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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Amerikos Pabaltiečių Jungtinis komitetas (Joint Baltic American National Committee) 
gegužės 22 d. Washingtone buvo susirinkęs posėdžiui aptarti ateities bendrą veiklą. Prie stalo 
sėdi iš kairės: Amerikos Latvių Sąjungos pirm. Janis Riekstins, Amerikos Estų Tautinės Tary
bos pirm. Juhan Simonson ir Amerikos Lietuvių Tarybos pirm. Kazys Bobelis. Stovi iš kairės: 
Janis Bolsteins, Olgerts Pavlovskis, Maria Pedak-Kari, Maido Kari ir Jonas Genys.

NAUJAS 'VĖSUS’ KARAS
Logikos trūksta ir pavadinime ir veiksmuose

Vytautas Meškauskas

VAKARAS SU SIBIRO
TREMTINIU

Dabartinė JAV - Sovie
tų Sąjungos santykių sta
dija sukėlė daug galvosū
kių. Taip sekmadieni visose 

Brežnevas apsirengęs ”vė- 
siam” karui.

politinėse diskusijose per 
TV: Face the Nation, Meet 
the Press, Issues and Ans- 
vers — buvo iškeltas klau
simas, ar ne grįžtame prie 
’šaltojo’ karo. Atsakymas 
buvo neigiamas. Tokį pat 
pakartojo ir buvęs ČIA di
rektorius William Colby 
Chicagoje reklamuodamas 
knygą apie savo tarnybą to
je institucijoje. Pagal jį 
šaltasis karas dabar neįma
nomas, nes komunizmas 
yra suskilęs, o ne monoliti
nis milžinas.

Bet jei jau tas klausimas 
keliamas, reiškia, kad san
tykiai yra abejotini ir net 
pats Brežnevas, kuris mėg
sta pasigirti gerais santy
kiais su JAV, Prahoje juos 
jau pavadino ’prochtadni’ t. 
y. vėsiais (Le Figaro) kari
katūristas už tai Brežnevą 
birželio 2 d. Nr. įvilko į šil
tą apsiaustą, o Amerikos 
spaudoje jau pasirodė ’chil- 
ly war’ terminas.

Logiškai galvojant vėsų 
reikėtų įterpti kažkur tarp 
karšto ir šalto. Tokiu būdu 

Š. m. gegužės 24 d. BALFo įstaigos patalpose, Chicagoje, įvyko spaudos konferencija — 
susitikimas su Aleksandru Skopu, neseniai atvykusiu iš okupuotos Lietuvos pas savo šeimą Chi
cagoje. Iš kairės: Aleksandras Skopas, BALFo vicepirm. kun. Ansas Trakis, sekr. Algirdas Pu
žauskas, pirm. Maria Rudienė. V. Noreikos nuotr.

išeitų, kad ’vėsus karas’ bū
ti] mažiau baisus už karštą, 
bet kiek blogesnis už šaltą. 
Iš tikro tačiau tą terminą 
vartoja nori tik pasakyti, 
kad ’vėsus’ tėra truputį ge
resnis už šaltą.

Už tat kol kas verčiau 
sustokime ne prie terminų, 
bet dalykų esmės. Visom 
spekuliacijom akstino davė 
”Washington Post” prane
šimas, kad JAV sustabdė 
”effectively frozen” dery
bas dėl strateginių ginklų 
apribojimo (SALT). Prezi-

Aleksandras Skopas 80 m. 
amžiaus, nesenai atvyko iš 
ok. Lietuvos į JAV ir po 34 
metų susijungė su čia gyve
nančiais jo šeimos nariais: 
žmona, sūnumi, dukromis 
bei jų šeimomis. Naujasis 
ateivis legaliu keliu atvyko 
iš Anykščių per Maskvą į 
Cicero, Illinois. Norint tą le
galumą laimėti, turėjo dėti 
milžiniškas pastangas jis 
pats, jojo šeimos nariai, pa
sitaikindami daugelį ame
rikiečių tiek JAV, tiek 
JAV ambasadoje Maskvoje. 
Išskirtinai daug padėjusi 
šioje byloje Marija Rudie
nė, BALF pirmininkė.

dentas Carteris pasišaukęs 
korespondentus į savo ka
binetą tai griežčiausiai pa
neigė, o jo Gynybos sekre
torius Harold Brown per 
Face the Nation programą, 
nors atsisakė eiti į detales, 
aiškino, kad derybos ne tik 
nenutrauktos, bet ir JAV 
pozicijos nėra ”set in con- 
crete” atseit, galutinos. Bet 
jei sovietų veiksmai Afriko
je tokie baisūs kaip Carte
ris juos atvaizdavo, ar ne
būtų logiška iš tikro pa
laukti su derybom dėl 
SALT kol nusės visos dul
kės? Carteris tačiau tokios 
politikos, bent oficialiai, lai
kytis negali, nes daugiau 
kaip 75'4 amerikiečių nori 
SALTo ir negalėtų suprasti, 
kad jo atsisakyta dėl kokios 
avantiūros Zairėje. Su tuo 
sutinka ir Brown aiškinda
mas, kad sovietai negali 
likti nenubausti už savo Af-

BALF valdybos rūpesčiu 
gegužės 24 d. vakare į 
BALF patalpas Marųuette 
Park, Chicagoje buvo su
kviesti lietuvių spaudos, ra
dijo korespondentai, BALF 
darbuotojai ir čia turėjo 
maloni] susitikimą su Alek
sandru Skopu ir jo arti
maisiais. Susitikimą pradė
jo Algirdas Pužauskas, dė
kodamas visiems už atvyki
mą ir kreipdamasis į kores
pondentus, prašė susipažin- 
tisu svečiu A. Skopu ir su
pažindinti su juo mūsų vi
suomenę, esą ”BALF netu
ri savo žurnalo ar laikraš
čio, nei biuletenio, tik Jū
sų palankumą”...

Marija Rudienė keliais 
sakiniais aptarė Aleksand
rą Skopą, kuris neesąs nei 
politikas, nei visuomeninin
kas, o tik kietas lietuvis! ir 
dėlto išėjęs sunkų gyveni
mo kelią. Būdamas garsiųjų 
Vorkutos kasyklų lageriuo
se, A. Skopas 1946-1954 m. 
sukūręs nemažą eilėraščių, 
norėdamas išsakyti savo 
nedalią. Vieną tokių eilė 
raščių ”Likime, likime ...” 
jis čia pat padeklamavo. 
Vėliau atsakinėjo į susitiki
mo dalyvių klausimus, o 
iškelta ir iš įvairių sričių. 
Atsakinėjo greit ir trum
pais sakiniais. Pav. į pa
klausimą, ar jis gavęs muš
ti, kai buvęs išviliotas iš 
JAV ambasados Maskvoje, 
jis šypsodamąsis tarė, ne
gavęs mušti, bet buvęs ilgai 
vežiojamas Maskvos gatvė
mis, -kalbinamas nevykti į 
užsienį, kol, pagaliau, mili
cija (bet jo pinigais!) išpir
kusi bilietus, įsodinusi į ge
ležinkelio vagoną ir paleidu
si į Vilnių ... Grįžęs į 
Anykščius, kur jis paskuti
niu metu gyvenęs pradėjęs 
tvarkyti dokumentus emi
gracijai ir taip atkilęs į čia.

Oficialų bendrinį pokalbį 
su A. Skopu baigus, tęsėsi 
pavienių asmenų susipaži
nimas bei pasikalbėjimai su 
juo prie kavos ir užkandžių.

Užsklandai malonu paste
bėti, kad šis vakarojimas 
su A. Skopu įvyko nesenai 
BALF Valdybos įsigytose 
patalpose pačiame Mar- 
ųuette Parko centre (2558 
West 69th Street, Chicago,
11. 60629). M. Rudienės žo
džiais, ”šios patalpos nėra 
naujos bet mums jos nau
jos”. ... Teisingai — nau
jos, skoningai, švariai atre
montuotos ir savo jaukumu 
viliojančios kiekvieną atė
jusį.

M. Valiukėnas
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smitiiiė politįu^^
Grįžtant prie ‘vėsaus’ karo ... 

Newsweek savo paskutinę laiką 
su Brzezinskiu viršelyje paskyrė 
klausimui: ‘A New Cold War?’. 
Jame yra 7 Rusijos žinovų pasisa
kymai kaip elgtis su Rusija. Har
vardo istorijos profesoriui Richard 
Pipes atrodo, kad administracijos 
elgesys su rusais sugriežtėjo, bet 
tik ... žodžiais; ‘Veiksmų trūksta, 
kas kelia klausimą (kaip ir senato
riui McGovern), ar tai nėra tik 
‘public-relations’ dalykas. Prezi
dentas yra pasiruošęs pasirašyti 
SALTo susitarimą, kuris, mano 
nuomone, nėra mums palankus ir 
dėl to nedaug šansų, kad senatas 
jį patvirtintų. Baisu pagalvoti, 
bet įmanoma, kad prezidentas no
ri suvaidinti esąs griežtas, kad 
įkalbėtų priimti tas nuolaidas.’

Paryžiaus Tarptautinių Santy
kių Studijų Centro prof. Pierre 
Hassner savo atsakyme nurodo, 
kad detente neturi jokių taisyklių. 
Kiekviena pusė sau bando išpešti, 
ką gali. Iš viso dabar esame ne de- 
tentes eroje, bet ‘karštos taikos’ 
gadynėje. Yra bendras interesas 
išvengti karo, tačiau kaip tik dėl 
to abi pusės nori panaudoti deten- 
tes išliuosuotas kitas jėgas, kaip 
nacionalizmą, Šiaurės-Pietų konf
liktas ir 1.1. Didžiausia problema, 
žiūrinti iš Europos, atrodo kongre. 
so administracijos rankų suvaržy
mas ir nevieningumas pačiame 
Carterio kabinete. Prezidentas 
Theodore Roosevelt stengėsi kal
bėti švelniai, už nugaros laikyda
mas didelį pagalį - Carterio admi
nistracija kalba garsiau, už nuga
ros neturėdama kuo pagrąsinti ...

Ką reikėtų daryti? Londono 
Ekonomijos ir Mokslų Mokyklos 
nrof. Peter Wiles tuo klausimu siū 
lo: 1. Amerikiečiai galėtų numušti 
Kubos lėktuvus skrendančius į 
Afriką; 2. JAV galėtų pasiųsti sa 
vo kariuomenę, kaip prancūzai į 
Afriką; 3. jie galėtų tam reikalui 
pasamdyti marokiečius. Tam ta
čiau nepritartų amerikiečių daugu
ma, už tat jie galėtų pabandyti 4 - 
sulaikyti visus eksporto į Sovietiją 
kreditus ir 5 - sustabdyti maisto 
ir mašinų eksportą į SSSR.

Carteris elgėsi negeriau ar blo
giau už Fordą su Kissingeriu, bet 
Nixonas būtų naudingesnis santy
kiuose su sovietais. Tiesa, jis ne 
kažin kokios moralės (bastard), 
bet tai nekenkia, jei turima reika
lo su sovietais. * * *

Taip dalykams susklojus, daug 
tikimasi iš žaidimo su kiniečių kor 
ta. Iš tikro kiniečiai pasirodė 
daug aktyvesni užsienio politikoje 
negu anksčiau. Jų užsienio reika
lų pareigūnai ragino: Washingto- 
ną aktyviai domėtis Afrika, Zaire - 
priešintis užpuolimams iš užsie
nio, o vokiečius - sujungti abi savo 
valstybes. Tačiau kiek jų balsas 
bus svarus, priklauso nuo dabar 
tame krašte vykstančios naujos re 
voliucijos, ar tiksliau - kontra-revo- 
liucijos. Nuolatiniai Kinijos ste
bėtojai, kaip Der Spiegei kores
pondentas Tiziano Terzani, kons
tatuoja paskutiniais mėnesiais įvy 
kusius milžiniškus pasikeitimus, 
kurie labai krenta į akis. Žmonės 
pradėjo daugiau lankytis krautu
vėse, kuriose atsirado daugiau 
prekių; į teatrus ar kinus jie jau ne
beina grupėmis, bet pavieniui; jie 
laisviau kalba tarp savęs ir su už
sieniečiais. Nesigirdi tiek daug 
vyriausybės propagandos ir kari
nių maršų per radijo ir garsintu
vus aikštėse. Vietoje to girdi mer
gaites niūniuojant naujausias me- 
liodijas iš filmų, kurios sukasi 
apie meilę: ‘Kodėl gėlės raudo
nos, jei mūsų santykiai tėra tik 
draugiški?’

Afrika šiandien: didelėm žvaigždėm pažymėti krizių židiniai, 
tamsiai penkios valstybės, kurios turi gynimosi sutartis su Pran
cūzija. Kiek šviesiau — valstybės turinčios karinio bendradar
biavimo sutartis. Linijom atžymėtos valstybės, susidėjusios su 
kubiečiais. Iš 23 valstybių, kurios vartoja prancūzų kalbų, 18 turi 
karinio bendravimo arba net apsigynimo sutartis su Prancūzija. 
Tas skaičius dažnai keitėsi, pradžioje buvo 15, vėliau 11, dar vė
liau 13, o nuo 1977 m. — 18. Nuolatines bazes prancūzai turi 
tik Senegale, Dramblio Kaulo pakraštyje, Gabone ir Džibuti 
uoste, kuris priklauso naujai susikūriusiai valstybei Afars ir 
įsas. Toji dar neturi savo kariuomenės ir būtų lengvas grobis 
Etijopijoje esantiems kubiečiams. Prancūzijos prezidentas Gis- 
card jaučia, kad ilgainiui Prancūzijai vienai bus sunku išlaikyti 
didėjantį kubiečiij-sovietų spaudimą, todėl šaukėsi kitų Vakarų 
valstybių pagalbos. (Žiūr. Naujas ’vėsus’ karas).

Žodis ‘revoliucija’ yra pakeistas 
‘produkcija! Fabrikų ir komunų 
valdytojai nebesivadina revoliuci
niai, bet administraciniai komite
tai. Jei anksčiau atlyginimas ne
priklausė nuo darbo rezultatų, 
tai dabar jis jau susijęs su našu
mu. Dabar jau viešai juokiamasi, 
kad - pagal ankstyvesnę sistemą - 
tas, kuris visai nėjo į darbą, buvo 
geriau atlyginamas, nes galėjo su 
taupyti nevažiuodamas į darbą. 
Savaime aišku - per metus nepa
keisi visko, kas buvo kalama į gal
vą visą dešimtmetį. Už tat daug 
kur gali pastebėti, kad žmonės 
dar nevisai žino, ką jiems daryti. 
Pirmieji reformas pas save prave
dė intelektualai, kurie anksčiau 
buvo verčiami dalį savo gyvenimo 
praleisti dirbdami žemės ūkyje - 
jie ten neina ir iš panagių atrodo, 
kad jie niekad tokio darbo nedirbo. 
Taip pat į universitetus priimama 
ne pagal komunos nutarimą, bet 
pasiruošimą. Žymiai pagriežtinta 
disciplina ne tik darbovietėse, bet 
ir gatvių eisme. Viršvalandžiai 
dar nemokami, bet ‘savanoriškas’ 
pasilikimas dirbti geriau atlygina
mas. Atrodo, kad Pekinas dabar 
nusistatęs sekti Jugoslavijos pa
vyzdį, pagal kurį ūkiškam gyveni
mui duodama daugiau iniciatyvos 
teisės, negu sovietiniam. Dar 
prieš dabartinę ‘kontr a-r evoliuci
ją’ 7% visos Kinijos žemės ūkio 
produktų buvo pagaminama ko
munų darbininkų privačiuose skly 
puošė.

t

Kas girdėti Afrikos Rage? Pa
gal Economist kubiečiai su sovie
tais kol kas dar nepradėjo visuoti
nos ofenzyvos prieš Eritrėjos suki 
lėlius, kuriuos neseniai patys rė
mė. Kol kas pasitenkinama atski
rais bombardavimais iš lėktuvų ir 
perimetrų aplink sukilėlių apsup
tus didesnius miestus praplėti
mu. Etijopijos valdovui pulk. Me- 
gistu viešint Kuboje, kubiečiai į 
savo atstovybę Adis Abeboje iš 
exilės atsigabeno jo politinį prie
šą Negede Gobezie. Tas yra mark 
sistinio visos Etijopijos socialisti
nio sąjūdžio vadas ir dar prieš me
tus buvo Megistu politinis patarė
jas, tačiau valdančios karininkų ta 

rybos (derque) daugumai atrodo, 
kad toji partija nori iš jo paveržti 
valdžią. Už tat, daug nesivaržant, 
sąjūdžio vadai ir nariai buvo su
imti, jei jie nespėjo pabėgti į už
sienį. Sovietai ir kubiečiai dabar 
norėtų juos įtraukti į valdžią, bet 
karininkai priešinasi.

