria Convent 
Panhandie, Texas 79068 

(17-24)

WANTED AT ONCE

CHUCKER OPERATORS
Experience Reęuired.
APPLY IN PERSON

IMERMAN INDUSTRIES 
12165 MACK

DETROIT, MICH. 4821?
(12-21)

WANTED AT ONCE

TOOL ROOM MACHINIST
Experi<?nce Required.
APPLY IN PERSON

IMERMAN INDUSTRIES 
12165 MACK

DETROIT, MICH. 48215
(12-2!)

SURVEYORS
Immediate openings for cxperienced 

PARTY CHIEFS 
INSTRUMENT MEN 

CHAINMEN 
APPLY 1O: 

SURVCON INC.
5757 WOODWAY 

HOUSTON, TEXAS 77O1P 
713-780-4123 

An Eaual Opportunity Emplover 
(19-23)

MACHINE SHOP 
EXPERIENCED

TURRET LATHE OPERATOR
AND

# 2 A.C. MACHINIST 
OPERATOR

APPLY IN PERSON
RUTH-BERRY CO.

A SUBSIDIARY OF DANIEL 
INDUSTRIES INC.

5025 Jensen Dr.
- Houston, Texas 77026

An Equal Opportunity Employer 
(16-20)

IMMEDIATE NEED FOR IST CLASS 
BRIGEPORT OPERATORS

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance. We're 
a young progressive company. lokinu 
for a person with your skills and 
background. 3 years experience mini
mum. Days, overtime. Excellent wage 
and benefit program.

NORBERT INDUSTR'ES 
313-759-5530

(16-20)

OPPORTUNITY TO \VORK & LIV£ 
IN SUNNY TUSCON 

AIRCRAFT ELECTR1CIANS 
SHEET METAL MECHANICS 

Mušt be experienced in heavy trans- 
port aircraft.

ALSO NEEDED 
LICENSED AIRCRAFT INSPECTOR 

(AI)
Top tvages. Liberal benefits. Itn- 
mecliate employment. Apply call or 

write to:
HAMILTON AVIATION

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

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

WANTED AT ONCE 
SĖT UP MAN

HEAVEY DUTY PRESS 
ROOM

Expe.rience Required.
APPLY IN PERSON

IMERMAN INDUSTRIES 
12165 MACK 

DETROIT, MICH. 48215
(12-2 i)

WANTED AT ONCE

MILL WRIGHTS
Experience Required.
APPLY IN PERSON

IMERMAN INDUSTRIES
12165 MACK 

DETROIT, MICH. 48215 
(12-21)

WANTED AT ONCE 
lst Class Skilled

SEWING MACHINE MECHANIC
EXPERIENCED ON UNION SPECI.AL 39500 & 52800, SINGLE NEEDLE 
& 269 BAR-TACKER. MODERN FULLY AIR CONDITIONED PLANT. 

SALARY COMMENSURATE WITH EXPERIENCE & ABILITY.
APPLY CALL OR SEND RESUME

HEMCO INC.
P. O. Box 211

Newton Grove, N. C. 28366
Call collect 919-594-1968

(20-22)

CLEVELANDO 
PARENGIMŲ 

KALENDORIUS

• GEGUŽĖS 21 D. Literatū
rinė popietė su rašytoja Aure
lija Balašaitienė Lietuviu Na
muose.

• GEGUŽĖS 21 D. Šv. Ka
zimiero lit. mokyklos pavasa
rio šventė.

• Gegužės 27 D. Mirusių ka
rių paminėjimas.

• GEGUŽĖS 27-28 D. Gran
dinėlės 24 valandų šokių mara
tonas Lietuvių Namuose apa
tinėje salėje.

• 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 8 D. Dainos Sam
būrio iš Australijos koncertas 
DMNP parapijos salėje. Rengia 
LB Ohio Apygardos Valdyba.

• LIEPOS 9 D. Pensininkų 
klubo gegužinė.

• LIEPOS 16 D. Clevelando 
Balfo skyriaus gegužinė.

• LIEPOS 23 D. gegužinė 
DMNP parapijos sodelyje.

