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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

TŪKSTANTIS DOLERIU DIRVAI
Kazys Algenis iš savo kukliiį santaupų remia tautine spauda

KINIJOS FAKTORIUS
Gali pagerinti JAV-SSSR santykius

Vytautas Meškauskas

Kinijos diplomatinė ofen
zyva iš pirmo žvilgsnio gali 
pasirodyti kaip paties Dievo 
pagalba Vakarams. Sudėjus 
Kinijos šimtus milijonų gy
ventojų ir jos gausias žalia
vų atsargas su japonų tech
nikiniu pranašumu, gausime 
didelę jėgą, kuri ateityje ga
lėtų dominuoti visą pasaulį. 
Kirtis čia krinta ant žodžių 
‘ateityje’ ir 'galėtų, kurie pri 
klauso nuo daugelio ‘jei’. Kol 
kas, šiandien, sovietai dar su 
daro rimtą grėsmę tiek Kini
jai, tiek ir Vakarų Europai. 
Jei tokios grėsmės nebūtų, 
nebūtumėm susilaukę ir tos 
išganingos ofenzyvos. Už 
tat gali suprasti Vakarų Vo
kietijos ir kitų Europos kraš
tų vyriausybių nenorą jau 
dabar pradėti džiaugtis Kini 
jos ‘atsibudimu’, kuris dar 
nežinia kaip gali pasibaigti, 
nepaisant to, kad žadami mil 
žiniški kiniečių Vakarų tech
nologijos užpirkimai atėjo 
kaip tiktai patogiu metu. 
Mat, kai ‘detentei’ prasidė
jus Sovietija pradėjo dides
nius užpirkimus Vakaruose, 
tų ūkis gyveno pakilimo lai
kotarpį - sovietų užsakymai 
atrodė naudingi, bet nebūti
ni. Dabar, pergyvendami 
ūkinį atoslūgį, Vakarai yra 
daugiau reikalingi prekybos 
su Kinija, negu tada su So
vietija. Iš dalies ir todėl, 
kad ūkinis santykiavimas su 
sovietais jau peržengė savo 
viršūnę ir jo intensyvumas 
pradeda leistis. Visas sovie
tinis blokas yra taip smar
kiai įsiskolinęs, kad turi mo
bilizuoti visus išteklius senų 
skolų padengimui, apie nau
jas nėra ko ir galvoti. Pre
kyba su sovietais nusmuko 
iki tokio primityvaus lygio, 
kad yra galima tik mainais - 
viena prekė už kitą. Tiesa, 
1977 m. V. Vokietijos-Sovie 
tijos prekybos apyvarta pa
siekė 11 bilijonų markiu su
mos, tačiau iš užmačių įkin
kyti vokiečių techniką į Sibi
ro žaliavų išnaudojimą nieko 
neišėjo. Iš to patyrimo rei
kia atsargiai žiūrėti ir į pre
kybos su Kinija perspekty
vas. Kinai dar mažiau kaip 
sovietai gali ką nors pasiūly
ti Vakarams. Tiesa, jie turi 
didelių naftos išteklių, kurie 
ypatingai būtų reikalingi Ja
ponijai, bet naftos produk
cijos išvystymas reikalingas 
ilgesnio laiko tarpo.

Žinia, ne vien ūkiniai inte

resai nulemia. Su sovietais 
skaitomasi ne dėl jų turtin
gumo, bet galingos karo ma
šinos. Vien į ją tikėdama, 
Maskva stengiasi apsupti 
Kiniją iš Pietų. Kas buvo 
garbės svečias per spalio re
voliucijos minėjimą Maskvo
je? O gi Vietnamo kompar
tijos, ir tuo pačiu viso kraš
to, vadas Le Dauan, su ku
riuo lapkričio 3 d. buvo pasi
rašyta ‘draugiškumo’ sutar
tis, pagal kurią vienas kraš
tas turi padėti kitam, kam 
nors jį užpuolus. Tai buvo 
Maskvos atsakymas į Kini
jos-Japonijos panašią sutartį 
tačiau be pagalbos klauzulės,

Faktinai, ta sutartis yra 
senos Maskvos svajonės ap
vainikavimas. Matydama 
Vakarų kolonialinių imperi
jų byrėjimą, ji gavo apetito 
užimti jų vietą. Jos strate
gai seniai svajoje apie sovie
tams prieinamą jūrų kelią iš 
Juodosios jūros uostų per Vi 
duržemio ir Raudonąją jūras, 
Indijos Vandenyną, Vakarų 
Pacifiko pakraščius iki Japo
nijos jūros. Vietname ame
rikiečių puikiai įrengtas 
Cam Ranh Bay uostas tai 
grandinei gražiai praverstų.

Įtakos Vietname siekdami 
sovietai 1965-73 metų laiko
tarpyje investavo mažiau
siai bilijoną rublių. Šalia to, 
jie privertė ‘paaukoti’ Rytų 
Vokietiją 120, Lenkiją -110,

Be žodžių...

Kazys Algenis, paaukojęs Dirvai tūkstanti dolerių 
L. Tamošaičio nuotr.

Vengriją - 80, Bulgariją - 53, 
Čekoslovakiją - 40 ir Rumu
niją - 20 milijonų rublių. Ka
rui baigiantis 1974 ir 1975 
metais sovietai davė dar pu
sę bilijono, o penkerių metų 
planui - nuo 1976 iki 1980 m.
- jie pažadėjo 2.5 bilijono. 
Šiuo metu sovietų inžinieriai 
dalyvauja 200 projektų įgy
vendinime. Pastebėtina, 
kad į tas sumas neįeina pa
galba karine medžiaga. Šian
dien Laose rusų kalba jau iš
stūmė prancūzų ir, sakoma, 
sovietai ten montuoja savo 
raketas prieš Kiniją. Čia, 
buvusioje Indokinijoje, lauk
tina ir pirmųjų susidūrimų 
tarp sovietų ir kiniečių per 
‘įgaliotinius’ - vietnamiečius 
ir kambodiečius. Liūčių pe- 
rijodui dabar baigiantis, tam 
ateina patogus laikas.

