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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

DEMONSTRACIJA 
PRIEŠ 
BREŽNEVĄ

C,

Š. m. gegužės 4 į Vak. Vo
kietiją atvyko Sovietų Są
jungą ir jos pavergtus 
kraštus diktatūriškai val
dančios komunistų partijos 
vadas Leonidas Brežnevas. 
Ta proga žmogaus teisėms 
ginti draugija Bonnoje su
ruošė demonstraciją. Prie 
jos aktyviai prisidėjo ir lie
tuviai.

Į Vokietijos LB Valdybos 
kvietimą dalyvauti prieš- 
brežnevinėje demonstraci
joje gyvai atsiliepė Romu
vos, Bonn-Koelno, Solinge- 
no, Stuttgarto, Darmstadto 
bei Duesseldorfo lietuviai. 
Ypač pabrėžtinas kelių as
menų dalyvavimas iš Mem- 
mingeno — jie turėjo su
karti apie 1,000 km. kelią.

Vokiečių spauda ir radi
jas skelbė, kad susirinko 
keli tūkstančiai demons
trantų. Lietuviai sudarė tik 
saujelę — apie 60, bet ryš
kiai išsiskiriančią iš kitų, 
ypač moterys ir mergaitės 
tautiniais drabužiais. Buvo 
nešamos dvi didelės trispal
vės: viena kartu su latvių 
ir estų, o kita mūsti būrelio 
priešaky. Apie 20-yje lietu
vių plakatų buvo reikalau
jama paleisti Balį Gajaus
ką, Viktorą Petkų, Petrą 
Paulaitį, Šarūną Žukauską, 
Nijolę Sadūnaitę, Petrą 
Plumpą ir kitus politinius 
kalinius, leisti išvykti iš 
Lietuvos Marytei Prial- 
gauskaitei. Originalus buvo 
taip pat priešaky lietuvių 
būrelio nešamas kryžius, 
apvestas spygliuotomis vie
lomis. Buvo dalinamos Lie
tuvių komiteto (Landhaus- 
str. 49, 7290 Freudenstadt) 
skrajukės, kuriomis vokie
čių politikai raginami paro
dyti drąsą ir pokalbiuose su 
Brežnevu paliesti Pabaltijo 
klausimą, nes lietuviai, lat
viai ir estai nemažiau verti 
laisvės už tolimų j ii kraštų 
tautas, kurioms taip uoliai 
reikalaujama apsisprendi
mo teisės.

Neapsieita ir be nesusi
pratimų. Kai su plakatais 
pasirodė nemaža ir judri 
NDP grupė, iš visų pusių 
ėmė šaukti: ”šalin naciai!” 
Rengėjai bandė nuo jų atsi
kratyti policijos pagalba, 
bet pasirodė, jog tai neįma
noma. Tada buvo paskelbta, 
kad eitynėse partijos neda
lyvauja, bet ir tai nieko ne
padėjo. Galop pranešta, kad 
eitynės neįvyks: visos gru
pės atskirai žygiuoja į Tai-

Iš demonstracijų Bonoje, Brežnevui lankantis Vokietijoje.

kos aikštę Bonnoje ir ten 15 
vai. bus mitingas, žygyje iš 
Beuel’io Kenedžio tiltu per 
Reiną į Taikos aikštę NPD 
vyrukai vis stengėsi išlisti 
priekin. Ir atžygiavę, jie 
bandė prisibrauti arčiausia 
tribūnos. Vėl pasigirdo por- 
testo balsai: "Naciai, lauk!" 

žymiausi kalbėtojai buvo 
žmogaus teisių draugijos 
pirmininkas prof. dr. A. 
Nitsche, generolas maj. P. 
Grigorenko ir latvių pasto
rius Klavinš. Prof. Nitsche, 
už žmogaus teisių gynimą 
ilgus metus kalintas DDR, 
savo kalboje pirmiausia at
siribojo nuo NPD. Pranešė, 
kad per sovietų ambasadą 
Bonnoje įteiktas raštas 
Brežnevui, kuriuo reikalau
jama paaiškinti, kodėl so
vietai nesilaiko jų pasirašy
tų sutarčių gerbti žmogaus 
teises, atimdami laisvę už 

(Nukelta į 4 psl.)

Kliūtis. Neue Hannoversche Presse

BREŽNEVO POLITIKA
Status quo Europoje - laisvos rankos Pietuose

Vytautas Meškauskas

Brežnevo viešnagė Bon
noje, prieš tai jo kelionė po 
Sibirą, o kartu ir žinios iš 
Afrikos ir Azijos gražiai iš
ryškina dabartinio Krem
liaus valdovo politiką. 
Trumpai tariant, jis nepa
geidauja jokių pasikeitimų 
Vakarų Europoje, jam rei
kalinga jos ūkinė pagalba, 
kartu ji traukia susidariusi 
politinė tuštuma Afrikoje 
ir iŠ dalies pietinėje Azijos, 
kurią labai norisi išnaudoti 
ir kur nesitiki didesnio pa
sipriešinimo. Iš Kinijos pu
sės jis šiuo tarpu nesitiki 
jokio pavojaus, nebent ji de 
facto virstų 16-tu NATO 
sąjungininku, bet iki to lai

ko jis tikisi laimėjimų Pie
tuose, kurie jam ar jo įpė
diniams leistų kontroliuoti 
didelę pasaulio žaliavų dalį 
Likimo ironija tačiau nori, 
kad išpildymas tokio plano 
— greičiau taip susikloju
sių aplinkybių išnaudojimas 
reikalauja kapitalistinio pa
saulio talkos. Tai leidžia su
prasti ir Brežnevo viešnagę 
Bonnoje.

Kai jis ten pirmą kartą 
(prieš penkerius metus) 
lankėsi, jis ten tarėsi ne 
tik su socialdemokratu Wil- 
ly Brandt’u, bet ir stam
biaisiais pramoninkais, ku
riems žadėjo didelį pelną iš 
bendravimo Sovietijos ūki

nes problemas sprendžiant. 
Kaip matome iš DIE WELT 
am SONNTAG brėžinio, 
prekybiniai santykiai po vi
zito 1973 m. smarkiai pagy
vėjo, bet po poros metų pra
dėjo atslūgti. Vokiečiai be
veik trečdaliu daugiau eks
portavo negu importavo, o 
kartu reikia atsiminti, kad 
bendros apyvartos suma — 
11 milijardų marki ii — nė
ra tokia didelė kaip iš pir
mo žvilgsnio gali pasirody
ti. V. Vokietijos apyvarta 
su Šveicarija pernai pasie
kė 20 milijardų markių! Jos 
eksportas į Sovietiją sudarė 
tik 2,4% viso eksporto ir 
sovietų dalis jos importe 
siekė tik 1,9%, kas tarp kit
ko gražiai pabrėžia ir nedi
delės apyvartos priežastį — 
sovietai neturi kuo atsily
ginti už importą iš Vakarų. 
Panašiai ir su kitom komu
nistinėm valstybėm — į jas 
visas V. Vokietija išvežė už 
21 milijardą (bilijoną) mar
kių, iš jų išvežė už 15 mili
jardų. Visa prekybos apy
varta su tom valstybėm sie
kė 36 milijardus, o su Pran
cūzija 61 milijardas, Olan
dija — 58, Belgija — 41, 
Italija — 39, JAV — 35 mi
lijardus markių.

Nenuostabu, kad tokioje 
situacijoje komunisti n i a i 
kraštai siūlo mainus. Taip, 
pavyzdžiui Kruppo įmonės 

(Nukelta į 2'psl.)
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Sovietų avantiūros Afrikoje - pe
reitos savaitės užpuolimas Eritrė
jos ir Zairės, buv. Katangos pro
vincijos - yra lengvai paaiškina
mos įsitikinimu, kad po Vietmano 
karo JAV visuomenė nepritartų sa
vo vyriausybės norui ten įsikišti, o 
be tiesioginio įsikišimo ten sovie
tų nesulaikysi. Bet Vietnamo 
karas, nepaisant čia vyraujančios 
pažiūros, savo tikslą, kad ir be lai
mėjimo, pasiekė. Londoniškis 
rhe Economist išvedžioja, kad to 
karo tikslas buvo laikyti Indokini
ją kaip ‘cork in the bottle’. Įsive
liant į Vietnamą Kennedžio laikais 
buvo galvojama, kad greitas ko
munizmo laimėjimas ten paska
tins komunizmo invaziją į kitus 
pietryčių Azijos kraštus. Johnso- 
no ir Nixono laikais tikėtasi, kad ir 
komunistų laimėjimas, bet lėtas, 
duos laiko tiems kraštams susi
griebti.

Iš tikro, tarp 1972 ir 1978 metų, 
240 milijonų žmonių 5-kiose Azi
jos šalyse - Thailande, Malasijoje, 
Singapore, Indonezijoje ir Filipi
nuose, plūs dar 60 milijonų 
Taivane, Honkonge ir Pietų korė
joje - ūkiniai taip suklestėjo, kad 
jų bendros tautos pajamos (GNP) 
vidutiniai per metus paauga tarp 
67o ir 11%, t.y. jos padvi
gubėja per 7-12 metų. Nesąmonė 
būtų teigti, kad tuo prieaugliu ga
li pasidžiaugti tik turtingieji. Vi
sų gyventojų pragyvenimo lygis ir 
amžius tose šalyse nepaprastai pa 
šoko. Taip Filipinuose, neseniai 
ten viešint vice-prezidentui Mon- 
dale, vienas ministeris jam aiški
no:

‘Mes turime žmonių teisę, kuri 
leidžia mūsų seniems žmonėms 
gyventi su savo šeimomis, bet ne 
prieglaudose, o vidutinis pietry
čių Azijos darbininkas užtikrina 
savo motinai kelis kartus aukštes
nį pragyvenimo lygį, negu ji jam 
davė. Mes linkime, kad ta žmo
nių teisė būtų praplėsta ir Ameri
kai.’

Jei dabar ten būtų laisvi rinki
mai, komunistai ten surinktų tiek 
pat balsų kaip Anglijoje. Žinia, 
ten nėra tikros demokratijos. Dau
guma tų kraštų yra valdomi dikta
torių, kartais su į biznį palinkusia 
žmona ar giminėmis, bet tai paly
ginti maža bėda, nes vyriausybės 
ten nekontroliuoja daugiau kaip 
15% visos tautos pajamų. Iš kitos 
pusės toks diktatorius turi galimy
bes sau pasirinkti ministerius iš 
pačių gabiausių žmonių, kurie, 
aišku, nori už savo triūsą būti atly
ginami neblogiau kaip klestančia- 
me privačiame sektoriuje. Šalia 
to, režimo griežtumas kai kada yra 
pateisinams faktu, kad iki šiol Azi 
joje valdžios nesimaino gražiuoju, 
kaip Europoje ar Amerikoje. Tik 
atsiminkime Pakistano min. pirm. 

Bhutto, kuris nubaustas mirties 
bausme, ar kalėjusios Mrs. 
Gandhi likimus. Nepaisanto viso 
to, vice-prezidentas ten ragino 
įvesti amerikonišką tvarką ...

Economist dėl to aziatams pata
ria: būkite kantrūs su Jungtinėm 
Amerikos Valstybėm, kurios, nors 
sunaikino save Vietnamo kare, 
bet davė jums mažiausiai blogas 
vyriausybes jūsų istorijoje už tai 
neprašydamos jokios padėkos, 
nes iki šiol nesupranta, kad taip 
atsitiko ... Sausio 20 d. suėjo tik 
vieni metai, kai Pennsylvanijos 
gatve į Baltuosius Rūmus atžygia
vo pietinių baptistų moralė už ran 
kos vedanti ne tik Amy, bet ir tokį 
nesugebėjimą ūkinėje ir energijos 
politikoje, kuriam buvo skirta 
1977 metais užtraukti didžiausią 
prekybos deficitą pasaulio istori
joje. Carterio garbei reikia paste
bėti, kad jis dėl to nepasuko į izo- 
liacizmą ir nepradėjo sodinti į kalė
jimą biznierius, kurie pardavinėja 
licenzijas Indonezijai ... Aziatai 
turėtų būti jau tiek subrendę, kad 
žinotų, jog misionierius valgyti ne 
prasminga.

O Jungitnės Amerikos Valsty
bės turėtų suprasti, kad kapitalis
tinį pasaulį jau sudaro trys turtin
gos valstybių grupės po 200-250 
milijonų žmonių kiekviena: JAV, 
Vakarų Europa, Pietų-Rytų Azija, 
plūs Japonija su pusės tokių gru
pių pajėgumu ... Pietų-Rytų Azija 
turinti daugiausia patyrimo kaip 
pasiekti ūkinės politikos, kuri duo
da gerų rezultatų. Būtų tikrai ne
protinga, jei Amerika manytų, 
kad ji gali būti griežta aukle bręs
tančiam Azijos milžinui. * * *

Reikia tikėtis, kad dabartinis 
Zbigniewo Brzezinskio vizitas Azi 
joje bus sėkmingesnis už Monda- 
le. Jis gal galės pasekti britų ge
neralinio štabo viršininko maršalo 
Sir Neil Cameron pavyzdžiu, ku
ris gegužės pirmą dieną pareiškė 
Kinojos karininkams, kad ‘tas 
pats priešas stovi prie mūsų durų 
ir jo sostinė yra Maskva’. Dėl to 
buvo nemažas triukšmas Londone 
ir ypač Maskvoje, tačiau iš tiesų 
brito pareiškimas buvo mažiau ka

ringas negu jo kolegos iš Krem
liaus Maršalo Ogarkovo nesenos 
kalbos Turkijoje. Sir Neil pažiūra 
buvo sutikta ovacijomis. Galimas 
daiktas, kad jas paseks didesni 
ginklų užpirkimai Anglijoje ir 
Prancūzijoje. Net, kaip pastebė
jome straipsnyje apie Brežnevo 
politiką, pradėta kalbėti apie Ki
niją kaip Nato partnerį. Iš tikro, 
kaip matome iš brėžinio, sovietai 
prie pačios Kinijos sienos neturi 
tiek daug kariuomenės, net ma
žiau už pačius kiniečius, tačiau 
yra daug didesni rezervai ir nepa
lyginamai pranašesnis apginkla

RUSSIAN FORCES
(onChineseborder)

Mm 365.000 
Tenka 4.000*
Combat 
aircraft 1,830
•includestanksin 

reserve

Balansas abiejose Sovietijos galuose nėra taip naudingas 
kinams kaip tie skaičiai rodo. Sovietų kariuomenė nepalygina
mai pranašesnė ir jų rezervai didesni.

vimas. Tie rezervai pagaliau iš
gąsdino Japoniją, kurios spauda, 
laukdama Brzezinskio, staiga pra
dėjo kalbėti apie sovietų pavojų, 
iki šiol ‘tabu’ tema tame krašte. 
Apie tai kalbėjo ir Japonijos minis
teris pirm. Fukuda, atidarydamas 
parlamentą. Tai pirmas kartas to 
krašto istorijoje po 1945 m. Tokio 
dienraščiai išvedžioja, kad Sovieti- 
ja yra vienintelė valstybė, kuri ga
lėtų užpulti Japoniją, išlaipinda
ma savo kariuomenę šiaurinėje 
krašto dalyje. Tuo tarpu JAV Ja
ponijos apginti negalėtų, juo la
biau, kad didesnė 7-tojo laivyno 
dalis bus perkelta į Europą to kon
tinento gynimui. Šiuo metu JAV 
Japonijos 130 bazių laiko apie 
26,000 karių, kurios turi 400 lėk
tuvų, tuo tarpu sovietai tame rajo
ne laiko 2,000 moderniškesnių lėk. 
tuvų. Japonija krašto apsaugai iš
leidžia tik 0.9% savo visos tautos 
pajamų, tuo tarpu JAV - 6%. Atei
čiai japonai nori pirkti Amerikoje 
bent 100 naujų F-15 naikintuvų ir 
kitos medžiagos. Įdomu, kad pats 
Brzezinskis prieš 6 metus išleisto
je savo knygoje apie Japoniją 
‘The Fragile Blossom’ siūlė prade 
ti bendrai tartis to krašto apsigy
nimo klausimais ir kad tam tikrais 
atvejais į tą klausimą turėtų būti 
įvelta ir NATO. * * *

Tuo tarpu Carterio administra
cija, negalėdama ir nenorėdama 
ką nors daryti Afrikoje, toliau eina 
tuo keliu, kuriam mažiausiai pasi
priešinimo laukia iš savo visuo
menės - stiprinti NATO. Vienin
telis būdas sumažinti sovietų kari
nę persvarą tame frote yra dau
giau išnaudoti Vakarų techninį 
pranašumą. Pradėdamas prezi
dentauti Carteris prašė kitų 
NATO kraštų padidinti savo išlai
das krašto apsaugos reikalams 
3%. Atrodo, kad tas pageidavi
mas buvo išpildytas, tačiau techni 
kos pranašumo pakinkymas kaš
tuos daug daugiau ir kartu sukels 
daug ginčų. Mat, kadangi Ameri
ka yra daugiausiai šioje srityje pa
žengusi, iš jos ir bus daugiausiai 
perkama, tačiau europiečiai norė
tų patys parduoti, kas Amerikoje 
dar nepradėta gaminti, pvz. vokie 
čių ‘Gepard’ priešlėktuvinius tan
kus ar Strebo antitankines bom
bas, jų sunkiuosius sunkvežimius, 
kurie esą pranašesni už amerikie
čių. Britai, vokiečiai ir prancūzai 
stato tobulus mokomus sprausmi- 
nius lėktuvus, kurių amerikiečiam 
nevertėtų savo išvystyti, britai 
dar turi tobulas radaro vedamas 
priešlėktuvines raketas ir t.t.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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Dešimt metų vok iečių-sovietų prekybos milijardais markių.

Zehn Jahre Handel 
mit der UdSSR
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BREŽNEVO POLITIKA...
(Atkelta iš 1 psl.) 

pardavė Vengrijai mašinas 
keturių milijonų markių 
vertės už konservuotas vyš
nias, agurkus ir uogienę.. 
Daimler-Benz pardavė 30 
sunkvežimių Rumunijai ir 
už tai gavo 152 lengvesnius 
autovežimius — jeeps. Juos 
pardavė Ecuadorui pietinė
je Amerikoje už ... bana
nus. BMW pardavė automo
bilių Čekoslovakijai už 
5,000 nupenėtų ėriukų, ku
rios eksportavo į... Pran
cūziją. Savaime aišku, kad 
tokia primityvi prekyba rei
kalauja nemažai galvosūkio 
ir dažnai yra neįmanoma. 
Pvz. Mongolija už 150 se
nesnio modelių Volkswage- 
nų pasiūlė .. . 150 milijonų 
metų senumo dinosauro 
skeleto likučius.