Tuo tarpu buvusioje sovietų ko
lonijoje Somalijoje, nors kai kur 
dar gali pastebėti šūkius, kad ‘ko
lonializmas supranta tik revolve
rio vamzdį’, tačiau kolonializmo 
plėtėjais laikomi ne italai, prancū
zai ar britai, bet rusai, kurių ‘lio
kajais’ pravardžiuojami kubiečiai 
ir rytų vokiečiai. Pats Castro vaiz
duojamas mažu šuneliu, bėgančiu 
užpakalyje žmones ryjančio rusiš
ko milžino. Somaliečiai, kas tik 
nori jų klausyti, tuojau įspėja koks 
pavojingas yra rusiškos meškos 
apkabinimas.

Kautynės Ogadeno provincijoje 
kurią neseniai kontroliavo soma
liečiai, dar vis eina, bet mažu mas
tu. Santykiai su Kenija, kurioje 
gyvena apie ketvirtis milijono so
maliečių, ir kuriuos Somalija 
norėjo išvaduoti, dabar pasitaisė, 
Somalijos valdžiai konstatavus, 
kad jie ten turi pakenčiamas sąly
gas - kiekvienu atveju geresnes 
negu Etijopijoje, iš kur pabėgo 
apie 100,000 somaliečių. Jų glo
bai JT Pabėgėlių Komisija pasky
rė 4.9 milijonus dolerių pašalpos 2 
metams.

PRANCŪZŲ ŽURNALAS 
APIE OKUPUOTOS 

LIETUVOS BAŽNYČIOS 
PADĖTI

žinomas prancūzų kultū
ros, mokslo ir politikos žur- 
nelas ETUDES š. m. kovo 
mėn. numeryje atspausdi
no plačią studiją apie oku
puotos Lietuvos religinę pa
dėtį — ”Lithuanie: l’asphy- 
xie d’une Eglise” (Lietuva: 
Bažnyčios užgniaužimas).

Straipsnio įžangoje ap
žvelgiama Lietuvos istorija,

Naujas ^vėsus’ karas....
(Atkelta iš 1 psl.) 

rikos avantiūras, tačiau 
SALT derybų nutraukimas 
nubaustų abi puses — ir 
sovietus ir amerikiečius.

Jei jau palietėme vidaus 
politinius sumetimus už už
sienio politikos fasado, rei
kia paminėti ir senatoriaus 
McGovern aiškinimą per Is- 
sues and Answers progra
mą, kad dabartinėje ”prieš- 
komunistinėje isterikoje” 
slypįs Carterio ar bent jo 
patarėjų noras kaip nors 
pasižymėti užsienio politi
koje, nes vidaus politikoje 
nėra kuo pasigirti.- McGo
vern norėtų didelę kaltės 
dalį už tai užmesti Brze- 
zinskiui, kurio National Se- 
curity Council pragaištin
gai konkuruoja su Valsty
bės Departamentu nusta
tant JAV politiką ...

Ilgesnis ’vėsus’ karas ne
būtų populiarus ne tik pa
čioje Amerikoje, bet ir Eu
ropoje. Visų pirma Vakarų 
Vokietijoje, kurios kancle
ris Schmidtas panašiai kaip 
McGovern mano, jog Carte
rio švaistymasis kardu vi
sų pirma siekia nuraminti 
vidaus kritikus, kad JAV 
akivaizdoje sovietų Afrikos 
avantiūrų nieko nedaro. 
Carteris jiems atsako, kad 
jis dėl to stiprina NATO ir 
tuo pačiu jis parūpina nau
jų užsakymų Amerikos gin
klų pramonei. Iš 10 bilijonų 
dolerių, kurie reikalingi Va
karų Europos kariuomenėm 
modernizuoti, apie 4 bilijo
nus turėtų duoti vokiečiai, 
bet jei taip, vokiečiai norė
tų, kad bent pusė tų pinigų 
būtų išleista Vokietijoje. 
Todėl, nors NATO vyriau
sybių galvos Washingtone 
ir sutarė padidinti išlaidas 
krašto apsaugos reikalams 
bent 30, tačiau dėl atski
rų pozicijų bus dar daug 
ginčų. Be to atrodo, kad 
Schmidtas nori vokiečių 
naudai išnaudoti susidariu
sią situaciją. Jei sovietų 
santykiai su amerikiečiais 
blogėja, sovietai gali būti 
malonesni vokiečiams... Už 
tat jis, atvykęs į JT nusi
ginklavimo konferenciją, 

toliau išsamiai nagrinėja
ma dabartinė krašto padė
tis sovietų okupacijoje. Il
giau sustojama ties lietuvių 
rezistencija prieš pavergė
ją, minimi komunistų val
džios ir Bažnyčios santy
kiai, analizuojamas Bažny
čios Lietuvoje vidinis yve- 
nimas, iškeliamas tautos re
liginis ir politinis pasiprie
šinimas, jos stipri kova 
prieš esamą priespaudą.

Straipsnis daugiausiai re
miasi prancūzų k. ELTA, 
joje tilpusią 1968-1978 m. 
medžiaga, duomenimis is 
statistika. Minima, kad 
prancūzų k. ELTOS biulete
nis yra vienas geriausių šal
tinių Vakarų pasaulyje in
formacijai ir dokumentaci
jai apie pavergtos Lietuvos 
padėtį.

dvi valandas iš mandangu- 
mo išsėdėjo per Gromyko 
išvedžiojimus, o pats į savo 
kalbą įtraukė vieną Carte- 
riui adresuotą sakinį: ”Kas 
neapskaičiuojamai (unbe- 
rechenbar) elgiasi, gali tuo 
sukelti tik pavojus”.

Grįžęs namo kancleris 
pareiškė Bonnos seime, kad 
Washingtono NATO suva
žiavimas sutarė ir toliau 
siekti dvejopo tikslo: visų 
pirma sustiprinti savo apsi
gynimą, o antra tuo remian
tis išvengti konfliktų inten
syviai varant atlydžio poli
tiką. Tokiu būdu Vokieti
joje nėra daug vietos nau
jam ’vėsiam’ karui.

Prezidentas Carteris per
eitą trečiadienį kalbėjo si
tuacijai tinkamose rėmuq- 
se — Karo Laivyno Akade
mijos išleistuvfėse. Pabrė
žęs amerikiečių norą eiti de- 
tentes keliu, jis kartu pri
minė, kad, nepaisant sovie
tų pranašumo kai kuriose 
ginklų rūšyse, JAV karinis 
pajėgumas vis dar yra ’se- 
cond to none’ ir jos nemano 
ateityje nuo tos pozicijos 
atsisakyti. Ekonominiai vie
nų JAV Gross National Pro- 
duet, atseit, visos tautos pa
jamos, yra lygios visos Va
karų Europos GNP ir dvi
gubai didesnės už sovietų. 
Dėl viso to JAV gali priim
ti sovietų iššūkį konfronta
cijai ar kooperacijai, nors 
pačios norėtu antro atvejo. 
Kas gi liečia SALT — jis 
nesiejąs to susitarimo su ki
tais įvykiais, tačiau demo
kratijoje sunku išvengti, 
kad jis nebūtų diskutuoja
mas kitų atsitikimų švieso
je. Tas sutarimas galimas 
artimiausioje ateityje.

Tos pačios dienos žinios 
iš Paryžiaus pranešė, kad 
JAV atsisakė paremti Pran
cūzijos planą sudaryti vieno 
bilijono dolerių fondą su
kūrimui Pan-Afrikos sau
gumo pajėgų, kurias apmo
kytų ir apginkluotų vaka
rai, tačiau JAV aviacija 
permetė į Zaire 1,500 Maro
ko ir 300-400 Senegalo bei 
Gabono karių. Zaire j e liks 
dar kiek prancūzų ir belgų 
karių. Tolimesnė ūkinė ir 
karinė pagalba Zairei bus 
teikiama tik jos dabarti
niam diktatoriui Mobutu 
pravedus politines ir ūki
nes reformas. Ar ne taip bu
vo Vietname, kur amerikie
čiai daugiau rūpinosi Pietų 
Vietnamo reformom negu 
Šiaurės Vietnamo priespau
da? Vienu žodžiu, vienos 
griežtokos prezidento kal
bos gali dar neužtekti, kad 
Brežnevas nusiimtų savo 
’vėsaus’ karo garnitūrą.

WANTED CARBIDE AND/OR 
METAL SAW SHARPENER 

Previous experience helpful būt not 
necessary mechanical ability required. 
We are located in the I-'erndale Hazei 
Park area. Pay competitive with non- 
automotive industry. Paid vaęations, 
paid holidays, paid siek days, paid 
Blue Cross & Blue Shield with master 
medical rider. Hours 7:30 a. m. to 
4:30 p.._in., five days a week sor.ie 
overtime. Contact J!M PIGGOT 

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

Monday through Friday 
for appointnrent.

Saturday intervievvs arranged.
(1524)
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RAŠYTOJU DRAUGIJOS PREMIJA 
GALUTINAI [KLIMPO

Pagaliau, pusę metų pa
vėlavus, paskirta Rašytojų 
Draugijos premija. Tai pir
mas atsitikimas Draugijos 
istorijoje, kada premija bu
vo skiriama taip sunkiai, 
mat, jai "pagimdyti" reikė
jo net dviejų konsiliumų 
daktarui....

Trumpai kalbant, istori
ja tokia: Rašytojų draugi
jos pirmininkas L. Andrie- 
kus paskyrė jury komisiją 
iš 1977 m. išėjusių grožinės 
literatūros knygų premijuo- 
tinam veikalui atrinkti. Ro
dos, viskas buvo tvarkoje, 
bet tam tikros ideologijos 
žmonės, pajutę, kad premi
ja gali atitekti ne jų ideolo
gijos rašytojui, prikalbėjo, 
sukurstė ar "paspaudė” pir
mininką jo paties paskirtą 
komisiją išardyti, kitaip sa
kant, neleisti jai veikti ir 
skirti kitą. Pirmininkas to 
spaudimo neatlaikė, pasida
vė intrigantų sugestijoms 
ir paskyrė kitą jury komi
siją, šįkart jau iš savo ideo
logijai ištikimų žmonių.

Ši komisija galų gale pa
skyrė premiją Putnamo vie
nuolyne gyvenančiai poetei 
D. Sadūnaitei uė eilėraščių 
rindinį, su dideliu pasivėla
vimu pasirodžiusį knygų 
rinkoje, kitaip sakant, savo 
ideologijos žmogui. Atseit, 
pasiekė ko norėjo pirm. 
Andriekaus "įkvėpėjai”...

Bet čia istorija dar nesi
baigia. Į antrą jury komisi
ją įėjo ir dr. K. Keblys, ve
dėjas Ateities leidyklos, ku
ri ir išleido Sadūnaitės eilė
raščius. Vadinasi, pagal šū
kį: patys leidžiame, patys 
premijuojame! Niekad ir 
niekur neteko girdėti, kad 
leidėjas įeitų į jury komisi
ją, kuri svarsto premijuoti 
ir jo išleistą knygą! Mums 
čia ateina į galvą atsitiki
mas iš Dirvos novelės kon
kurso istorijos. Vienas au
torius atsiėmė iš konkurso 
savo kūrinį, kai tik sužino
jo, kad į jury komisiją pa
kviestas jo artimas gimi
naitis. Jis pasielgė garbin
gai. Deja, liūdna, kad Ryšy- 
tojų Draugijos vadovybė ir 
tam tikra rašytojų dalis 
garbės kodą paneigė vienos 
ideologijos vardan ...

Mes čia nesprendžiam 
apie premijuotos knygos li

teratūrinę vertę, nors žino
vai tvirtina, jog tai esanti 
literatūriškai pati silpniau
sia 1977 m. pasirodžiusi 
grožinės literatūros knyga, 
bet mes norime atkreipti vi
suomenės dėmesį į savotiš
ką premijavimo istoriją ir 
prabrėžti per kokias machi
nacijas tam tikros ideologi
jos žmonės stengiasi rodyti 
savo galią, kaip aukščiau 
pastebėjome, pagal šūkį: 
savi pas savuosius! O juk, 
rodos, Lietuvių Fondo ski
riama premija sudėta vie
nos ideologijos, bet visokių 
pažiūrų žmonių ...

Įdomu, ar visi Rašytojų 
Draugijos valdybos nariai 
pritaria jų pirmininko ve
damai linijai ? Bent lig šiol 
neteko girdėti prieštarau
jančių pasisakymų. Sklin
da gandeliai, kad pirminin
kas, "sutvarkęs” premijos 
reikalą, ketinęs atsistaty
dinti, bet, jei jo "politikai” 
pritaria kiti valdybos na
riai, tai ko jam trauktis iš 
pareigų ?

Tarp kitko norėtume pa
stebėti dar vieną dalyką: 
iškilus aikštėn visai tai ne
lemtai premijos istorijai, 
Draugijos vadovybė suska
to išleisti premijos skyri
mo "taisykles”. Matyt, Val
dyba nėra skaičiusi Draugi
jos įstatų, kur visos skyri
mo taisyklės yra surašytos 
juoda ant balto.

Įdomu ir tai, kad tas pre
mijos skandalas, galima sa
kyti, nesukėlė jokios reakci
jos rašytojų tarpe. Išsky
rus Vyt. Alantą ir Pr. Nau
jokaitį, kurie rašė apie tai 
spaudoje, visi kiti plunks
nos darbuotojai tylėjo, lyg 
būtų į burną pasiėmę van
dens. Argi jie būtų padarę 
išvadą, jog prieš vėją vis 
vien nepapūsi ? Ką gi, gal ir 
nieko daugiau nebelieka, 
kaip tik sušukti: tegyvuo
ja pirmininkas, kuris Drau
giją įvairavo į tam tikros 
ideologijos uostą!

POLITINĖ 
KONFERENCIJA

Birželio 17-18 d.d. Chica
gos Jaunimo centre įvyks 
Pasaulio, JAV ir Kanados 
lietuvių jaunimo sąjungų 
ruošiama politinė konferen-

BIRŽELIO MĖNUO
Sakoma, kad laikas yra 

geriausias gydytojas, ta
čiau lietuvių tautą yra taip 
stipriai palietusių įvykių, 
jog nei laikas nepajėgs jų 
išbraukti iš Lietuvos istori
jos puslapių. Laikas gali tik 
laikinai apmarinti sielos 
skausmą, bet nepajėgia iš
plėšti iš mūsų atminties ir 
istorijos lapų krauju įrašy
tų geriausių tėvynės sūnų 
ir dukrų vardų, žuvusių 
gražiausiame pavasario bir
želio mėnesį.

Birželio mėnuo savo lem
tingasis lietuvių tautai įvy
kiais liko istoriniu ir, kiek
vienam lietuviui primena 
tragiškąjį Lietuvos likimą, 
primena Lietuvos laisvės 
praradimo dienas, prasidė
jusias persekiojimais, ver
gija, trėmimais, kalinimais, 
kankinimais ir žudymais. 
Daugelis jų nukankinti 
tvankių, tamsių kalėjimų 
sienose, tolimos šiaurės Si
biro taigose, o dar kiti žuvo 
partizanų didvyrių kanki
nių mirtimi savo tėvynę 
gindami jos miškuose.