• LIEPOS 30 D. Žalgirio 
kuopos ii' 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.

WANTED JOURNEYMEN 
OR IST CLASS SKILLED 

TOOL LEADERS 
TOOL MAKERS

Days. Benefits. F’i'ofit Sharing. 
TREND TOOL & MFG.

15363 E. TWELME MILE 
JROSEVILLE. MICH. 48066

VFANTED EXPER1ENCF.D 
DROP FORGF. HAMMER 

OPERATOR
JUNIOR DRAFTSMAN OR 

DRAFTSMAN.
2 years minimum experience. 5 day 
week. Steady work & fringe benefits. 
Call or apply to Personnel Manager 

LETTS DROP FORGE 
2714 W. Jefferson 

Detroit, Mich. 48216 
313-496-1970

(16-21)

WANTED CARBIDF. AND/OR 
METAL SAW SHARPENER 

Previous experience helplul būt not 
necessary mechanica) ability required. 
We are located in the Ferndale Hazel 
Park area. Pay competitive with non- 
automotive industry, Paid vacations, 
paid holidays, paid siek days. paid 
Blue Cross & Blue Shield with master 
medical rider. Hours 7:30 a. m. to 
4:30 p. m., rive days a week so-.ie 
overtime. Contact ji M P1GGOT 

KEEN EDGE SAW CO.
2801 Hilton, Ferndale, Mich. 
Between 8 a. m. & 3:30 p. m. 

Monday through Friday 
for appointment.

Saturday interviews arranged.
(1524)

• 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.

• SPALIO 8 D. DMNP para
pijos tradicinė vakarienė.

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

• SPALIO 21 D. Lietuvių 
Namų apatinėje salėje Įvyks 
Clevelando Ramovėnų Choro 5 
metų sukakties minėjimas.

• LAPKRIČIO 4 D. Ohio 
Lietuvių Gydytojų Draugijos 
metinis suvažiavimas ir balius 
Lietuvių namuose.

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

• LAPKRIČIO 11 D. Žalgi
rio šaulių kuopos parengimas 
Naujos parapijos salėje.

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

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

Lietuviu grožio salionas 
SILVER SHEAR — Hair 
Fashion, 687 East 185 St.. 
Cleveland, Ohio 44119, tel.: 
186-1210.

Wt| NATIONWIDE 
K 1 INSURANCE

I Nat>onwide is on yov aide

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

• 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.

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

WANTED
IMMENDIATELY
BORING MILL 
OPERATORS

Superior Benefits
TOP WAGES 
EXCELLENT 

\VORKING CONDITIONS

DEMCO
411 S. Fort

Detroit, Michigan 48217
(16-25)

LIETUVAITĖ 
DAINUOJANČIŲ 
ANGELŲ CHORE

Praeitą sekmadienį Cleve
lando Music Hali įvyko Sin- 
ging Angels koncertas. Tuo 
vardu yra vadinamas 150 
vaikų — amerikiečių, baltų
jų ir juodųjų mišrus choras, 
dainuo j antis daugiausia 
amerikiečiu liaudies dainas 
ir negrų religines giesmės. 
Koncertas buvo įspūdingas, 
ir mums lietuviams įdomus 
dar tuo, kad jame dainuoja 
ir viena lietuvaitė Ingrida 
Nasvytytė, 12 metų, Vy
tauto ir Mylytos Nasvyčių 
dukrelė.

Muzikas Bill Boehm prieš 
eilę metų įkūrė vaikų cho
rą, sudarydamas lyg ir sa
votišką organizaciją.

Per eilę metų šis choras 
jau spėjo pagarsėti ne tik 
Amerikoje, labai daug kon
certuodavo Įvairiuose mies
tuose, bet apkeliavo didžią 
dalį ir plataus pasaulio.

Į chorą patekti labai sun
ku, nes laukiančių įstoti vai
kų eilės ilgos, o tepriima la
bai mažai vaikų, turinčių 
tik gerą balsą ir gabius mu
zikaliai.

JAUKIOJE NUOTAIKOJE IR ELEGANTIŠKOJE 
APLINKOJE GALITE PRALEISTI 

penktadienio ir šeštadienio vakarus 
GINTARO VALGYKLOJE.