Iš didžiųjų susitarimų, 
kuriuos Brežnevas padarė 
1973 m. Bonnoje, tik vienas, 
atrodo, išdegė. Būtent, tri
šalis susitarimas, kuriuo 
Sovietija pristatys 11 mili
jardų kubinių metrų natū
ralių dujų Vakarų Vokieti
jai, Prancūzijai ir Austri
jai, o Sovietija gaus 13 mi
lijardų iš Irano. (Vokiečiai 
tiekia plieno vamzdžius 
abiem dujotakiams). Daug 
mažiau negu tikėjosi, vokie
čiai gavo užsakymų iš nau
jai statomų plieno įmonių 
prie Kursko, kurios turėtų 
būti didžiausios pasaulyje, 
o apie trečią susitarimą — 
pastatyti keletą branduoli
nės energijos elektrinių 
Rytprūsiuose, kurios dalį 
energijos parduotų Vakarų 
Berlynui ir Vakarų Vokie
tijai jau seniai nieko nebe
kalbama.

Sovietų nesugebėjimą at
silyginti už jiems reikalin
gas gerybes Vakarų Vokie
tija iš dalies norėtų pakeis
ti politinėm nuolaidom, bet 
šioje srityje iš sovietų sun
ku ką nors išsiderėti. Pir
mutinis vokiečių rūpestis be 
abejo yra Vakarų Berlynas. 
Sovietai jį laiko trečiąja vo
kiečių valstybe, o Bonną 
savo valstybinio organizmo, 
jei ne oficialia, tai bent 
faktina dalimi. Kaip ma
tome iš Neue Hannover- 
che Presse karitatūros 
Berlynas yra ”Stoerfak- 
tor” (kliūtis) atoslūgiui. 
Schmidtas, pagal Der Spie
gei, iš privataus pokalbio 
su Brežnevu suprato, kad 
sovietai nelaikytų provoka
cija, jei vokiečių kancleris į 
Berlyną atlydėtų Anglijos

Deutsche
Einfuhr 
inMrd.DM

karalienę ar Jimmy Carterį. 
Kaip iš tikro būtų, turėtų 
greitai paaiškėti kaip Ber
lyno burmistrui ateis eilė 
pirmininkauti Bonnos par
lamento antruose rūmuose 
— Valstybės Taryboje, kuri 
susidaro iš federalinės vo
kiečių respublikos dalyvių 
atstovų.

Kalbėdamas apie Brežne
vo viešnagę Bonnos seime, 
kancleris Schmidtas teigė, 
kad santykiuose su sovie
tais padaryta pažanga, ko 
ir reikėjo laukti. Sensacija 
tame posėdyje tačiau buvo 
vieno iš opozicijos vadų, Ba
varijos krikščionių-socialų 
partijos pirmininko Franc 
Josef Strausso, kurį Mask
vos Izvestija visai neseniai 
kaltino ’fašistinio pučo ren
gimu’ pareiškimas. Bet tas 
nekliudė Brežnevui su 
Straussu privačiai pasikal
bėti. Seime Straussas aiški
no, šalia ’senų sukietijimų’ 
girdėjęs ir 'naujų tonų’. Jis 
net teigė Brežnevą-nelaikąs 
karo kurstytoju ir iš viso 
vokiečiai dabar nebiją rusų, 
kas tačiau nepašalina jų su
sirūpinimo dėl ateities ir so
vietų politikos. Dabartinė 
būklė esanti laimė abiem 
pusėm, tačiau pavasario Eu
ropoje ir visam pasaulyje 
galima tikėtis tik tada, kai 
dabartinė būklė būsianti pa
keista tikra partneryste ir 
abipusių egzistencijos teisių 
pripažinimu ... Pastebėda
ma, kad Straussas Brežne
vo vizitą pavadino ”Meilen- 
stein” (atžyminčiu akme
niu) vokiečių-rusų santy
kiuose, Muencheno Sued- 
deutsche Zeitung su tuo su
tikdama padarė tokį rezer
vą: ”tik dar ne visai tikra, 
kur veda tas kelias, ant ku
rio tas akmuo stovi”...

IMMEDIATE OPENINGS
JOURNEYMEN 

TOOL & DIE MAKERS 
2ND and/or 3RD Shift 

Openings are for eigth (8) hrs. shift. 
Mušt have a journeymans card. Pros- 
pects for consistent full time work 
are excellent. Twelve (12) paid holi
days annually. Superior fringe bene
fits and insurances. Effective 5-1-78 
starting wage is $7.78 per hour with 
autom a tie inerease to $7.98 in 39 
days.

APPLY IN PERSON AT:
ANDERSON-BOLLING MFG. 

E. SAVIDGE ST.
SPRING LAKE, M1CH1GAN 49456 

Phone: 616-842-8220
An Eąual Opportunity Employer

(Z i -ZJ/

SURVEYORS
Immediate openings for experienced 

PARTY CHIEFS 
INSTRUMENT MEN 

CHAINMEN 
APPLY 1O;

SURVCON INC.
5757 WOODWAY 

HOUSTON. TEXAS 77019 
713-780-4123

An Equal Opportunity Employer 
(19-2L-
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LIUDIKIME SAVĄJĄ TAUTĄ

ALT protestuoja prieš žydų 
daromus kaltinimus lietuviams

Smerkdami smurtą ir 
prievartą, kur jis besirėikš- 
tų, lietuviai buvo ir yra 
priešingi bet kokiai diktatū
rinei sistemai, naikinančiai 
žmonių laisvę ir teises. Lie
tuvių tauta savame krašte 
nacių okupacijoje sunkiai 
išgyveno prievartą, nuo ku
rios labai nukentėjo patys 
lietuviai ir kuri žiauriai pa
lietė žydų tautybę. Dabar 
tie nacių žiaurumai ryškin
ti filme „Holocaust”, rodyti 
NBC televizijos tinkle šių 
metų balandžio 17-20 dieno
mis, keliami laikraščiuose, 
ir teismuose.

Nelaimei, čia prasiveržia 
visiškai neteisingai metami 
kaltinimai lietuvių tautai. 
„Holocaust” filme minimi 
lietuvių SS daliniai. Lietu
voje lietuvių SS dalinių iš 
viso nebuvo. Priešingai, 
daugelis lietuvių yra labai 
nukentėję dėl to, kad ne
stojo Į vokiečių organizuo
jamus SS dalinius ir prieš 
tai protestavo.

Filme yra užuomina neva 
lietuviai dalyvavę nacių 
vykdomuose žiaurumuose. 
Tai melas ir pikta valia. Na
cių okupacijos metu Lietu
va savo vyriausybės neturė
jo. Viską vykdė savo atsa
komybe naciai. Bandydami 
kaltę kitiems suversti, jie 
kai kuriais atvejais net sa
vo žudikus buvo įvilkę i lie
tuvių uniformas ir paskiau 
filmavo. Lietuvių vardu 
prieš žydų naikinimą Lietu
voje protestą daug kas reiš
kė, pvz.: buvęs žemės Ūkio 
ministeris prof. J. Aleksa, 
buvęs valstybės prezidentas 
dr. K. Grinius, buvęs žemės 
Ūkio ministeris prel. M. 
Krupavičius ir daugelis ki
tų, dėl ko nacių buvo depor
tuoti ar laikomi arešte. 
Daugelis lietuvių gelbėjo 
žydus, išstatydami savo 
laisvę ir gyvybę pavojum 
Mes turime pareiškimų iš
gelbėtų žydų, kiek daug lie
tuviai jiems padėjo. Mes tu
rime eilę pavardžių lietuvių, 
kurie buvo Įkalinti, sušau
dyti už žydų išgelbėjimą. 
Galėjo atsirasti pavieni as
menys ir iš lietuvių, kurie 
nusikalto. Jie galėjo būti iš
blokšti iš pusiausvyros, nes 
matė žydus talkinant komu
nistiniam -okupantui, kai 

komunistai gabeno tūkstan
čiais lietuvių Į Sibirą ir ka
lėjimus. Taip pat pasitai
kydavo individalių aventū- 
ristų. Bet už pavienių išsi
šokimus negali būti pakal
tinta visa tauta.

Nepriklausomoje Lietuvo
je žydai turėjo savo kultū
rinę autonomiją: turėjo sa
vas mokyklas, savo spaudą, 
savo organizacijas ir eilę 
metų turėjo savo ministe- 
rius (Soloveičikas, Robinso
nas) žydų reikalams krašto 
vyriausybėje. Lietuvoje žy
dų teologinės mokyklos 
(kaip ir visos kitos jų mo
kyklos) buvo išlaikomos 
valstybės iždo lėšomis, gar
sėjo visojoje Europoje ir 
dar plačiau. Lietuvoje buvo 
žymiai aukštesnis procen
tas žydų gydytojų, advoka
tų, prekybininkų, negu jų 
tautybės procentas Lietu
voje.

Apgailėtina, kad Baltis- 
tinių studijų konferencijoje 
Toronte, Kanadoje, gegužės 
mėnesio 11-14 dienomis bu
vo sukviesta gausiai Iz
raelio ir kitų kraštų žy
dų paskaitininkų, nesisten
giant laikytis bešališkumo 
ir nepakviečiant atitinkamo 
skaičiaus kompetetingų lie
tuvių ir kitų pabaltiečių 
mokslininkų, svarstant žy
dų klausimą Pabalty.

Amerikos Lietuvių Tary
ba reiškia protestą prieš ne
teisingą lietuviu tautos ap
kaltinimą ir raštu kreipėsi 
i NBC televizijos tinklą, 
kad būtų duotas laikas lie
tuviams atsakyti Į neteisin
gus kaltinimus. Jei tas rei
kalavimas nebus išpildy
tas, Amerikos Lietuvių Ta
ryba tiria galimybes šią 
lietuviams neteisingais kal
tinimais daromą skriaudą 
iškelti teisingumo Įstaigose 
ir, jei tas reikalas tektų kel
ti teisme, tikimasi lietuvių 
visuomenės pritarimo ir pa
ramos. ALT

PROTESTO 
DEMONSTRACIJOS DĖL 

’TIOLOCAUST”
Pasaulio lietuvių jaunimo 

sąjungos nariai Los Ange
les, Bostone ir Clevelande 
suruošė protesto demons
tracijas prie NBC dėl ”Ho-

Kokiu būdu išeivija gali 
liudyti tautą? Pirmiausia, 
išliekant veikliais lietuviais. 
Kaip kas beneigtų Lietuvių 
bendruomenę, jei gimęs lie
tuviu, jau yra tos bendruo
menės narys ir juo būsi iki 
mirties. Taip ir liudijame 
tautą savo prigimtimi, kal
ba, organizacijomis, spau
da. Ne vienas tremtinys pa
likdamas tėviškę širdyje 
kartojo: „Prisiekiu visa, 
kas šventa, kad liudysiu pa
sauliui savą skriaudą, tau
tos skriaudą, sutryptos val
stybės paniekinimą”.

Lietuvis liudija savąją 
darbu ir pinigu. Darbu liu
dija per organizacijas, su
važiavimus. štai, šią vasarą 
Toronte, Kanadoje, birželio 
28 — liepos 3 Įvyks net tri
gubos iškilmės, šventės. 
Penktoji Kanados ir JAV 
dainų šventėje dalyvaus 
1000 choristų su viršum. 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seime dalyvaus šim
tas su viršum rinktų atsto
vų. Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynėse dalyvaus 1000 su 
viršum sportininkų. Jie liu
dys savąją tautą. Jie liudys 
viso pasaulio lietuvių vardu 
tautos aspiracijas Į teisę 
gyventi laisvai ir nepriklau
somai nuo kitų valstybių.

Tai nėra paprastas su
puolimas. Tai rengiama 
stengiantis geriau paminėti 
Lietuvos valstybės Įkūrimo 
725 metų sukakti, Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 
60 metų sukaktį ir Įpras
minti tautinės olimpiados 
Kaune 40 metų sukaktį.

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Seimas šaukia
mas kas penkeri metai. Iš 
15 kraštų suvažiuos rinkti 
atstovai. (Bus svarstomi 
lietuvybės gyvastingumo iš
laikymas ir Lietuvos išlais
vinimo veikla). Svarstys 
penkių sričių programą: Li
tuanistinis švietimas ir au
klėjimas, kultūrinė veikla- 
kūryba, bendruomeninis ry
šys su kitų kraštų lietu
viais, Lietuvos reikalai ir 
jos laisvinimas, jaunimas ir 
veiklai svarbiausioji atra
ma — lėšos.

Dainų šventėje laukiama 
tūkstantinės minios ir tam 
paimtas Maple. Leaf Gar- 
den stadijonas, kuriame tel
pa 16,000 žiūrovų. Suva
žiuos tūkstantinis daininin
kų būrys iš Amerikos, Ka- 

locaust” filmo rodymo, ku
riame lietuvių tauta kalti
nama dėl žydų žudymo. Rei
kalauta atitaisyti neteisin
gumą filme, kur pasakyta, 
kad lietuviai turėjo SS da
linius.

Gegužės 10 Clevelando 
dienraštis The Plain Dealer 
pastebėjo, kad NBC klido 
sakydama filme, kad lietu
viai turėjo SS dalinius.

Daugelis asmenų ir orga
nizacijų parašė protesto 
laiškus NBC televizijos sto
čiai.

nados ir kitų kraštų. Dau- 
geliems bus duota piniginė 
parama kelionei, (žymūs 
dirigentai vadovaus choris
tams).

Sporto žaidynės jau pra
dėtos Slidinėjimu Moon- 
stone Ski Resorte, Kanado
je ir Tahos resorte Kalifor
nijoje. Įvairių sporto varžy
bų vyks daugeliose vietovė
se dabar, bet iškilmių die
nomis daugiau nei tūkstan
tis jaunimo žais Toronte. 
Laukiama sportininkų iš 
Australijos, Europos, Pietų 
Amerikos. Gautos Toronto 
universiteto patalpos pen- 
kiem šimtam sportininkų ir 
vadovų. Sportininkams rei
kia padėti olimpiadon atva
žiuoti.

Išlaidos susidaro didelės 
ir vien iš parduodamų bilie
tų nebus galima išsiversti. 
Bendra Pasaulio Lietuvių 
Sąmata pramatyta 160,000 
dolerių. Vien Kanados lietu
viams tai būtų labai sunki 
našta. Tad ir kreipiamės Į 
JAV lietuvišką visuomenę, 
prašant pagelbėti surinkti 
50,000 dolerių. Paramai 
telkti sudarytas Lietuvių 
Dienų Komitetas Jungtinė
se Amerikos Valstybėse. 
Jam pirmininkauja LB New 
Yorko apygardos pirminin
kas Aleksandras Vakselis.

Malonūs lietuviai, parem
kime šį lietuviško jaunimo 
masinį prasiveržimą. Juk 
daina ir sportu jaunimas 
žengia į pasaulio areną liu
dyti savąją tautą. Anie dar
bu, o mes pinigu liudykime 
savąją tautą. (Užžiebkime 
olimpinę liepsną savo tau
tos meilės liepsna).

Težino sportininkai ir dai
nuojantis jaunimas, kad 
mūsų tauta nemirus, bet 
gyva. Tautos meilės liepsna 
uždegsime takelius Į šią 
tautinę olimpijadą Toronte, 
kad jaunuoliai degtų ta pa
—....... ........... —....  ............. -........      ■'--r

■ Iš kitos pusės t
Algirdas Domeika gegužės 18 d. Dirvos laiškų sky

riuje stebisi mano sugestija pasekti W. Brandto pavyz
džiu ir atsiklaupti prieš nacių aukų paminklą. Jis rašo, 
kad žydai ’ir merginos nelietuviškom pavardėm’ vadovavo 
NKVD tardymams ir t.t. Po ko ateina ir mano eilė nu
stebti. Mat, naiviai galvojau, kad mes jau esame išaugę 
iš tų laikų, kada buvo baudžiamas nė tik nusikaltėlis, bet 
ir žmona, vaikai, tolimesni gimines ir net tautiečiai. Sun
ku būtų pasipiktinti aukom, kurios, išėjusios iš kalėjimų, 
pačios susitvarkytų su savo budeliais. Bet tokių atsitiki
mų nesigirdėjo. Greičiausia dėl to, kad budeliai pirmi 
pabėgo, bet ar dėl to kalti tie jų tautiečiai, kurie nebėgo? 
O kaip tik tie ir buvo išžudyti! Ir ne savo aukų, bet paša
liečių, dažnai pasipelnimo sumetimais. Tik apie tokius 
atsitikimus gali būti dabar kalba! Tikiuos, kad jų nebuvo 
daug.

Net jei Į visą bylą pažiūrėtumėm ne iš moralės, bet 
praktiškos — ciniškos pusės, ir tuo atveju nevertėtų dėl 
komunizmo kaltinti visų žydų (net su Kristum ir jo apašf- 
talais) dėl tos paprastos priežasties, kad tuo pačiu prin
cipu visi lietuviai gali būti laikomi atsakomingais už anų 
žudikų veiksmus. Bet tokią prielaidą mes su pasipiktinimu 
atmetame ir jei taip, negalime jos taikyti kitiems.

žinia tuo atveju nėra formalaus pagrindo ir kaip nors 
atsiprašinėti ar net tik apgailestauti aukas. Bet tai būtų 
gražus gestas ateičiai, nes tiek lietuviai tiek ir žydai ne
nori tų įvykių pasikartojimo, o trokšta gyventi tokioje 
santvarkoje, kurioje už nusikaltimus atsakoma indivi
dualiai, bet ne kolektyviai. (vm)

čia meile ir liudytų savąją 
tautą. Iš visų kraštų suva
žiuosime, kad vieningai pa
reikšti savo ištikimybę tau
tai ir pasiryžimą kovoti už 
žmogaus teises ir tautos 
laisvę bei nepriklausomybę.

Kiekvienas ištieskime 
dosnią ranką ii r pasiūs- 
kime auką Pasaulio Lietu
vių Dienų Komitetui Jung
tinėse Amerikos Valstybė
se, (84-20, 112 Street Rich- 
mond Hill, N. Y. 11416. Au
kos nemažiau 25 dolerių bus 
sužymėtos Jungtinių šven
čių leidiny).

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
J. Saladžius, Rochester .. 5.00
A. Šciuka, Rochester .... 3.00
I. Plechavičienė,

Tiberlakc ........................10.00
Dr. K. Bobelis, Elgin ... .10.00
J. Čibiras, Dayton. ........... 2.00
V. Katelė. Mclrose Park 7.00
P. Bakūnas, Baltimore .. 3.00
J. Balanda. Warren .... 5.00
R. Vasys, Muskegon .... 2.00 
J. Vengris, Amherst .... 5.00
L. Kašiubienė, Paincsville 15.00
C. Modestavičius,

Oak Lawn........................ 7.00
A. Didžiulis, Bogota ....24.00 
P. Rulys, New Port Richey 5.00 
Dr. A. Marteli, Reno .... 7.00
A. Pesys, Dearborn Hts. 4.00
E. Stepas, Willoughby .. *3.00
V. Leparskas, Eastlake .. 5.00
J. Mischik, N. Miami .... 2.00
Iz. Jonaitis, Australija ..10.00
D. Petrutytė, Chicago .... 2.00
J. Šcputa, Detroit............... 2.00
Dr. S. Petrauskas.