Birželio mėnuo jau nie
kuomet neišdils iš mūsų 
tautos istorijos, kurion jis 
pakartotinai įrašytas 1940 
m. birželio 15 d., kada įvy
ko pirmoji bolševikų oku
pacija ir vėl po vienų metų 
tartum komunistinio teroro 
sukakčiai atžymėti birželio 
13-14 d. įvyko masinis lie
tuvių trėmimas vergų dar
bams ir lėtai mirčiai į to
limą Rusijos šiaurę, de
mokratiniam pasauliui he- 
įsivaizduojamose gyvenimo 
sąlygose.

Birželio 14-15 dienomis 
rusiškasis komunistinis oku
pantas pravedė masines 
deportacijas, ištremdamas 
39,260 nekaltų Lietuvos 
žmonių, atskyrę šeimas, 
vaikus ir kūdikius nuo tėvų 
į prekinius vagonus be švie
sos, be vandens, be oro.

Dešimtmečius iškentėję 
ir gyvi likę liudininkai savo 
kūnuose ir sielose tebene
šioja neužgydomas žaizdas.

cija, kurioje jau sutiko da
lyvauti sekantys prelegen
tai: aukštas pareigas už
imąs Environmental Pro- 
teetion Agency JAV Vidu
rio vakarų rajone inž. Vla
das Adamkus; "Ukrainian 
Echo" redaktorius ir vienas 
iš Moroz Defense Commit- 
tee vadų, ukrainietis iš To
ronto Andrij Bandera ir 
Valstybės departamento so
vietų "desk" pareigūnas, 
kuriam tenka rūpintis Pa
baltijo reikalais, Mahlon 
(Jim) Henderson.

V. Adamkus skaitys įva
dinę paskaitą apie politinės 
įtakos apibrėžimą, A. Ben- 
dera kalbės kūrybiško pro
testo tema, o Henderson 
kritiškai žvelgs į pabaltie- 
čių pastangas paveikti 
Amerikos kongresą ir egze- 
kutyvinę valdžią.

Apytikriai lietuviai priskai
čiuoja sunaikintų ir ištrem
tų apie 300.000 savo tau
tiečių. Tą nepamirštamą 
birželį mūsų tautos atspa
riausio žiedo — jaunimo 
kapais buvo nusėta visa 
Lietuvos žemė. Juos pri
glaudė amžinam poilsiui 
graudžiai ošiantys miškai, 
žali ir žydintys laukai, pel
kės ir ežerai.

Birželis krauju nužymė
jo mūsų istoriją, bet nepa
laužiamą dvasią, nenugali
mą ryžtą ir laisvės ilgesį 
tauta parodė bent trumpam 
atkovojus prarastą nepri
klausomybę, kol kitas Lie
tuvos okupantas — vokiš
kasis vėl tą laisvę nuslopi
no.

žiauriojo birželio dienos 
jau praeityje, tačiau tie 
įvykiai mums primena, kad 
jie nebaigti, kad nuolat kar
tojasi mūsų tėvynėje ir ki
tuose pavergtuose kraštuo
se, tiktai tylesniais ir gud
resniais metodais nes oku
panto persekiojimai, kalėji
mai, kankinimai, gal dau
giau dvasiniai nei fiziniai, 
bet jie yra. Tai rodo kata
likų bažnyčios kronikos ir 
tos žinios vis dažniau pasie
kia laisvą pasaulį.

Nutildyta tautos dalis 
tikroviškai išgyvena vergi
jos ir skaudžios istorijos 
pratęsimą į dabartį. Gi 
mes, išeivija galime lais
vai prisiminti netolimos 
praeities įvykius. Prisimin
ti ne tam, kad apramintą 
sielos skausmą atnaujintu
me, kad vėl karčią ašarą 
nuo veidų sau brauktume, o 
tam, kad visa tai pristaty
tume jauniesiems, kurie ne
buvo tų įvykiu akivaizdūs 
liudininkai, o kiti dar ne
suprato to siaubo, bet labai 
daug iš jų yra nustoję savo 
mylimų artimųjų.

Tai įvykiai, kurie šian
dien yra ne tik istorijos 
puslapiuose, bet ir daugelio 
gyvųjų širdyse ir mintyse, 
nes jie tebešaukia tėvynės

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME:
7 44 % — 6 metų su SI,000, minimum.
7 Vi % — 4 metų su $1,000, minimum. 
6 44 % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6’/:% — 1 metu su $1,000, minimum.

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

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

aini 
tliony 

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

Phone (312) 656-6330
Open Moti., 9-8; Tues., Thurs., Fru, 9-5; Sat., 9-1; Claaad

Juotas G riba uskas, vedėjas

MINTYS IR 
ŽODŽIAI
V. KAVALIŪNAS

ŠAUKSMAS Iš SIBIRO
Birželio vidurys. Jis nie

kad nepraeina. Jis visada 
— tautos širdies gelmėse... 
Juodai aušra išaušo tądien. 
Juodai žydėjo gėlės. Juo
dais balsais čireno vyturiai.

O iš gimtosios žemės, iš 
jos gelmių giliausių, gili 
rauda ir šiandien tebeaidi. 
Ir šauksmas nenutylantis 
žmogaus. — žmogaus, vi
durnakčiais išplėšto iš na
mų ir tiesiančio rankas kur
čiam pasauliui — 
Šalta.
Ir ilgu vienai —
Tik vėjas
Ir balto snieko vandenynai.

Šalta!..
Juoda naktis baltuos laukuose. 
Ir tundra šlama ...
Girdžiu — lopšinės aidas ... 
Namai, rasotos pievos ... 
”Mama; Mamyte, tu čia?!. 
Taip lengva — mane paguos..

Ramu. Tik vėjas pučia — 
Ir pūgoj mirštantis žmogus.

vaikus į darbą už tautą, už 
laisvę. Tai įvykiai, kurie te
bešaukia kritusių tautos 
didvyrių balsu iš vienišų ši
lojų, iš požeminių slėptu
vių, iš pelkynų, iš miškų 
glūdumos, iš visos Lietuvos 
ateina balsas nelygioje ko
voje už demokratijos idea
lų pergalę. Balsas, kurį iš
ryškina tremtinių kolonų 
sukelti dulkių ir vaitojimų 
stulpai, balsas, kurį išrašo 
kovojančių už laisvę lietu
vių kraujas, vargas, skaus
mas, tikėjimas, viltis, kuri 
stiprina tautą dr. Vinco Ku
dirkos šauksmu, jog ateis 
laikai, tiesos žodis karalius 
nuo sosto nuvers, jų karū
nas po kojų sumins, Lietu
va sužydės.

E. čekienė
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Diplomatijos paraštėje (59) Vaclovas Sidzikauskas

Pasiruošimas pabėgti
Savaitė greit prabėgo, o 

iš pasienio atėjo bloga žinia, 
kad sienos perėjimas esąs 
labai pasunkėjęs, pasienio 
ūkininkai Įbauginti, pataria 
palūkėti kol nuleis sniegą, 
kad nepaliktų pėdų einant 
per sieną. Reikėjo išlošti 
laiko. Nuėjau Į man paskir
tą pasimatymą ”Versalio” 
viešbutyje. Nurodyto kam
bario duris radau praviras 
ir Gladkovą manęs belau
kiantį. Nudaviau ligoni su 
aukšta temperatūra, sa
kiau, kad žmona nenorėjus 
manęs tokiam stovyje iš na
mų išleisti, tačiau bijoda
mas būti blogai suprastas, 
atėjau. ”Labai gaila”, pa
stebėjo Gladkovas,’ "o aš

TOOL 
& 

DIE 
MAKERS

Keiper USA, Ine. is a leading 

supplier for the automotive in- 

dustry. Our continued growth 

and success has created im

mediate openings for persons 

with experience in metalwork- 

ing and assembly manufactur

ing. Experience in progressive 

dies is essential. A Journey- 

mans card or equivalent back

ground is reąuired. If you qua- 

lify we can offer you an excel- 

lent salary and fringe benefit 

program.

Please Send Resume 

Or Call Collect 
MARY BUSSLER,

Industrial Relations Mgr.

KEIPER 
USA, INC.

5600 W. Dickman Road 
Battle Creek, Mich. 48015 
(616) 962-5473, Ext. 513

An Equal Opportunity Emplover M/F 
(23-24)

kaip tik buvau išsitarpavęs 
daugiau laiko, nes norėjau 
apie daug ką su tamsta pa
kalbėti. Ypatingai norėjau 
iš tamstos sužinoti, kokios 
žinios ateina iš Berlyne ap
sigyvenusių tamstos pažįs
tamų, ypač Jono Vailokai
čio, ir kaip į dabartinę padė
tį reaguoja lietuvių jauni
mas, ar yra, ir kokios, jo 
slaptos organizacijos ir kas 
joms vadovauja. Bet jeigu 
tamsta sergi, nevarginsiu. 
Prašau ateiti po savaitės į 
tą patį kambarį tik ne 7:30, 
o 8 vai. vak.” Aš padėkojau 
už atsižvelgimą į mano svei
katą, prižadėjau ateiti. Tuo 
būdu išlošiau dar vieną sa
vaitę.

Vokietijos pasiuntinio dr. 
Zechlino paakinta mano 
žmona nuėjo į vokiečių re
patriacijos komisiją ir pri
stačiusi senelių ir prosene
lių gimimo dokumentus pa
reiškė norą pasinaudoti re
patriacijos teise. Išgirdę 
pavardę prie komisijos buvę 
rusai pareigūnai griežtai 
pasakė "niet”.

Buvo aišku, kad legaliai 
išvažiuoti į Vokietiją nėra 
jokios galimybės, žinių iš 
pasienio dar vis nebuvo. Tą 
dieną iš ”Lietūkio” nuėjau 
į A. Panemunę pas žmonos 
gimines, kur praleidau ir 
naktį. Susigalvojęs kitą ver
siją, kuri būtų galėjusi man 
padėti laimėti dar savaitę 
— kitą, man paskirtą sau
sio mėn., regis antrąjį tre
čiadienį, vėl nuėjau į ”pasi- 
matymą” Versalyje. Malo
niai nustebau, kai 22-to 
kambario duris radau užra
kintas ir manęs niekas ne
laukė.

Skubėjau pasprukti iš 
viešbučio, pasijaučiau atpa
laiduotas nuo įsipareigoji
mo ateiti kitą kartą, o bė
doje turėjau pasiaiškini
mą, kad buvau. Palikti savo 
bute buvo nesaugu, todėl 
nutariau prasišalinti ir pa
sislėpti iki iš pasienio ateis 
laukiama žinia.

Vėlai vakare pas mus 
atėjęs viename Kauno prie
miestyje gyvenęs mano iš
tikimas draugas, mane nu
sivedė pas save ir mane ap
gyvendino savo namo palė
pėje.

Per senamiestį eidami 
dairėvos, bet seklių nepa- 
stebėjova. ''Lietūkyje” ma
nęs greit pasigedo, bet nie
kas neieškojo. Po kokių 8-9 
dienų mūsų namų siuvėja 
atnešė man raščiuką nuo 
žmonos: "šiąnakt buvo atė
ję tave suimti, gelbėkis. 
Padėti negaliu.” Vėliau su
žinojau, kas tą naktį įvyko. 
Apie 2 vai. į butą įsiveržė 
4 enkavedistai, su pačiu 
Gladkovu, taip teigė mano 
žmona, ir namų sargu. Išieš
kojo visą butą, apžiūrėjo 
kiemo pusės langus, klausė 
kur aš esąs. Žmona atsakė, 
kad esu išvažiavęs į Vilnių 
pas pažįstamus ir gimines. 
Paklausta ar yra gavusi iš 
manęs laišką iš Vilniaus, at
sakė, kad buvęs atvirlaiš
kis. "Duokit jį", pareikala
vo Gladkovas. "Sudeginau", 
atsakė žmona, "šiais laikais 
niekas laiškų nelaiko". En
kavedistai metėsi rausti ži
dinio pelenus, bet, žinoma, 
nieko nerado. Kratos neda
rė, rašomojo stalo stalčių 
nelietė, jiems buvau reika
lingas tik aš. Gladkovas pa
reikalavo, kad žmona ati
duotų savo užsienio pasą ir 
gavo atsakymą, kad visi do
kumentai randasi pas Vo
kietijos pasiuntinį Zechliną. 
žmoną ir abu gyventojus 
Gladkovas suvarė į vieną 
kambarį, o pats su kažkuo 
ilgai kalbėjo telefonu; po 
to mano žmonos atsiprašė 
už tokį vėlyvą trukdymą, 
reikia neužmiršti, kad jis 
"kultūringesnis už mane", 
ir atsisveikindamas padavė 
ranką. Susijaudinusi, dar 
jam matant, mano žmona 
savo ranką, kurią jis buvo 
paspaudęs, nusišluostė į si
joną. Priėjusi prie durų ji 
nugirdo, kai laiptais eida
mas žemyn, Gladkovas pa- 
pasakė: "Chitryj svoloč, ūd
rai” (gudrus niekšas, pa
bėgo) .

(Bus daugiau) 

JOURNEYMAN 
DIE MAKERS 

DIE REPAIRMEN
Medium sized auto stamping plant. 
Mušt be able to repair progressive and 
line dies and trouble shoot in press. 
Starting rate $8.25 per bour and top 
benefits.

PI F4SF APPI Y-
THOMAS DIE and STAMPING 

2170 E. WALTON BLVD.
PONTIAC, MICH 48057, NR. 1-75 

313-373-0388
(23-25)

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
Iš BOSTONO IR NEW YORKO

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE: 
VIENOS SAVAITĖS:

Rugsėjo 17 — $845.00 Rugsėjo 22 — $845.00
DVIEJŲ SAVAIČIŲ:

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

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

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

KANADOS MIESTŲ su papildomu mok( >čiu 
New Yorke.

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — PATARTINA 
REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

Dėl smulkesnių žinių ir registracijos kreipkitės j:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

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

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIENĖ ir ALBINA RUDZIŪNIENĖ.

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

Norintiem atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkom 
iškvietim dokumentus.

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

JOURNEYMEN
or

IST CLASS SKILLED
TOOLMAKERS

Plastic extrusion company re- 
quires experienced personnel for 
our expanding program.

FOR ALL SHIFTS.
Call or write:

INDUSTRIAL 
PLASTICS 

SPECIALISTS 
570 Cleveland Street

Chelsea, Michigan 48118 
313-475-8637

(23-29)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVŲ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUŠAIT1S ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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T. Klyga atsako V. Rasteniui

KALBOS KRISLU BEIEŠKANT
V. Rastenis Akiračių nr.4 prira

šė nemaža priekaištų Kalbos var
gų skilties adresu. Reikia atsiliep
ti, nors gana drovu skaitytoją var
ginti ginčais, spaudoj vietą eikvo
ti.

Jam iš viso nepatinka mano pas
tangos dailinti, švarinti savą kal
bą. Girdi, tai Sizifo darbas, t.y. 
beprasmis. O aš matau prasmę, 
nors ji nėra labai didelė - ne ‘kupi
nų maišų’, kaip norėtų V.R. Ma
nau, ir mažesnis darbas nėra be 
vertės.

V. Rastenis bando ginčyti mano 
pagyrimus savai kalbai, kad ji tur
tinga, grakšti, patogi ‘ir smulkiom 
plonybėm išreikšti’. Esą, tai tik 
romantika, tik iliuzijos. O mano 
nuomone, jei mes uoliai, patvariai 
ir įvairiopai padirbėsim, gal ir 
iliuzijos taptų tikrove? Reikia kal
bos faktus dalykiškai svarstyti ir 
tikslinti, prasmės atšvaitų ieškoti 
ir nuolat aikštėn kelti, o ne numo
ti ranka, kad mūsiškė kalba daug 
ko stinga, ir viskas. Savaime nie
kas nepasidaro, būtina rūpesčio ir 
nuoširdaus, atkaklaus darbo pri
dėti.

Sako, aš nepastebiu ‘didesniųjų 
mūsų kalbos bėdų’ ir nedaug iš 
viso prilesinėju. Netiesa, kad ne
pastebiu. Bet čia ne toks pigus rei
kalas, kad viską iškart vienu mos
tu atliktum. Mano gi skiltelė - 
maždaug tik dešimtadalis V.R. 
straipsnio, tad ‘kupinų maišų ir 
sunkių akmenų’ neįtalpinsi, o ne
etiška prikišti autoriui to, ko jis ne 
parašė ir nebuvo įsipareigojęs.