VAKARIENĖ TIEKIAMA IKI 9 VAL. VAK. 
NUO 9 VAL. VAK. IKI 1 VAL. RYTO 

kokteiliai ir muzika.
SEKMADIENIAIS

nuo 11 ryto iki 6 vai. vak. bufeto stiliaus pietūs.
Daug įvairių patiekalų, kuriuos galima kartoti iki šimto 
kartų. Suaugusiems $4.95, vaikams iki 12 metų $2.95. 
Už kavą ir pyragus bei tortus mokama papildomai. Val
gius paruošia Gintaro vyriausioji šeimininkė KRISTINA 

BILIŪNIENĖ.

LIETUVIŲ KLUBAS ir GINTARO VALGYKLA atida
ryti kiekvieną dieną nuo 11 vai. ryto.

LIETUVIŲ NAMŲ salė ir kambariai nuomojami įvairiems 
renginiams. Paruošiami užkandžiai, pietūs, vakarienės 

privatiems pobūviams, šermenims, krikštynoms, 
vestuvėms.

Smulkesnių informacijų prašom teirautis pas Lietuvių 
namų ir klubo administratorių ZENONĄ DUČMANĄ.

Telefonas (216) 531-2131
877 East 185th Street 
Cleveland, Ohio 44119

(17-20)

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

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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

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

Ingrida Nasvytytė

Ingrida Nasvytytė yra la
bai gabi ir griežtiesiems 
mokslams, šiais metais sa
vo mokykloje ji laimėjo pir
mąją fizikos mokslo premi
ją, vėliau dalyvaudama šv. 
Edvardo gimnazijoje, ka
talikų mokyklų konkurse, ji 
laimėjo II-ją premiją už 
mechaninės šilumos projek
to ir gav6 laimėjimo taurę.

Ingrida Nasvytytė lanko 
šv. Kazimiero lituanistinę 
mokyklą, šoka Grandinėlėje 
ir yra Neringos tunto skau
tė. (a)
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

MIRUSIŲJŲ 
PAGERBIMAS

Lietuvių Karių Veteranų 
Sąjungos "Ramovė”, Cleve
lando skyriaus valdyba kar
tu su "Birutės” Draugija 
praneša sekančią mirusiųjų 
narių kapų lankymo tvar
ka:

1978 m. gegužės 27 d. 12 
vai. susirenkama prie Dievo 
Motinos Nuolatinės Pagal
bos bažnyčios, iš kur vyk
sime: "Birutės” Draugijos 
narės ir skautininkės i Visų 
Sielų kapines, Ramovėnai Į 
Kalvarijos ir Lake View ka
pines, kur Įsmeigsime Tau
tines vėliavėles prie miru
siųjų narių kapų.

SekmadienĮ, gegužės 28 
d., 12 vai. 30 min. prašoma 
visų organizacijų atvykti į 
Visų Sielų Mauzoliejų, prie 
a. a. Lietuvos respublikos' 
prezidento~A. Smetonos ir 
žmonos kapo. Vainiką šie
met padės Amerikos Lietu
vių Tautinės Sąjungos Cle
velando skyrius.

Pirmadienį, gegužės mėn. 
29 d., 8 vai. 30 min. visi ren
kamės prie šv. Jurgio baž
nyčios, kur kartu su JAV 
lietuviais veteranais atliksi
me nustatytas apeigas.

Skyriaus Valdyba

Rauli-
metų 
nelai- 
dailės

• Skulpt. Vytauto 
naičio, prieš dešimt 
žuvusio automobilio 
mėje, memorialinė
kūrinių paroda, Įvykusi ge
gužės 13-14 d. DMNP pa
rapijos salėje, buvo gausiai 
lankoma. Parodos atidary- 
man buvo atvykęs iš New 
Yorko velionio brolis Kario 
redaktorius Zigmas Rauli- 
naitis.

Parodoje buvo išstatyti 
63 kūriniai.

Parodą rengė vyr. skau
čių židinys ir ją atidarė 
pirm. D. Dundurienė.