Elizabcht ........................ 7.00
A. Dikinis, Oak Forest .. 2.00
S. Strasevičius, Chicago .. 5.00
E. Konce, Stockbridge . . 2.00.
W. Žiogas, Orcfield ....12.00 
A. Vakselis,

Richmond Hill ............... 2.00
Br. Juodelis,

Downers Grove ............10.00
Visiems aukotojams nuo< 

širdžiai dėkojame.
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Diplomatijos paraštėje (56) Vaclovas Sidzikauskas

Patenku į NKVD spąstus
Kai valstybės laivas skęs

ta piliečiai stengiasi iš jo 
išsigelbėti. Sumanesnieji ir 
apsukresnieji sugeba tai pa
daryti pirmieji, juos paseka 
kiti, kas gali. 1940 m. bir
želio 23 d. Į Vokietiją dar 
teisėtai išvyko dr. Petras 
Karvelis, mūsų sukurtų 
bendrovių "Prekybos” ir 
"Laimos” valdybų narys, 
"kad ten padarius reikia
mus užpirkimus”. Su juo iš
vyko ir Jonas Vailokaitis; 
vėliau jiedviem pavyko at-

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 pragos apsidraus
ti pridėtinėmis apdraudo- 
mis.

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

• Apsidrausti galima iki 
70 metų amžiaus, nelikri- 
nant sveikatos.

• Aplikantai nuo 1 iki 60 
metu gali apsidrausti nuo 
$1,000 iki $5,000.

• Aplikantai nuo 61 iki 
70 metų gali ansidrausti 
$1,000 arba $2,000.

• Per ši Vaju galima pa
sirinkti sekančius apdraudų 
planus:

Viso Amžiaus Mokama 
apdrauda (Whole Lite V-l).

Viso Amžiaus Mokamą 
tik nėr 20 metų (20 Pav- 
ment Life V-2).

20 Metu Taupoma ia 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 Surrendfer 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 
(mėnesi, dieną ir metus), 
tada siunčiant aplikacijas 
Jums bus pranešti apdrau
dų mokesčiai. (18-23) 

siimti ir savo šeimas. Regis 
birželio 28 d. jau nelegaliai 
į Vokietiją išvyko mano bi
čiulis Jonas Norkaitis su 
žmona, paskutinę minutę 
pakalbinę ir mudu su žmo
na sėsti į jų automobilį. Tą 
progą aš praleidau.

Po to kai iš valdžios buvo 
atleistas Galvanauskas, mu
du susitikinėjova teatro so
do restorane. Man apie tai 
nė neužsiminęs, tokios buvo 
to meto sąlygos, dingo ir 
jis, laimingai pasprukęs į 
Klaipėdą.

Spalio mėn. pabaigoje 
slaptą pasitraukimą iš Lie
tuvos, per Suvalkų trikam
pį, organizavo kitas mano 
bičiulis, adv. Rapolas Ski
pitis. Jis kalbino ir mane 
prie jo grupės prisidėti. 
Nusistatęs dar kurį laiką 
pavaikščioti prarajos briau
na, aš ir ta proga nepasi
naudojau. Kaune palikusie
ji mano aukščiau suminėtų 
bendrovių valdybų nariai 
vogčiomis susimesdavome 
"Prekybos” patalpose Lais
vės alėjoj. Vieną spalio mėn. 
dieną pasigedome Vytauto 
Petrulio, — paaiškėjo, kad 
tą naktį jis buvo NKVD su
imtas. Komunistai iškasė, 
kad 1924 m., kaipo Seimo 
pirmininkas, pavaduodamas 
į užsienį išvykusį preziden
tą A. Stulginskį jis atmetė 
malonės prašymą komunis
to, nužudžiusio II pėst. pul
ko sargybinį. Po kelių dienų 
panašus likimas ištiko ir 
Leoną Račiūną; palikova 
tik mudu su Antanu Pabe
dinsku, kuris turėjo gali
mybę repatrijuoti į Vokie
tiją ir ja pasinaudojo.

1940 m. spalio mėn. bu
vau atleistas iš Shell bend
rovės direktoriaus pareigų. 
Teisei palikti gyventi Kau
ne reikėjo turėti tarnybą. 
Mano bičiulis Vincas Mei
lus, "Lietūkio" direktorius, 
priėmė mane į labai pado
raus komunisto dr. Davida- 
vičiaus vadovautą "Lietū
kio" planavimo skyrių. Man 
daug padėjo mano geras 
rusų kalbos mokėjimas.’No
rėdamas išvengti galimų 
masinių suėmimų ryšium su 
sovietų revoliucijos lapkri
čio 7 d. švente, kelioms die
noms išvažiavau į Vilnių 
pas savo brolį inž. Juozą, 
tarnavusį Geležinkelių Val
dyboj.

Juo toliau tuo labiau jau
čiasi netikras ir nesaugus 
Kaune. Nerimastį ir įtari
mą kėlė, iš vienos pusės, 
neaiškių asmenų pabrėžtas 
domėjimasis manim man 
siūlant tarnybą Užsienių 
Reikalų komisarijate even
tualiai, o vėliau iš užsieny
je, ir iš antros pusės, tuo 
pačiu metu, kadrų viršinin
ko Rekašiaus nieko gero ne
žadantis išpuolis komunis
tinėj spaudoj, kad Sidzi
kauskas, buvęs Lietuvos at
stovas daugeliui valstybių, 

dabar turįs "šiltą” vietą 
"Lietūkyje”. Prašiau savo 
Kybartuose gyvenusio svai
nio pasiteirauti apie slapto 
sienos perėjimo galimybes.

Apie gruodžio mėn. vidu
rį į mano butą Ožeškienės 
gatvėje pasibeldė palyginti 
jaunas vyrukas, kuris sakė
si atėjęs pas mane prašyti 
tarnybos. Mano žmona jo 
neįsileido ir užtrenkdama 
duris pasakė, kad jos vyras 
tarnybų nedalina. Po dviejų 
dienų tas pats vyrukas atė
jo tuo metu, kai aš buvau 
namie ir kai mes valgėme 
pietus. Jis pasisakė esąs 
Kauno Vykdomojo komiteto 
butų skyriaus viršininko dr. 
Šiškio atsiųstas mane įspė
ti, kad aš turįs per didelį 
butą ir kad dr. šiškis mane 
kviečiąs kitą dieną 6 vai. 
vak. pas jį ateiti tuo reika
lu pasikalbėti. Mano butas 
dr. K. Jokanto namuose bu
vo 4-ių nedidelių kambarių. 
Bolševikams įvedus gyve
namojo ploto normas ir pra
dėjus "glaudinimą”, 2 kam
barius mes perleidome be 
užmokesčio dviems studen
tams. Likęs gyvenamasis 
plotas buvo nedidelis, ypač 
atsižvelgiant į tai, kad ma
no žmona nebuvo sveika ir 
kad aš turėjau turėti sąly
gas dirbti ir namuose. Bol
ševikinę klastą nujausdami, 
sutarėme, kad pas šiškį ei
siu ne aš, o mūsų bute ap
sigyvenusio studento Dam
brausko lydima mano žmo
na. Neilgai trukus jiedu su
grįžo, sakė nieko įtartino 
nepastebėję, o butų sky
riaus viršininkas buvęs su 
jais labai mandagus, užtik
rinęs, kad greičiausia galė
sime palikti tame pačiame 
bute, tik kad tą reikalą for
maliai sutvarkyti esą būti
na, kad rytoj tuo pačiu lai
ku pas jį ateitų pats Sidzi
kauskas. Nebuvo išeities, 
teko eiti. Nuėjęs patekau į 
NKVD spąstus. Vietoj šiš
kio, jo kabinete manęs lau
kė tas pats vyrukas, kuris 
buvo pas mane bute, atver
tęs švarko atlapą parodė 
savo NKVD ženklą; sakė, 
tur būt, aš neabejojąs kas 
jis esąs. Jis turįs svarbiais 
reikalais su manim pasikal
bėti ir, kad patogiausia to
kiam pasikalbėjimui vieta 
yra Pirmosios policijos nuo
vados patalpa senamiestyje 
netoli Nemuno, šiam mūsų 
pasikalbėjimui vykstant bu
tų skyriuje, prie durų sto
vėjo uniformuotas enkave
distas. Jų abiejų lydimas, 
nuėjau į Pirmąją nuovadą, 
kurios antrame aukšte mud
viejų jau laukė paruoštas 
kambarys su ant stalo pa
dėta rašomąja medžiaga. 
Vyrukas pasisakė esąs kilęs 
nuo Vendžiogalos, daug me- 
tj praleidęs Maskvoje ir ten 
ėjęs mokslus. Jis visai ne
blogai kalbėjo lietuviškai ir 
nebuvo toks jaunas, kaip

DEMONSTRACIJA..
(Atkelta iš 1 psl.) 

jas kovojantiems, šalia ke
liolikos reikalaujamų pa
leisti asmenų pavardžių yra 
ir Viktoro Petkaus bei Ni
jolės Sadūnaitės. Laišką pa
sirašė žmogaus teisėms gin
ti iniciatorių grupė, tarp 
kurių užtinkame ir Vokieti
jos LB bei Pasaulio latvių 
sąjungos vardus. Prof. Nit- 
sche reikalavo, kad atsaky
mą į tą raštą Brežnevas pa
teiktų anksčiau, negu iš
vyks iš šio krašto.

Toliau kalbėtojas nurodė, 
jog milijonai žmonių Ry
tuose ir Vakaruose nebetiki 
Brežnevo pagyrūniškiems 
postringavimams, kad so
vietai nori taikos ir veda 
atoslūgio politiką. Reikala
vo įrodymų, kuriais būtų

jis man iš karto atrodė. Vi
sų pirma jis paprašė manęs 
rusiškai parašyti mano au
tobiografiją. Po to liepė su
rašyti seseris ir brolius ir 
jų adresus; surašyti drau
gus ir jų adresus. Aš už
rašiau keletą pavardžių tik 
tokių asmenų, kurie arba 
jau buvo mirę, arba buvo 
išvykę į užsienį, arba buvo 
žinomi komunistai ir tai 
jiems negalėjo pakenkti. 
Pažiūrėjęs į tą sąrašą, jis 
sakė, kad aš iš jo, tur būt, 
juokiuosi, nes jam yra ži
noma, kad aš turiu labai 
daug draugų ir pažįstamų. 
Aš jam atsakiau, kad mane 
pažįsta žymi Kauno gyven- 
topų dalis, ir kad jų pavar
des galima rasti Kauno te
lefonų knygoje, todėl būtų 
bergždžias darbas čia dabar 
juos visus surašinėti. Tuo 
draugų surašinėjimas ir pa
sibaigė.

(Bus daugiau) 
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Į 1978 METU DIRVOS NOVELĖS I 
KONKURSAS

TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 
temą, turini ir pobūdį patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

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

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

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.

I Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

paleidimas už žmogaus tei
sių gynimą įkalintų asme
nų.

Pirmą kartą Vokietijoje 
viešai pasirodęs generolas 
maj. P. Grigorenko prašė 
vokiečių vyriausybę nebety
lėti dėl grubių žmogaus tei
sių pažeidinėjimų komunis
tų valdomuose kraštuose. 
Ukrainiečių, gudų ir Pabal
tijo tautos nemažiau bruta
liai engiamos kaip Čekoslo
vakija, Vengrija, Lenkija, 
Rumunija, Bulgarija ir Ry
tų Vokietija. Kalbėtojas 
priminė, kad su Brežnevu 
praeitame kare jie buvo 
ginklo draugai. Dabar Brež
nevo vyriausybė pasirašė 
dekretą, kuriuo jam atimta 
sovietų pilietybė.

Kun. Klavinš pastebėjo, 
kad Brežnevas šiandien ta
riasi su vokiečių vyriausy
be, atstovaudamas ir estų, 
latvių bei lietuvių tautoms. 
Tai daryti jis neturi nė ma
žiausios teisės. Trys Pabal
tijo kraštai 1940 buvo so
vietų tankų užimti. Jų tik
rieji atstovai šiandien kan
kinami ir kalinami. Reika
lavo paleisti už žmogaus 
teises kalėjimuose kankina
mus pabaltiečius ir išsineš
dinti iš jų kraštų.

Demonstracijos metu bu
vo dalinama ir Koelno arki
vyskupijos išleista 12 psl. 
brošiūra — kardinolo Juozo 
Hoefner’io ganytojinis laiš
kas apie krikščionių perse
kiojimą. Jame cituojamas 
17,054 Lietuvos katalikų 
1972 vasario mėn. pasirašy
tas memorandumas -ir kar
dinolo Juozo Frings 1973 
gegužės 29 laiškas Brežne
vui, kuriuo jis paremia Lie
tuvos katalikų reikalavi
mus.

(Vok. LB Inf.)
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■ Chicagos lietuviai
ANTANAS JUODVALKIS

SIMPOZIUMO 
PABAIGTUVĖS

Trečias mokslo ir kūry
bos simpoziumas, įvykęs 
1977 m. lapkričio 23-27d.d. 
Jaunimo Centre, Chicagoje, 
buvo lietuvių mokslininkų 
ir kūrėjų triumfo dienos. 
Apie šį simpoziumą buvo 
geriausi atsiliepimai ir at
garsiai

Pabaigtuvių vakarienę 
(V. 10) atidarė pirm. dr. K. 
Ambrozaitis, pažymėdamas, 
kad simpoziumo organiza
cinis komitetas įdėjo daug 
darbo ir sumanumo organi
zuodamas ir pravesdamas 
Trečiąjį Mokslo ir Kūrybos 
simpoziumą, šiame simpo
ziume dalyvavo per 100 
mokslininkų ir kūrėjų, ku
rie skaitė 114 paskaitų.

Organizacinį komitetą su
darė: pirm. dr. Kazys Am
brozaitis, vykd. vicepirm. ir 
leidinio redaktorius inž. 
Juozas Rimkevičius, sekre
torė Pranė Masilionienė, iž
dininkas Kazys Barzdukas, 
parengimų vadovas inž. 
Stasys Jokubauskas. Ren
ginių globėjos: susipažini
mo pobūvio — dr. Alina 
Lipskienė, literatūros vaka
ro — Marija Remienė ir 
banketo — Vilhelmina La
pienė. Finansų komiteto 
pirm. Modestas Jakaitis ir 
teisinis patarėjas adv. Po
vilas žumbakis.

Trečiojo Mokslo ir Kūrybos simpoziumo užbaigtuvių dalyviai. Pirmoje eilėje sėdi: dr. M.
Vygantas, M. Rėmienė, inž. J. Rimkevičius, dr. J. Rėklaitienė, dr. K. Ambrozaitis (org. k-to 
pirm.), Pr. Masilionienė ir kun. dr. Prunskis: stovi: simpoziumo talkininkai.

A. Plaušinaičio nuotr.

Viešėdami Chicagoje aplankykite p 1 i
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ — *

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Visiems bendradarbiams 
ir talkininkams išreiškė gi
lią padėką. Ypatingą padė
ką išreiškė Mokslinės pro
gramos komitetui: dr. Rim
vydui šilbajoriui (pirm.), 
dr. Vytautui Klemui, dr. Ja
ninai Rėklaitienei ir Min
daugui Vygantui. Jų dėka 
buvo sutelkti jauni lietuviai 
mokslininkai ir paskaitos 
.skaitomos lietuvių kalba.

Vykd. vicepirm. ir leidi
nio redaktorius inž. J. Rim
kevičius pasidžiaugė sėk
mingai praėjusiu simpoziu
mu ir atskirai dėkojo direk
toriui Juozui Masilioniui už 
lietuvių kalbos priežiūrą ir 
Sauliui Girniui už angliškos 
dalies korektūras.

Sekretorė Pranė Masilio
nienė dėkojo LM Federaci
jos Chicagos klubo valdybai 
ir narėms už talką prie re
gistracijos ir kitų darbų.

Iždininkas Kazys Barz
dukas paskelbė finansinę 
apyskaitą. Stambesnės pa
jamos: aukos per finansų 
komitetą $5,500.00, regis
tracijos mok. $1,035.00, 
renginių pelnai — Liter. 
vakaras $2,970.00, banketas 
$1,850.00, kitos maž. sumos. 
Viso $11,468.00. Išlaidos: 
kelionės $3,270.00, leidinys 
$1,694.00, patalpų nuoma 
$845.00, skelbimai, telefo
nai, pašto ženklai, raštinės 
išlaidos, nuotraukos, atgai

Ketvirtajam Mokslo ir Kūrybos simpoziumui ruošti dalis Tarybos narių: inž. St. Jokū
baitis, arch. A. Kerelis, dr. G. Balukas, dr. K. Ambrozaitis, dr. D. Giedraitis ir dr. T. Remeikis.

A. Plaušinaičio nuotr.
va ir t.t. $2,218.00. Pelno 
susidarė $3,411.00, iš kurio 
2000 dol. paskyrė skaity
toms paskaitoms išleisti. 
Naujajai Tarybai bus per
duota 1441 dol.

Dėkojant bendradarbiams 
ir talkininkams, nebuvo pa
miršta spauda bei radijas. 
Pažymėta, kad tik visų vie
ningo darbo dėka, buvo at
siekti tokie puikūs rezulta
tai.

Atsistojimo minute pa
gerbtas nesenai miręs Ta
rybos narys prof. dr. Jonas 
Puzinas.

Po pranešimo, spaudos 
bendradarbiai apgailestavo, 
kad buvo užmiršta spauda, 

nors labai nuoširdžiai talki
no. Senosios ir naujosios 
Tarybos nariai pažadėjo šį 
neapsižiūrėjimą pataisyti ir 
spaudą paremti, nelaukiant 
IV-jo simpoziumo.

Ketvirtam simpoziumui 
ruošti, į Tarybą delegavo 
šiuos narius: Amerikos lie
tuvių gydytojų sąjunga — 
dr. Gediminą Baluką ir dr. 
Domą Giedraitį, Amerikos 
lietuvių inžinierių ir archi
tektų sąjunga — Albertą 
Kerelį ir Stasį Jokubauską, 
Lituanistikos Institutas — 
dr. Janiną Rėklaitienė ir Ti
tą Antanaitį ir JAV LB 
Krašto valdyba — dr. Tomą 
Remeikį ir kun. Viktorą 
Rimšelį.

Pirmininkui dr. K. Am
brazaičiui, padėkos ženklan 
įteiktas adresas, o vicepirm. 
inž. J. Rimkevičiui — tau
tiniais motyvais meniškas 
dirbinys. Įteikiant žodį tarė 
Marija Remienė.

Trečiojo Mokslo ir Kūry
bos simpoziumo vadovybė, 
įdėjusi tiek darbo ir pastan
gų, iš savo kišenės, iškėlė 
pabaigtuvių vaišes ir keli 
desėtkai susirinkusių talki
ninkų nuotaikingai praleido 
vakarą.