Dar priekaištas, esą mano kelia
mi tik nedideli kalbos vargai. Mat 
jam rūpi ypač tie dideli dalykai: 
laikraščiai ir tribūnos, viešųjų pra
kalbų sakytojai ir panašios kilnios 
didybės. Betgi kalbos objektas iš 
tiesų yra tik smulkutis žodis. O 
kad mes dairomės tik į plačias 
aukštumas, į stambmenas, gal dėl 
to kalba ir menkėja, - visos tos ‘di
delės’ tobulinimo pastangos tam
pa Sizifo triūsu. Nesgi būtina ir 
smulkius dalykus vertinti, nepra
žiūrėti. Aš kaip tik sąmoningai 
imuosi kelti ne tribūnų ar prakal
bų sakytojų išpūstą didingumą 
bei garsias klaidas, bet pradedu 
nuo pat krašto, nuo detalių, ku
rios ir sudaro kalbos gyvumo es
mę. Aplamai moksle ar šiaip kul
tūros darbe tik nuo mažų dalykų, 
nuo siaurai apibrėžtų temų žen
giant aukštyn pasiekiami tikresni 
vaisiai. Ne plačiais mostais skrai
dinėti ir iš karto viską aprėpti, bet 
apsistoti prie konkretaus objekto - 
mano metodas. V.R., deja, to ne
suprato. Ir perša būtinai savo pro 
jektus kalbai tobulinti, lyg jie vie
ni teisingi. O kiekvienas rašome 
savo pasirinktom temom ir būdais 
V.R. siūlomi užmojai man nepri
taikomi, nes mano skiltis pvz. net 
jo citatų nė pusės neįtalpintų, o 
kur dar aiškinimai?

Keista, jog V.R. nori man įbruk
ti darbą, kuriam kaip tik pats yra 
linkęs ir gali atlikti. Būtent, laik
raščių puslapių klaidas teškinėti. 
Jam kaip tik jautru tos ‘aukštosios 
spaudos laktos’, kurių, anot jo, re 
dakcijos nesutvarko, net ir ‘didžiu 
ma skaitytojų apsikenčia’. Bet 
man prasmingiau atrodo ‘krapšti
nėti iš kalbos kur nekur užtiktą, 
be reikalo įsileistą svetimą žodį ar 
nenusisekusį naujadarą’.

Kalba ugdoma įvairiais požiū
riais, iš daugelio atžvilgių. Taip 
visiem darbo pakanka. Ir persiau- 
ra pažiūra būtų vieną atžvilgį girti 
o kitus niekinti. Reikia vertinti vi 
šokių teigiamų pastangų kelią. 
V.R. akį bado ypač sintaksė, ir sti
listinės negerovės gali būti gydo
mos pradedant atskirais žodžiais 
ir jų ryšio sakiny semantikta.

V.R. taip abuojas mano skilčiai, 
kad priekaištauja net be reikalo. 
Pvz. peikia mano siūlytą naujada
rą butnamis ir teikia - daugiabutis. 
Bet pastarasis yra visu skiemeniu

ilgesnis, tas sunkesnis vartoti, ne
patogesnis. O antra, butnamis ir 
tikslesnis: neapibrėžia, daug ar 
mažai tų butų, gali būti tik keturi 
ar šeši, kai daugiabutis jau reiškia 
daug, t.y. bent dešimt ar keliolika 

V.R. taip dantingai nusiteikęs 
mano pusė, kad suvis nekaltą žodį 
mums išverčia savaip ir - ilgoka 
pastraipa klosto savas fantazijas, 
be jokio ryšio su mano žodžiais. 
Aš gi jo visai neįtaigojau siaura, 
tik išeivijos prasme, bet - mums 
visiems lietuviams drauge, t.y. 
kai bus Lietuva laisva.

Panašiai įsidegęs būtinai kriti
kuoti, nors be pagrindo, V.R. ima 
ginčyti mano pateiktus griozdiš
kus pavyzdžius, kurių priveista da
bar Lietuvoje (visasąjunginis, iki
kapitalistinis, pravaikštininkas ir 
kt.). Sako, jie nėra nei rusiški, nei 
politiški. Tarp kitko, jis nepaste
bi tenykštės maskvinės prievartos 
nei rusinimo politikos mūsų kal
bai ... V.R. mini tik ‘tą politinę 
sistemą’, lyg tenykštė valdžia be 
svetimos rankos įvesta. Bet mano 
teisingai buvo rašyta, kad tuos 
griozdus mūsų kalbon ‘maskvinė 
prievarta įgrūdo’, taigi, dėl rusų 
okupacijos politikos jie atsirado, 
todėl yra ir rusiškos, ir politinės 
kilmės. Bet V.R. juo gina, kad ‘vi 
si sudaryti iš lietuviškų žodžių, 
priešdėlių ir galūnių, prisitaikant 
(gal: prisilaikant) lietuvių grama
tikos ir žodžių darybos dėsnių’. 
Mano gi buvo peikta ne jų daryba, 
tik griozdiškumas, t.y. nedarnu
mas mūsų kalbai. Taip pat jų kil
mė: Maskvos okupacinė politika! 
Taip V.R ir čia vien iš savo delno 
mėgina išskelti tuščią ginčą.

Kad dabar tėvynėj kalba gana 
švari, ir aš tai vertinau, kai ku
riuos naujadarus siūliau ir čia var
toti. Ten lituanistai nuveikia di
delius darbus, nors kliūtys nema
žos. Bet ir kalbos šiukšlių - ypač 
dėl svetimųjų politikos - taip pat 
apstu.

Dėl V.R. ypatingos akies atkrei
pimo į Dirvoj pasitaikančias sti
liaus ydas, jo parinktas citatas net 
iš penketo numerių - neaišku, ko
dėl tik Dirvai teko ši jo priekabės 
malonė. Juk visa išeivijos spauda 
tam pačiam suole. Visi laikraščiai 
turi bėdų. Tad netikslu ir šališka 
dantį galąsti į vieną kurį leidinį, 
lyg kiti visi tobuli. Pvz. dabar vie
nas savaitraštis keitė spaudos 
techniką, ir kai kuris tekstas išėjo 
be lietuviškų ženklų: rysiu vietoj 
ryšių, saulių v. šaulių, musu v. 
mūsų ... Be žinom, kad išeivinėse 
sąlygose redakcijų geriausios pas
tangos kartais nėra sėkmingos. Ir 
net daugelyje mūsų spaudinių, 
net labai gerų, rimto turinio kny
gų - kalba šlubuoja.

Tačiau vargu ar ok. Lietuvos 
spaudos ydos (pasak V.R. ‘išpūs
tai oficialus arba patetiškai ideo
logiškas ... su didelėm pretenzi
jom skambėti moksliškai’ ir pana
šus stilius) - jau mūsų kalbai ‘sar
matos daro mažiau, negu tos pirm 
minėtos mūsiškės nemoksliško
sios’, t.y. išeivių spaudos netobu
lybės, kaip jis tvirtina. Mes jau to
li net per 30 metų bruzdame sve
tur, išsibarstę po kontinentus, tad 
kalbos tyrumą gali beveik tik ste
buklas atlaikyti. Antra, tėvynėj 
tauta ne tik gyvena kompaktiškai 
savam krašte, bet ten ir lituanisti
nių įstaigų bei leidinių gausu, ne
maža lituanistų žinovų pastoviai 
dirba savose srityse; valdžios lė
šom leidžiama lietuviška, nors 
partiškai sužalota, periodinė spau
da bei knygos - partijai duoklė ne
išvengiamai atiduodama, bet gre
tom atliekami puikūs ir gausūs li
tuanistikos darbai. Ogi svetur ką 
turime? Iš visų kultūros sričių sa
va kalba labiausiai apleista. Išsky
rus jaunimo švietimą, šiaip visuo
menė nejaučia mūsų kultūros įstai
gų dėmesio savai kalbai puoselėti. 
Kur yra kalbos globojimo centras?

Kur lietuvių kalbos draugija? Ar 
kas nors tikrina pasirodančių leidi
nių kalbos kultūrą? Apie 
periodinį spaudinį nė nesvajok. 
Vien paskiri balsai šen ten, lyg ai
das tyruose. Dar ir tie gniuždomi, 
kaip ir šiuo atveju šaipantis, jog 
tai beprasmis Sizifo darbas. Laik
raščio redakcijos neturi nė dalies 
personalo, koks yra ok. Lietuvoje, 
tad darbo per akis, nedera kaltinti. 
Ir taip gana spauda patarnauja 
mūsų kultūrai svetur, c retai tesu
laukia trupinį paramos iš mūsų 
viešųjų iždų. Net Žurnalistų s-ga, 
gana lakiai darbais, puotom ir do
vanom besigarsinanti, spaudos 
kalbai tobulinti jokio plano nepa
ruošė, pastovios globos nerodo.

Kad V.R. mano skilčiai įtaigoja 
dar ir visas Dirvos stilistines ydas 
taisyti, tai čia jis pataikė tiesiai 
sau pačiam į akį. Labai šaunu, 
teištaiso savo raštų spaudinio - 
Akiračių kalbą ir stiliaus kreives. 
Dirstelėjau prabėgom tik į porą 
numerių (3 ir 4), kai kas gerokai 
užkliuvo.

Nežiūring smulkių ar dvejotinų 
atvejų, prasikiša ir tikrai ne viena 
‘sarmatą daranti’, anto V.R., 
šiukšlė. O iš mėnraščio kalbos kul 
tūros atžvilgiu tikimės daugiau rū 
pestingumo, nei iš savaitraščių 
arba dienraščių.

Štai tie suklupimai: slapivardi- 
nis, biednas, užtrūko (vietoj užtru
ko), užmetinėti (v. prikaišioti), 
sėkluma , skiryba, skaitlingas, 
sąstatas (v. sudėtis), sulyg, savis
tovus, vienok, iškolioja, pilnai (v. 
visai, tikrai), atsiekimas, atatinka
mas, žingeidumas, liūdyti (v. liu
dyti), pribirėjus, vagišiai (v. vagi
liai), pernešti (v. pakęsti, iškęsti), 
atstovauja - su galininku (v. su 
naud.).

Sintaksinių klaidų ypač dažna - 
netinkamas vietininkas: optimiz
mo ženkle, nacionalizmas politi
nėj formoj, to pasėkoj ir daugybė 
kitų pavyzdžių.

Žodelių rašymas drauge ar sky
rium - mišrus, be tvarkos: tur būt 
ir turbūt, kai kuris ir kaikuris etc.

Akį rėžia pavardžių iškreipi
mas: Liūnė Sūtema, arba dvejaip 
* Vėščiūnaitė ir Veščiūnaitė.

Apie kablelių betvarkį dėlioji- 
mą - beviltiška ir aiškinti. Šaluti
niai sakiniai nuo pagrindinių daž
nai neatskiriami, kitur veiksnys 
nuo tarinio atskirtas. Ir kodėl toki 
žodžiai, kaip tačiau, iš tiesų, nors 
- išskiriami kableliais?

Yra ir sunkaus stiliaus sakinių. 
Be abejo, to neišvengia daugelis 
spaudinių, nes sudėtingesnė min
tis, juoba pavartojant gausiau 
tarptautinių žodžių, dažnai neįma
noma labai lengvai išreikšti. Tad 
nelengvų frazių daug kur pasitai
ko. Ir niekas negiria tokio stiliaus 
Bet ir tobulybės dar niekas nepa
siekė. O ir Akiračiai vartoja gan 
apsčiai tarptautinių svetimybių 
(nors yra savų pakaitalų, ir jos sti
lių visuomet pusėtinai apsunkina, 
pvz. niveliacija, dezintegracija, 
komunikacija, decentralizacija, 
transformacija, periferinis, stag- 
nupjanti ir t.t. Yra tame mėnraš
tyje ir painių, surizgusių sakinių: 

...rinkinio Po vasaros skyrelis 
‘Mano žemė’ yra, be kita ko, 
skirtas pabrėžti pasiryžimą lik
ti, taip sakant, vien savo žemė
je ... Akir. nr. 3, pusi. 6.
Tačiau, jei sulyg Chruščiovo iš
duoto vekselio prasme nauja 
konstitucija turėjo būti libera
lesnė už stalininę, tai praktikoje 
to neįvyko. Akir. nr. 3, pusi. 8. 
Ir stiliaus skurdumo žymių pa

sitaiko, pvz. net pirmo puslapio 
pradžioj:

Sovietų spauda iki šiol beveik 
nerašė, nors apie jas gan plačiai 
rašė visa Vakarų spauda. Tiesa, 
Gimtajame Krašte paminėta, jog 
apie įvykį rašė ... (per dažnai kar
tojamas ‘rašė’).

(Nukelta į 6 psl.)

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

K. Kada prasideda vasaros kaina 
elektrai?

Ą. Vasaros kaina elektrai prasideda birželyje ir tęsiasi 
iki spalio pabaigos. Tai yra penki mėnesiai kada 
mes turime parūpinti didžiausią elektros paklausą.

K. Ar vasaros kaina yra aukštesnė 
už žiemos kainą?

A, Bendrai paėmus, taip. Jeigu jūs naudojate 300 kwh 
per mėnesį ar mažiau, vasaros kaina yra ta pati 
kaip ir žiemos. Bet virš 300 kwh per mėnesi 
papildoma kaina yra keturios dešimtosios cento už 
1 kwh iki 1000 kwh ir pusė cento virš 1000 kwh.

K. Kiek tai palies mano sąskaita?
Jeigu jūs esate tipiškas rezidencinis klijentas ir 
naudojate 500 kwh elektros per mėnesi, jūsų 
sąskaita bus 80 c. didesnė. Tai netaikoma namams 
su elektros šildymu. Detalėms rašykite mums 
prašydami kainoraščio.

K. Kodėl vasaros kainos yra 
aukštesnės?

A, Vasaros kainose atsispindi papildoma kaina 
turėjimui pakankamai priemonių Įgalinančių 
patenkinti padidėjusį reikalavimą elektrai šiame 
laikotarpyje. Elektra negali būti pagaminta dideliais 
kiekiais ir taupoma vėlesniam naudojimui — taigi 
mes turime būti pasiruošę jos gamybai ir 
pristatymui tada kada ji yra reikalinga — nežiūrint 
kaip didelis pareikalavimas. Jūs galite įsivaizduoti 
pareikalavimo ''aukštybės" lygį drėgnose vasaros 
dienose, kada tūkstančiai žmonių mėgina rasti 
vėsumos namuose, fabrikuose, restoranuose, 
krautuvėse, ligoninėse.

K. Ar kur nors kitur naudojamos 
vasaros kainos?
Taip. Pav. Ohio elektros tiekimas bazuojamas 
Toledo, Columbus, Cincinnati ir Dayton visi turi 
vasaros — žiemos kainų skirtumus.

K. Kaip aš galiu kontroliuoti savo 
elektros naudojimą vasaros metu? 
Čia yra keletą idėjų:
1. Jeigu jūs turite vėsintuvą, nustatykite termostatą 

aukščiausiai patogiai temperatūrai. Kiekvienam 
laipsniui pakeltam termostato laipsniui, jūs 
Sutaupysite apie 59< operavimo kainos.

2. Naudokite užuolaidas — langų uždengimus 
apsisaugojimui nuo saulės karščio.

3. Užsitikrinkite, kad jūsų rūbų džiovintuvo šilumos 
išmetimo vamzdis eina į lauką.

4. Kada galima, ribokite virimą, skalbimą ir indų 
plovimą vėsesniam dienos laikotarpiui, tai 
veiksmai sukelią drėgmę karštoje dienoje ir 
apsunkina jūsų kambarių vėsinimą.

5. Virkite su žemos energijos priemonėmis, pav.: 
su "microvvave" krosnimi, su ’’slow cooker” ar 
elektriniuose puoduose.

6. Naudokite savo indų, rūbų plovimo ir džiovintuvo 
mašinas kada pilnai pakrauti.

7. Geriausiam panaudojimui nustatykite savo 
šaldytuvo termostatą tarp 37 ir 40°F ir treezerio 
termostatą 0°F. Naudokite termometrus 
pafikririti temperatūrai.