Plačiau apie skulptoriaus 
Vytauto Raulinaičio gyve-

Maloniai kviečiame JusZ dalyvauti 

š. m. gegužės 21 d., sekmadienį, 
y 4 val.p. p. Lietuvių Namų didžiojoje 

salėje ĮvykstančiojeLITERATŪRINĖJE POPIETĖJE
su rašytoja AURELIJA BALAŠAIT1ENE.

Po programos, — kavutė

Kūrybos ištraukas skaitys DALIA ORANTAITĖ.
Įėjimo auka $3.00.

nimą ir kūrybą kalbėjo J. 
Stempužis.

Velionies šeimos vardu 
visiems atsilankiusiems Į 
parodą padėkojo sūnus 
Andrius.

Prie parodos pasisekimo 
daug prisidėjo arch. E. 
Kersnauskas, išplanuoda
mas parodą ir su grupe 
talkininkų pagamindamas 
skulptūroms piedestalus.

• Pensininku Klubo susi
rinkimas Įvyks birželio 7 d. 
Naujos parapijos kavinėje. 
Nariai prašomi kuo gausiai 
dalyvauti ir atsivesti ne na
rius, norinčius Įstoti Į pen
sininkų klubą. Dėl informa
cijos sakmbinti 481-5320.

• šv. Kazimiero lituanis
tinės mokyklos mokiniai 
sekmadienį, gegužės 21 d. 
11:30 vai. DMNP parapijos 
salėje suvaidins vaizdelį 
"Yra šalis”, kuriame yra 
daug muzikos, dainų ir šo
kių. Režisuoja mkt. St. Sta- 
sienė, talkinama mkt. A. 
Miškinienės ir kitų. Po vai
dinimo tėvų komiteto pa
ruoštos vaišės ir loterija.

• Frank J. Soltis, demo
kratų kandidatas į County 
Auditor, sako, kad apskrity 
neužsimokėjusių mokesčių 
yra 22,404 asmenų ir firmų 
842,7 milijonų sumoje.

• ASD ir Korp! "Vytis” 
kandidatų sueiga Įvyks ge
gužėj 22 d., pirmadienį, 8 
vai. vakaro DMNP parapi
jos mažoje salėje. Bus pa
daryti pranešimai dėl litu
anistinių kursų Kent Statė 
Universitete, tautinės sto
vyklos ir ateities veiklos.

Skautininkių Draugovė

CLEVELANDO SKAUTŲ 
IŠKILMĖS

Š. m. balandžio 24 d. Cle
velando skautai iškilmingai 
atšventė savo globėjo šv. 
Jurgio dieną, ją atžymėda
mi vilkiukų ir skautų įžo
džiais bei nusipelniusių 
skautų pagerbimu. Oficialią 
Pilėnų tunto iškilmių dalį 
pravedė psk. Algis Nagevi
čius. Vilkiuko įžodį davė Ri
mas Balašaitis, Tomas Ka
šubą ir Petras Stungys. 
Skauto kaklaryšis buvo už
rištas Sauliui Banioniui, 
Daniui Barzdukui, Taurui 
Bubliui, Pauliui Janavičiui, 
Mariui Kampei, Edvardui 
Kijauskui, Dariui Motiejū
nui ir Pauliui žiedoniui. Pa
žangumo žymeniu buvo ap
dovanoti Aleksas Spirikai- 
tis ir Algirdas Miškinis.

Po Įžodžio, perskaičius 
vyr. skautininko Įsakymą,

Vytauto draugovės draugininkas ps. R. Belzinskas su savo 
skautais, kuire buvo apdovanoti žyminiais ir davė skautų Įžodi. 

V. Bacevičiaus nuotr.

Remigijus Balzinskas davė 
skautininko Įžodį plačiame 
skautininkių ir skautininkų 
rate. Po to v. s. Pranas Ka
ralius papasakojo apie šv. 
Jurgį.

• Zigmas Ragauskas, su
laukęs 72 m. amž., mirė pra
eitą savaitę. Palaidotas Vi
sų Sielų kapinėse.