Bet jei Maskvos žvilgsnis 
dabar nukreiptas į pietry
čius, kaip susiklostys jos san 
tykiai su Vakarais - Vakarų 
Europa ir JAV? Atsakingi 
Washingtono, Bonnos, Lon
dono ir Paryžiaus sluoksniai 
yra nepaprastai santūrūs. Iš 
vienos pusės būsimas pavo
jus iš Kinijos verstų Mask
vą ieškoti tolimesnio atly
džio santykiuose su Vaka
rais, iš kitos - kaip tik tas pa
vojus sovietus verčia užsitik 
rinti mūsų aukščiau minėtą 
pietinį Kinijos apsupimo lan

(Nukelta į 2 psl.)

Dirvą nudžiugino nelauk
ta dovana iš newyorkiečio 
Tautinės Sąjungos nario, vil- 
tininko , Kazio Algenio - 
tūkstanties dolerių čekis.

Kazys Algenis, buvęs Lie
tuvos Užsienių Reikalų mi
nisterijos pareigūnas, nuošir 
dus tautinės spaudos rėmė
jas, siųsdamas čekį rašo: 
‘Siunčiu Vilties Draugijai 
tūkstantį dolerių laikraščio 
Dirvos leidimui remti. Lin
kiu visiems geriausios sėk
mės’.

KAZYS ALGENIS gimė 
1898 metais Utenos apsk., 
kur baigė pradžios mokyklą. 
Tuo metu priartėjus I-jo di
džiojo karo frontui, jaunuo
lius pradėjo siųsti apkasų 
kasti ir tėvas, turėjęs pažįs
tamą Rusijoje, patarė jam 
ten pasitrauk*’. 1918 metais 
grįžęs Kazys tuojau įsijungė 
į Lietuvos atstatymo darbą. 
Buvo išrinktas į Utenos vals
čiaus savivaldybės tarybą. 
Be kitų pareigų jis išdavinė
jo ūkininkams, važiuojan
tiems į malūną pažymėjimus 
kad jie nėra spekuliantai, 
nes kitaip juos sulaikydavo 
kaipo tokius.

1919 m. Kazys Algenis sto 
jo į kariuomenę savanoriu. 
Išbuvęs 2 metus ir 8 mėne
sius grįžo ir pradėjo dirbti 
kariuomenės tarnyboje civi
liu raštvedžiu. Kaune baigė 
suaugusių gimnaziją, o 1935 
metais Vytauto Didžiojo Uni 
versitete teisių-ekonomijos 
fakultetą.

Tada pradėjo dirbti Užsie
nių Reikalų Ministerijoje, vė
liau buvo Lietuvos konsula
to sekretorium Karaliaučiu
je, po to - Klaipėdos konsu
late iki pat vokiečių užėmi
mo. Po to buvo perkeltas į 
Kauną ir čia dirbo iki 1944 m. 
kol antrą kartą bolševikų te
rorui artėjant, gelbėdamas 
savo gyvybę pasiekė Austri
ją, o iš ten pagaliau pasisekė 
pasiekti šį laisvės kraštą.

Ligi šiol jis dalyvavo lietu
vių veikloje, rėmė kitų dar
bus, prenumeravo keletą lie
tuvių laikraščių, jų tarpe ir 
Dirvą, pirko knygas, rasda
mas laiko sekti ir tarptauti
nę politiką.

Dabartiniu laiku Kazys Al 
genis, išėjęs pensijon, neuž
miršta lietuviškos veiklos ir 
iš savo kuklių santaupų pa
skyrė gražias dovanas laik
raščiams paremti, jų tarpe ir 
Dirvą su stambia auka.

Vilties Draugijos valdyba 
ir Dirva nuoširdžiai dėkoja 
Kaziui Algeniui už svarią pa
ramą, kuri yra taip labai rei
kalinga ir svarbi lietuviško 
žodžio išlaikyme. Linkime 
Jam dar daug gražių ir 
džiaugsmingų metų bendro 
ryžto kelyje!

Ši paaukota suma gražiai 
padidina Kazio Algenio įna
šą Vilties Draugijoje. Šir
dingas AČIŪ!
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Nors šachas dar laikosi, Washingtone jau ginčijamasi kas kaltas 

dėl jo kritimo. - Dabartinė Irano režimo sistema yra palyginti 

gerai apsisaugojusi nuo eventualaus karių perversmo ir jie 

---------------- - neturėtų būti neištikimi, bent laikinai.... ------------------

■ laiškai Dirvai
Aną dieną DRAUGO vedamojo autorius b. kv., rašy

damas apie Kinijos-Japonijos paktą ir iš to kilusius ne
malonumus sovietams, nuo savęs dar pridėjo:

"Pavergtųjų tautų žmonės slapta džiaugiasi di
dėjančiais nesutarimais ir puoselėja viltis galimo konflik
to proga atgauti laisvę. Yra žinių, kad komunistinė Ki
nija sustiprins savo propagandą Sovietų pavergtom ne- 
rusiškoma tautoms.”