Elektros naudojimo apsisprendimui rašykite prašy
dami brošiūros "The Electris Decision Maker1 Your 
Enrrgv Shecker’’.

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

The 
Uluminating 
Company
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■ Detroito lietuviai
ANTANAS GRINIUS

DLOC PASISKIRSTĖ 
PAREIGOMIS

Detroito Lietuvių Orga
nizacijų Centro Valdyba sa
vo posėdyje j vykusiame ge
gužės 24 d. šv. Antano pa
rapijos patalpose pasiskirs
tė pareigomis taip: adv. 
Raimundas Sakis — pirmi
ninkas, Elžbieta Paurazie- 
nė — vicepirmininkė, dr. 
Algis Barauskas, inž. Ber
nardas Brizgys ir inž. Al
fas Šukys — vicepirminin
kai visuomeniniams reika
lams, teis. Stasys šimoliū- 
nas ir Juozas Leščinskas — 
sekretoriai, Antanas Vaitė- 
nas — finansų sekretorius 
ir iždininkas, muz. Vytau
tas Petrauskas, inž. Saulius 
Kaunelis, inž. Povilas čeč- 
kus, Diana černytė ir Ro
mualdas Macionis — na
riai kultūriniams reikalams, 
Antanas Sukauskas — in
formacija.

PILĖNŲ STOVYKLOS 
VASAROS SEZONO 

ATIDARYMAS
Birželio 3 d. į Jūrų šau

lių švyturio kuopos Pilėnų 
stovyklos atidarymą, esant 
gražiam orui, atvyko užtek
tinai daug svečių. Dvi ilgos 
automobilių eilės stovėjo 
stovyklos aikštėje, šaulės 
visus meiliai sutiko ir pa
vaišino. šauliai turėjo tur
tingą šaulių suaukotų dova
nų stalą ir daug kas iš sve
čių namo grįžo su laimikiu.

Kuopos pirmininkas Al
fas Šukys padėkojo sve
čiams už taip gausu atsilan
kymą ir pakvietė atvykti į 
Jonynes, kurios bus šven
čiamos birželio 24 d. Pilė
nuose. Padėkojo ir šios die
nos aukotojams, kurie ati
darymo proga sudėjo 195 
dol.

Kuopos kultūros reikalų 
ir moterų sekcijos vadovė 
Angelė Šukienė savo žodyje 
išreiškė padėka išvardinda
ma šaulius ir šaules, kurie 
nuo ankstyvo ryto dirbo, 
maistą aukojo, jį dalino ir 
kitus įvairius darbus atliko.

POSĖDŽIAVO LIETUVIŲ 
KAMBARIO KOMITETAS

Birželio 1 d. šv. Antano 
parapijos kavinėje įvyko 
Wayne Statė Universitete 
lietuvių kambariui įrengti 
komiteto posėdis. Posėdį

Kalbos krislų 
beieškant

(Atkelta iš 5 psl.)
Taip tad V. Rastenis savo ge

rais užmojais pirmiausia gali pa
dirbėti savojo spaudinio pusla
piuose, taisydamas kalbos ir sti
liaus netobulumus, prieš šaudant 
strėles į kitus. Kito aky greit pa
matai ir krislą, o savojoj nepaste
bi nė rąsto, teisingai sako žmonių 
priežodis.

T. Klyga 

pradėjęs komiteto pirm. J. 
Mikaila pakvietė atsistoji
mu pagerbti mirusį komite
to sekretorių Martyną Sto
nį. Jo vietai užimti vienbal
siai išrinktas Vincas Tamo
šiūnas. Nors kambario ati
darymas ir įvyko vasario 16 
d., bet kambario visi darbai 
tuo laiku dar nebuvo pilnai 
užbaigti. Kambario kasos 
piniginį stovį ir dar apie nu
matomus atlikti darbus pa
pasakojo J. Mikaila.

S. Kaunelienė pasiūlė lie
tuvių kambario priežiūrai 
pakviesti tame universitete 
studijuojančius studentus 
lietuvius.

Posėdyje be jau minėtų 
dar dalyvavo: vicepirm. J. 
Baublys, V. Urbonas, A. Su
kauskas ir A. Grinius.

PASAULIO LIETUVIŲ 
DIENOS

LB Detroito apylinkės 
valdyba praneša, kad eks
kursijos į Pasaulio Lietuvių 
Dienas Toronte neorgani
zuoja, nes susisiekimas 
traukiniu iš Windsoro Į To
rontą labai patogus, taip 
kad kiekvienas gali pasi
rinkti sau patogiausią lai
ką. Traukiniai iš Windsoro 
į Torontą važiuoja: 6:00, 
7:55, 11:00, 2:00 ir 5:40 
vai., o iš Toronto į Wind- 
sorą važiuoja 8:15, 12:10, 
3:15, 5:00 ir 7:15 vai. Ke
lionė į abu galus kainuoja 
27 dol. ir nuvažiuoti trunka 
apie 4 vai. Traukinys To
ronte sustoja prie Royal 
York viešbučio, kur vyksta 
daugumas Pasaulio Lietu
vių Dienų parengimų.

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
1978 METAIS!!!

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
BUREAU

9727 South Western Avenue 
Chicago, Illinois 60643 

Telephone: (312) 238-9787
Įsteigta 1959

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

#17 — spalio mėn. 16 d.

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

Dėl kainų 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, Zuerichą, Varšuvą, Havajus, Las 

Vegas ir kitur.

PRIEŠ METUS MIRUSĮ
KOSTĄ JURGUTĮ PRISIMENANT
Kai Kostas Jurgutis 1977 

m. gegužės 24 mirė, kaž
kaip atsitiko, kad spaudoje 
niekas apie velionį plačiau

Patariama bilietus į Dai
nų šventę ir ypač į banketą 
užsisakyti iš anksto šiuo ad
resu: P.L.B. — 1573 Bloor 
St. W., Toronto, Ont., Ca- 
nada, tel. 532-2911. Nakvy
nes užsisakyti šiuo adresu: 
VI. Dauginis, 1613 Bloor St. 
W., Toronto, Ont. Canada, 
tel. 1-416-533-1121. Bilietų 
kainos į dainų šventę 6, 8 
ir 10 dol., o į banketą — 
17.50 dol.

TEATRO FESTIVALIUI 
PRAĖJUS

Los Angeles teatro festi
valis, kuris gegužės 20 ir 
21 d. Kultūros centre suvai
dino B. Pūkelevičiūtės dra
mą „Palikimas” ir V. Alan
to komediją ’Saulėgražų 
Sala” skaitomas prie pasi
sekusių. Vaidinimus žiūrė 
jo apie 600 žmonių ir LB 
Detroito apylinkės valdyba 
surinko 3,081 dol. Apmokė
jus salės nuomą, spaudai, 
radijo valandėlėms ir visas 
kitas išlaidas, likusieji 2,000 
dol. perduoti Los Angeles 
Dramos Sambūriui, už jų 
ryžtingas pastangas neuž- 
dusti savo kolonijoje, bet 
savo gabumus parodyti ir 
kitiems.

WANTED JOURNEYMEN 
PLASTIC INJECTION 

MOLD MAKERS
Willing to relocate beautiful Northern 
Michigan captive molei shop has 
openings first or second shift. Top 
pay, libiral fringe benefits. (6161 
547-6584 or write LEXALITE 1NTER- 
NAT1ONAL CORP., U.S. 31 N. CHAR 
LEVOIX, MICH. 49720, attn. TOM 
KLINE. (22.-3 i ) 

neparašė. Tai tikras nesu
sipratimas. Jis nebuvo eili
nis žmogelis, o jaunimo 
švietėjas bei veiklus visuo- 
meninkas. Tiesa, paskuti
nius kelerius metus, sveika
tai silpnėjant, gyveno nuo 
visų darbų atitokęs, tad gal 
tik tuo ir pateisinti jo už
miršimą. Iš artimųjų sužve
jojęs keletą kuklių biogra
finių faktų, prijungęs vieną 
kitą savo su velioniu susi- * 
tikimų detalę, čia truputį 
velionio asmenį ir asmeny
bę paryškinsiu.

Kostas Jurgutis buvo gi
męs 1909 m. sausio 9 Ma
žeikių apskrity, Barstyčių 
valsčiuje, Pučkorių kaime. 
Neakivaizdiniu būdu baigė 
Kauno mokytojų seminari
ją. Mokytojavo pradžios 
mokyklose Zarasuose, Bars
tyčiuose, Salake. Vokiečių 
okupacijos metais buvo Uk
mergės apskrities mokyklų 
inspektorium ir, trumpai, 
apie keturius mėnesius — 
Rokiškio apskrities virši
ninko pavaduotoju.

Į Vokietiją pasitraukė 
1944 m. vasarą. Gyveno Re- 
gensburge, Darmstate, Ul- 
me. Visur mokytojavo lietu
vių mokyklose.

Į Ameriką atplaukė 1949 
m. gegužės 19, apsistojo De
troite ir čia iki mirties pa
siliko. Wallace institute mo
kėsi sąskaitybos. Duoną 
pelnė darbu automobilių 
pramonėje.

Vedęs 1935 metais Eleną 
Krimelytę, su ja gražiai, 
lietuviškai išaugino ir iš
mokslino du sūnus; Jurgį, 
ekonomistą, sukūrusį lietu
višką šeimą ir turintį atsa
kingą darbą Fordo kompa
nijoje; ir Jaunutį, medici
nos daktarą, ortopedinės 
chirurgijos specialistą, šiuo 
metu įsikūrusį Kalifornijo
je.

Kad velionis Kostas su 
pamėgimu mokytojo darbą 
dirbo Lietuvoje ir Vokieti
joje, tai visiškai natūralu. 
Lietuvoje iš mokytojavimo 
buvo galima šaip taip pra
gyventi, o Vokietijoje — 
bent šeimai maisto davinį 
pagerinti. Bet kad savo pro
fesijos neišsižadėjo Ameri
koje gyvendamas, tai jau 
reikia laikyti dideliu nuopel
nu. Kostas į lituanistinę 
šeštadieninę mokyklą šv. 
Antano parapijos patalpose 
atėjo pačiais pirmaisiais 
kūrimosi metais, kai apie 
atlyginimą nebuvo nė kal
bos. Keitėsi mokyklos var
das, patalpos, tėvų komite
tai, o Kostas, nebegaliu pa
sakyti, su trumpom per
traukom ar ištisai, pasiliko 
benutaustančių lietuviukų 
švietėju virš dvidešimties 
metų. Keletą kartų, su per
traukomis, turėjo apsikrau
ti mokyklos vedėjo pareigo
mis. Šalia pagrindinių litua
nistinių dalykų, prireikus, 
mokė net dainavimo. (Ma
no dukters nuomonė: ”Taip, 

mokė mus dainuoti, bet pats 
tur būt nemokėjo ... Mūsų 
balsus derindavo smuiku...” 
Mergaitė klysta, žinau, kad 
velionis giedodavo šv. An
tano parapijos chore, tad 
turėjo ir balsą ir klausą. O 
gebėjimas valdyti smuiką, 
lieka jam dar vienu kompli
mentu). Jeigu šalia litua
nistinio švietimo velionis 
jau niekur kitur nebebūtų 
nė piršto pajudinęs, jo var
das vistiek liktų įrašytas į 
šviesiųjų Detroito lietuvių 
sąrašus.

Bet Kostas reiškėsi ir ke
liose svarbiose organizaci
jose. Ne kartą yra buvęs 
Balfo 76-to skyriaus valdy
bos nariu ir net pirmininku. 
Dalyvavo Tautinės Sąjun
gos ir LB Detroito apyl. 
veikloje. Dirbo Detroito 
Lietuvių namų draugijos 
valdybose. Rėmė Vasario 
16-sios gimnaziją. Mokėjo 
valdyti plunksną ir, kiek 
beatspėdamas nuo kitų dar
bų, bendradarbiavo spaudo
je. Po ranka jo rašinių ne
turėdamas, nebedrįstų tvir
tinti, keliuose ir kokiuose 
laikraščiuose jie būdavo 
spausdinami. Tikrai rašinė
davo Dirvai, rodos ir Drau
gui ir Naujienoms. Kurį lai
ką buvo LŽS Detroito sky
riaus nariu, nors žurnalisto 
vardo kratėsi.

Kai rašoma apie mirusįjį, 
kažkodėl dažnai pabrėžia- 
ma, jog jis ar ji buvo labai 
švelnaus būdo, ramus, su 
niekuo nesipyko. Apie Kos
tą pasakysiu, jog jis nebu
vo koks ramus avinėlis, o 
ambicingas, temperamen
tingas žmogus. Bet ar tai 
minusai? Visiems, kas turi 
savo nuomonę, įsitikinimus, 
idealus, tenka apsipvkti su 
kitokio galvojimo indivi
dais. Svarbu, kad apsipyki- 
mai netaptų „amžinais”, ne
apykanta iki mirties. Mudu 
su Kostu buvome mažiausia 
du kartu stipriai apsipykę, 
net spaudoje vienas kitą 
„gyventi pamokę”, bet 
abiem atvejais ataušome, 
susitaikėme ir susitikę ilgai 
kratydavomės rankas, šne- 
kučiuodavom.

Velionis mirė širdies liga. 
Pirmąjį stiprų smūgį buvo 
gavęs 1960 m., tad vos per 
50-tį persiritęs. Beveik du 
mėnesius gulėjo ligoninėj, 
vandenilio palapinėj, žemai
tiška valia ir kantrybė nu
galėjo. Buvo lemta ne tik 
atsikelti, bet ir lituanisti- 
nėn sugrįžti, ir per septy
niolika metų kelių vaikai
čių susilaukti, ir kiekvieną 
vasarą gerai pažvejoti. Kai 
keletą savaičių prieš mirtį 
sutikau Kostą kultūros cen
tre, siūlėsi pamokyti mane 
meškeriojimo. Antrasis šir
dies smūgis kaip tik Kosto 
gyvenimą užbaigė jo vasar- 
namėly, prie ežero, žvejy
bos valdose, kaip minėta 
pradžioj, 1977 m. gegužės 
24 d. Palaidotas gegužės 27 
Holy Sepulchre kapinėse.

Po prasmingo gyvenimo, 
tebūna Kostui ramus poil
sis.

Alfonsas Nakas
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■Chicagos lietuviai
ANTANAS JUODVALKIS

POEZIJOS DIENOS
Jau įėjo į tradiciją, kad 

Chicagoje kiekvieną pava
sarį suruošiami poezijos va
karai. Anksčiau tokie ren
giniai buvo vadinami „Poe
zijos pavasariu”, o šiemet 
pavadinta daug paprasčiau 
ir originaliau — „Poezijos 
dienomis”.

„Poezijos dienos” įvyko 
š. m. gegužės 26 ir 27 d.d. 
Jaunimo Centro kavinėje. 
Pats renginys buvo suskir
stytas į dvi dalis: penkta
dienis skirtas poezijai verti
muose, o šeštadienis — gy
viesiems poetams.

Poezijos dienas rengė 
Jaunimo Centras, o atidarė

direktorius kun. A. Saulai- 
tis, pastebėdamas, kad Chi- 
caga yra keistas kraštas, 
nes neturi pavasario. Yra il
gos žiemos ir ankstyvos va
saros. Tik ką siautėjęs žie
mos šaltis, staiga pavirto 
karšta vasara. Pasveikino 
gausius lankytojus ir pa
kvietė poetą Kazį Bradūną 
vadovauti Poezijos die
noms.

K. Bradūnas supažindino 
su numatyta programa ir 
jos atlikėjais. Pradėta nuo 
senosios Graikijos ir per 
pietinę Europą keliauta iki 
mūsų šiaurės kaimynų lat
vių.