• Clevelando Boy Scouts 
of America Council — East 
Shore District š. m. gegu
žės 19, 20 ir 21 dienomis 
ruošia savo veiklos ir darbų 
parodą naujos Euclid Mali 
patalpose. Toje parodoje da
lyvauja ir Clevelando Pilė
nų Tunto skautai ir Klaipė
dos vietininkijos jūrų skau
tai su savo darbais 20 ir 
21 dienomis. Skautų bičiu
liai kviečiami tą paroda ap
lankyti. Paroda veiks ištisą 
dieną.

HELP WANTĘD
Large National Insurance 

Co. wants men and women, 
who needs extra income. No 
experience necessary. We 
train and supply prospect. 
Take advantage of this 
great chance to get ahead. 
Call today.

Mr. Herakovic 
292-4787

(19-21)

Nice and clean house for 
rent, 7 room single. Be- 
tween East 185 and Lake 
Shore Blvd. Call: 486-4310.

Įnešti* 81.000
12 mėnesiu

MOKAME AUKŠČIAUSIA

UŽ SANTAUPŲ
NUOŠIMTI

PAŽYMĖJIMUS
XJ3/0/ Ine5”-’ SI,000 /O 30 mėnesių

^3/0/ Įnešus $1,000 
7«LzO 72 mėnesiams

už santaupas, išimtas iš pažymė-

Žalgirio šaulių kuopos garbės šauliai L. Leknickas, V. Bra
ziulis ir A. Klimas su kuopos pirm. B. Nainiu. J. Garlos nuotr.

TM/fi/ Įnešus 81.000
Jr /2zO 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'fO.

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 S40.000.
MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS 

PASKOLAS NAMU PIRKIMUI.

/uperfof /ovinq/
"and loan association *

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East 185fh Street 

481-8552 
13515 Euclid Avė.

681-8100
32800 Center Ridge Road

779-5915

6712 Superior Avė. 
431-2497

EŠLE

14406 Cedar Avė. 
381-4280 1



DIRVA

ALT S-gos E. St. Louis skyriaus nariui

A. A.

JONUI BOREIŠAI

mirus, jo žmonai ir sūnui reiškiame nuošir

džią užuojautą

ALT S-gos E. St. Louis
Skyriaus Valdyba

■■■■BIHMMHHHRHMiranHHMBlMMHSiMMMRni

ALT S-gos Elizabetho skyriaus narį AL

BINĄ SUBAČIŲ, jo mielam broliui

JONUI SUBAČIUI

Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame

ALT S-gos Elizabetho
Skyrius

A. A.

INŽ. LIUDUI ARBUI

per anksti iškeliavus amžinybėn, skausmo 

prislėgtą žmoną RŪTĄ, dukrą GINĄ, sūnų 

dr. ALVYDĄ ir gimines nuoširdžiai užjau

čiame ir kartu liūdime

Kazimieras, Elena ir Kęstutis
Pociai

TRADICINIS 
PAVASARIO 

PARENGIMAS
ALT S-gos E. St. Louis 

ir apylinkių skyrius š. m. 
gegužės 27 d., šeštadienj, 7 
v. v. Fisher restorano sve
tainėje Belleville, III. ren
gia tradicinį pavasario pa
rengimą ,į kurį kviečiami 
atsilankyti visi E. St. Louis 
ir apylinkių lietuviai.

• E. čekienė. Dirvos ben
dradarbė New Yorke, lan- 
kydamosi Chicagoje, Pr. 
Kašiubos lydima aplankė 
Lietuvių Televizijos studiją 
ir p. siuto buvo pristatyta 
žiūrovams, atsakydama i 
įvairius mūsų išeiviją lie
čiančius klausimus. Progra
moje taip pat dalyvavo sol.
R. Mastienė ir muz. A. Jur
gutis.

• Lituanistinių mokyklų 
mokytojų studijų savaitėje 
birželio 27-30 d. Toronte, 
Royal York viešbutyje, 100 
Front St., paskaitas skai
tys St. Barzdukas, V. Bire- 
ta, A. Gečys, R. Lukoševi- 
čiūtė, L. Tamošauskas, V. 
Matulaitis, T. Gečienė, A. 
Rinkimas, kun. A. Saulaitis,
A. Oniūnienė, E. Sakadols- 
kienė, R. Penkiūnienė, dr.
S. Ramanauskienė, kun. J. 
Vaišnys, M. Drunga, J. Ja
saitis, K. Mileris, A. Dun- 
dzila, J. Kavaliūnas ir kt.