Rašant šias eilutes atrodė, 
kad šacho kariuomenė baigė 
atstatyti tvarką ir bent kol- 
kas jo režimas dar laikosi. 
Šiame krašte taip įprasta 
laukti nepasisekimų, ypač sa 
vo draugų užsieniuose, kad 
jau kilo visuotinės diskusijos 
kas kaltas dėl paskutinės Ira 
no krizės. Kairieji, žinoma, 
išveda, kad amerikiečiai be 
reikalo brojiavosi su šachu, o 
dešinieji jo nepasisekimo 
priežastis įžiūri Carterio 
žmonių teisių’ politikoje, 
prie kurios taikindamasis ša
chas turėjo atleisti vadeles 
ir susilaukė skaudžių ir 
nuostolingų riaušių.

Paliekant tuos ginčus nuo
šalyje, reikia konstatuoti, 
kad šachas buvo labai paran
kus sąjungininkas Amerikai. 
7isų pirma, jo nereikėjo šelp 
ti, jis pats pirko brangius 
Amerikos ginklus, o antra, 
jo kraštas yra raktinėje pozi 
eijoje. Jo laivynas saugo 
Persijos įlanką, iš kur plau
kia naftos tiekimas Vakarų 
Europai, Japonijai ir iš da
lies (13%) pačiai Amerikai. 
Chaosas Irane apsunkintų 
apsirūpinimą nafta, o pasida 
vimas Sovietų įtakai visai 
pralaužtų pietinę užtvarą, 
leistų Maskvai kontroliuoti 
naftos tiekimą ir duotų jai at 
virą kelią Kinijos apsupimui 
iš Pietų. Tai, ir faktas, kad 
Iranas tiekia naftą Izraeliui, 
verčia amerikiečių tarptauti 
nės padėties analistus, apla
mai imant, pritarti taria
mam Zbignievo Brzezinskio 
pareiškimui paties preziden
to Carterio vardu šachui per 
telefoną, vos tik kilus riau
šėms: ‘Padarykite, ką turite 
padaryti autoriteto ir stabi
lumo atstatymui. Kas tai beKINIJOS FAKTORIUS

(Atkelta iš 1 psl.)
ką, ir už tai galima laukti su
stiprinto spaudimo į Iraną ir 
Pakistaną, ypač jei tam atsi
rastų progos, kaip dabar Ira
ne.

Tokiu būdu, paskutiniuoju 
metu sustiprintos pstangos 
apsaugoti NATO centro fron 
tą per Vokietiją, atrodo, 
praktiškai nebuvo reikalin
gos. Čia kaip tik lauktina 
spaudimo sumažėjimo. Iš to 
išplaukė geresnės perspekty 
vos ir SALT II susitarimui, 
kurio pasirašymą turėtų ly
dėti sustiprinta Maskvos ‘tai 
kos’ofenzyva. Washingtono 
politikai ją sutiks palankiai, 
nes išnaudoti kintančią situa 
ciją savo naudai čia nėra pa
lankių nuotaikų. Amerikie
čiai dabar yra daugiau susi
rūpinę savo pačių ūkinėm ir 
socialinėm problemom negu 
kuo nors kitu už jų sienų. O 
tolimesnėje perspektyvoje 
ir galinga Kinija, pati - ar 
daugiau sąjungoje su Japo
nija, nežada patogaus gyve
nimo.

būtų, mes esame 100% už 
Jus.’ Tos pačios nuomonės 
yra ir Kissingeris, per TV ra 
ginęs padėti šachui, o ne flir
tuoti su jo priešais, privačiai 
pridūręs: ‘Už tai, kas atsiti
ko, ir mes esame iš dalies at
sakingi.’

Negali tačiau sakyti, kad 
tai būtų visuotina amerikie
čių pažiūra. Štai, pvz., ko- 
lumnistas Joseph C. Harsch 
aiškina, kad Washingtono pa 
rama šachui jam tik pakenk
tų, nes leistų jo priešams jį 
vadinti amerikiečių liokaju
mi: ‘Viskas ką šiandien Wa- 
shingtonas iš tikro galėtų 
daryti, yra tik laukti ir tikė
tis, kad šachas ar jo įpėdinis 
kaip nors sugebės atstatyti 
tvarką ir leis Iranui vėl su
klestėti, bet lėtesniu tem
pu.’ Mat Harsch priklauso 
tai mokyklai, kuri sako, kad 
šachas per greitu tempu no
rėjo įvesti Iraną į 20-tąjį am
žių. Jam nepasisekė pasekti

tz, Mūnchen

Turkijos Kernai Pashos pa
vyzdžiu, kuris Turkiją atve
dė į 20-tą šimtmetį. Kema- 
liui pasisekė aplink save su
burti partiją, kuri jam padė
jo, tuo tarpu šachas nesuge
bėjęs įgyti populiarumo net 
vidurinėje miesčionių klasė
je, kurią nepaprastai pratur
tino ir kurios vaikus išsiuntė 
į užsienį, visų pirma į Ame
riką, mokytis. Tie čia dau
giausiai prieš šachą ir de
monstravo. (Viso labo šiame 
krašte yra 38,000 Irano stu
dentų.)

Tas paskutinis faktas ves
tų prie minties, kad monar
chija iš viso yra atgyvenęs 
dalykas ir ką nedarysimos ne 
išgelbėsi. Ar ne taip buvo 
Rusijoje? Gi antra vertus, 
mes matome monarchijas iš
silaikiusias labai kultūringo
se ir demokratiškose Skandi
navijos šalyse, D. Britanijoj- 
je ir net Ispanijoje, kurios 
monarchija jai padėjo iš 
griežtos Franco diktatūros 
beveik be didesnių spazmų 
pavirsti į demokratiją.