PAGERBTOS LIETUVĖS 
MOTINOS

Korp! Neo-Lithuania Chi
cagoje, vykdydama nusisto
vėjusias tradicijas, š. m. ge
gužės 7 d. Lietuvių Tauti
niuose Namuose, suruošė 
lietuvės motinos minėjimą.

Susirinko brandaus am
žiaus sulaukusios močiutės,

Julytė Gotceitaitė, pravedusi 
Motinos dienos minėjimo pro
gramą.

A. Plaušinaičio nuotr. 

vyresnės ir jaunos motinos, 
vaikai ir vaikaičiai. Amžiu
mi įvairi ir spalvinga lietu
vių grupė.

Minėjimą atidarė ir moti
nas bei visus susirinkusius 
šiltu žodžiu pasveikino pir
mininkė Vida Jonušienė. Į 
susirinkusius ji kreipėsi 
šiais žodžiais:

”Kai šiltesni pavasario 
saulės spinduliai paliečia 
žemę, kai laukai pasidengia 
margaspalviais žiedais, mū
sų kūną apgaubia šiluma, o 
sielą — džiaugsmas ir gro
žis. Mes jaučiam, kad per 
pasaulį žengia meilė. Meilė 
stipri ir galinga. Meilei len
kiasi poetai, rašydami poe
mas, meilei lenkiasi muzi
kai, kurdami simfonijas, 
lenkiamės ir mes visi, kurie 
jaučiame grožį...

Gražiausio metų laiko — 
gegužės mėnesio, vieną sek
madienį mes minime tos di
džiosios meilės nešėjos — 
Motinos — dieną.

Kur meilė, ten skausmas 
ir baimė. Mene motina yra 
meilės ir kančios simbolis. 
Poezijoj motina dažnai ly
ginama su saule, ir jos šil
tais spinduliais. Saulei už
gesus, šaltis ir tamsa ap
gaubtų žemę, jokia gyvybė 
joje neišsilaikytų ir sunyk- 

(Nukelta į 6 psl.)
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tų. Motinai,atsisakius savo 
pareigų ir paskirties, su
griūtų šeimos, sunyktų tau
tos, subyrėtų valstybės. Mo
tina yra tas asmuo kur, kū
dikį — vaiką išmoko savo 
kalbos, papročių, tikėjimo, 
mylėti savo antrąją moti
ną — tėvynę.

čiūčia, liūlia mažutėli, 
auk greičiau užauki. Ir tė
vynė ir Dievulis tavęs jau
no laukia (dainuoja poe
tas).

Motinos baimė, iš meilės 
savo vaikui, prasideda su 
pirmuoju kūdikio klyktelė
jimu. Motina baiminasi, ka
da vaikas pirmą kartą išei
na į mokyklą, motina per
gyvena jam pasirenkant 
draugus, motina rūpinasi 
jam pradedant savarankiš
ką gyvenimą.

Motina atlieka dvigubą 
misiją. Laimingoj šeimoj 
motinos meilė ir rūpestis 
priklauso ne vien jos vai
kui, bet ir jos vaiko tėvui. 

Jūratė Tautvilaitė dainuoja neolitųanų ruoštame motinų 
pagerbime. A. Plaušinaičio nuotr.

Jonukas ir Aleksandra Gražiai, sveikindami savo ir kitas 
mamytes, dainuoja neolitųanų ruoštame minėjime.

A. Plaušinaičio nuotr.

Ši dviguba motinos-žmonos 
pareiga reikalauja iš jos 
takto, supratimo ir daug 
kantrybės. Teisingai ati
duoti kas kam priklauso 
nėra taip lengva. Neteisin
gai ją suprasdami, mes ne- 
išklausom jos patarimų ir 
pamokymų, nors ji turi ge
riausius norus ir gyvenimo 
patyrimą.

Ne visi šiandien gali 
džiaugtis gyvomis motino
mis ir ne visos motinos 
džiaugiasi gyvais vaikais. 
Amžinoji ramybė laikinai 
atskiria vienus nuo kitų. 
Begaliniai vandens plotai 
atskyrė motinas ir dukte
ris. Jos keliauja atskirais 
gyvenimo keliais. Tik mo
tina-tėvynė amžinai liks gy
va mūsų širdyse, amžinai 
ji mus visus jungs.

O motina, palikus saugoti 
šventosios žemės saujos, 

Mažyčio žiburio gimtajam 
židiny.

Tu amžinai gyva manam 
lašely kraujo,

Tu amžinai gyva mažytėje 
širdy.
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Korp! Neo-Lithuania Chicagos padalinio valdyba su ŠALFASS atstovu. Iš kairės: Z. Mi
kužis, pirm. V. Jonušienė, A. Juodvalkis, ŠALFASS atstovas Chicagai J. Bagdonas, R. Zubric- 
kaitė, V. Mažeikienė, ir G. Valiukėnas po Motinos dienos minėjimo Lietuvių Tautiniuose 
Namuose. A. Plaušinaičio nuotr.

Baigė savo kalbą poeto 
žodžiais.

Po pirmininkės kalbos, 
žodį tarė šen j. Marius Kas
niūnas, pasveikindamas sa
vo ir visas mamytes.

Meninę dalį pravedė ir ei
lėraštuką padeklamavo Ju
lytė Gotceitaitė, filisterių 
Dalios ir švitriaus dukra. 
Mažieji, filisterio dr. Jono 
Gečo, mirusio prieš porą 
mėnesių, vaikaičiai — Jo
nukas ir Aleksandra Gra
žiai (motina Gražina Ge- 
čaitė-Gražienė, taip pat yra 
f ilisterė), paskambino ir 
padainavo solo ir duetu, su
žavėdami visus susirinku
sius.

Jūratė Tautvilaitė, popu
liarioji dainininkė, pritar
dama sau gitara, padainavo 
keletą motinų garbei skirtų 
dainų, sulaukusi gausių ka
tučių.

Užsklandai neolitųanų or
kestro dalyviai: Algis Mo
destas (vadovas), Vytas 
Paškus ir Zigmas Mikužis, 
pritardami instrumentais, 
padainavo apie tris moti
nas: dangiškąją, žemiškąją 
ir motiną tėvynę.

Minėjimo dalyviai visus 
kalbėtojus, dainininkus ir 
muzikus labai šiltai priėmė.

Programai pasibaigus, su
sirinkusieji vaišinosi korpo- 
rančių suneštiniais valgiais 
ir gurkšnojo Br. Kasakaičio 
dovanotą kavą.

Visos trys generacijos pa
bendravo ir popietę praleido 
geroje nuotaikoje. Motinos 
Diena yra šeimos šventė.

Dalyvavu s i o s motinos 
buvo papuoštos gėlėmis.

Minėjimas buvo organi
zuotas ir pravestas jaunųjų 
korporantų. žodinė progra
mos dalis galėjo būti pla
tesnė, o meninė buvo įdomi, 
įvairi ir pakankama.

NEOLITUANAI REMIA 
PL SPORTO ŽAIDYNES
Korp! Neo-Lithuania Chi

cagoje ruoštame Motinų pa
gerbime, dalyvavo Jonas 
Bagdonas, ŠALFAS atsto
vas Chicagoje specialiems 
reikalams, surištiems su PL 
sporto žaidynėmis. Užkan-

LEMONTO LIETUVIU VEIKLA
LB Lemonto apylinkės 

valdyba, posėdžiavusi gegu
žės 5 d., aptarė atliktus 
darbus. Vitalis Umbrazas, 
Lemonto sporto klubo glo
bėjas pranešė, kad klubas 
oficialiai registruotas ŠAL
FE, ir taip pat dalyvavo Vi
durio Vakarų apygardos 
žaidynėse Chicagoje, balan
džio 22-23 dienomis. Jaunie
ji sportininkai sunkiai dir
ba ir treniruojasi, ir ruošia
si išvykai į Torontą, Pasau
lio Lietuvių Dienų proga.

Birželio trėmimams at
minti mišios bus laikomos 
birželio 11 dieną, Holy Fa- 
mily Vilią. Mišios prasidės 
11 vai. ryto, ir jas atna
šaus kun. J. Prunskis. šią 
progą, iš Lemonto Maironio 
lituanistinės mokyklos, ma
ža grupė vaikučių priims 
savo pirmąją komuniją. 
Valdyba kviečia visus atsi
lankyti šiose mišiose.

Apylinkės iždininkai, Al
gis Kazlauskas ir Vytenis 
Miltinas pranešė, kad iždas 
gerame stovyje. Taip pat, 

džių metu, jis kreipėsi į su
sirinkusius ir prašė parem
ti sportininkus, įsigyjant 
loterijos bilietus. Jo balsas 
buvo išgirstas ir pobūvio 
dalyviai nupirko už 120 dol. 
loterijos bilietų.

Užklaustas apie Chicagos 
lietuvių sportinį gyvenimą, 
Jonas Bagdonas paaiškino, 
kad jam tenka vadovauti ir 
treniruoti lengvosios atleti
kos sportininkus. Į Toronto 
PL sporto žaidynes žada 
vykti apie 20 sportininkų. 
Jų tarpe yra gerų, aukšto 
lygio, vidutinio nuotolio bė
gikų ir rutulio stūmikų. Pa- 
šių jauniausių grupė pasi
žymi trumpų nuotolių bė
gime, o moterų — estafe
tėje. Pasiruošimas vyksta 
pilnu tempu ir člaroma trys 
kietos ir tvarkingos treni
ruotės savaitėje. Labai rim
tai ruošiamasi Pasaulio Lie
tuvių sporto žaidynėms, ku
rios įvyks Toronte, Kana
doje.

Lietuvių Dienoms rinkti 
aukas vajus yra pradėtas, 
ir visiems apylinkėms na
riams bus pasiųsti aukų la
pai, ir informaciniai laiškai.

Valdyba ruošiasi artėjan
čiam Vidurio Vakarų apy
gardos atstovų suvažiavi
mui, ir ragina visus apylin
kės išrinktus atstovus daly
vauti. Buvo nutarta parem
ti Maironio Lituanistinę 
mokyklą mokslo metų bai
gimo proga, ir įteikti tėvų 
komiteto pirmininkei Rasai 
Šarauskienei auką padengti 
mokyklos gegužinės išlai
das. Gegužinė įvyks gegu
žės 20 dieną, Tampier Lake, 
mokslo metų baigimo proga. 
Valdyba toliau aptarė atei
nančių metų planus. Apy
linkės gegužinė įvyks rug
sėjo 10 dieną, p. Umbrasų 
ūkyje. Buvo nutarta vėl 
ruošti Rudens Balių, ir bu
vo parinkta lapkričio 11 die
no sdata. Paminima, kad 
Lemonto Historical Society, 
lietuvius atstovauja Mėta 
Burbienė, atlikdama tikrai 
puikų darbą. Lemonto 
Round Table organizacijoje 
lietuvius atstovauti sutiko 
Milda Shreckengost. šią or
ganizaciją sudaro įvairūs 
Lemonto vienetai ir organi
zacijos, ir svarbu, kad lie
tuviai joje būtų atstovau
jami. Taip pat sukurta ko
misija, kurios darbas rea
guoti lietuvių reikalais 
amerikiečių spaudoje, šį 
darbą atliks Anatolijus Mi- 
lūnas, Ričardas Mačiulis ir 
Vytenis Milūnas.

Agnė Katiliškytė

WANTED AT ONCE 
SĖT UP MAN

HEAVEY DUTY PRESS
ROOM

Espęrience Required.
APPLY IN PERSON

IMERMAN INDUSTRIES
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DETROIT. MICH. 48215 
(12-21)
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MILL WRIGHTS
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IMERMAN INDUSTRIES
12165 MACK
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ČIA MUS ATVEDĖ KLIMATAS, RAMYBĖ IR GOLFO LAUKAI —
Apie gyvenimą Floridoje 

mūsų spaudoje buvo gana 
daug ir įvairiai rašoma. Ir 
ateityje dar daug kartų 
teks sugrįžti į šį šiltą kraš
tą ir pasižvalgyti, o kaip gi 
čia įsikūrę gyvena.

šaltos žiemos, didmiesčių 
triukšmas ir kitokios aplin
kybės verčia žmones ieškot 
ramesnių, patogesnių gyve
nimo sąlygų. Ar mes nori
me ar ne, žmonės judės ir 
kursis naujose vietose. 
Daug kas kuriasi ir kursis 
Floridoje. Tik viena būtų 
svarbu, kad lietuvis glaus
tųsi prie lietuvio, kad nau
jos kolonijos stiprėtų, aug
tų ir kad visokeriopas kul
tūrinis ir visuomeninis gy
venimas nenutiltų. Spaudo
je skaitėme, kad Florida ne 
vien pensininkų kraštas. Ir 
tai tikra tiesa. Turintiems 
išsilavinimą, amatą, norą ir 
jaunom šeimom kurtis ga
limybės geros. Pavyzdžių 
turime daug. Drauge atsi
minkime, kad ir senosios 
lietuvių kolonijos turi išlik
ti. Turi išlikti didieji lietu
vių židiniai. Ir tai, žinoma, 
išliks dar daugelį metų.

Po siaubingų šalčių, po 
sniego pūgų štai ir vėl pa
vasario sulaukę žvalgomės 
Floridoje. Konkrečiai Day- 
tona Beach ir apylinkėse, 
šią apylinkę jau gerokai te
ko pažinti. Teko susipažinti 
ir su lietuvių gyvenimu, ku
rie paskutinių kelerių metų 
laikotarpyje čia atsikėlė.

Reikia pripažinti, kad 
Day tone Beach, Ormond 
Beach, Deltona, Palm Coast 
— gražios vietovės. Šiose 
apylinkėse išsibarstę gyve

■ * — ■ ■ i ■ ■ > — ,,

EKSKURSUOS 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.; #16 — 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 (T. (Paryžius, Prancūzija); 
#10 — liepos mėn. 24 d. (Ryga-Leningradas); 
#11 — liepos mėn. 31 d. (Leningradas); 
#12 — rugpiūčio mėnv 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 i 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU!

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

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

Vegas ir kitur.

na jau nemažas skaičius šei
mų. Mėgstą gražų Atlanto 
krantą — prigludo Daytona 
Beach, Ormond Beach. Mėg
stą ramesnį gyvenimą — 
įsikūrė Deltonoje, Palm 
Coast. Apie šių daugelio lie
tuvių įsikūrimą šį kartą 
nekalbėsim.

Bet valandėlei, užsukime 
pas šią žiemą į Palm Coast 
atsikėlusius visuomeninkus 
Stellą ir Vytautą Abraičius. 
Vingiuoti, miškais skuban
tys keliai, atveda prie jų 
naujos, puošnios rezidenci
jos. Pro verandos langus 
matome būrius golfininkų. 
Čia pat palangėse, driekiasi 
golfo laukai. Kurgi beiškę- 
sime. Ir mes — Antanas 
Kašuba, pats šeimininkas 
Vytautas Abraitis, Vacys 
Dzenkauskas pasukame į 
golfo laukus. Dideli, platūs, 
gerai prižiūrėti. Smagu pa
rungtyniauti, nors čempio
nu ir išsikasa Vacys Dzen
kauskas.

— Sakyk, mielas Vytau
tai, kas jus atvedė į šį ra- 
mii kampelį ?, ieškodamas 
sviedinuko kalbinu šeimi
ninką.

— Didmiestis įgrįso. Įgrį- 
so ir šalčiai. Ieškojome ma
lonesnio klimato, ši vieta 
patiko. Taigi, sakyčiau, kli
matas, ramybė ir golfo lau
kai buvo didieji kaltininkai 
mūsų likimo. Norime pagy
venti ramybėje ir, kiek ga
lint, taupyti likusią sveika
tą, — gerai nusiteikęs dės
tė Vytautas.

Nuskubėjus keletai die
nų, gegužės mėn. 3 d. į 
Stellos ir Vytautų Abrai- 
čių svetingus namus sugu

žėjo iš arti ir toli didelis bū
rys jų giminių ir artimųjų 
prietelių. Pasirodo ir pro
ga ne eilinė. Vytautas su
laukė jauno pensininko am
žiaus — šešiasdešimt ant
ruosius užsklendė. O taip 
pat ir įkurtuvės. Deltoną 
atstovauja šeimininkų kole
gos ir prieteliai — Antanas 
ir Angelė Kašubai, Irena ir 
Antanas Sprindžiai, Vero
nika ir Bronius Juškiai, 
Vladė ir Gediminas Lapė-' 
nai, Helena ir Petras Vai
niūnai. Iš Ormond Beach 
Vacys ir Birutė Dzenkaus- 
kai, Genė Sinki, Daytona 
Beach Viktorija ir Adolfas 
Andruliai. Į šeimos šventę 
iš St. Petersburgo atkilo gi
minaičiai Jonas ir Julė Žos
tautai, iš Pampano Beach 
Vytautas ir Dana Mušins- 
kai. Vytauto ir Stellos kai
mynai iš Palm Coast dea- 
konas Ch. Karr su šeima, iš 
Smirna Beach Bernadeta 
Cole su mama, vietos para
pijos klebonas ir kiti sve
čiai.

Tikrai jauku ir miela 
tarp artimų prietelių pabu
voti. Gerą nuotaiką lydi 
šaunios vaišės. Pirmas žodį 
ima ir vaišėm vadovauja 
Vacys Dzenkauskas, pasvei
kindamas šeimininką Vy
tautą, sulaukus jauno pen
sininko amžiaus ir visų sve
čių vardu naujakūrams lin
ki laimingo gyvenimo.

Deakonas Ch. Karr atkal
ba maldas ir atlieka namų 
pašventinimo apeigas, pra
šydamas šeimininkams ir jų 
namams Aukščiausiojo pa
laimos.

Jurgis Janušaitis prisi
mena aktyvaus visuomeni
ninko Vytauto ryškesnius 
veiklos ir gyvenimo bruo
žus, su dėkingumu mini jo 
ir žmonos šakotą veiklą, 
linki ir šioje apylinkėje sėk
mingai judinti lietuviškuo
sius vandenis ir abiem šei
mininkam malonių ir gražių 
gyvenimo metų po saulėtu 
Floridos dangum.

Vytauto gyvenimas turi
ningas. Jis gimė 1916 m. 
gegužės 3 d. New Yorke. 
Tėveliai jį 5 metukų par
vežė Lietuvon. Pradžios mo
kyklą ir gimnaziją lankė ir 
ją baigė 1934 m. Marijam
polėje. 1938 m. baigė Vy
tauto Didžiojo Universiteto 
teisių fakultetą. Lietuvos 
vyriausybės buvo išsiųstas 
Berlynan studijuoti politi
nių mokslų, čia užklupo ka
ras ir kaip Amerikoje gimęs 
tuojau išvyko atgal į Ame
riką.