Graikiškai ir lotyniškai

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

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 

tiksliai aptarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS-SIUNTINIUS
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir t.t.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite dideli kiekį Įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje Įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

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

SKYRIAI:

Apple-Vailev, Min. 55121 7626 W. 150 St. Tel.: 612-132-7083
New York, N. Y. 10003 45 Second Avenue 251-5456
New York, N. Y. 10011 135 VV. 14 Street 213-2583
So. Boston. Mass. 02127 380 VVest Broadway 268-0068
Bridgeport, Conn. 06610 ■ 1880 Seavietv Avenue 203-367-2863
Buffalo, N. Y. 14206 332 Fillmore Avenue 856-2674
Chicago. III. 60622 2222 VVest Chicago Avenue 278-6966
Chicago. III. 60620 2501 VVest 60 Street -925-2737
Cleveland, Ohio 11131 5870 Statė Road 881-1738
Irvington. N. .1. 07111 1082 Springfield Avenue 371-6416
Grand Rapids, Mich 19501 636-38 Bridge St. N. W. 458-2256
Hackensack. N. .J. 07601, 112 Main Street 201-312-9816
Hartford. Conn. 06106 518. Park Street 216-9473
Laketvood, N. .T. 08701 241 Fourth Street 363-S569
I.esington. N. Y. 12152 Route 13 A (518) 989-6712
Los Angeles. Calif. 00022 060 So. Atlantic Blvd. 261-2994
Netv Haven. Conn. 06511 1320 Boulevard 562-1416
Newark. N. J. 07106 60S Sanford Avenue 373=8783
Passaic. N. J. 07055 12 Monroe Street 172-6387
Philadelphia, Pa. 10122 1214 N. 5th Street 763-1818
Philadelphia, Pa. 10141 4925 Old York Road 455-9586
Pittsburgh. Pa. 15203 1307 E. Carson Stre<et 481-2750
VVappingers Falls. N. Y. 12590 Hidden Hollow AptS. 014-297-0261
VVaterhurv. Conn. 555 Cook Street 756-1653
Fort VVayne. lnd. 16808 ' 1807 Beineke Road 432-5102
VVorcester. Mass. 01610 . 144 Mil. 'irv Stret 708-2868
Youngstotvn, Ohio 44503 309 W. F 'erai Street 743-0(10

skaitė kun. V. Rimšelis, is
paniškai ir vokiškai — Ma
rija Eivaitė, prancūziškai ir 
rusiškai — Jonas Damaus
kas, lenkiškai — Česlovas 
Grincevičius, latviškai — 
poetė Liūne Sutema. Pabai
gai iš anglosaksui pasaulio ir 
mūsų poetui vertimui davė 
Daiva Markelytė ir Linas 
Rimkus.

Vakaronė praėjo pakilio
je nuotaikoje, tik kiek per 
ilgai užtruko (iki 10:30 vai. 
vak.). Ypač raiškiai paskai
tė jaunieji dalyviai: M. Ei
vaitė, D. Markelytė ir L. 
Rimkus.

šeštadienio vakare prisi
rinko ypač gausiai poezijos 

.mylėtojų, nors ilgasis gra
žus savaitgalis gal ne vieną 
vilijo į gamtą, Į užmiestį.

Vakarui ir vėl vadovavo 
poetas Kazys Bradūnas, 
„Poezijos dienų” siela ir su
manytojas. Savo kūrybą 
skaitė poetai: Vitalija Bo- 
gutaitė, Viktoras Dirda, se
selė Ona Mikailaitė ir Dan
guolė Sadūnaitė. Antroji 
vakaro dalis buvo skirta 
vienam poetui humoristui 
Antanui Gustaičiui. Dau
giau valandos laiko A. Gus
taitis linksmino savo felje
tonu apie poeziją ir poetus 
ir taikliais gyvenimo ak
tualijų šaržais. A. Gustai
tis buvo įvairus ir įdomus. 
Publika tai juokėsi, tai plo
jo ir nepaleido nuo pulto. Ir 
vėl vakaronė užtruko iki 
10:30 vai. vak., bet šį kar
tą publika buvo labai Įsi
traukusi į skaitomus daly
kus, nenuobodžiavo ir ne
skubėjo.

Poezijos dienos Chicagoje 
visuomenei yra neeilinė at
gaiva. Tuo labiau, kad vis 
daugiau ir daugiau įsitrau
kia ir jaunųjų poetų bei po
ezijos mylėtojų.

1977 METŲ PREMIJA — 
DANGUOLEI 
SADŪNAITEI

Prieš pradėdamas vaka-

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 
To work and live in a Rural 

Community. 
For all shifts.

For a progressive small acute care 
hispital. Competitive salary & shift 
differential. Literai personnel policies 
& fringe benefits. Moving allovvance. 

Apply call or write to: 
DICERTOR OF NURS1NG SERV1CE 
SHERIDAN COMMUNITY 

HOSPITAL
301 N. MAIN STREET 

SHERIDAN, MICH. 48884 
517-291-3261

(2332)

MODEL SHOP SUPERVISOR
Mušt have experience in protot.ype 
tool design and building as well as 
product engineering and design.
Mušt be able to instruct supervise 
model building of prototype parts and 
engineering to coordinate building of 
parts with customer. Minimum of 10 
years experience in engineering func- 
tions.

ALLOY TEK, INC.
2900 WILSON AVĖ. 

GRANDVILLE, MICH. 49418 
616-534-8621

An Equal Opportunity Employer
(24-26)

IMMEDIATE OPENINGS
FOR

EXPERIENCED
N. Č. OPERATORS

Mušt be experienced on numerically 
controlled vertical turret lathes.

2nd & 3rd Shift.
Excellent wages & benefits.

GRAY TOOL CO.
7135 Ardmore 

Houston, Texas 77054 
713-747-1240

An Equal Opportunity Employer
(16-25)

.......... ..... '

Gegužės mėn. 26 d. 8 v.v. 
ir Gegužės mėn. 27 d. 8 v.v.

Jaunimo Centre

r

k
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ronę su gyvaisiais rašyto
jais, Kr Bradūnas pranešė, 
dar „karštą” naujieną, kad 
Lietuvių Rašytojui Draugi
jos 1977 metų 1000 dol. pre
mija paskirta poetei Dan
guolei Sadūnaitei už poezi
jos rinkinį w „Baltas ievos 
medis”. Kaip žinoma, nuo
latinis draugijos premijos 
mecenatas yra Lietuvių 
Fondas.

Premijai skirti komisiją 
sudarė: Povilas Gaučys 
(pirm.), Živilė Bilaišytė 
(sekr.), Julija Švabaitė-Gy- 
lienė, Kęstutis Keblys ir 
Česlovas Grincevičius.

Atsimename, kad 1977 
metų premijai skirti komi
sija buvo sudaryta iš ryti
nio pakraščio rašytojų, bet 
nesutarus su draugijos val
dyba, pasitraukė.

Opportunity for Garment Help
LARGE DRESS MANUFACTURER 

NEEDS EXPER(ENCED
STOCK PATTERN MAKERS

For Junior and Missy Dresses. Mušt be experienced in all phases of 
pattern making. Good fitting garnients essential.

Also
SAMPLE MAKERS

Top vvages and fringe benefits.
WRITE TO:

JERELL COMPANY
1365 REGAL ROW, DALLAS, TEXAS 75247

(24-26)

DESIGNERS AND TOOL & DIE 
MAKERS

Medium sized automotive part manufacturer has openings in ils 
ingineering dept. Experience in auto body hardvvare reąuired. Good 
working conditions. Excellent vvages. Free parking. Fringe benefits.

Apply in person.

FERRO MANUFACTURING CORP.
1390 E. Woodbridge
Detroit, Mich. 48207

VVELDING TECHNICIANS
Ambitious person to aid in planning program of practical 
and technical instruction. Also demonstrate skills re
ąuired in vvelding, techniąues and procedures. Lecture in 
theory, practices, methods and vvelding terminology:

MAJOR RESPONSIBILITIES
1. Demonstrate vvelding processes to customers, trainees, 

and others.
2. Lecture in Sales Clinic in Short Courses.
3. Run customer project and vvrite vvelding procedure sheets.
4. Evaluate vvelding eąuipment, consumables, and related 

products.
5. Trouble shoot customer vvelding problems. Excellent sal

ary and benefits: Send salary reąuirements and resume to:

HOBART BROTHERS CO.
600 W. Main Street 
Troy, Ohio 45373 

Attention: Employment Manager 
Phone: 513-339-6011

An Equal Opportunity Employer
(24-25)
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Baltijos jūra - sovietų
ežeras? m RIMAS DAIGŪNAS

Įsprausta tarp Skandina
vijos pusiasalio ir kontinen
to, Baltijos jūra nėra gili. 
Vidutinis gilumas siekia 60 
metrų. Tačiau greta gilu
mos duobių yra ir labai 
seklių, tik 5 metrai, vietų. 
Todėl vis stiprėjančios ži
nios, kad Baltijos jūros po- 
dugnis turįs naftos išteklių, 
verčia krantų valstybes 
stengtis sutartimis išparce
liuoti Baltijos jūros dugną.

Tuo tarpu tas parceliavi
mas liečia jūros paviršių: 
tai žvejybos linijos. Ir am
žinos derybos Skandinavi
jos su Maskva ir jos sateli
tais visad peraugaJ milita- 
rinės reikšmės derybas. Po 
karinės svarbos rezervatais 
slepiasi sovietinio žvejybi
nio laivyno kombinacijos, 
žvejuoti visur, kur geras 
žuvies laimikis.

ančire duva 
šios dienos grožio galionas 

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

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

Shampoo & HAIRCUTTING $3.95 
Styleset $3.95 from only

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

Marie Ames nnt s,->
SOFT VELVET Frosting $17.50

Perm not $30 cup
$12.95 or

not $17.50 cap

Sale of Beauty$9.95
Special — the f amous 
Nutra Perm compkte 
with cut.Permanent Eyelashes, individually applied, $15 

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

No rullers. no pincuris, ever againj
Jeigu jūs dar nebandėte mūsų saliono, jūs pra-. 

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

Yra kuklus 30 c. papildomas mokestis 
visai sumai.

PenkUvjenį ir šeštadieni
EAST

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

663-6346
• Severance Center, 

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

Lake Shore Blvd.

Turint prieš akis sovietų 
žvejybos praktiką, neki- 
taip elgsis Maskva, kada 
Baltijos jūros podugnyje 
bus atrasti naftos kluodai. 
K a p i talistinės valstybės, 
gal būt tarp tokių ir JAV, 
parūpins Maskvai moder
niškiausių platformų, per 
kurias daromi giluminiai 
gręžiniai jūros dugne. Bal
tijos jūra, gintaro ir žuvies 
tiekėja, taps „juodojo auk
so’’ šaltiniu. Ir Mažeikių 
naftos rafinerija, kuri da
bar teršia gamtos aplinką, 
perdirbdama iš Sibiro toly
bių naftatiekiais gaunamą 
naftą, ims perdirbinėti čia 
pat, po ranka, iš Baltijos 
jūros padugnio pumpuoja
mą naftą. Gal būt visa Lie
tuvėlė pavirs didžiule rafi
nerija, pilku, baisiu gamto
vaizdžiu, kokiu pavirto ka-

laiminga žvaigžde nauju Ohio Instant Lottery, 
Lucky Stars! Jūs galite laimėti virš $10,000 
greitai. Didžiausias laimėjimas $1,000 į savaitę 
visam gyvenimui.

Jūsų pralaimėti bilietai gali padaryti jus 
laimėtoju Weekly TV Jackpot. Kiekvieną savaitę 
1 00 laimėtojų gaus laimėjimus, įskaitant mašinas 
grynais pinigais, TV ir virtuvės reikmenys.

Įsigykite sau Lucky 
Stars. Naujos Ohio 
Instant Lottery.

By lavv, 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 #233-P.

Incl. cut
UfliPcrm $16.99

The great new vvave 
that’s pre-programed 
for beautiful results 
every time $30.00 at 
most salons.

50 centų daugiau.
WEST

• Opposite Southland, 
845-3400

• Opposite Westgate, 
333-6646

• Parmatown, 
884-6300

• Sheffield Center 
Lorain 233-7211 
233-8020 
Elyria 324-5742

NESVARBU PO KOKIA 
ŽVAIGŽDE GIMĖTE, 

LOŠKITE NAUJA

daise pasakiško grožio kau- 
kaziškojo Baku apylinkės, 
primenančios dabar šiur
pius Mėnulio smiltynų dyk- 
laukiūs ?

Toks yra Lietuvos ryšys 
su eventualiu naftos laukų 
atradimu Baltijos jūros gel
mėse.

Maskva nuolatos skelbia, 
kad Baltijos jūra yra „tai
kos jūra”. Esą, modernus 
a p s i g i nklavimas padarė 
Baltijos jūrą nereikšmingą, 
esą, tai uždaras ežeras, kurį 
aprūpina vandeniu krantų 
upės; vanduo čia nesūrus; 
paplūdimiai skirti turizmui.

Taip buvo prieš karą, ka
da Baltijos jūra ekonomiš
kai ir taikingai jungė ke
lias laisvas valstybes. Da
bar, remiantis spaudos tvir
tinimais, Liepoja yra sovie
tinio karo laivyno baze. Ne 
kur kitur, kaip tik tame ta
riamajame „taikos jūros” 
uoste nuolatos budi pareng
ty šeši povandeniniai laivai. 
Tie laivai ginkluoti viduti
nio atstumo branduolinėmis 
raketomis (medium-range 
nuclear missles).

OHIO INSTANT 
LOTERIJA.

Tai reiškia, kad „sovieti
nės taikos jūroje’’ yra ato
minių ginklų arsenalas. Tai, 
taipogi, reiškia, kad even
tualaus karo atvejyje, į Pa
baltijį bus nukreiptos ato
mines sovietinių priešinin
kų bombos. Karo strategi
jos įstatymai tvirtina: veik
smas tolygus atoveiksmiui 
— tankas prieš tanką, lėk
tuvas prieš lėktuvą, atomo 
ginklas prieš atomo gink
lą ...

Tradicinio kariavimo bu
do požiūriu Maskva turi 
daugiau patogumų, kaip 
kad jos eventualūs oponen
tai. Baltijos jūros krantai 
Vakarų Vokietijoje teikia 
neribotas invazijų galimy
bes. Ir kaip tik invazijų 
grasmės dingstimi Maskva 
operuoja derybose. Esą Lie
tuvos pakraštys atviras am
fibinei atakai, čia sąmo
ningai išleidžiama iš akių, 
kad Sovietinei armadai pa
ranku pulti Vakarų Vokie
tijos pakraštį, tuo tarpu so
vietiniam priešininkui ata
kuoti žemą Lietuvos kran
tą neįmanoma. Reikia pra- 

sivežti pro sovietinių sate
litų, Rytų Vokietijos ir Len
kijos užtvaras, pro Kalinin
grado (Karaliaučiaus) mili- 
tarinę zoną. Juk ataka prieš 
Sovietinę imperiją Baltijos 
jūros sferoje tereikš spąs
tus puolančiam.

Ignoruodami šią strategi
nę tiesą, Sovietai stengiasi 
propagandiškai išreklamuo
tą „taikos jūrą’’ paversti 
savo karine citadele. Liepo
jos uostas, aišku, nėra vie
nintelis, kur submarinuose 
ilsisi atominės raketos. Lan
kę Klaipėdos miestą turis
tai parveža žinių, kad uos
te yra slapti sektoriai, kad 
atitinkamo dydžio kariniai 
laivai nuolatos raižo Klai
pėdos uosto vandenis.

Ką bekalbėti apie kitus 
Baltijos jūros uostus, kurie 
yra SSSR krante! Kronšta- 
tas visad buvo laikomas ru
sų imperijos jūriniu fortu. 
O kur dar stipriai ginkluo
tos okupuotos Estijos sa
los? Lenkų uostai ir Rytų 
Vokietijos uostai yra Var
šuvos pakto kontrolėje.