Iš to taško žiūrinti, įdo
miausias dabartinio riaušių 
momentas yra Irano libera
linio elemento susidėjimas 
su kraštutiniais atžagarei
viais, kurie norėtų grąžinti 
moteris į haremus, išvaryti 
visus užsieniečius ir paskelb 
ti Islamo respubliką, kurios 
pavyzdys yra ... Libija, val
doma neapskaičiuojamo dik
tatoriaus pulk. Qaddafi, ku
ris, nepaisant viso savo tikė
jimo Alachu, ginklus perkasi 
Sovietijoje. Kas nors pana
šaus Irane nebūtinai turėtų 
būti pavojinga JAV-bėms, 
tačiau pastatytų jas labai ne
patogioje situacijoje. Isla
miška Irano respublika būtų 
labai nusiteikusi prieš Izrae
lį. Ar tik ne tokios perspek
tyvos viliojamas Egipto Sa- 
datas pradėjo griežčiau rei
kalauti patenkinti ne tik pa
ties Egipto interesus, bet ir 
įpareigoti Izraelį būsimoms 
nuolaidoms palestiniečiams

Tai, žinoma, kelia klausimą, kad jei pavergtieji 
SLAPTAI džiaugiasi, iš kur tai b. kv. žino, ir jei žino, 
kodėl jis turi išduoti paslaptį? Iš viso, mėgstantiems pa
galvoti mūsų tikri ar tik įsivaizduojami santykiai su ki
niečių komunistais patiekia nemažą mįslę. Prasidėjus iš
eivių politiniam gyvenimui, viskas buvo aiškiau. Sidzi
kauskas nuvažiavo į Taivvaną, nusifotografavo su čiang- 
Kaišeku, ir beveik įtraukė Tautinę Kiniją į Pavergtųjų 
Tautų Asamblėją. Vėliau Bendruomenė, bandydama iš
plaukti į tarptautinius vandenis, gyrėsi, kad jos ryšinin
kas kontaktavo Kinijos komunistus. Tur būt pagal prin
cipą, kad mūsų priešo priešas yra mūsų draugas. Gal tai 
ir būtų tikra ’realpolitik”, tačiau iki šiol mes savo laiky
seną daugiau rėmėme teisiniais ir moraliniais pagrindais. 
Tauta turi teisę pati spręsti savo likimą, aiškinom mes, 
o po Helsinkio pakto skundžiamės dėl nesiskaitymo su 
žmonių teisėmis. Bet ką bendro, su žmonių teisėmis turi 
Raudonoji Kinija? Ten nė su žiburiu nerasi jokių politi
nių teisių, bet yra dar griežtai apribotas ir intymus gy
venimas. Galima vesti tik sulaukus 24 metų ar dar vėliau 
ir tik visai neseniai buvo leista jauniems žmonėms pasi
rodyti gatvėse susiėmusiems už rankų! Palyginti su tuo, 
Taivvanas yra nepaprastai laisvas kraštas. Jei mes skun
džiamės, kad Vakarai mus išdavė, turėtumėm parausti iš 
gėdos ir dėl savo Taiwano išdavimo. Bet giriantis spau
doje dėl kontaktų su kiniečių komunistais, tai ir į galvą 
neateina. Galima aiškintis, kad moralė iš viso su politika 
nesiderina, bet tuo atveju kyla naujas klausimas: jei mes 
galime viešai kontaktuoti kiniečių komunistus, kodėl to 
imties nedaryti su . . . lietuviais komunistais? vm

ir kitiems arabams? Jau 
vien dėl to Washingtonas la
bai nenorėtų šacho greito 
nuėjimo nuo scenos. ♦♦♦

Pakalbėję kas galėtų atsi
tikti, sustokime prie dabar
ties. Anot paprastai labai 
gerai informuoto Economist, 
šeši generolai ir vienas admi 
rolas, kuriems šachas atida
vė vyriausybę, turėtų būti 
jam lojalūs. Mat, šachas, ku
ris paskutinius 15 metų val
dė kaip absoliutus monar
chas, savo kariuomenę - kaip 
ir civilę administraciją - su
organizavo taip, kad užtik
rintų savo išsilaikymą. Tam 
įvesta dviguba, ar net kai ka 
da triguba kontrolė. Kiek
viena galinti bent ką nuspręs 
ti instancija yra kontroliuo
jama kitos. Laiks nuo laiko 
pravedami ‘valymai’ visados 
primindavo, kad reikia būti 
dėkingiems šachui. Niekam 
nebuvo leidžiama pasidaryti 
per daug svarbiu ar nepa
mainomu, per populiariu, ar 
pagarsėti savo nedorybėm.

Karininkai yra labai gerai ap 
rūpinti, bet komandos struk
tūra yra tokia, kad nėra vie
tos konspiracijai.

Vyresni karininkai yra ly
giai pro-vakarietiški, kaip ir 
pats šachas. Dviejų dienų 
bankų, kinų, viešbučių ir net 
britų ambasados, bet ne ame 
rikiečių, puolimas, atrodo, 
buvo kažkodėl specialiai tole 
ruojamas. Kur valdžia norė
jo, ten ji prie sudeginimo ar 
sunaikinimo neprileido. Nau 
jas ministeris pirmininkas 
generolas Gholam Rėza Az- 
hari, buvo paskirtas su Wa- 
shingtono pritarimu ir turi 
asmeninių bei politinių ryšių 
su JAV. Jis yra baigęs gene
ralinio štabo akademiją Fort 
Leavenworth, Ka. Aplamai 
imant, nauja vyriausybė pri
mena konservatyvią pro - 
amerikonišką Brazilijos ad
ministraciją.