Amerikoje tuojau įsijun
gė į plačią visuomeninę 
veiklą. Buvo vienas iš Ame
rikos lietuvių tautininkų 
centro steigėjų, jo pirmi
ninkas, 1946 m. Tautinės 
sąjungos steigėjas ir iki šiol 
vienintelis iš steigėjų išli
kęs gyvas. Nuoširdžiai dir
bo Balfe, eidamas iždininko 
ir vicepirm. pareigas, didelę 
dalį savo gyvenimo pašven

tė Tautinės sąjungos veik
lai, aktyviai darbavosi Lie
tuvių respublikonų partijoj. 
Tai tik maža dalis darbų, 
kuriuos su dideliu pasišven
timu Vytautas Abraitis yra 
dirbęs. Su juo organizaci
niame darbe, atrodo, malo
nu dirbti. Jis šaltai galvo
jantis, ramaus būdo, tole- 
rantas. Tos savybės ir išug
do nuoširdžius visuomenin
kus.

Svečius sava, linksma kū
ryba gerai nuteikė Gedimi
nas Lapenas, paliesdamas 
kiekvieno, neaplenkiant ir 
sukaktuvininko, vieną kitą 
būdingesni bruožą.

Malonius linkėjimus Stel- 
lai ir Vytautui Abraičiams 
išreiškė jų kolega Antanas 
Kašuba. Vytautas Mušins- 
kis papasakojo gražių nuo
tykių iš šeimininkų gyve
nimo. Adolfas Andrulis, 
Daytona Beach ir apylinkių 
Amerikos lietuvių klubo 
pirmininkas, šios apylinkės 
lietuvių vardu Vytautui ir 
Stellai Abraičiams išreiš
kė nuoširdžius linkėjimus, 
reikšdamas viltį, kad ši šei
ma praturtins ir šios lietu
vių kolonijos lietuviškąjį 
gyvenimą ir džiaugėsi Vy

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

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

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

SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY FJS.L.I.U.

aint 
ttiony 

avings
1447 So. 49th Court • Cicero, Illinois 60650 

Phone (312) 656-6330
Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., FrL, 9-5; SaL, 9-1; CloaMd Wa£.

Juetas Gribauskas, vedėjas

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

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

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

tauto šakota, visuomenine 
veikla.

Svečiai pakėlė šampano 
taures ir visų sveikinimus 
palydėjo Ilgiausių metų lin
kėjimais.

Vytautas Abraitis trum
pu žodžiu išreiškė padėką 
kalbėjusiems ir visiems sve
čiams, atsilankiusiems į šią 
šeimos šventę.

Iki vėlumos portarpiais 
suskambėjo lietuviška dai
na, visus lydėjo gera nuo
taika, malonūs pokalbiai, 
perpinti gražiais lietuviško
sios veiklos bei praeities 
prisiminimais.

Atsisveikinant molonius 
šeimininkus, daug kas kar
tojo — ramu čia, po palmių 
ir pušų pavėsiu, bus gyven
ti šiems mieliems žmonėms.

THE SCHOOL SISTERS 
OF ST. FRANCIS

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

For information contact: 
Mother Sufrerior 

Sancta Maria Convent 
Panhandle, Texas 79068

(17-24)
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Australijos padangėje
MIRĖ PULK. VACLOVAS 

ŠLIOGERIS
Gegužės 13 dieną, sūnus 

Vytenis, atvažiavęs aplan
kyti tėvą jo namuose, jau 
rado jį lovoje numirusį, šis, 
žinomasis Lietuvos kariš
kis, Australijos lietuvių 
bendruomenėje iškilusis vi- 
suomeninkas ir Sydnėjaus 
lietuviams nepamainomas 
paskaitininkas, ramiai už
migo paskutiniuoju amžinu 
miegu, palikdamas Lietuvo
je žmoną, sūnus Lietuvoje 
ir Australijoje ir jų šeimas. 

Lietuvos kariuomenės 
pulkininkas, diplomuotas in- 
tendentas, Vaclovas Šlioge
ris gimė 1901. VIII. 21, Pet
rapilyje, Rusijoje. Baigęs 
ten gimnaziją, 1918 metais 
jis grįžo į Lietuvą ir, pabu
vęs kiek laiko Šeduvos vals
čiaus sekretorium, 1919 me
tais stojo savanoriu į Lie
tuvos kariuomenę, II-jį pės
tininkų pulką. 1920 metais 
jis baigė Karo mokyklos 
III-jį laidą ir tarnavo arti
lerijoje. Dalyvavo kovose 
su bermontininkais ir len
kais.

1924 metais pradėjo stu
dijuoti Vytauto Didžiojo 
Universitete ir po keturių 
metų baigė teisių fakulteto 
ekonomijos skyrių. 1930 
metais baigė artilerijos kur
sus ir 1931 m. pulko vadų 
ir batalionų vadų kursus. 
Buvo išsiųstas į užsienį ir 
1933 m. Paryžiuje baigė 
Aukštąją Intendentūros ka
ro mokyklą. Grįžęs tarnavo 
Krašto Apsaugos ministe
rijoje ir 1935 m. buvo pa
skirtas respublikos prezi
dento asmens adjutantu, 
1937 m. kariuomenės ūkio 
inspektorium, būdamas taip 
pat valstybės ūkio tarybos

ANTANAS LAUKAITIS
prezidiumo nariu. Lektoria- 
vo Karo mokykloje, aukš
tųjų karininkų kursuose ir 
Aukštoje karo mokykloje.

1944 m. pasitraukęs iš 
Lietuvos gyveno Vokietijo
je, Augsburge ir 1948 m. 
atvyko į Australiją ir apsi
gyveno Sydnėjuje. Nuo pat 
pirmųjų apsistojimo dienų, 
jis pradėjo aktyviai reikš
tis lietuviškame gyvenime. 
Buvo steigėjas karių "Ra
movės”, pirmininkavo jai, 
kaip ir LB Apylinkės val
dybai, būdamas vienas iš 
Lietuvių Namų steigėjų. 
Sydnėjaus lietuviai dau
giausiai velionį gerbia ir il
gai jo nepamirš už jo vie
šas ir uždaras išsamias ir 
visuomet g y v e n imiškais 
faktais paremtas puikias 
paskaitas. Australijoje jis 
daug bendradarbiavo vieti
nėje spaudoje, labai dažnai 
taip pat parašydamas ir į 
paskirus Amerikos lietuvių 
laikraščius. Buvo Sydnė
jaus lietuvių ”Plunksnos” 
klubo narys. 196G m. Ame
rikoje Juozas Bachunas iš
leido jo atsiminimus apie, 
prezidentą Antaną Smeto
ną, pavadinimu "Antanas 
Smetona, žmogus ir valsty
bininkas”. Turėjo parašęs 
taip pat atsiminimus iš ne
priklausomybės kovų laiko
tarpio.

Gegužės 17 dieną gausūs 
Sydnėjaus lietuviai, jo buvę 
ginklo draugai savanoriai 
kūrėjai, artimi giminės ir 
artimi prieteliai po atlaiky
tų religinių apeigų Sydriė- 
jaus lietuvių klebono kun. 
P. Butkaus, lietuvių kapi
nėse paskutinį kartą atsi
sveikino su šiuo taip gar
bingu ir visų lietuvių mė
giamu Lietuvos kariškiu.

Grupė vaikų kalinių rūbuose iš slaptai pagaminto apie sovietų gulagus filmo, kuris pa
rodo sovietų koncentracinių stovyklų žiaurumus ir sadizmą. Filme taip pat rodomi, kaip sten
giamasi psichiatrinėse ligoninėse "išgydyti’’ nuo opozicinių idėjų. Norintieji gauti ši filmą rody
mui gali kreiptis šiuo adresu: ”35’s”, Women.’s Campaign for Soviet Jewry, 148 Granville Rd., 
London NW2, England.

Netekus pulk. Vaclovo 
Šliogerio ne tik jo mylimas 
sūnus Vytenis su sava šei
ma Sydnėjuje pajus tėvo 
netekimą, bet taip pat ir 
sydnėjiškiai lietuviai labai 
dažnai pasiges šios taip ryš
kios asmenybės, kuris savo 
tiesiu žodžiu, niekada ne
bijodamas pasakyti ir kar
čios tiesos per metų metus 
dirbo kultūrinį darbą čia ir 
tais neišskaičiuojamais dar
bais labai daug prisidėjo 
prie Sydnėjaus ir Australi
jos lietuvių gražaus iškili
mo ir visuomeninio sugyve
nimo.

Ilsėkis ramybėje, mielas 
Pulkininke ir, jeigu ne pla
čiašakiai ąžuolai, tai aus
trališki eukaliptai šlamės 
Tave priglaudžiusioje že
mės aplinkumoje.

OPPORTUNITY FOR EXPERIENCED
ALL AROUND MACHINE 

SHOP SUPERVISOR
To work in Sunny Dalias area. Have 
immediate opening for plant man- 
ager with screw machine, thread rol- 
ling, punch press, and machine shop 
exp. This position will invoive 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 grovving 
company. Good salary and benefits. 
Call collect 214-255-2122.

(18-29)

KEISČIAUSIŲ SUPUOLIMŲ
GRANDINĖ
Keisčiausių supuolimų 

grandinė juosia dviejų JAV 
prezidentų nužudymą. Taip 
išradingieji nagrinėtojai 
pristato Abraham Linkolno 
ir John F. Kennedy tragedi
jas. Įvairūs supuolimai taip 
atrodo:

Linkolnas ir Kennedy, 
abu, buov atsidavę kovoto
jai dėl asmens teisių.

Linkolnas buvo išrinktas 
prezidentu 1860 metais; 
Kennedy 1960 metais.

Abu prezidentai buvo nu
žudyti penktadienį, jų žmo
noms esant šalia.

Abu nušauti iš užnugario, 
šūviais į galvą.

Jų prezidentiniai įpėdi
niai turėjo Johnsono pavar
dę, buvo Pietų demokratai 
ir anksčiau buvę JAV sena
toriai.

Andrew Johnson buvo gi
męs 1808 metais, Lyndon 
Johnson gimė 1908 metais. 
Pasikėsinto jas John Wilkes 
Booth gimė 1839 metais, 

Lee Harvey Oswald gimė 
1939 metais.

Booth ir Oswald abu bu
vo pietiečiai, kurie išpažino 
krašte nepopuliarias idė
jas: ekstremistai.

Abiejų žuvusiųjų prezi
dentų žmonos neteko vaikų, 
kai vyrai buvo prezidentų 
postuose.

Linkolno sekretorius, ku
rio pavardė buvo Kennedy, 
patarė jam neiti į teatrą, 
kur įvyko pasikėsinimas.

Kennedy sekretorius, ku
rio pavardė buvo Linkolnas, 
patarė jam nevykti į Dalias, 
kur įvyko pasikėsinimas.

Pasikėsinto jas John Wil- 
kes Booth nušovė Linkolną 
teatre ir nubėgo slėptis į 
sandėlį.

Pasikėsintojas Lee Har
vey Oswald nušovė Kenne
dy iš sandėlio ir nubėgo 
slėptis į teatrą.

Lincoln ir Kennedy pa
vardės kiekviena susideda 
iš septynių raidžių.

Prezidentinių įpėdinių 
vardai ir pavardės kartu,

Mike Rukule pasiliko 
biznyje, nupirkdamas 
biznį kuriame jis dirbo.

Loizos šeima 
atidarė naują 
restoraną 
senoje 
kaimynystėje.

Andrew Johnson ir Lyndon 
Joohnson, susideda iš tryli
kos raidžių.

Pasikesintojų vardai ir 
pavardės kartu, John Wil- 
kes Booth ir Lee Harvey 
Oswald, susideda iš penkio
likos raidžių.

Abu pasikesintojai buvo 
nužudyti dar nepatekę į 
teismą.

Abu Johnsonai turėjo 
perrinkimuose į prezidentū
rą oponentus, kurių pavar
des prasideda su raide G: 
Grant ir Goldtvater.

Eric
Graser ir
Walter Krueger 
pasidarė patys bosai.

Leiskite jums padėti visais 
galimais būdais.

CTK CLEVELAND 
W TRUST

WANTED AT ONCE JOURNEYMEN
OR IST CLASS

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

HOLY SPRING DIVISION
400 Elm Street

Holly, Michigan 48442 
313-634-8281

( I 6 - 2 J >

FOUNDRY
PLANT SUPERINTENDENT

Aluminum permanent mold foundry 
reęuires an experienced person t 
over see all operations of an 80 man 
shop. Write or phone H. WERNKI , 
W1LLARD BRONZE COMPANY. 1253 
Knovvlton St. Cincinnati, Ohio 45223. 
5 13-681-6655. M8.221
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Mūsų išskirtinas valyklis yra milžiniškas 
žingsnis švaresniam orui Clevelande.

Techniškai žinomas kaip Supressed
Combustion System — kainuoja virš 40 
milijonų dolerių. Tai yra apytikriai 2l/ž 
mėnesių vertės algos mūsų 9,300 Clevelando 
apylinkės tarnautojų.

Nauja sistema kontroliuoja oro taršą 
mūsų pagrindinių deguonies krosnių, kur 
plienas gaminamas ištisą parą.

Tai pakeičia 8 metų senumo electrostatic 
precipitator sistemą, kuri dabar yra 
naudojama kontrolei plieno gamyboje kitur.

Dvidešimties aukštų valyklio sistema 
atstovauja vėliausią pažangą taršos 
kontrolės technologijoje ir konstrukcijos 
technikoje.

Pirma, atmatos yra pašalinamos iš 
krosnies dujų su aukštu vandens spaudimo 
purškimu. Vanduo nuteka vamzdžiais į 
didžiulį, vandens švarinimo skyrių, kur 
atmatos yra atskirtos į didžiulius tirštinimo 
tankus.

Išvalytas vanduo tada yra grąžinamas į 
sistemą, o išvalytos krosnies dujos yra 
išleidžiamos iš kaminų ir uždegamos. Ugnis, 
kuri dega virš kaminų, yra beveik 

nematoma dienos metu. Naktį tai yra 
šviesus simbolis švaresnio oro.

Tai yra vienas iš daugelio pagerimų, 
kurį mes įgyvendinome ir tęsiame toliau, 
mūsų aplinkos kontrolei mūsų Clevelando 
veikloje. Iki šiol Republic išleido $84,054,298 
oro kvaliteto kontrolei Clevelande.

Dėka šio išskirtino valyklio, mes visi 
kvėpuojame lengviau.

Rcpublicstsel
Mes, taip pat gyvename čia.
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Sklandytojo A. Gyso atsiminimai (H) ATSISVEIKINANT SU

AUKŠTAGIRIO SKLANDYMO MOKYKLOJE A.A. LIUDU ARBU

1939 metų rudenį, Lietu
vai atgavus dalį Vilniaus 
krašto, su juo mums atite
ko ir buvusioji lenkų sklan
dymo mokykla Aukštagiry- 
je, netoli Vilniaus miesto. 
Šių mokyklų perėmė šaulių 
Sųjungos aviacijos būrys. 
Reikėjo mokyklų paruošti 
reguliariai mokymo progra
mai. Kadangi patyrimų tu
rėjau jau iš Nidos laikų, tai 
būrio vadas kpt. Krasnickas 
tam darbui pakvietė mane.

Tokios įstaigos, kaip 
sklandymo mokykla, pa
grindas yra virtuvė. Be jos 
nieko nėra. Nidoje mes tu
rėjome virėja Krogertaitę. 
Ji buvo maža, storulė, ir mo
kėjo ne tiktai gerai valgį 
pagaminti, bet jį pagaminti 
dideliam 60-80 žmonių skai
čiui.

Laike poros dienų reikėjo 
suorganizuoti mokyklos ati
darymų. Laiko buvo maža, 
reikėjo skubėti. Kur dabar 
rasti virėjų? Atsiminiau 
virėjų Nidoje ir iš kitų su
žinojau, kad ji dirba Kre
tingos geležinkelio stoties 
restorane. Kaune sėdom į 
Aero klubo lėktuvų, paruo- 
šėm raštelį, padarėm iš no

Aukštagirio skalndymo mokyklos mokiniai vėliavos pakė
limo metu 1940 m. pavasari.

KELSEY-HAYES 
CANADA LTD.

KELSEY-HAYES CANADA LIMITED
Requlres the Followlng 

SKILLED TRADES: 
MILLVVRIGHTS 

PRECISION GRINDERS
The MILLVVRIGHTS are requlred to malntain and 
fabricate plant productlon equlpment related to the 
trade, a knowledge of hydraullcs and pneumatlcs Is 
essential
PRECISION GRINDERS are requlred to sėt up and 
operate various types of Precision Grlndlng Machines 
and their related equipment and attachments to grind 
tools dies and machine parts as requlred to malntain and 
rebuild productlon tooling and equlpment related to the 
automotive parts industry.
THE SUCCESSFUL CANDIDATE:

Mušt possess a Journeymans (womans) 
Certiflcate or documented proof of experlence 
of 8 years in the Trade or a U.A.VV. Card.

THE REMUNERATION:
We offer an excellent automotive fringe beneflt package 
and an excellent hourly rate.
Please apply to:

Manager Industrial Relatlons
KELSEY-HAYES CANADA LIMITED

309 Ellis St. East
VVIndsor, Ont. N9A 2H1 <21-24)

sinės parašiutėlį ir nuskri- 
dom virš Kretingos stoties. 
Padarę pora ratų ir atkreipę 
žmonių dėmesį, raštelį nu- 
metėm ant perono.

Mūsų virėja tų raštelį 
tuoj gavo ir kitos dienos ry
ta su čemodanu rankoje jau 
buvo Kaune. Virėja yra.

Sekančia dienų važiavo
me į Aukštagirį. Atvykom 
sklandymo mokyklon, bet 
nebuvome atsivežę maisto 
produktų. Mūsų virėja išėjo 
porai valandų į miškų, pri
rinko grybų ir padarė pui
kiausius pietus. Vėliau pri
sipirkom maisto produktų 

ir mokyklos pagrindas — 
virtuvė — jau veikė.

Sklandytuvai buvo lenkti 
palikti, iš viso gal apie aš- 
tuoni, amortizatorius taip 
pat radome. Už 3-4 dienų, 
mokiniams suvažiavus, pra
dėjome skraidymus.

Lenkų ”Varna” buvo maž
daug kaip mūsų mokomasis 
sklandytuvas. "Salamand
ra” turėjo pusiau dengtų 
kabinetų, naudojama pažen
gusiems. Vėliau atsivežėm 
ir mano "Termikų”. Čeka
nauskas, kaip ir visada, 
darbavosi prie pataisymų.

Mokymas ėjo reguliariai, 
kaip ir Nidoje. Startuoda
vome su amortizatorium, 
aukštų startų su vindu ne
darėm. Duodavome A ir B 
skl. piloto laipsnius.