(Bus daugiau)
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Aurelija BalašaitienėII'
Taip skelbia ir ją propa

guoja domininkonas kun. 
dr. Vytautas Tomas žiūrai
tis, savo gyvenimo pavyz
džiu ir savo Įdomių pamoks
lų turiniu vertindamas tau
tiškumą kaip būtiną inte
gralinės asmenybės aspek
tą. Integralinės asmenybės 
perspektyvoje, pagal kun. 
žiūraitį, asmenybė yra su
brendusio žmogaus požy
mis. Kuriant asmenybę, gė
ris yra jos pagrindas. Blo
gis yra reikiamo gėrio sto
ka (karvė neturi sparnų, 
bet tai nėra blogis; jei ji 
neturėtų ragų, tai jau būtų 
būtino gėrio trūkumas). 
Lietuviškumas yra pilnuti
nės lietuviškos asmenybės 
būtinas gėris. Jį paneigti 
reiškia paneigti savo šak
nis. ”Būkim kaip tos rožės, 
pasodintos į dirvą. Visvien, 
kur pasodinsi rožę, ji visa
da išaugs rože, nepaisant 
žemyno nei valstybės ribų. 
Aukime Amerikos žemėje, 
kaip tos rožės, imdami iš 
jos visa, kas yra geriausia. 
Dirvoje reikia augti, bet ne 
ją į save traukti”, savo te
mą vystė kun. žiūraitis, pa
tenkindamas mano prašy
mą panagrinėti tautiškumo 
problemą.

Pavaduodamas atostogau
jantį šv. Jurgio parapijos

What 
have you 
done to 
make your 
dreams 
come 
true?

t ight years ago, E ileen Donich, 
mother of two, stopped saying, 
“The next time I live, l'll become 
a dentist," and began vvorking 
tovvard her lifetime dream.

She enrolled in classes at 
Cuyahoga Community College's 
Brush High School satellite
center. Two A's later, she had the confidence not only to 
pursue her associate degree, būt go on to dental school.

Dr. Donich, who will open a private practice in Univer
sity Heights this summer, is not an unusual success story 
at CCC. If you have a dream vvaiting to become a reality, 
consider the opportunity to get a no-nonsense education 
geared to today's lifestyle. Put education into your sum
mer by taking advantage of day or evening classes, at low 
cost, at CCC's three convenient campuses.

Classes start June 26. In-person registration is June 21.

Contact the admissions office at the CCC campus 
nearest you for more information: 
EASTERN, Warrensville Twp., 464-3535; 
METROPOLITAN, Downtown Cleveland, 241-5365; 
VVESTERN, Parma, 845-4000.

Cuyahoga 
Community 
College

A real education. 
For the real world.

yra dorybė
kleboną kun. Ivanauską, 
kun. žiūraitis, besisvečiuo
damas Clevelande, maloniai 
sutiko apie save plačiau pa
sisakyti. Klausydama jo 
vaikystės nuotykių, dide
liais šuoliais prabėgant jo 
gyvenimo įdomiuosius mo
mentus, bandant bent bran
duolyje suvokti jo filosofi
nio mąsto pagrindus, buvau 
pamiršusi savo pokalbio už
davinį ir savo apsilankymo 
tikslą, būtent, paruošti 
straipsnį Dirvos skaityto
jams.

Kun. Vytautas Tomas 
Žiūraitis, kilęs iš Raseinių 
apylinkės, gimęs pasiturin
čio ūkininko gausioje šei
moje, pasakoja savo vaikys
tės nuotykius su gyvu, už
krečiančiu humoru. Per vie
nas Kūčias prieš daugelį 
metų tėviškėje, kai jis bu
vo dar mažytis berniukas, 
pavalgius vakarienę, nepa
stebėtas namiškių, jis susi
rado jaukią vietą pastalėje 
ir giliai įmigo, paslėptas il
gos, žemę siekiančios stal
tiesės. Pagaliau visi pasi
gedo mažojo Vytuko ir ėmė 
jo ieškoti net lauko pusny
se ... Kiek vėliau, jau bū
damas apie septynerių me
tų amžiaus, su motina iške
liavo į naktines Velykų pa
maldas vidurnaktyje. Moti

nai besimeldžiant, jam pa
sidarė nuobodus vargonų 
gaudimas, žvakių šviesa,. 
minios užimąs, Kristaus 
karsto įspūdinga dekoracija 
jame sukėlė smalsumą. Mo
tinos nepastebėtas, jis nu
tarė "pasižvalgyti”. Keliau
damas pro sausakimšą baž
nyčią, jis pasiekė nežinia į 
kur vedančius laiptus. Pa
kilęs laiptais jis staiga at
sidūrė sakykloje. Minia iš 
aukšto matomų jį išgąsdi
no. Nežinodamas, ką daryti 
ir kur eiti, suradęs sakyk
los pasienyje patogų suo
liuką, busimasis dominin
konas saldžiai ir giliai įmi
go, kol klebono ranka jį pri
kėlė iš miego su klausimu 
”Gal dabar jau man čia už- 
leisi vietą?” Anot kun. žiū
raičio, tai buvęs jo debiu
tas sakykloje.

Įšventintas į kunigus 
1939 metais Raseiniuose, 
jis ilgą eilę metų praleido 
studijuodamas užsienyje te
ologijos ir filosofijos moks
lus, 1954 metais įsigydamas 
filosofijos daktaratą Salz- 
burgo universitete. Būda
mas tomizmo filosofinės 
krypties atstovas, kun. žiū
raitis visą savo atliekamą 
laisvalaikį pašvenčia moks
linės analizės darbui, ypa
tingą dėmesį skirdamas 
kultūros filosofijai. Evoliu
cijos srityje, sekdamas nau
jausias pakraipas, derinda
mas tomistinę filosofiją su 
moderniąja, jis bando sprę
sti, kaip dabartinė pažanga 
evoilucinio transformizmo 
klausimais yra priimtina 
biologiniu, filosofiniu ir teo
loginiu atžvilgiu. Toje sri
tyje jis dirbąs jau virš 15 
metų. Jo studija lietuvių

Tėv. dr. T. Žiūraitis, O. P.

kalba buvo atspausdintos 
Darbininke, o ”Evoliucinio 
madingumo įvairovės” vo
kiečių kalba. Jis bendradar
biauja plačioje lietuviškoje 
spaudoje ir savo straips
niais reiškiasi anglų kalba 
"The Marian”, ”The Chal- 
lenger” ir kt. žurnaluose. 
Visada aktyvus kultūrinio 
gyvenimo srityse, jis daly
vavo ateitininkų ir skautų 
veikloje ir 22 metus buvo 
laisvai samdomu svečiu kal
bėtoju Amerikos Balso pro
gramoje.

Šiuo metu kun. žiūraitis 
gyvena Washingtono Domi
ninkonų vienuolyne. Nuo 
1962 metų šv. Juozapo pro
vincijolas, paskyrė jį Ame
rikos ir Kanados lietuvių 
misijų ir rekolekcijų tarny
bai. Būdamas Washingtone, 
jis eina eilę įdomių pareigų. 
Pentagone jis pavaduoja 
nuolatinį Pentagono kape
lioną. Pentagono milžiniš
kas pastatas, kurio pavadi
nimas kilo iš jo originalios 
penkiakampės formos, eg
zistuoja kaip atskiras mies
tas. Jame esanti auditorija 
talpina iki 30,000 žmonių. 
Į paprastom dienom atna
šaujamas Mišias tarp 12 ir 
1 vai. po pietų lankosi apie 
70-80 įvairaus rango kariš
kių, nuo generolų ir pulki
ninkų iki kariškio teisėmis 
Pentagone tarnaujančių in
žinierių. Sekmadieniais pa
maldose dalyvauja 700-800 
katalikų. Pamokslai yra už
rašomi į magnetofono juos
tas ir nežymiai cenzūruoja
mi, tačiau nedaromos jokios 
pastabos nei pasiūlymai. Už 
kelis savo pamokslus kun. 
žiūraitis yra gavęs padėkas 
raštu, o jo pamokslas tema 
”Kas yra šventumas” buvo 
multiplikuotas ir išsiunti
nėtas visiems kariniams da
liniams. Tame pamoksle jis 
pabrėžė Amerikos kario au
ką okupuojant svetimą 
kraštą su tikslu jį atstaty

ti, kai tuo tarpu sovietų pa
grindinis uždavinys yra žu
dyti ir griauti. Jis savo vie
name pamoksle kritikavo 
"nelaimėj imo politiką” tvir
tindamas, kad civilinė val
džia neleidžianti laimėti ka
ro. Ir už tą pamokslą kun. 
žiūraitis yra gavęs padėkų 
iš aukšto rango kariškių.

Šalia to, jis laiko Mišias 
ir atlieka kitus religinius 
patarnavimus McNaire apy
linkėje, kuri yra Pentagono 
karių šeimų rezidencinis ra
jonas. Pamaldos vyksta 
sekmadieniais ir kasdieną. 
Kun. žiūraitis taip pat pa
vaduoja atostogoms ilges
niam laikui išvykstantį Wa- 
shingtono Veteranų ligoni
nės kapelioną. Tarp tų tar
nybų, lietuviškų parapijų 
reikalų ir savo mokslinių 
studijų, kun. žiūraitis veda 
įdomų, turiningą ir vaisin
gą gyvenimą.

Būdamas ištikimu Domi
ninkonų ordino nariu, pasi
šventusiu Dievo ir žmogaus 
tarnybai kunigu, jis vistik 
kiekvienos asmenybės pa
grindu laiko tautiškumą. 
"Lietuviškumas yra mūsų 
kilmė ir mūšų pagrindas. 
Mes esame natūrali tauta, 
kilusi iš bendruomenės 
branduolio, ne valstybinė 
tauta, kaip pav. Amerika. 
Mes išvystėm savo kalbą, 
papročius. Mes ir savo mąs
tyme esame natūrali tauta. 
Gimtoji kalba akcentu iš
duoda tautos charakterį”.

Kalbėdamas apie savo pa
mokslus, kun. žiūraitis pri
pažįsta, kad gero pamokslo 
sukūrimas reikalingas daug 
gilaus pasiruošimo. "Pa
mokslai yra kūryba. Aš 
bandau supinti religinius ir 
tautinius motyvus ... šven
tosios Dvasios nusileidimo 
momentu apaštalai prakal
bėjo visomis kalbomis, tuo 
pabrėžiant, kad yra daug 
skirtingų tautų. Tėvynės 

(Nukelta į 10 psl.)
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Clevelande...
(Atkeltais 9 psl.) 

meilė ir tautiškumas yra 
neatskiriami elementai, o ir 
mūsų religiniame gyvenime 
esame sukūrę nepaprasto 
grožio grynai lietuviškų 
tradicijų, kaip rarotai, įvai
rios giesmės ir t.t.”

Prabėgo vakaras, kaip 
kelios minutės. Vis dar man 
ausyse skamba jo žodžiai 
„Tautiškumas yra dorybė”. 
Negaliu nepastebėti, kad 
kun. žiūraitis yra vienas iš 
nedaugelio mūsų intelek- 
tualų-mąstytojų dvasiškių, 
kuriems kunigo ar vienuo
lio drabužis netrukdo būti 
lietuviais iš esmės. Tas dra
bužis nepadaro jo tarptau
tiniu pasaulio katalikų ben
druomenės nariu, pripuola- • 
mai kalbančiu lietuviškai. 
Tautos sąvoka jam stovi 
šalia Dievo, nes, jo suprati
mu, Dievas žemei skyrė 
tautas ir jų gyvenimą lai
mino jų pačių dvasioje, kul
tūroje ir kūryboje.

• 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. Tek: 531-6720.

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

• Lietuvių klube penkta
dienio ir šeštadienio vaka
rais muzikantas groja pra
moginę muziką ir dainuoja 
populiarias dainas.
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Į 1978 METU DIRVOS NOVELĖS I 
KONKURSAS

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

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1978 metų Ę 
birželio 15 d.

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- š 
mi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant š 
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su š 
autoriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono nume- B 
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.

Mecenatas — SIMAS KAŠELTONTS.

"Draugo” romano konkurso laimėtojas rašytojas Anatolijus 
Kairys, autografuoja premijuotą knygą ”Po damoklo kardu . 
Šiame romane A. Kairys vaizduoja labai aktualią lietuvių ir 
žydų santykių raidą. G. Janulos nuotr.

i
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GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. 
oficialiai praneša savo gausiems klijentams, 
MUITU APMOKĖTŲ DOVANINIŲ SIUNTINIŲ 

giminėms Lietuvoje ir USSR tęsiama toliau kaip buvo per 
pastaruosius 45 metus.
KIEKVIENAS SIUNTINYS APDRAUSTAS. 
GAVĖJAI NIEKO NEMOKA.

SIUNČIANT DOVANAS-SIUNTIN1US savo 
giminėms, yra geriausias kelias suteikti jiems 

džiaugsmo.
Siuntiniai priimami šiose įstaigose ir skyriuose:

Globė Parcel Service, Ine.
723 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106 

Tel.: [215J-925-3455 
NEW YORK CENTRAL OFFICE:

212 Fifth Avė. Room 709 
NEW YORK, N. Y. 10010 

Tel.: (212) 685-4537

Atidaryta kasdieną nuo 9 A. M. iki 5:00 P. M.
10 A. M. — 2 P. M.

š. M. BIRŽELIO MĖN. Iš SPAUDOS IŠEINA
monografijaGENEROLAS

POVILAS PLECHAVIČIUS
Knyga 300 psl., gausiai iliustruota, kietais viršeliais 

su aplanku.Kaina — $9.00.
Užsakymus siųsti: KARYS

341 Highland Blvd.
Brooklvn, N. Y. 11207

WANTED AT ONCE JOURNEYMEN 
OR 1ST CLASS

TOOL AND DIE MAKERS
For building and repair of small di<"» 
mušt have job shop experienc.e and h<> 
able to sėt up work from blue print s 
and close tolerance.

HOLY SPRING DIVISION
400 Elm Street

Holly, Michigan 48142
313-634-8281

(16-25)

WANTED JOURNEYMEN 
OR <ST CLASS SKILLED 

DIEMAKERS
Mušt be able to sėt up vvolk fn. 
blue print & close tolerance, and 

DIE REPAIRMEN
Mušt be exper»enced on progressiv: 
dies. Excellent wages and all ccni'- 
pany paid benefits.

GRANT INDUSTRIES 
33415 Groesbeck 

Frasier, Mich. 48024 
3 13-293-720)

(19-24)

šeštadieniais:

WANTED
DIE SETTERS

1ST & 2ND SHIFTS
Experienced Die Setter needed by 
established Atlanta Mfgr, top pay, 
paid vacation, holidays, life insurance. 
hospitalization, free parking. Apply 
or write Personnel Director, ATLAN
TA STOVE WORKS. 112 KROG ST.. 
N.E.. ATLANTA, GA. 30307. (40-0 
524-0881. (22-31)

WANTED AT ONCE IST CLASS 
SKILLED

BURNERS 
FITTERS 

WELDERS 
For steel plate weldments, experienced 
only. Hourly rate plūs overtime, day 
shift, paid hospitalization, insurance 
and profit sharing benefits.

LOVEMAN STEEL CORP. 
S455 PERKINS RD. 

BEDFORD HTS., OHIO 44146 
216-232-6200. EXT. 18 

(22-31)

Lietuvių grožio salionas 
SILVER ŠHEAR — Hair 
Fashion, 687 Easfr 185 St.. 
Cleveland, Ohio 44119, tel.: 
4S6-4240.

OPPORTUNITY FOR EXPERIENCED 
ALL AROUND MACHINE 

SHOP SUPERVISOR
To yvork 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 involve super- 
vision of several employees, mušt be 
able to schedule work flow, figure 
costs as well as hands-on exp. Excel- 
lent opportunity to join a growing 
company. Good salary and benefits. 
Call collect 214-255-2122.