Kol kas rusai dar neturį 
kuo džiaugtis. Jų ambasado
rius Dobrinas užtikrino Vals 
tybės Sekretorių Vance, kad 
Maskva neįžiūri sau jokios 
naudos iš šacho pakeitimo 
chaosu. (Sovietai perka iš 
Irano dujas, kurias iš dalies 
parduoda toliau Austrijai ir 
Vakarų Vokietijai). Jei So
vietų Sąjunga tikėtųsi, kad 
susimaišęs Iranas virstų so
cialistiniu ir pro-rusišku, ji, 
be abejo, džiaugtųsi chaoso 
perspektyvomis - ką reiškia 
trumpi nemalonumai prieš 
tokį didelį grobį. Tačiau - aiš
kina Economist - nėra jokių 
įrodymų, kad sovietai taip 
kalkuliuotų, bet kartu nėra 
įrodymų, kad to sovietai iš 
tikro nesiektų.

Mažai yra žinoma apie jau
nesniųjų karininkų nusiteiki
mą, nors nė vienam jų že
miau pulkininko laipsnio yra 

leidžiama be specialaus leidi
mo kaip nors santykiauti su 
svetimšaliais. Atrodo, kad 
bent kurį laiką kariuomenė 
gali išlaikyti tvarką - karei
viai nelaikomi arti savo kil
mės vietų, tokiu būdu riau
šes malšinant išvengiama ko
kių asmeninių simpatijų.

Karinė valdžia aiškinasi, 
kad esanti tik laikina. Ji suė
mė kai kuriuos buvusius mi- 
nisterius, kurie kaltinami 
pasipelnymu savo naudai. 
Suimtas netgi slaptosios po
licijos SAVAK buvęs virši
ninkas gen. Nassiri. (Ta pro 
ga įdomu pastebėti, kad to 
pirmtakūnas gen. Bahktiar 
buvo likviduotas jo paties or 
ganizacijos be jokio didesnio 
triukšmo.)

Nedaug geriau ir opozici
jos pusėje. Simbolinis jos va 
das Ayatollah Khomeini, 78 
metų, jau 15 metų nėra bu
vęs krašte ir jo šaukimasis 
Islamo respublikos nėra nei 
konkretus nei viliojantis. Ge 
nerolai kol kas neturi kito pa 
sirinkimo kaip būti ištikimi 
šachui, tačiau jei jie ilgainiui 
apsipręs, kad į valdymo pro
cesą visdėlto reikia įtraukti 
ir platesnius Irano sluoks
nius, jie gali įžiūrėti, kad Mo 
hammed Rėza Pahavi jiems 
dagiau kliudo negu padeda.

LIVE IN HOUSEKEEPER — COM- 
PAN1ON FOR ELDERLY LADY - 
FLORIDA JANUARY THRU APRIL. 
BLUE CROSS BENEFITS.
SPEAK ENGLISH (3 13) 
EXT. 74, 9 AM TO 5 PM 
886-7600 EVEN1NCS.

MUŠT 
776-3100, 

OR (313) 
(44-51)

NURSES
RN's, full time (temporary or per- 
manent), 3-11 & 11-7 fehifts. Eagle- 
ville Hospital, a drug & alcohol treat- 
ment center, near Norristown Dif- 
ferent kind of nursing in a campus—- 
likę setting. Prefer psychiatric train- 
ing. Some vveekend work. One free 
meal shift. Excellent fringe benefits. 
Call for apointment 215-539-6000, ext. 
320. AA/EOE-M/F. (44-47)
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TŪKSTANTIS DOLERIŲ 
DIRVAI PAREMTI

Kiekvienas didesnis tiks
las, didelės svarbos darbas, 
reikalauja daug jėgų, dauge
lio susipratusių lietuvių dė
mesio ir paramos. Vienas to
kių išskirtinės reikšmės veik 
snių yra spauda, be kurios 
neįmanomas kultūrinis nei 
politinis darbas. Ji jungia 
lietuvių jėgas didesniam dar 
bui, palaiko lietuvybę sveti
muose kraštuse, skelbia or
ganizacijų atsiekimus, supa
žindina visuomenę su jų nu
veiktais darbais bei ateities 
planais ir nusipelniusiais Lie 
tuvai bei lietuvybei asmeni
mis.

Mūsų spauda neša ypač di
delę atsakomybę dabar, ka
da ji savo tėvynėje yra slopi
nama, pajungta okupanto 
įsakymams ir tarnavimui tik 
Lietuvos pavergėjo norams. 
Todėl išeivijos lietuvių net ir 
prievolė yra savo laisvąją 
spaudą visais galimais bū
dais remti stiprinti ir jos ly
gį kelti.

Lietuviška spauda - tai mū 
sų tautinis veidas, mūsų cha
rakteris. Joje matome savo 
organizacijų veikėjus, jų rū
pesčius ir laimėjimus, daž
nai matome nuolat tų pačių 
veidų nuotraukas, ir kartais 
net kyla mintis, jog tiktai jie 
vieni keli ar keliolika išrink
tųjų neša visą lietuvių poli
tinę ir kultūrinę naštą. Ir ky 
la klausimas - kaip jų pečiai 
visa tai atlaiko?

Tačiau gerai žinome, kad 
pati didžioji spaudos atsako
mybė krenta redaktoriams 
ir leidėjams, ir skaitytojai 
yra jiems didžiai dėkingi, 
nors labai retas pagalvoja, 
kad sunkius ir prasmingus 
darbus nuveikti įmanoma 
tik daugelio rankų ir protų 
dėka, jų visapusiška parama , 
Dažnai pamirštam, kad mū
sų tarpe yra tų kuklių ir ty
lių darbuotojų dauguma, 
spaudos mylėtojų ir nuošir
džių rėmėjų.