Rusams Lietuva okupa
vus, atsiuntė rusų karinin
kų. šis mokyklos patalpose 
gyveno, nieko daug nesakė, 
bet visvien, prieš akis tu
rint tokį prižiūrėtojų, daly
kas buvo nejaukus. Kai 
Šaulių Sąjungų likvidavo, 
rudeniop grįžau į Kaunu ir 
pradėjau rūpintis išvykimu 
Vokietijon.

Vėliau, jau po manęs, 
Aukštagiryje vadovavo J. 
Steikūnas ir A. Paknys.

UPHOLSTERS
AND

CUSHION CUTTERS
F.xpeTienced, good wapes & fringe 
benefits.

APPLY IN PERSON
FAMOUS UPHOLSTERING - 
2300 E. JEFFERSON AT CHENE 

DETROIT, MICH. 48207 
313-259-2000

(20-21)

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 vvork in 
our clean modern manu
facturing plant i n West 
County.
We are an aggressive well 
known company enjoying 
good growth. We offer com- 
petitive salary and fringe 
benefits.

CALL PERSONNEL DEPT.
314-872-7554

An Equal Opportunity Employer 
(19-2!)

Š. m. gegužės 4 d. žiau
rios ligos pakirstas, atsi
sveikino su šiuo pasauliu il
gametis Beverly Shores 
lietuvių kolonijos gyvento
jas Liudas Arbas.

Ši liūdna žinia pritrenkė 
visa Beverly Shores visuo
menę. Velionies išgyventi 
Beverly Shores kolonijoje 
metai įspaudė nemažus pėd
sakus, kuriems išdilti turės 
praeiti nemažai laiko. 
Skausmas kiekvienam su
ima širdį, kai prisistatai 
vargingų pabėgėlio gyveni
mų, jo įdėtų triūsa ir pasi
aukojimų savo šeimai ir sa
vo tautai.

A. A. Liudas su žmona 
Rūta (Anužyte) išaugino ir 
išmokslino dukterį miški- 
ninkę Ginų ir sūnų vet. dr. 
Alvydų. Rodos buvo kaip 
tik atėjęs laikas abiem su 
Rūta pasidžiaugti savo vai
kų laime, bet Didžioji Galy
bė pamojo pirštu Liudui, 
sulaukusiam vos 58 metų, 
iškeliauti į ten iš kur dar 
nevienam nebuvo lemta su
grįžti.

Liudas kolonijoje buvo 
žinomas kaip linksma, pa
slaugi ir kaimyniška asme
nybė. Jis kiekvienų pralink
smins, pakvies į namus, abu 
su Rūta pavaišins, o reika
lui esant atskubės į tavo na
mus ir kuo galėdamas ar iš
manydamas padės.

Man teko daug valandų 
praleisti kartu S.S.B. trau
kinyje keliaujant į Chicagų, 
į darbų ir atgal. Kiek juokų, 
linksmų momentų, diskusi
jų, o kartais net daina išsi- 
vystydavo, kad sutrumpi
nus nuobodų kelionės laikų. 
Mašinoje, iš stoties į na
mus, skambėdavo abiejų 
daina. Prie jo namų susto
jus, kartais užeidavau ir 
buvau vaišingai priimamas.

Sekmadienį, gegužės 7 d. 
vakare, Petkaus Marąuette 
Park koplyčioje įvyko atsi
sveikinimas, kurį pravedė 
Liudo jaunų dienų mokslo 
draugas V. Mažeika, iš
reikšdamas savo ir Korp! 
Neo-Lithuania, kuriai jau
nas dr. Alvydas priklauso, 
vardu užuojauta šeimai ir 
iškėlė velionies, kaip žmo- (17-20)

A. A. Liudas Arbas

gaus, tėvo ir lietuvio asme
nybę. Beverly Shores Lie
tuvių Klubo vardu graudin
gu žodžiu atsisveikino klu
bo pirmininkas V. Radys, o 
Beverly Shores miestelio 
prezidentas V. šaulys mies
telio vardu išreikšdamas 
užuojauta šeimai 4r atjaus- 
damas tų skausmų, kurį jis 
pats supranta, nes tik 9 
mėnesiai tepraėjo, kai nuo 
tos pačios baisios ligos tapo 
pakirsta jo numylėta žmona 
Stasė.

Pirmadienį, gegužės 8 d. 
Šv. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčioje kan. V. 
Zakarauskas atnašavo ge
dulingas pamaldas ir pasa
kė atsisveikinimo pamoks
lą.

Po pamaldų didelė virtinė 
mašinų A. t A. Liudo kūnų 
nulydėjo į šv. Kazimiero ka
pines, kur sugiedojus Mari
ja Marija ir Lietuvos him
nų, buvo atsisveikinta su 
šiuo tauriu lietuviu, vyru, 
tėvu ir draugu paliekant jį 
ten kryžių prieglobstyje 
amžinam poilsiui.

Klemensas Žukauskas
WANTED JOURNEYMEN 
OR IST CLASS SKILLED 

DIEMAKERS
Mušt be able to sėt up woik from 
blue print & close tolerance. and 

DIE REPA1RMEN
Mušt be experienced on progressiv-: 
dies. Excellent wages and all com- 
pany paid benefits.

GRANT INDUSTRIES
33415 Groesbeck 

Frasier, Mich. 48024 
313-293-920)

(19-25)

IMMEDIATE NEEDS FOR 
JOURNEYMAN

TOOL AND DIE MAKERS
Mušt be able to sėt up vvork from 
blue prints and close tolerance.
lst shift. Steady employment, excel- 
Jent vvages and a company paid ben- 
efit program. Apply:
DIETOOL ENGINEERING CO. INC. 

3333 3 Mile Rd. N.W.
Grande Rapids, Mich. 49504 

616-453-9489
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BALTIMORĖS LIETUVIŲ 
MUZIEJAUS VEIKLA
Balandžio 8 d. muziejuje 

buvo suruošta speciali pa
roda Baltimorės apylinkės 
viešų mokyklų mokytojams. 
Atsilankė 35 mokytojai su
sipažinti su lietuvių tauto
daile ir menu, kad galėtų šį 
patyrimą perduoti savo mo
kiniams. Poetas Nadas Ras
tenis su ponia atliko progra

mą deklamuojant kelis savo 
eilėraščius.

Balandžio 16 Baltimorės 
lietuvių filatelistų draugija 
surengė lietuviškų pašto 
ženklų ir monetų parodą ir 
paskaitą. Algis Grintalis, 
muziejaus vedėjas, pristatė 
šios draugijos pirm. Balį 
Brazauską ir Davė Gorrell, 
kurie rodė Lietuvos pašto 
ženklų istoriją skaidrėmis.

Muziejaus patalpos bus 
naudojamos ir įvairių rank
darbių kursams. Pirmi to
kie kursai bus odos-dirbi- 
nių. Algis Grintalis dėstys 
šias pamokas.

Muziejaus vadovybė šir
dingai dėkoja naujiems mu
ziejui aukotojams: dr. Ele
nai Armanienei, Genovaitei 
Radžiuvienei, Albertui Var- 
kui, Cezariui ir Stasei 

Surdokams, Juozui Lubic- 
kui, Juozui Kudirkai, Juo
zui Burniauskui, Kazimie
rui Sarpaliui, Juozui ir Ro
zalijai Bačianskams, Mary
tei Noreikienei, Eugenijai 
Pažneikienei, Vaclovui Lau
kaičiui, Juozui ir Marijai 
Adams, Bronei Grintalienei, 
Vladui Bačianskui ir Genei 
Auštrienei. Ypatingas ačiū 
tenka Tautinei Sąjungai už 

100 dolerių auką, ši orga
nizacija tapo pirmuoju Bal
timorės lietuvių muziejaus 
steigimo nariu.

Dėka šių rėmėjų, muzie
jus praturtėjo naujomis 
staltiesėmis, rankšluosčiais, 
lovatiesėm, pašto ženklais, 
monetomis, pagal vėlėm, 
plokštelėm ir medžio droži
niais.

(eo)

Nesvarbu po kokia žvaigžde gimėte,

Laimėkite iki $10,000 
tuoj pat.

Dabar visi Zodiako ženk
lai gali būti jūsų laiminga 
žvaigždė. Kadangi kiekvie
nas $1 Lucky Stars Instant 
Lottery bilietas duoda jums 
galimybę laimėti iki $10,000 
tuoj pat!

Yra smagu ir lengva. Tik nutrinkite visus 6 langu
čius savo bilieto. Jei ta pati laimėjimo suma randasi 
trijuose skirtinguose langučiuose, jūs laimite tą su
mą. Pridėtoje iliustracijoje bilieto savininkas lai
mėtų $100.
Laimėkite $1,000 j savaitę per visą gyvenimą 

Grand Prize.
($1,000,000 minimumas)

Visi $2, $5 ir $10 laimėtojai gaus galimybę būti 
išrinktais finalistais $1,000 per savaitę visam gyve
nimui Grand Prize.

Loškite visai nauja 
Weekly TV Jackpot.

100 savaitinių laimėtojų. 
Virš $100,000 laimėji
muose. Net jūsų nelaimė
ję Lucky Stars bilietai 
gali padaryti jus laimė

tojų naupjame Weekly TV
Jackpot. Pasiskaitykite bilieto kitą 
pusę detalėms.

puteli a

Bilietai parduodami 
dabar. 

Loškite Weekly 50 c., taip pat!
By law, all net proceeds of the Ohio Lottery are contributed to the Statė Of Ohio's General Fund and distributed for the benefit of all Ohioans 

in such areas as education, mental health and other human services. AD #230A
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KNYGOS, KURIOS REIKŠMINGOS ISTORIJAI
Kartais taip nutinka, kad 

laiku pasirodžiusi politinė 
studija gali nulemti rinki
mų rezultatus ir kita vaga 
nukreipti politinį šalies 
tvarkymąsi.

Prieš Prancūzijos rinki
mus knygynų vitrinose bu
vo išstatyta naujovė: tai 
buvo 1978 metų laidos Jean 
Montaldo prancūziškosios 
kompartijos studija ”La 
France communiste” (Ko
munistinė Prancūzija).

Knyga padarė gatvėje 
sprogusios bombos įspūdi. 
Autorius pakėlė partinių 
slaptybių užuolaidas ir pa
rodė pilnutinę prancūziško
sios komunistų partijos 
struktūrą. Leidykla (Albin 
Michel) sulaukė naujo 
"best-sellerio” rinkimų iš
vakarėse, o skaitytojai ga
vo būtinų jiems informaci
jų-

Jean Montaldo įrodė du 
faktus: prancūziškoji kom
partija yra multimilijonio 
biznio organizacija ir klus
nus Maskvos politikos įran
kis. Nežiūrint į plačiai iš
garsintą „eurokomunizmo” 
teoriją, tvirtinant, kad Mas
kva nenustatanti prancūziš
kosios kompartijos politika
vimo, skaitytojas mato 
priešingus šiam tvirtini
mui faktus. Kada 1977 me
tais populiarioji komercinė 
spauda skelbė „sensaciją po 
sensacijos”, esą prancūziš
koji kompartija savo nuo- 
savios politikos teorija gi
linanti nesutikimus ir kon
fliktą su Maskva, tai pati 
prancūziškoji kompartija 
palaikė eamprius ideologi
nius ryšius su Kremliaus 
klika.

1977 metais liepos mėne
sį prancūziškosios kompar
tijos sekretorių delegacija 
studijavo Maskvoj ideologi
nės propagandos įdiegimo 
metodus. Per visą laiką 
vyksta artimi „ideologiniai 
pedagoginiai mainai”, per

WANTED AT ONCE 
lst Class Skilled

SEWING MACHINE MECHANIC
EXPERIENCED ON UNION SPECIAL 39500 & 52800, SINGLE NEEDLE
& 269 BAR-TACKER. MODERN FULLY AI R CONDIT1ONED PLANT.

SALARY COMMENSURATE WITH EXPER1ENCE & AB1LITY.
APPLY CALL OR SEND RESUME 

HEMCO INC.
P. O. Box 211

N ./ton Grove, N. C. 28366
Gali collect 919-594-1968

(20-22)

Mažeika 8/Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVĖ. 
CHICAGO, ILL.
Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

ST. PERMINĄS

kuriuos Maskva kontroliuo
ja prancūziškosios kompar
tijos politiką.

Prancūziškoji komparti
ja viešai demonstruoja sa
vo „nepriklausomumą” nuo 
Kremliaus diktato, o slap
toje savo praktikoje įdėmiai 
klauso to pat Kremliaus nu
rodymų. Tuo požiūriu, tvir
tina autorius, prancūziško
ji kompartija yra ”valstybė 
valstybėje”, turinti visuo
menei plakatiniai-reklaminį 
veidą ir slaptą ideologinį 
ir struktūrinį pareinamumą 
nuo Kremliaus.

Knygos daviniai, sche
mos, nagrinėjimai rodo, kad 
p r a ncūziškoji kompartija 
valdo pelningus verslus, yra 
daugeilo korporacijų savi
ninkė, turi pelningus butna- 
mius, leidykla ir ištisus 
kalnus pelną nešančių akci
jų. Koks paradoksas: kom
partija lošia akcijomis ka
pitalistinėse biržose!

Sukoncentr a v u s i savo 
rankose finansinę galią, ku
riai neprilygsta kitos politi
nės partijos, kompartija ga
li švaistytis pinigais, vie
nus papirkdama, kitus rem- 
dama, trečius korupcijos 
būdu siekdama savo tikslų.

Jean Montaldo įrodo, kad 
kaip jau tradicinga, pran
cūziškoji kompartija klas- 
tuoja istoriją. Blefuojant 
„įrodo”, kad garsusis pran
cūzų rezistencijos prieš na
cizmą judėjimas sukurtas 
komunistų! Griaudamas tą 
blefą, autorius nurodo ko
munistinę spaudą iš okupa
cinio periodo: komunistai 
tada keliaklūpščiavo prieš 
Maskvą; Molotovo bei Rib- 
bentropo bendras šampano 
tostas komunistams atro
dė kaip taikos ir išmintin
giausios politikos viršūnė. 
Kada Prancūzija virpėjo po 
nacių invazijos žingsniais, 
prancūzų komunistų spauda 

garbino Maskvos-Berlyno 
santarvę.

Kita knyga, kuri pavei
kė prancūzo rinkiko apsi
sprendimą, buvo išleista 
Šveicarijoje. Tai ”En com- 
munisme. Mon Journal de 
Russie, 1918-1921.” Knyga 
išleista Lausanne, 1977 me
tais. Autorius, Pierre Pas- 
cal, prancūzas, dabar pro
fesorius, savo laiku dezer
tyravo iš Prancūzijos armi
jos į Sovietiją. Jo sudėtin
goji ideologinių ieškojimų 
ir atradimų epopėja, savai
me aišku, nuvedė jį. į di
džią nuovylą. Jis atsisakė 
nuo savo miražų, praregėjo. 
Tos epopėjos metus ir pa
vaizdavo knygoje papras
tai, detaliai, su tokia de- 
maskacijos galia, kad vis
kas tai negalėjo ne paveikti 
tų, kurie viena koja stovė
dami Prancūzijoje, kita ko
ja vis ieško idėjinės atra
mos Kremliaus pasakose.

Ši išpažintis itin sukre
čia buvusiu autoriaus nai
vumu, kuris dabar, Italijo
je, Ispanijoje ir Prancūzi
joje turi nepaprastos reikš
mės: Pierre Pascal, atsida
vusiai ieškodamas sociali
nės išminties Markso-Leni- 
no teorijoje, visad laikęs 
save tikinčiu kataliku! ..

Tad Šios dvi knygos, pa
sirodžiusios prieš rinkimus 
knygynų vitrinose, kaip 
tvirtina prancūzai, daug lė
mė rinkimų rezultatuose.

LIETUVIŲ VISUOMENĖS 
ŽINIAI

Chicagoje veikusi Lietu
viu Katalikų Religinės šal
pos Rėmėjų Valdyba, vėliau 
pasivadinusi "Lietuvių Ka
talikų Religinės šalpos Rė
mėjų Sąjunga” yra susilik- 
vidavusi ir nebeveikia. Lie
tuvių Katalikų Religinės 
Šalpos Rėmėjų skyriai yra

EXTRUSION SUPERVISOR
A North Dalias Manu f actu rer of in- 
seclicides and animal health products 
is searching for the person with 4_j_ 
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 resunie 
containg salary history and require- 
ments to:

PERSONNEL ADMIN1STRATOR 
ZOECON INDUSTRIES 

12200 DENTON DRIVE 
DALLAS TEXAS 75234

E. O. E.
(11-20)

WANTED AT ONCE
CHUCKER OPERATORS

Experience Required.
APPLY JN PERSON

IMERMAN INDUSTRIES 
12165 MACK

DETROIT. MICH. 48215
(12-21)

1ST CLASS 
WELDERS

NEEDED
ASME CODE AND FLUX CORE

1 year efcperience. First class oniy 
need apply. Paid vacalion, hospitali- 
zation, insurance, sleady work.

RECO MUSKEGON INC. 
740 W. Western Avė.

Muskegon, Mich. 49440 
616-722-1661 

(20-22)

prašomi savo veiklos nesu
stabdyti, telkti lėšas, kaip 
buvo daroma iki šiol, bet 
palaikyti tiesiogini ryši su 
Lietuvių Kataliku Religinės 
šalpos centro įstaiga Brook- 
lyne, N. Y.

Lietuvių Katalikų Religi
nės šalpos Rėmėjų skyrių 
ar pavienių asmenų aukos 
dažnu atveju buvo siunčia
mos LKR šalpos Rėmėju 
skyriaus Chicagoje adresu. 
Kadangi šiuo metu Chica
gos LKR šalnos Rėmėiu 
skyrius neveikia, visi LKR 
šalpos Rėmėiu skyriai ir 
pavieniai aukotojai prašomi 
visas aukas siusti tiesiog 
Lietuviu Kataliku Religinės 
šalpos centro įstaigai, adre
su : Lithuanian Catholic Re- 
ligious Aid, Tnc., 351 TTigh- 

ROBERPS-JOHNSON INDUSTRIES, INC.
★ IMEDIATE OPENINGS

• TOP PAY -f- EXCELLENT BENEFITS
• RETIREMENT PROGRAM
• VACATION
• PAID HOLIDAYS

★ FIRST CLASS FITTERS
• UP TO $7.50 PER HOUR

★ SECOND CLASS FITTERS
• UP TO $6.75 PER HOUR N

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

FIRST CLASS BURNERS
UP TO $7.50 PER HOUR 

Contact CLYDE MILLS
(713) 676-2636

210 Magnolia, Galena Park, Texas 77547
An Equal Opportunity Employer

(16-21)

PATTERN GRADER
3 Years Experience 

Flat Pattem Grading 
Ladies Sportswear 

Free Parking 
Paid Health Insurance

THE GROVE CO.
8300 Manchester, St. Louis, Mo. 63144

314-961-2345
(21 23)

FASTENER MANUFACTURING
• COLD HEADERS
• TRIMMERS
• SHAVERS
• CENTERLESS GRINDERS
• MACHINE REPAIR

Experienced individuals required for the above occupations. 
Apply in person to

FERRY CAP & SCREW CO.
2151 Scranton Road, 
Cleveland, Ohio 44113

An Equal Opportunity Employer
(21-23)

Champion Spark Plug Ceramic 
Division offers excellent fvll 
range of bonefiH and working 
canaitions.TOOLMAKERS

Applicants should be jour- 
neymen or equivalent 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 PLUG CO.
Ceramic Dffision 

20000 Cenner Avenue 
Detroit, Mich. 48234

An npuo! opportunity onployof Fotnolo/Molo

land Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207.