(13-29)

JEWELLERY DIE & HUB 
CUTTERS 

ManufactuTer of emblematic iewellery 
has positions open for the following 
skilled tradespersons:

MASTER CUTTER (LEADER) 
DIE SINKER & ENG.RAVER 

TOOL MAKER
Mušt be willing to relocate to 

W1NDSOR, ONTAR1O.
Send complete resume including work 

experience to:
NORTH STAR EMBLEMATIC

P. O. BOX 7156 
VVINDSOR, ONTARIO N9C 3ZI 

(23-24)

BALTTMORE, MD. 21224 
3206 Eastern Avenue
(301)—DI2-2374
CHICAGO, ILL. 60622
2242 West Chicago Avenue 
(312)—235-7788
CHICAGO, ILL. 60632 
4065 Archer Avenue
(312) —YA7-5980
CLEVELAND, OHIO 44109 
3491 West 25 St.
(216)—741-8082
DETROIT, MICH. 48210 
6720 Michigan Avenue
(313) —894-5350
ELIZABETH, N. JI 07201
956 A Elizabeth Avenue 
(201)—354-7608
H AMTRAMCK, MICH. 48212 
11415 Jos Campau Avenue 
(313)—365-6350
LOS ANGELES, CAL. 90026 
2841 Sunset Blvd.
(213)—413-0177
MINNEAPOLIS, MINN. 55418
2422 Centrai Avenue N. E. 
(612)—788-2545
NEW BRITAIN, CONN. 06052
97 Shuttie Meadow Avenue 
(203)—224-0829
NEWYORK, N. Y. 10003
101 First Avenue
(212)-OR4-3930

CLEVELAND, OHIO 44134 
5432 Statė Rd.
(216)—749-3033 
PHILADELPHIA, PA. 19123 
1013 N. MarshaU Str.
(215)—925-8878 
ROCHESTER, N. Y. 14621 
681—683 Hudson Avenue
(716)—544-2151
SAN FRANCISCO, CAL. 94122 
1236 Ninth Avenue
(415)—564-7981 
SEATTLE, WASH. 98125 
115516th Place N. E.
(206)—EM3-5556
SOUTH RIVER, N. J. 08882
168 Whitehead Avenue 
(201)—257-2113
VINELAND, N. J. 08360 
Parish Hali, WestLandis Avė.
(609)—696-9796
VVORCESTER, MASS. 01605 
82 Harrison Str.
(617)—798-3347 
BROOKLYN, N. Y. 11222
661 Manhattan Avė.
212-389-6747

WHEAT RIDGE, COLO. 80033 
4330 Quay Str.
(303)-422-4330
SYRACUSE, N; Y. 13204 
318 S. Wilbur Avenue 
(315-476-6958

TRENTON, N. J. 08610
Ukrainian National House
477 Jeremiah Avė. 
(609) 392-2455

REIKALAUKITE MŪSŲ NAUJO MUITŲ SĄRAŠO

KELSEY-HAYES 
CANADA LTD.

KELSEY-HAYES CANADA LIMITED
Requ)res the Followlng 

SKILLED TRADES: 
MILLVVRIGHTS 

PRECISION GRINDERS
The AMLLVVRIGHTS are requlred to malntaln and 
fabrlcate plant production equipment related to the 
trade, a knowledge of hydraulies and pneumaties ls 
essential
PRECISION GRINDERS are requlred to sėt up and 
operate various types of Precislon Grinding Machines 
and their related equipment and attachments to grlnd 
tools dies and machine parts as required to maintaln and 
rebuild production 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 benefit package 
and an excellent hourly rate.
Please apply to:

Manager Industrlal Relatlons
KELSEY-HAYES CANADA LIMITED

309 Edis St. East
Wlndsor, Ont. N9A 2H1 (21-24)
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

CLEVELANDO 
PARENGIMŲ 

KALENDORIUS

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

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

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ 
NUOŠIMTI

c.

• Juozas Vasis-Vasiliaus- 
kas baigė Cleveland Statė 
Universitetą, gaudamas ba
kalauro diplomą iš ”busi- 
ness administration”. Tai 
jau trečia atžala Antano ir 
Onos Vasiliauskų, baigia 
aukštąjį mokslą.

Juozui linkime sėkmės 
gyvenime.

• Clevelando St. Joseph 
High School baigė ir gavo 
diplomus birželio 3 d. se
kantys lietuvių kilmės jau
nuoliai : B. Brazis, D. Kazė
nas, T. Kijauskas, E. Kižys, 
T. Šukys, A. Sušinskas.

Ši berniukų gimnazija 
šiais metais išleido netoli 
trijų šimtų abiturientų. Mo
kyklos vedėjas yra J. E. Ši
monis.

KĘSTUTIS GAIDžIŪNAS
Statė Farm namų, aparta
mentų ir automobilių drau
dimas. Įstaigos telefonas — 
292-3605. (23-26)

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nationw<de is on your nde

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

• LIEPOS 9 D. Pensininkų 
klubo gegužinė.

• LIEPOS 16 D. Clevelando 
Balfo skyriaus gegužinė.

• LJEPOS 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.

• Rugsėjo 9 D. koncertas. 
Rengia Clevelando birutietės.

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

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

• SPALIO 7 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”

UŽ SANTAUPŲ<-

incsi’«s’S l .000
0/2/0 12 mėnesiu

Įnešti* $1.(100
18 mėnesiams

PAŽYMĖJIMUS
fy/ !nešus SI,000 

^^^į/0 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 (o1/ ).

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖUž Įnašus mokame

Įdedi kiek nori, išimi kada nori.Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvieną dieną ir išmokamas du kartus metuose.SANTAUPŲ SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI §40,000.
MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS 

PASKOLAS NAMŲ PIRKIMUI.

Superior Avino/
AND LOAN ASSOCIATION

ATIDARYTA sEATADlE\lAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS. ~

MAIN OFFICE ĘSĮE
798 East l$5th Street ... —

481-*552
6712 Superior Avė. 13515 Euclid Avė. 14406 Cedar Avė.

431-2497 681-8100 381-4280
. 32S00 Center Ridge Road

779-5915

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

• GRUODŽIO 2-3D. Rimo 
Laniausko Meno paroda Lie
tuvių Namuose. Ruošia Korp! 
Giedra.

• GRUODŽIO 3 D. Dirvos 
koncertas.’

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

THE SCHOOL SISTERS 
OF ST. FRANCIS

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

For information contact: 
Mother Superior 

Sancta Maria Convent 
Panhandle, Texas 79068 

(17-24)

IŠNUOMOJAMAS KAM
BARYS su baldais vienam 
vyrui. Galima naudotis vir
tuve. Skambinti: 486-1336.

(23-24)

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

LATVIAN ROOFING
Telefonas (216) 521-2182

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

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

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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

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

JAUKIOJE NUOTAIKOJE IR ELEGANTIŠKOJE 
APLINKOJE GALITE PRALEISTI 

penktadienio ir šeštadienio vakarus
GINTARO VALGYKLOJE.

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

kokteiliai ir muzika.
SEKMADIENIAIS

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

BILIŪNIENĖ.
LIETUVIŲ KLUBAS ir GINTARO VALGYKLA atida

ryti kiekvieną dieną nuo 11 vai. ryto.
LIETUVIŲ NAMŲ salė ir kambariai nuomojami įvairiems 
renginiams. Paruošiami užkandžiai, pietūs, vakarienės 

privatiems pobūviams, šermenims, krikštynoms, 
vestuvėms.

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

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

TURRET LATHE
Mušt be experienced.

Able to setup and operate. 
Days — hourly rate. 

Excellent fringe benefits.

MCM
1432 East 47th Street 

Cleveland, Ohio 
216-881-1280

MACHINIST
Mušt be experienced.

Able to setup and operate. 
Days — hourly rate. 

Excellent fringe benefits.

MCM
1432 East 47th Street 

Cleveland, Ohio 
' 216-881-1280

TOOL & DIEMAKERS 
TOOL & DIE REPAIRMAN 

MACHINIST
Excellent opportunity for experienced 
individuals. Pleasant vvorking condi
tions and interesting responsibilities. 
Employee orentated company with ex- 
cellent fringe benefits and recrea- 
tional program. Metai stamping exp. 
preferred būt not absolutely neces- 
sary. Good tool and dies experience 
a mušt. For personai confidential in- 
tervievy call Personnel Department.
CUYAHOGA STAMPING 

COMPANY 
216-283-1700

An Equal Opportunity Employer 
(22-28)



DIRVA
NAUJA DAKTARĖ

Rasa šilėnaitė, kurios tė
veliai gyvena Erie, Pa. bir
želio 3 d. baigė Medical Col- 
lege of Pennsylvania ir ga
vo gydytojos diplomą. Rezi
dencijos pradžia chirurgijo
je atliks Loyola universite
te Chicagoje.

Prieš tai lankysis 2 sa
vaites Europoje.

Linkime naujai akademi- 
kei sėkmės.

DR. MYKOLUI DEVENIUI

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Chicagos Skyrius

A. A.

mirus, Jo žmonai ALENAI, dukrai DALIAI,

žentui ALT pirmininkui, dr. KAZIUI BOBE

LIUI ir kitiems šeimos nariams giliausią

užuojautą reiškia

Ona Yčienė
Janutė ir Jokūbas Kregždės

DR. MYKOLUI DEVENIUI 
mirus, jo žmonai ALENAI ir kitiems šeimos 

nariams reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 

kartu liūdime

DR. MYKOLUI DEVENIUI 
mirus, žmonai ALENAI VILEIŠYTEI-DE- 
VENIENEI, dukrai DALIAI, sūnums dr. AL
GIRDUI ir inž. KĘSTUČIUI, žentui dr. KA
ZIUI BOBELIUI, Amerikos Lietuvių Tary
bos pirmininkui, reiškiame nuoširdžią užuo
jautą ir giliai išgyvename liūdesį su jų šei
momis

Amerikos Lietuvių Taryba

užuojautą reiškia

Didžiam Lietuvos patriotui ir varge pa
tekusių šelpėjui

A. A.

Irena Plechavičienė

BOSTON

IZIDORIAUS 
VASYLIŪNO 
KONCERTAS

Community Music Center 
muzikos mokykloje, Bosto-_ 
ne, kurioje Iz. Vasyliūnas 
dirba, gegužės 21 d., pasi
kvietęs talkon tris savo ko
legas pianistus davė sonatų 
vakarą. Programoje buvo 

Beethoveno, Gaidelio ir 
Brahmso sonatos. Kiekvie
nai sonatai smuikininkas Iz. 
Vasyliūnas turėjo skirtingą 
pianistą, kurie visi trys yra 
muzikos mokyklos mokyto
jais.

Koncertas praėjo iškil
mingoje nuotaikoje. Ypač 
didelio įspūdžio klausyto
jams paliko Juliaus Gaidelio 
sonata, kurią vaizdžiai api
būdino Elena Vasyliūnienė, 
pabrėždama, kad kompozi
torius yra išauklėtas Euro
poje, o New England kon
servatorija davė jam ma
gistro laipsni per 9 mėne
sius, besistebėdama jo kom
pozicijos technika. Buvo nu
šviesta moderniosios muzi
kos dvasia ir jos tipingi 
bruožai.

Visi klausytojai buvo 
amerikiečiai.

Izidoriaus Vasyliūno mo
kinių koncertas įvyko ge
gužės 31 d. Dalyvavo 20 mo
kinių, tiek pradedančių, 
kiek ir pažengusių.

• ALIAS Bostono sky
riaus piknikas įvyks birže- 
želio 18 d., sekmadienį, I. ir 
K. Nenortų vasarvietėje 
Cape Gode.

PALM BEACH 1
ĮSPŪDINGAS MOTINOS 

DIENOS MINĖJIMAS
Tą ypatingą mums vi

siems dieną už mirusias ir 
gyvas motinas buvo specia
lios pamaldos šv. Povilo ka
talikų bažnyčioje, Singer 
Island. Kun. Senkaus pritai
kytas pamokslas nuteikė vi
sus šiai dienai.

Po pamaldų metodistų 
bažnyčios svetainėje buvo 
motinos pagerbimo antroji 
dalis, kurią gražiai pravedė 
A. Stepanauskienė.

Pradžioje buvo specialiai 
pagerbtos ir gėlėm apdova
notos a. a. ilgamečio visuo
menės veikėjo našlė Augū- 
nienė ir Kraniauskienė, Pa- 
pievienė, Laučienė ir Boty- 
rienė. Mažos mergytės La- 
ra ir Kristina Bronišaitės 
uždegė žvakę, kaip simbolį 
negęstančios meilės moti
nai, ir padėjo vainiką prie 
Marijos paveikslo. Po susi
kaupimo minutės ir Marija, 
Marija giesmės, už mirusias 
motinas, sekė Ringailės Zo- 
tovienės paskaita, išsamiai 
nusakanti motinos uždavi
nius, įvairias pašalines įta
kas į vaikų auklėjimą ir

Dalis Lietuvos Dukterų draugijos narių suruošusių motinos 
dienos minėjimą. Iš kairės: A. Pilipavičienė, H. Slabokienė, J. 
Šalkauskienė, E. Mikšienė, A. Stepanauskienė ir R. Zotovienė.

padėkos jausmus motinai 
išreiškė poeto B. Brazdžio
nio poezija.

Jaunieji deklamatoriai 
Laura Ginciutė ir Tomas 
Valadka gražiai padeklama
vo keletą eilėraščių. Pabai
gai buvo prisiminta mūsų 
visų brangi motina Tėvynė 
ir sudainuota Lietuva Bran
gi.

Po minėjimo, vaišės prie 
gėlėm papuoštų stalų buvo 
paruoštos Lietuvos Dukte
rų Draugijos vietinio sky
riaus narių, kurios ir su
ruošė šį gražų motinos pa
gerbimą, vadovaujant pir
mininkei Ringailei Zotovie- 
nei.

Reikia pastebėti, kad kū
rybingos skyriaus narės, 
neperseniausiai įsteigusios 
šį skyrių, sukūrė narėms iš
kilmingą rūbą, su intencija 
dėvėti jį tik specialiomis 
progomis. Tai gelsvo lino il
gos suknios, pagražintos 
tulpių raštais.

„Motinos Diena praėjo, 
kaip graži pasaka Juno 
Beach ir Apylinkių Lietu
vos Dukterų suruoštame 
minėjime”, pareiškė ilga
metė šios apylinkės gyven
toja — motina. Taip ... tai 
tikra tiesa. (s)

IMMEDIATE OPENINGS
JOURNEYMEN 

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

Openings are for eigth (8) hrs. shift. 
Mušt have a journeynians card. Pros- 
pects for consistent fui! time work 
are excellent. Tvvelve (121 paid holi 
days annually, Superior f ringe bene- 
fits and insurances. Effective 5-1-78 
starting wage is $7.78 per hour with 
automatic increase to $7.98 in 30 
days.

APPLY IN PERSON AT: 
ANDERSON-BOLLING MFG. 

E. SAVIDGE ST.
SPR1NG LAKE. M1CH1GAN 49456 

Phone: 616-842-8220
Aa Eąuai Opportunity Employer 

(21-25)

WANTED
IMMENDIATELY 
BORING MILL 
OPERATORS

Superior Benefits
TOP WAGES
EXCELLENT

WORKING COND1T1ONS

DEMCO
411 S. Fort 

Detroit, Michigan 48217 
(16-25)

A New Sheet 
Metai Fabrication 

Plaat Opening 
In Northern Suburb 

WANTED EXPER1ENCED 
Sheet Metai Man 

Precision Machinist 
Applicants mušt have leadership at>i- 
lity and desire. Foreman or Shop Su- 
perintendent position. Also needed 
other PRODUCTION 1-lELP.

Call G. DIK1N or D. HALLER
7 a. m.-5 :3 0 p. m. 
(313) 296-0710

(23-25.

MACHINISTS
IMMEDIATE OPENINGS 
8 TURRET LATRE 
1ST AND 2ND SHIFTS

3 HORIZONTAL BORING MILL
2ND SHIFT

2 HONE OPERATOR
IST AND 2ND SHIFTS

1 O.D. GRINDER OPERATOR
2ND SHIFT

APPLY IN PERSON 8 TO 3 P. M.
REY-BUCKEYE COMPANY

7500 ASSOCIATE AVĖ.
(Off Ridge Rd.) 

BROOKLYN. OHIO 44144 
An Eaual Opportunitv Emnlover 

(24-27)

THHE FOLLOW1NG Openings for 
Apprentices and experienced person- 
nel exist in the Brighton, Pinckney 
recreational area. L.uthe - shaper 
hands, tool and die makers, fool 
leaders, die setters, machine mani- 
tenance, surface grinder hands. Ap- 
ply or wrile todav: PATTERSON 
LAKE PRODUCTS, 1600 Patterson 
Lake Road, Pinckney, Mich. 48169.

(24-26)
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