Tik prisiminkime ir laik
raščio Dirvos atvejį, kai 
prieš keletą metų ištiko gaiš 
ro nelaimė, sunaikino nuosa
vas patalpas ir nemaža kito
kio visuomenės turto. Lietu 
vos ir patriotinės lietuvių 
spaudos priešai, kokių ir 
išeivijoje netrūksta, džiaugė 
si ir pranašavo, jog tas laik
raštis nebeprisikels. Žino
ma, leidėjams, redaktoriui ir 
visiems Dirvos darbuotojam 
tai buvo didelis rūpestis ir 
laikinas apsunkinimas. Bet 
DIRVOS balsas nenutilo, ne
liko vien tyruose šaukiančiu 

balsu. Į jį atsiliepė tūkstan
čiai skaitytojų, tų tyliųjų lie
tuvių patriotų. Ir tik visų di
džiu rūpesčiu, pastangomis 
ir vieningos paramos dėka, 
DIRVA iš pelenų prisikėlė 
ir, kaip nesenai matėme jos 
puslapiuose, vėl atsistojo 
ant nuosavų kojų - įsigijo 
darbui tinkamus namus, ūžti 
krinančius pagrindą tęstinu
mui.

Šiandien Dirvoje minime 
vieną iš tų tyliųjų lietuviškų 
darbų ir spaudos rėmėjų - 
Kazimierą Algenį iš Wood- 
haven, New York, dabar pa
aukojusi Dirvai tūkstantį do 
lerių ir svariu balsu įsijungu 
sį į Vilties Draugiją.

PARAMA DIRVAI
Atsiliepdami į mūsų pra

šymą. savo auka Dirvą pa
rėmė šie skaitytojai:
V. Domeika, Fairfield .... 7.00
J. Nesavas, Detroit.......... 5.00
LB Paterson, N. J.

apylinkės valdyba .... 10.00 
J. Juozaitis,

N. Palm Beach ...........100.00
A. Hahn-Mikalauskaitė.

Philadelphia ................. 5.00
B. Dirmantienė, Chicago 5.00 
S. Lukoševičius, Chicago 10.00
M. Liauba, Cincinnati .... 10.00
S. H. Kontrimas,

Ccnterville........................ 10.00
T. Jurcys, Palos Hills ... .10.00 
Daytona Beach ir apyl.

Amerikos Liet. Klubas 10.00 
M. Kleinaitis, Gulfport . . 5.00
VI. Blinstrubas, Cleveland 20.00 
V. Stankauskas, Cleveland 5.00 
V. Juodvalkis,

Panorama City.............. 7.00

V. Raulinaitis,
Santa Monica ...............10.00

A. Kavaliūnienė, Chicago 5.00

Kazys Algenis, jaunas studentas, tarp draugų 1925 me
tais Panemunėje prie Kauno. Kairėje tilžietis D. Jago
mastas, kurį vokiečiai sušaudė, drauge su tėvu, karo pra
džioje. Dar matomi klaipėdiečiai - Purvinas, dabar gyve
nąs Amerikoje ir Povilas, miręs Kaune.

A. Statulevičienė, Weston 10.00
K. Dudėnas, Chicago .... 5.00
O. Rinkevičienė, Toronto 2.00
H. Bagdonienė. Chicago .. 5.00 
Dr. J. Bartkus, Chicago 15.00 
J. Černiauskas, Detroit ..10.00 
Dr. K. Pautienis,

Pompano Beach ............10.00
W. Simanas, Rochester .. 20.00 
A. E. Švažai,

Downers Grove ............20.00
J. Juodikis, Forcst Park 10.00
P. Kleinotas, Racine ....10.00 
S. Skirmantas,

Santa Monica ............... 5.00
V. Stropus, Chicago........... 20.00
V. Kasniūnas,

Beverly Shores............... 5.00
V. Kasniūnas jr..

Michigan City ............... 5.00
L. Graužinienė,

Santa Monica ............... 5.00
J. Stelmokas. Lansdov/ne 10.00 
V. Januška, St. Germain 2.00 
A. Bačiulis, Quincy...........10.00
P. Kaspariūnas,

Parkwood Village .... 5.00
D. Petrutytė. Chicago .... 5.00 
J. Kreivėnas, Chicago .... 2.00 
H. Bitėnas, Elizabeth ... .12.00
C. Vilčinskas, Redding .. 5.00 
A. Matioška, Trenton .... 2.00 
R. Mačionis, Southgate .. 2.00 
P. Žilaitis, Grand Rapids 5.00 
J. Tamašauskas, Putnam 10.00
L. Paplauskas, Chicago . . 5.00 
A. Vakselis,

Richmond Hill ................15.00
Z. Jurys, Great Neck . .. .10.00 
J. Šulaitis. La Grange .. 5.00
J. Valaitis, Great Neck .. 2.00
D. Kavaliūnaitė,

Columbus ........................ 3.00
K. Kalendra, Weston .... 5.00
M. J. Jason, Greenvvich 15.00
A. Garka, Euclid............... 5.00
K. Katelė, Melrose Park 10.00 
Ed. Stepas, Willoughbv 10.00 
J. Stankus, Rochester . .. .25.00
G. Lekšas,

Fort Lauderdale ........... 2.00
P. Belskus, Brooklyn ... .10.00
O. Žukas, Glendale...........17.00
V. Lenkevičienė. Chicago 10.00 
D. Venclauskaitė, Wolcatt 10.00 
J. Smailys, Omaha........... 3.00
Baltic Human Right Rally