Šia pačia proga lietuvių 
visuomenei žinotina, kad 
Lietuvių Katalikų Religinė 
šalpa yra pasiryžusi ir to
liau leisti Lietuvių Katalikų 
Bažnyčios Kronikas lietuvių 
kalba po kelis numerius vie
noje knygoje, kaip buvo lei
džiama iki šiol ,o atskirais 
sąsiuviniais anglų kalba ir 
toliau leis Lietuvių R. K. 
Kunigų Vienybė, kaip lei
džia iki šiol. Naujai įsistei
gusi "Lietuvos Kataliku 
Bažnyčios Kronikoms Leis
ti Sąjunga” neturi nieko 
bendro nei su Kunigu Vie
nybe nei su Lietuvių Kata
likų Religine šalpa.

Vysk. Vincentas Brizgys 
LKR Šalpos pirmininkas

(18-21)
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Pažiemavojus JAV Vakaruose
Taip jau man atsitiko, 

kad panorėjau pereitą žie
mą praleisti Amerikos 
krašto vakaruose, lyg nu
jausdamas ateinančią žiau
rią žiemą su savo baugiais 
padariniais. Aišku, ieškoda
mas šiltesnės ir saulėtos pa
dangės Kalifornijoje, susi
rašinėjau su poetu B. Braz
džioniu dėl pastogėlės gavi
mo Los Angeles mieste ar 
jo buveinėje, tolokai nuo to 
miesto, Vistos miestelyje. 
Viename laiške rašė man į 
Philadelphiją šitaip: čia at
vykus trumpam ar ilges
niam apsigyvenimui nebus 
problemų. Ir dar pridėjo, 
kad gruodžio pradžioje at
siradus, pataikysiu bent j 
keletą puikių parengimų: 
gruodžio 3 d. — solistės B. 
Dabšienės rečitalis, 10 d. — 
Alės Rūtos literatūros va
karas, 17 d. — Prano Lem- 
berto 10 metų mirties su
kakties paminėjimo litera
tūros ir dainos vakaras. Na, 
kurgi neskrisi į tokią vilio
nę ir dar rašančiojo, parody- 
tą brangiausią širdies geru
mą linkint visur dalyvauti. 
Netrukus atsiradęs Kalifor
nijos padangėje ir, globoja
mas mielų Aldonos ir Ber
nardo Brazdžioniu, visur 
dalyvavau ir dar kai kur ki
tur buvau pavežiamas.

Kiek vėliau teko dalyvau
ti dr. Vlado Juodeikos išleis
tos knygos „Didžiosios iliu
zijos” sutiktuvėse, o dar po 
keletos dienų vėl, naujai 
paskirto Lietuvos generali
nio konsulo inž. Vytauto Če
kanausko inauguracijos iš
kilmėse - baliuje. Turėjau 
malonumo su juo susitikti 
ir palinkėti geros sėkmės 
darbuotis garbingose parei-

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 
SERVICE393 West Broadway, P. O. Box 116 South Boston, Mass. 02127 Telefonas: (617) 268-8764

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIENĖ ir ALBINA RUDZIŪNIENĖ.

PR1CES ARĘ BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANGES AND/OR GOVERNMENT APPROVAL.

Norintiem atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkom 
iškvjetim dokumentus.

JUOZAS BUBELIS

gose, o taip pat ir su jo tė
veliu šnektelėti, juoba, kad 
gyvenant Vokietijoje (Ra- 
vensburgo mieste) susitiki
nėdavome, dienos rūpestė
liais pasidalindavome. Vy
tautas dar buvo mokinukas 
vadovaujamoje J. Valuko- 
nio Lietuvių gimnazijoje 
Ravensburge. Ir iš tikrųjų 
gyvendamas Kalifornijoje 
n e m e luotai paplaukiojau 
kultūros ”grietinėlėje” ir 
atnaujinau pažintis su mie
lais man žmonėmis.

Truputį apie ponų Aldo
nos ir Bernardo Brazdžio
niu ”dvarą”. Kaip jau mi
nėjau, jie gyvena tolokai 
nuo Los Angeles miesto ir 
turi pasistatę gražius na
mus ir nemažą sodybą — 
žemės sklypą. Joje augina 
visokių daržovių savam sta
lui, kiek tropinio krašto 
vaismedžių ir gėlių. Artu
moje turi gerus kaimynus 
mėgstančius ūkiniais dar
bais užsiimti — paukščius 
ir net kokį gyvalėlį auginti. 
Ir mūsų poetui B. Braz
džioniui kaimo idilija taip 
patiko, kad prie kitų ūkiškų 
darbelių dar prijungė būre
lį vištelių, žąselių ir antelių, 
augindamas savo malonu
mui.

Klausant gaidžių kakary- 
nių, vištų pakudakinimų, 
žąsų gegenimų ir ančių pa- 
kvarkinimų sujungtų iš kai
mynų pusės ateinančiais to
kiais pat garsais, pasijunti, 
tarsi, gyvenąs savo gimto
sios šalies kieme, kurį da
bar tik sapnuose regiu.

Tokį ūkelį tvarkyti bei jį 
apibėginėti yra nelengva.

Rugsėjo 22 — $845.00

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

Čia daugiausiai žingsnelių 
supimą pati ūkio šeiminin
kė vis su malonia šypsena; 
pasijuokavimais, lyg tai ro
dydama, kad tai įmanoma 
nesunkiai visą atlikti. Ji ir 
seną tiesą primena, kad pa
dirbėti yra sveika ir nau
dinga.

Laikas vis bėgo, o Kali
fornijos dangus vis niauks
tėsi ir tarpais palinojo, o aš 
troškau didesnės šilumos ir 
linksmesnio saulutės šyps
nio matyti, čia mano geri 
šeimininkai vis ramino, gir
di, tokio oro senai reikia — 
laukiame didesnio lietaus, 
žolė nurudusi, žemė sutrū
kinėjusi, visai augmenijai 
reikia drėgmės, o saulėtos 
dienos pasirodys po šio lau
kiamo lietaus sezono. Aš 
maniau sau, reikia iš čia ki
tur išspurdėti. Graudokai 
atsisveikinęs su mielais A.
B. Brazdžioniais pasukau į 
San Diego miestą gyvenan
čio mano buvusio Lietuvos 
Banko bendradarbio ir jo 
šeimos lankyti, kurio sūnus 
yra medicinos daktaras, o 
duktė diplomuota gailestin
ga sesuo dirbanti Los An
geles mieste, čia keletą die
nų pasisvečiavau vis neri
maudamas dėl šaltoko oro 
ir negiedro dangaus. Išvy
kau į Arizonos valstiją ir 
apsistojau Phoenix mieste. 
Ir šioji padangė kurį laiką 
nebuvo giedri tik nešalto- 
ka, betgi naktys savo šaltu
mo laipsniai įvairavo — na
mo šeimininkės neretai pri
dengdavo jautresnius mede
lius ar gėles plačiomis 
marškomis. Ką sutikdamas 
vis zirziau ir klausiau, ka
da gi čia bus šilčiau, pasi
rodys daugiau saulės? At
sakyta — turime žiemos 
sezoną ir laukiame lietaus. 
Po kelių savaičių buvimo 
prakiuro debesys ir netru
kus ėmė semti Phoenixo 
miesto žemesniąsias vietas 
pridarant didelius nuosto
lius gyventojams ir komu
nikacijos punktams su van
dens apsemta visą aplinką. 
Jau ir man šiurpo kūnas, 
kai vieną vakarą valdžios 
organai netoli nuo mano 
nuomojamos pastogės ėmė 
iškeldinėti gyventojus į 
saugesnes vietas nuo gali
mo potvinio. Maniau, ko ge
ro čia atradau ko nesitikė
jau ir gal tekti pabraidžioti, 
kaip tam gandui, po van
denį ... Tai tau Arizona ...

čia buvo pasakojama, kad 
šitokio įvyko būta labai se
niai ir ne taip baisaus. Pa
žymėtina, kad Arizonos val
stijos gubernatorius paveik
tas tokia miesto nelaime ir 
finansinėmis jo atstatymo 
problemomis po kelių dienų 
pasimirė.

Taigi, praeitoji žiema vi
sur paliko retai pasikarto
jančių žiaurių padarinių ne 
tik šiaurėje, rytuose, bet ir 
vakarų bei Pietų Amerikos 
krašto valstijose.

Dar gerokai prieš Velykų

— Aš ateinu su tavim diskutuoti, nes su anais tenai negaliu 
įterpti žodį...

šventes prasijuokė skaisčio
ji ir laukiamoji saulutė ir 
dengė visą gamtą įvairiau
siomis spalvomis ir žiedais 
buvusią jos nurudusį rūbą, 
gi toj atokaitoj ir aš vienoj 
slapta nusirinktoj kalnuose 
vietelėj pavartinėjau visus 
kūnelio pašalius ir pasuki
nėjau pabalusį veidelį. Toje 
iš namų išvykoj, viskas 
greit sukosi, bet negreit da
rėsi kaip norėta. O aukso 
kalnai tik ten stūkso, kur 
žmones negyvena.

Gal priedo šį bei tą iš lie
tuvių gyvenimo Phoenixe. 
Čia jų gyvena nemažas bū
relis. Yra LB apylinkė, bu
vo ir Lietuvių Klubas su di
deliais namais ir gražiu že
mės plotu, bet dėl kažkokių 
klubo narių nesutarimo lik
vidavosi. Pirkimo-pardavi
mo sutartyje išsiderėta tei
sė atitinkamomis progomis 
leisti klubo nariams susi
rinkti švęsti kokią brangią 
lietuvių dieną ar susibėgus 
ką aptarti bei pasilinksmin
ti. Kaip vėjų ir kalbų nesu
gaudysi, taip ir šio klubo 
praradimo motyvų man 
sunku nupasakoti.

Kai dėl pačios LB susi
tvarkymo ar tarpusavio 
tautinio sugyvenimo būdo 
tenka pasakyti, kad tie visi 
reikalai nerieda gera link
me kaip norėtųsi. Ir neste
bėtina, nes tarp senesnės 
lietuvių emigrantų dalies ir 
tokių pat vėlesnių ateivių 
yra senai atsiradusi neleng
vai aptariama trintis gadi
nanti mūsų geruosius tar- 
pusavius santykius. Nežiū
rint to viso, kad kartais ką 
ir savo amželiu benunoks- 
tančių žmogėnų smagenėlės 
pamaišo, o vis dėlto dar at
siranda vienas kitas švie
sesnis asmuo su savo talki
ninkais ir nors retomis pro
gomis suorganizuoja vieno
kį ar kitokį kultūrinį pa
rengimą, neretai iškviesda
mi aukštesnio lygio meni

ninkus programai išpildyti. 
Čia daugiausiai tokią bend
ruomeninę kultūrinę veiklą 
veda LB pirm. V. Ruseckas 
ir kun. A. Valiuška, tad 
jiems priklauso pagarbos 
reiškimo žodis iš savųjų iš
tartas, palinkint ir toliau 
sveikiems būti, kartu nepri
stingant gražių užmojų, 
energijos, kantrybės beren
giant tokius mūsų tautiečių 
susibėgimus.

Gali dar kas paklausti, o 
kaip su pačiu gyvenimu Ka- 
lifornijoje ar Arizonoje, kai 
žmogaus amžiaus linksmie
ji meteliai kažkur nuvin
giuoja? Mano manymu, štai 
kas pasakytina: žiemą pra
leisti šiltesniuose kraštuose 
visiems išeina į gerą, bet 
sergantiems reumatu ar ar- 
traičiu ten įsikurti — ge
riausia. Sveikiems ir jau
nesniems nepatartina iš da
bartinių gyvenamų vietų į 
saulėtus kraštus bėgti, nes 
tokius ims griaužti nostal
gija atitrukus nuo tirštes- 
niuose miestuose gyvenan
čios lietuvijos, jos kultūri
nės veiklos ir savų giminių 
bei artimųjų. Neužmirški
me, kad kur yra šviesos, ten 
būna ir šešėlių.

WANTED AT ONCE
TOOL ROOM MACHINIST

Experience Required.

APPLY IN PERSON
IMERMAN INDUSTR1ES

12165 MACK
DETROIT, MICH. 48215 

(12-2!)

OWNER
OPERATORS

Expanding Southwestern Michigan 
inotor 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 all 
miles loaded or emty, V'eekly sttle- 
ment. Major medical plan for drivei- 
and family. All permits furnishecl. 
Home every weekend. Car.go and liabi- 
lity insurance. Fuel tax reporting 
service. All palietized freight. Com- 
pany trailers.
For further information call collect 
404-782-3468 and ask for CHUCK 
SMOOTH.________________ (18-21)
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Gegužės 14 d. davusios vyr. skaučių Įžodi R. Jonaitytė, L. Janavičiūtė, D. Miškinytė, V.
Juodišiūtė, D. Petukauskaitė ir A. Nasvytytė su tėveliais ir svečiais. V. Bacevičiaus nuotr.

NATIONWIDE 
INSURANCE 
NatiomMide is on yov »>de

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

WANTED CARBIDE AND/OR 
METAL SAW SHARPENER 

Previous experience helpful būt not 
necessary mechanical ability requiretl. 
We are located in the Ferndale Ha7el 
Park area. Pay conipetitive with non- 
automotive industry. Paid vacations, 
paid holidays, paid siek days, paid 
Blue Cross & Blue Shield v.'ith niaster 
medical rider. Hours 7:30 a. m. to 
4:30 p. m., five days a week so-.ie 
overtime. Contact JIM PIGGOT 

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

Monday through Friday 
for appointnrent.

Saturday interviews arranged.
(1524)

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

Lietuviu grožio salionas 
SILVER SHEAR — Hair 
Fashion, 687 East 185 St.. 
Cleveland, Ohio 41119, tel.: 
486-4240.

KOMP. VLADO 
JAKUBĖNO KŪRINIŲ 

FONDAS
Vladas Jakubėnas buvo 

vienas žymiausiu lietuviš
kos simfoninės muzikos kū
rėjų. Be eilės paskirų dides
nių kūrinių orkestrui, jis 
yra sukūręs net tris ištisas 
simfonijas. Deja, šių Jaku- 
bėno simfonijų orkestrinės 
gaidos pasiliko Lietuvoje. 
Amerikoje iš kompozito
riaus išsaugotų rankraščių 
pavyko nurašyti vien Ant
rosios ir Trečiosios simfo
nijų lėtąsias dalis, jau ne 
kartą girdėtas ”Minuetto” 
ir ”Legendos” pavadini-

fonde jau buvo 866 doleriai.
Kadangi didžioji dalis 

Jakubėno solo bei chorinių 
dainų jau buvo atspausdin
ta, pirmoje eilėje komiteto 
dėmesio šaukėsi jo simfoni
jos.

Fondo lėšas globoja dr. 
Leonardas J. šimutis, 3551 
West 98 St., Evergreen 
Park, Illinois 60642. Jis pri
ima ir tolimesnius Įnašus 
”V. Jakubėnas Fund” var
du. Pinigai laikomi specia
lioje banko sąskaitoje ir iš
mokami vien komiteto nu
tarimu. Užsimoti darbai dar 
gerokai praneša fondo turi
mus išteklius. Todėl reikia

IMMEDIATE OPENINGS
FOR

EXPERIENCED

N. C. OPERATORS
Mušt be esperienced on numerically 
controlled vertical turret iathes.

2nd & 3rd Shift.
Excel)enl wages & benefits.

GRAY TOOL CO.
7135 Ardmore 

Houston, Texas 77054 
713-747-1240

An Equal Opportunity Employer 
(16-25)

HOUSEKEEPER
2 days a week. Own transportation. 

For eldery couple.
Call 216-442-7950

(21-23)

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 I 85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

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

mais.
Po kompozitoriaus mir

ties, Chicagoje pereitų me
tų pradžioje susibūrė grupė 
velionies darbus vertinusių 
asmenų ir pasiryžo Įsteigti 
viešą fondą iš kurio būtų 
galima paremti šio mūsų 
užsipelniusio kūrėjo palikto 
muzikinio turto išvedimą Į 
viešumą. Į sudarytą komi
tetą sutiko Įeiti muzikai dr. 
Leonardas šimutis, Jurgis 
Lampsaitis, Algis Šimkus ir 
Alvydas Vasaitis, visuome
nės atstovai Jurgis Janu- 
šaitis su Petru Petručiu ir 
kompozitoriaus dukterėčia 
Erika Hollenderienė. Pra
džiai, kompozitoriaus našlė 
Olga Jakubėnienė fondui 
perdavė laidotuvių proga 
gautas Įvairias aukas jos 
vyro atminimui Įamžinti. 
Paskelbus fondo sudarymą 
spaudoje, pradėjo plaukti ir 
daugiau Įnašų. Taip 1977 m. 
pabaigoje Vlado Jakubėno

tikėtis, kad gyvos lietuviš
kosios kultūros reikalams 
visada jautri visuomenė, V. 
Jakubėno kūrinius dažnai 
atliekantieji mūsų meninin
kai ir organizacijų bei fon
dų vadovai, skirstydami sa
vo veiklos rezultatų skati
kus, prisimins ir ši iškilų 
lietuviškos muzikos paliki
mą, tuo prisidėdami prie 
bendrų pastangų parengiant 
Vlado Jakubėno stambiuo
sius, už Lietuvos ribų dar 
negirdėtus, kūrinius scenos 
šviesai. Algis Šimkus

WANTED 
IMMENDIATELY 
BORING MILL 
OPERATORS

Superior Benefits 
TOP \VAGES 
EXCELLENT 

VVORKING CONDITIONS 

DEMCO 
411 S. Fort 

Detroit, Michigan 48217 
(16-25)

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ 
NUOŠIMTI

UŽ SANTAUPŲ
C.

inešn« $1.600
12 mėnesių

7%% inešim $1.000
18 mėnesiams

PAŽYMĖJIMUS
£23/0/ ine5us S1-ooo 

/ O 30 mėnesių

Įnešus $1,000
72 mėnesiams

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

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖUž įnašus mokame

Rochcsterio skautai su bičiuliais atšventę šv. Jurgio šventę. 
Antras iš dešinės vietininkas vs S. Ilgūnas. V. Bacevičiaus nuotr.

įdedi kiek nori, išimi kada nori.Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvieną dieną ir išmokamas du kartus metuose.SANTAUPŲ SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI 840,000.
MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS 

PASKOLAS NAMŲ PIRKIMUI.