Pranešimus padarys LB 
švietimo tarybos pirm. Br. 
Juodelis, V. Stanevičienė.

Birželio 28 d. 8 vai. vak. 
įvyks Stepo Kairio muz. an
samblio koncertas.

• Lietuvos kankinių baž
nyčios pašventinimas, 494 
Isabella Avė., Mississauga, 
Ont., įvyks birželio 11 d. 3 
vai. p. p. šventinimo apei
gas atliks vysk. Angelo Pai
nias, apaštališkasis pronun- 
cio Kanadoje, dalyvaujant 
vysk. V. Brizgiui ir vysk. T.
B. Fulton. Po pašventinimo 
Anapilio salėje Įvyks ban
ketas.

• Asmenys, norintieji 
vykti Australijon su Gran
dinėlės ekskursija š. m. 
gruodžio mėn. 20 d., prašo
mi kreiptis į Aleksandrą Sa

rgienę raštu — 1620 Curry
Dr., Lyndhurst, Ohio 44124, 
arba telefonu 216-442-8674 
(vakarais).

an

Mūsą mielam bičiuliui ir draugui

INŽ. LIUDUI ARBUI 
amžinybėn iškeliavus, kariu liūdime ir 
reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai 
Rūtai, dukrai Ginai, sūnui dr. Alvydui ir 
giminėms

Ona Pu(kauninkienė 
Dina ir Algimantas Bukčiai 
Stefanija ir Juozas Barkai 
Danguolė ir Eugenijus Batikai 
Antanina ir Jaunutis Dagiai 
Roma ir Leonas Dambrauskai 
Irena ir Vytenis Jonynai 
Ieva, Marius, Vytautas Kasniūnai 
Ona ir Jonas Kavaliūnai 
Aldona ir Visvaldas Masiullai 
Teresė ir Jonas Mildažiai 
Irena ir Leonas Mekai 
Dana ir Juozas Noreikos 
Pranė ir Julius Pakaltos 
Elena ir Kazimieras Pociai 
Elta ir Valerijonas Rudžiai 
Meilutė ir Petras Buliai 
Lina ir Edvardas žitkai 
Anelė Ir Klemensas Žukauskai

Buvusiam Pašto Valdybos Referentui 

A. A.

JONUI BOREIŠAI

mirus, jo žmonai MARIJAI ir sūnui JONUI 

su šeima, liūdesio valandoje reiškiame gilią

užuojautą

Buvę bendradarbiai:

Antanas Kavaliūnas
Julius Kazėnas 
Jonas Naujokaitis 
Juozas Naujokaitis 
Vincas Sakas

šviesos atminties

KLIAUDIJAI RUSTEIKIENEI

mirus, jos dukteriai DANUTEI ir anūkei

RAMONAI gilią užuojautą reiškia ir kartu

liūdi

• Elena StraseviČienė, 
gyv. Chicagoje, savo vyrui 
Stasiui gimtadienio proga 
užprenumeravo Dirvą ir pri
dėjo auką, linkėdama ge
riausios' sėkmės taip sun
kiame laikraščio leidimo 
darbe.

Ačiū už auką ir linkėji
mus.

Mūsų mielam

Birutė Smetonienė 
ir sūnūs

A. t A.

LIUDUI ARBUI

mirus, jo žmoną RŪTĄ, dukrą GINĄ, sūnų

MIRĖ ANDRIUS VILEIŠIS
Prancūzijoje, Ecųuevilly, 

Yvelines ligoninėje vasario 
11 d. mirė Andrius Vilei
šis, 55 m. amž., inž. Petro 
Vileišio anūkas. Palaidotas 
vasario 21 d. tos pačios vie
tovės kapinėse. (vns)

ALVYDĄ ir visus gimines nuoširdžiai už

jaučiame ir drauge skausmu dalinamės

Vanda ir Vaclovas 
Mažeikai

J
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