Liet, lėšų telkimo 
komitetas ....................... 35.00

Dr. J. Jurgilas,
Granada Hills ...............20.00

V. Petraitis, Toronto ....10.00 
J. Paovys, Grand Rapids 2.00 
J. Adomaitis.

Ville La Šalie ............... 7.00
A. Lagucki,

Granada Hills ............... 3.00
B. Krištopaitis, Chicago .. 5.00
A. Zatkus, Lawndale ... .20.00
B. Klovas, Chicago.......... 7.00
P. Vėbra, Chicago .......... 10.00
Dr. J. Urbaitis, Kane .... 2.00
H. Chvedukas, Toronto 12.00 
J. Narbutas,

Dollard dės Ormeaux .. 5.00 
P. Bulkė. Hamelton...........12.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

■ laiškai Dirvai
SUSIPAINIOJĘS 

LIETUVOS ISTORIJOS 
VEIKALAS

Lituanistikos institutas 
ėmėsi iniciatyvos sutelkti 
mūsų istorikus mokslinei 
Lietuvos istorijai parašyti 
lietuviškai, o paskum even
tualiai ir angliškai. Taip 
informavo pats Lituanisti
kos institutas (Pasaulio 
Lietuvis, 1977 m. rugsėjo 
mėn.). Buvo sudaryta įvai
rių Lietuvos istorijos laiko
tarpių specialistų Redakci
nė kolegija, į kurią įėjo: dr. 
Juozas Puzinas (Lietuvos 
proistorę), dr. Juozas Jakš
tas (1219-1492 m. laikotar
pis), Simas Sužiedėlis (1492 
— 1697), dr. Romas Misiū
nas (1697-1795), dr. Tomas 
Remeikis (1914-1940) ir dr. 
Benediktas Mačiuika (Lie
tuvos okupacijos nuo 1940 
m.). Be to, teisės istorijos 
klausimams buvo pakvies
tas Jonas Dainauskas. Tai
gi, matome, Kolegija rimta: 
kone visi mokslo daktarai. 
Kolegijos pirmininku buvo 
paskirtas dr. J. Puzinas, se
kretoriumi — J. Dainaus
kas.

Be to, Institutas paaiški
no, kad būsianti negrinėja- 
ma ne tik politinės Lietuvos 
istorija, bet ir paliečiami 
mūsų praeities kultūriniai, 
ekonominiai ir socialiniai 
aspektai. Veikalas būsiąs 
didelio formato, apie 1,000 
psl., iliustruotas „rinktinė
mis iliustracijomis”, aprū
pintas lentelėmis, statisti
nėmis diagramomis, pabai
goje būsią pridėti istoriniai 
žemėlapiai, dokumentai, žo
džiu, užsimota plačiai. Pa
galiau Instituto pranešime 
pasakyta, jog Kolegijos na
riai įsipareigoję paruošti 
rankraščius iki 1978 m. lap
kričio pabaigos. Atseit, šie
met lapkričio mėn. tas ter
minas pasibaigė.

Kas iš to plano išėjo?
Tuo tarpu nieko negirdė

ti. Per tuos metus daug kas 
pasikeitė. Mirė Kolegijos 
pirmininkas dr. J. Puzinas. 
Spauda rašo, kad jo vieton 
sutelktiniam darbui tvarky
ti ar prižiūrėti esąs pakvies
tas J. Dainauskas. (Neteko 
užtikti spaudoje, kad tą ži
nią būtų pranešęs pats In
stitutas). Tad kyla klausi
mas, kas berašys apie Lie
tuvos proistorę (o gal Pu
zinas jau bus parašęs prieš 
mirdamas?). Pagaliau gal 
tas reikalas ir visiškai at- 
puls, nes tą gadynę gan pla
čiai apibūdina taip pat jau 
miręs istorikas Zenonas 
Ivinskis neseniai išėjusiame 
jo veikale: Lietuvos istorija 
iki Vytauto Didžiojo mir
ties?

Tarp kitko pastebėtina, 
kad Kolegijos narių laiko
tarpių pasiskirstyme kažko
dėl liko spraga. Ten pasaky
ta, jog R. Misiūnas rašysiąs 

apie 1697-1795 laikotarpį, o 
jau dr. T. Remeikis — apie 
1914-1940, atseit, tarp 1795 
ir 1914 m. liko maždaug 200 
metų „neužpildytas” laiko
tarpis.

Per paskutinius metus 
įvyko ir daugiau atmainų. 
Kaip ką tik minėjau, išėjo 
Z. Ivinskio Lietuvos istorija 
iki Vytauto Didžiojo mir
ties. Tai yra didelio forma
to, 410 psl. veikalas, kurį 
išleido Lietuvių katalikų 
mokslo akademija Romoje 
Lietuvių fondo finansuoja
ma. Atseit, mes jau turime 
didžiosios Lietuvos istorijos 
pradžią ir, atrodo, atkrenta 
reikalas berašyti apie Lie
tuvos proistorę ir J. Jakštui 
apie 1219-1492 m. laikotar
pį. Kokiu būdu Ivinskio dar
bas iškrito planuotojams iš. 
akių, mes nežinome. Atrodo, 
lyg kad čia būtų stokoję sa
vitarpio informacijos.