Superior /tarino/
"and loan association *

ATIDARYTA ŠEŠTADIENI AIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East lS5th Street

481-8552
6712 Superior Avė.

431-2497
13515 Euclid Avė.

681-8100
32800 Center Ridge Road

779-5915

14406 Cedar Avė.
381-4280
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

PAGERBIAMI MIRUSIEJI 
LIETUVIAI

Šį penktadienį, gegužės 
26 d. 5:30 vai. vak. renka
mės Visų Sielų kapinėse 25 
sekcijoje prie didžiojo kry
žiaus tradiciniam tautinių 
vėliavėlių išdėjimui prie ten 
palaidotų lietuvių kapų.

Būtume dėkingos jei arti
mieji galėtų sutvarkyti — 
apvalyti kapus prieš tai, 
kas palengvintų jų suradi
mą.

Galintieji talkinti, malo
niai kviečiami.

Skautininkių Draugovė 

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 į 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

• Lietuvių namų penke- 
rių metų sukakties minėji
mas, turėjęs įvykti rugpiū
čio 26 d., atšaukiamas, nes 
salė jau anksčiau buvo iš
nuomota kitam parengimui.

USS COD
(SS 224)

Povandeninis laivas, kuris bus atidarytas apžiūrėjimui cle- 
velandiečiams šeštadieni, gegužės 27 d. nuo 1 vai. p. p. Ta proga 
organizuojamos atidarymo iškilmės. Laivą galima bus apžiūrėti 
kiekvieną šeštadieni ii' sekmadienį nuo 1 iki 5 vai. p. p. Laivas 
stovi uoste prie 9 gatvės.

Vaizdas iš skulpt. V. Raulinaičio memorialinės parodos, kurią gražiai išplanavo arch. E 
Kersnauskas. J- Garlos nuotr

A. A. skulpt. Vytauto Raulinaičio šeimos nariai 
Iš kairės brolis Zigmas, našlė Aldona, motina Kristina 
kai — dukra Ingrida su vyru ir sūnus Andrius. J.

parodoje. 
ir vai- 

Garlos nuotr.

TRAGIŠKOJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS

Lietuvos okupacijos — 
tragiškųjų birželio įvykių 
minėjimas Clevelande įvyks 
š. m. birželio 25 d., sekma
dienį, 12 vai. Šv. Jurgio lie
tuvių parapijos salėje. Pa
grindiniu kalbėtoju pakvies
tas mūsų žymus visuomeni
ninkas prel. Jonas Balkū- 
nas.

Minėjimą organizuoja 
ALT Clevelando skyriaus 
valdyba.

• Andrius Mackevičius, 
Richman Bros. bendrovės 
vyriausias kontrolierius, pa
deda Lietuvių namų bend
rovei ir Lietuvių klubui 
įvesti naujas atskaitomybės 
knygas. Lietuvių namų ben
drovės direktorius Romas 
Bublys jo priežiūroje ruošia 
naują atskaitomybės siste

mą, čekių išrašymo tvarką 
ir pagelbines apyskaitas. 
Andrius Mackevičius, kuris 
yra baigęs atskaitomybės ir 
finansų aukštuosius moks
lus JAV, pastoviai konsul
tuos Lietuvių namų ir klubo 
administraciją atskaitomy
bės klausimais.

• Lietuvių klube penkta
dienio ir šeštadienio vaka
rais muzikantas groja pra
moginę muziką ir dainuoja 
populiarias dainas. Klube 
dedamos parkero grindys, 
kad vakarotojai galėtų ir 
šokti.

• Pensininkų Klubo susi
rinkimas įvyks birželio 7 d. 
3 vai. po pietų Naujos pa
rapijos kavinėje. Nariai 
kviečiami gausiai dalyvau
ti ir atsivesti ne narius, no
rinčius įstoti į pensininkų 
klubą. Dėl informacijos 
skambinti 481-5320.

• Thomas E. Ferguson, 
perrinkimui į Auditor of 
Statė, yra remiamas dauge
lio tautybių, kaip Polish 
Americans, Ine., Cuyahoga 
County Democratic Cosmo- 
politan League, Cuyahoga 
County Hungarian Demo
cratic Club, Cleveland Hun
garian Democratic League, 
N a t i onalities Newspaper 
and Services.

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

CLEVELANDO 
PARENGIMŲ 

KALENDORIUS

• 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 ir jūros šaulių geguži
nė.

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

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

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

• Rugsėjo 9 D. koncertas. 
Rengia Clevelando birutietės.

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

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

• SPALIO 7 IR 8 D.D. — 
Lietuvių klubo kultūrinės pre
mijos įteikimo balius ir Lietu
vių namų penkerių metų su
kakties minėjimas.

• 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.

• SPALIO 28 IR 29 D. Lie
tuvių Dienos. Rengia LB Cle
velando apyl. valdyba.

• 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.

• GRUODŽIO 3 D. Dirvos 
koncertas.

• Žalgirio šaulių kuopos 
šaudymo sporto turnyras 
šiais metais vyks sekančia 
tvarka:

Birželio mėn. 4 d. 1 vai. 
po pietų, žalgiriečių šau
dykloje p. Bartkaus ūkyje. 
(Esant blogam orui birže
lio 11 d.).

Liepo smėn. 9 d. 1 vai. 
po pietų, (esant blogam 
orui liepos 16 d.).

Rugpiūčio mėn. 13 d. 1 
vai. po pietų.

Rugsėjo mėn. 17 d. 1 vai. 
po pietų žalgiriečių prizinis 
šaudymas ir rungtynės dėl 
pereinamosios taurės su 
Kar. Juozapavičiaus šaulių 
kuopos šauliais šaudytojais1.

• 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.

IŠNUOMOJAMAS 4 kam
barių butas viršuje. Skam
binti 431-1381. (21-22)

CUSTODIAN
Couple or family for eth

nic Hali. Rent and utilities, 
plūs salary. Call: 442-7871 
or 261-9462. (21-23)

BAR MANAGER
for ethnic Hali. Call: 442- 
7871 or 261-9462. (21-23)

BE YOUR 0WN BOSS
I need a man or woman to take 
inventory, clean and restock re- 
tail stores with everyday. Family 
wear. This can be done in about 
4 to 5 hours per week. Seven 
stores average between $111.44 — 
$167.09 profit per week. Mušt be 
able to attend nine-bour training 
class to learn inventory record 
keeping and produet knovdedge, 
as we handle 60 items. NO SEL- 
L1NG 1NVOLVED. Details by 

phone.
Call Mr. GEORGE AT 

216-237-9770.
Inventory investment jequired.

HELP WANTED
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)



DIRVA
• A. A. Jonui Bereišai, 

buv. Pašto valdybos refe
rentui ir ALT S-gos na
mui, pareikštose užuojau
tose priimant telefonu, bu
vo klaidingai atspausdinta 
pavardė — Boreiša.

Atsiprašome.

• V. Svilas, Vasario 16 
gimnazijos mokytojas, LB 
Vokietijos krašto tarybos 
suvažiavime atkreipė dėme
sį, kad šiuo metu grupė lie
tuvių jaunuolių iš V. Vokie
tijos yra pakeliui į Lietuvą. 
Tarp jų yra ir Vasario 16 
moksleivių, kurių dalis, bai
gusi gimnaziją, išvyksta 
studijuoti į Vilnių. Siūlė 
sudaryti 3-jų asmenų ko
misiją ištirti, kas tas eks
kursijas organizuoja ir kas 

L.ž.S. Centro Valdybos Nariui

DR. GRIGUI VALANČIUI
mirus, patys liūdėdami, gilią užuojautą jo 
dukrai DALILAI ir žentui ANTANUI PO- 
LIKAIČIAMS, seserei MARIJAI MILIERIE- 
NEI, broliams JURGIUI, JONUI ir POVILUI 
Lietuvoje, ir jų visų šeimoms, reiškia

Lietuvių žurnalistų Sąjungos 
Centro Valdyba

Mielam bičiuliui

VLADUI SKIRMUNTUI

mirus, žmoną, dukras ir sūnų su šeimomis

nuoširdžiai užjaučiame

Ada ir Aleksas 
Juciai

Toronto, Ont.

-A.
Brangiai Mamytei

EMILIJAI MASAVIČIENEI
Lietuvoje mirus, jos mylimai dukrai ALBER
TAI VAITĖNIENEI-ŽAGARSKIENEI, anū
kams RAMINTAI ir RIMUI ir visiems arti
miesiems reiškiame’giliausią užuojautą

Felicija ir Juozas Jasinevičiai 
Leokadija ir Mečys Baliai 

su šeimomis

rekomenduoja Vasario 16 
gimnazijos abscolventus stu
dijuoti Vilniuje.

DĖKUI Už PARAMĄ

Siunčiu auką paremti 
Dirvos spausdinimą ir tuo 
pat padėkoti už atspausdini
mą straipsnių apie Detroi
to mergaičių chorą bei jų 
vakarą-koncertą. Tai straip
sniai St. Sližio ir A. Gri
niaus.

Be lietuviškų laikraščių 
betkoks tautinis veikimas 
visai sustingtų. Linkiu sėk
mės ir toliau Clevelande 
klestėti „Dirvai” ir dažnai 
priglausti savo kaimynus 
detroitiškius į jos puslapius.

Danguolė Jurgutienė
Mergaičių choro tėvų 
komiteto pirmininkė

Mūsų skyriaus nariui
JUOZUI ČERNIAUSKUI,

jo dukrai IRENAI ČERNIAUSKAITEI-CHRISTOU mi

rus, nuoširdžią užuojautą reiškia

A.L.T. S-GOS DETROITO 
SKYRIUS

• Inž. Jonas Jurkūnas 
pirmininkaus Lietuvių In
žinierių ir Architektų Są- 

| jungos XIII visuotiniam su- 
| važiavimui š. m. gegužės 
27-29 d. Bostone.

PASKELBTA SUVAŽIAVIMO 
PROGRAMA

Amerikos Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Sąjungos XIII suvažia
vimo, š.m. gegužės 27-29 d.d. 
Bostone, parengiamieji darbai ei
na į pabaigą. Pagal paskelbtą su
važiavimo programą, iškilmingas 
posėdis numatytas šeštadienį, ge
gužės 27 d., 3 vai. p.p.

Posėdį pradedant, invokaciją su 
kalbės Bostono lietuvių Šv. Petro 
parapijos klebonas kun. Antanas 
Baltrašiūnas. Toliau programoje 
numatyta centro valdybos pirmi
ninko arch. Alberto Kerelio iš Chi
cagos kalba ir dr. inž. Jono Žmui- 
dzino iš Kalifornijos paskaita ‘Da
lelių fizika ir kosmologija’.

Kitą dieną bus trys referatai są
jungos veiklos klausimais, kuriuos 
skaitys bostonietis dr. inž. Jurgis 
Gimbutas, inž. Juozas Danys iš 
Otavos ir dr. Pranas Zundė iš At
lantos. Suvažiavimas taip pat iš
rinks naują centro valdybą.

Visi suvažiavimo posėdžiai ir 
ruošiamas balius - sekmadienį, ge
gužes 27 d., vyks Copley Plaza 
viešbutyje.

Tikimasi, kad suvažiavime bus 
atstovaujami devyni skyriai esą 
JAV ir trys skyriai Kanadoje.

Suvažiavimui pirmininkauti pa
kviestas inž. Jonas Jurkūnas iš 
Chicagos.

Visuomenė kviečiama paskaito
se ir baliuje gausiai dalyvauti.

(kn)

ATOSTOGOS 
PRANCIŠKONU 
VASARVIETĖJE

Atostogavimo sezonas 
pranciškonų vasarvie tėję 
K e n n ebunkporte, Maine, 
prasideda liepos 1 ir baigia
si rugsėjo 4. Tai vasarvietė 
su lietuviška aplinka ir nuo
taika, žinoma Amerikoje ir 
Kanadoje. Duodama butas 
ir maistas. Be to, svečiams 
ruošiama koncertai, dailės 
parodos, literatūros vaka
rai. Visi lietuviai kviečiami 
praleisti atostogas šiame 
garsiame Amerikos kuror
te —- Kennebunkporte — 
prie pat Atlanto vandenyno 
savo tautiečių draugystėje. 
Informacijai adresas: Fran- 
ciscan Guest House, Kenne- 
bunkport, Maine 04046. Tel. 
207-967-2011.

LEIDYKLOS NARIU 
METINIS 

SUSIRINKIMAS
Š. m. birželio 3 d., 7:30 

vai. vak. Chicagos Jaunimo 
Centre įvyks Amerikos Lie
tuvių Bibliotekos Leidyklos 
narių metinis susirinkimas. 
Susirinkimas išklausys Lei
dyklos vadovybės praneši
mus, išrinks vadovybę 1978 
— 1979 metams ir apsvars
tys veiklos planus. Visi na
riai ir visuomenė kviečiama 
dalyvauti.

Leidykla yra visuomeni
nė lietuvių organizacija, re
gistruota Illinois valstybė
je ir atleista nuo federalinių 
mokesčių mokėjimo prievo
lės. Leidyklos tikslas yra 
spaudos būdu tarnauti lie
tuvių interesams. Visuome
nė yra kviečiama šias pa
stangas remti, stojant į 
Leidyklą nariais ir perkant, 
platinant Leidyklos knygas. 
Nariu gali tapti kiekvienas 
asmuo, įmokėjęs vienkar
tinį $100 nario mokestį.

1976 metais suorganizuo
ta Leidykla jau spėjo pa
sirodyti su gražiai išleistais 
4 leidiniais: apie šv. Kazi
miero lietuvių kapines (an
gliškai ir lietuviškai), apie 
Pennsylvanijos lietuvius ir 
apie Chicagos lietuvių isto
riją. Jau yra numatytos iš
leisti sekančios knygos: 
kun. St. Ylos „Lietuvių šei
mos tradicijos’’, A. Skrups- 
kelienės redaguota „Lithua- 
nian Writers in the USA”, 
prof. J. Žilevičiaus „Ameri
kos lietuvių muzika”, V. 
Vengrio „Lietuvos ekslib- 
ras”, kun. J. Prunskio „Lie
tuviai Sibire”.

PASISKIRSTĖ 
PAREIGOMIS

ALT S-gos Detroito sky
riaus naujai išrinktoji val
dyba pirmame savo posėdy
je š. m. gegužės 14 d. Lietu
vių namuose, pasiskirstė 
pareigomis: Jonas Švoba — 
pirmininkas, Stasys šimo- 
liūnas ir Jonas Gaižutis — 
vicepirmininkai, Antanas 
Vaitėnas — sekretorius, 
Juozas Leščinskas — kasi
ninkas, Romas Macionis ir 
Albinas Bliūdžius — nariai.

Apsvarstė ir numatytus 
atlikti darbus. Artimiausio
je ateityje nutarė surengti 
išvyką į gamtą, rudeniop 
surengti politinę popietę, ar 
kitokį kultūrinį pobūvį.

Apsvarstė ir kitus bėga
muosius skyriaus reikalus.

J. Leščinskas

PALM BEACH 
LIETUVIŲ KLUBE

PBL Klubo nariai ir sve
čiai, kas pirmą mėnesio šeš
tadienį, išskiriant vasaros 
mėnesius, renkasi į Juno 
Beach metodistų šventovės 
salę. Susirinkimai paįvairi
nami meninėmis programo
mis „radijo valandėlių” 
montažais, bei pašnekesiais 
apie aktualias lietuvių gy
venimo temas. Susirinkimai 
užbaigiami pokalbiais prie 
užkandėlių ir kavutės.

Balandžio mėnesio susi

rinkimas sutapo su Chica
gos Lietuvių Operos Na- 
bucco pastatymu, šią labai 
reikšmingą kultūrinę ap
raišką PBL klubas atitin
kamai paminėjo. Solistė 
Juoze Krištolaity tė-Daugė- 
lienė kalbėjo apie operos 
meną, apie Chicagos Lietu
vių Operos planingus ir ryž
tingus užmojus, apie Na- 
buco operą ir jos kompozi
torių G. Verdi. Ten pat bu
vo pagrotos Nabucco operos 
būdingesnės muzikinės iš
traukos.

Apie 20 minučių užtrukęs 
pranešimas, dalyvių buvo 
su dideliu dėmesiu ir dėkin
gumu išklausytas.

Gegužės mėnesio svar
biausia šventė — Motinos 
Diena. Visas kultūringas 
pasaulis gerbia motinas, 
nes tik per jas nenutrūksta 
ryšis tarp dabarties ir atei
ties. Ji tarytum viską jun
gianti grandis, kuriai nega
lima leisti nutrūkti.

PBL Klubas Motinos Die
ną paminėjo pritaikinta 'ra
dijo valandėlės’’ programa. 
Muzika, dainos, poezijos žo
džiai ir Ant. Garmaus kal
ba apie motulę — viskas su
rinkta ir paskirta jai, jos 
šviesiam prisiminimui, jos 
didesnei garbei. Susirinki
mo nuotaika buvo šventiška 
ir pakili.

Po to buvo prisiminti ir 
pasveikinti gegužės mėne
sio varduvininkai Stasiai, 
Stasės ir Aldonos.

Aptariant lietuvių gyve
nimo reikšmingesnius įvy
kius, buvo plačiau paminė
tas šią vasarą Kanadoje 
įvyksiančios Pasaulio Lie
tuvių Dienos. PBL Klubas, 
suprasdamas šios didelės 
šventės svarbą lietuvių išei
vijai, iš savo kasos paskyrė 
100 dolerių suvažiavimo 
darbams paremti. Į suvažia
vimą žada vykti Juoze ir 
Jonas Daugėlai.

Į PBL Klubo veiklą įsi
jungė Danutė ir Rapolas 
Valodkai, anksčiau gyvenę 
Clevelande, o dabar įsigiję 
čia „Sea Sunrise” motelį 
gražioje vietoje, visai neto
li vandenyno. Šalia jau se
niau čia sėkmingai motelių 
versle besidarbuojančių Al
binos ir Vytauto Tomkų, 
Juno Beach turėsime tame 
pačiame versle besidarbuo
jančius ir Valodkus, ku
riems linkime geriausio pa
sisekimo. (jzk)

• Dr. Grigas Valančius, 
sulaukęs 72 m. amž., mirė 
gegužės 11 d. Los Angeles, 
Calif. Buvo Draugo bendra
darbis ir yra parašęs keletą 
knygų, kaip „žemaičių di
dysis” (Vysk. M. Valan
čius), „Lietuva ir Karaliau
čiaus kraštas”.

Palaidotas gegužės 12 d. 
Los Angeles Forest Lawn 
kapinėse.

WANTED EXPER1ENCED 
DROP FORGE HAMMER 

OPERATOR
JUNIOR DRAFTSMAM OR 

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

LETTS DROP FORGE 
271 4 W. Jefferson 

Detroit, Mich. 48216 
313-496-1970

(16-21)
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