Gal dar įdomiau atsitiko 
su kitu didžiosios istorijos 
galu — jos pabaiga. Dr. Ka
zio Griniaus fondas išleido 
didelį Prano Čepėno Naujų
jų laikų Lietuvos istorijos 
pirmąjį tomą. Vėlgi veika
las didelio formato, 552 psl., 
apimantis nuo Lietuvos su
kilimo 1863 m. iki Pirmojo 
pasaulinio karo — maždaug 
50 m. laikotarpį. Lietuvos 
istorijos leidimo „istorija” 
darosi dar įdomesnė, kai 
mes skaitome spaudoje, jog 
P. Čepėnas ruošiasi parašy
ti Naujosios Lietuvos istori
jos dar du tomus! Kitaip sa
kant, Lituanistikos institu
to planai visiškai subyra. 
Kaip matėme, pagal tą pla
ną apie 1914-1940 laikotar
pį turėjo rašyti T. Remei
kis, o apie Lietuvos okupa
cijas — B. Mačiuika, bet, 
atrodo, ir tiems abiems isto
rikams P. Čepėnas bus už
bėgęs už akių, žodžiu, Ivins
kis užbėgo iš istorijos pra
džios, Čepėnas — iš pabai
gos. Ką dabar darys Litua
nistikos institutas ir istori
kų kolegija, sunku pasaky
ti. Tur būt jie patys tars 
žodį.

Suprantama, kiekvienas 
istorikas turi savo asmeni
nes pažiūras į istorijos mok
slą, kitaip sakant, Kolegija 
gali nekreipti dėmesio į 
Ivinskio ir Čepėno veikalus 
ir tęsti savo užsimotą dar
bą, lyg nieko nebūtų atsiti
kę, nors iš tikrųjų to lyg ir 
nebegalėtų daryti, nes vie
nas Kolegijos narys miręs 
(ir vienas laikotarpis neuž
pildytas), bet tada kyla 
klausimas, ar nebūtų per 
didelė prabanga švaistytis 
išlaidomis, leidžiant dvigu
bus veikalus apie tas pačias 
gadynes? Iš šalies žiūrint, 
peršasi išvada: Kolegiją 
reikėtų pertvarkyti ir jau 
parašytus veikalus įtraukti 
į didžiosios Lietuvos istori
jos sudėtį.

Istorijos Mylėtojas
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Diplomatijos paraštėje (81) Vaclovas Sidzikauskas Pasiruošimai Jaunimo Kongresui
Konferencija su diplomatais

Kai kurių galvoseną be to 
veikė ir vadinamieji ”Ky- 
bartų aktai”, kuriuos Vil
kas laikė teisės požiūriu 
niekiniais, bet kurių panau
dojimo galimybės tam tik
romis sąlygomis neišjungė. 
Tų aktų tekstai:

1. (Vytis)
Remdamasis Lietu

vos Konstitucija (97 
str.) atleidžiu Ministrą 
Pirmininką ats. pulk. 
Antaną Merki ir jo su
darytą Ministrų Tary
bą iš pareigų ir skiriu 
Stanislovą Lozoraitį 
Ministru Pirmininku.

Kybartai, 1940 m. 
birželio mėn. 15 d.

(pas.) A. Smetona 
Respublikos 
Prezidentas.

2. (Vytis)
Remdamasis Lietu

vos konstitucija (71 
str.) pavedu Ministrui 
Pirmininkui Stanislo
vui Lozoraičiui mane 
pavaduoti.

Kybartai, 1940 m. 
birželio mėn. 15 d.

(pas.) A. Smetona 
. Respublikos 
Prezidentas.

Abu aktai ištisai parašyti 
paties A. Smetonos ranka. 
Tikrumoje tie aktai buvo 
surašyti ir pasirašyti ne 
1940 m. birželio 15 d., o spa
lio mėn. 15 d., ir ne Kybar

1979 M. EKSKURSIJOS 
I LIETUVA
C. v

VIENOS SAVAITĖS — Kaina nuo $725.00
kovo 19 gegužės 9 rugpiūčio 8
balandžio 11 birželio 7 rugsėjo 19
balandžio 25 liepos 12 rugsėjo 26
gegužės 2 rugpiūčio 2 spalio 10

DVIEJŲ SAVAIČIŲ
Birželio 7 

Birželio 20 
Liepos 12

Kaina nuo $1045.00
— Maskva, Vilnius, Viena, Miunchenas, 

Heidelbergas.
— Leningradas, Vilnius, Ryga, Maskva. 
— Maskva, Vilnius, Viena, Miunchenas. 

Heidelbergas.
Rugpiūčio 2 — Maskva. Vilnius, Viena. Miunchenas. 

Heidelbergas.
Rugpiūčio 8 — Leningradas. Vilnius. Ryga. Maskva. 
Gruodžio 19 — Leningradas. Vilnius, Ryga. Maskva.
VISOS GRUPĖS aplankys KAUNĄ IR TRAKUS, 
bus lvdimos vadovu. Prie siu grupiu galima jungtis 
iš VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su 

papildomu mokesčiu.
GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 
PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

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

Trans-Atlantic Travel Service, Inc„ vidaus ir užsie
nio kelionių agentūra, jau nuo 1960 metų SĖKMIN
GAI organizuoja visą eilę ekskursijų į LIETUVĄ 

ir į kitus pasaulio šalis.

Įstaigai vadovauja: 
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

PR1CF.S ARI BASLD ON DOUBLE OCCUPANCY ANO ARE SUBIECT 
TO CHANGE3 AN'OR GOVERNMENT APPROV'AL.
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tuose, o Šveicarijoj, Berne. 
Tuos aktus, tiksliau jų fo
tokopijas, S. Lozoraitis tik 
karui pasibaigus, regis 1946 
m., per atitinkamas amba
sadas Romoje įteikė JAV, 
Didžiosios Britanijos ir 
Prancūzijos valstybių gal
voms, bet jokio atgarsio nei 
iš jų, nei iš tų valstybių vy
riausybių nesusilaukė.

Man persikėlus gyventi Į 
JAV 1950 m. žadeikis Wa- 
shingtone man minėjo, kad, 
kai jo lydimas, 1949 m. ru
denį. ar žiemą, S. Lozoraitis 
lankėsi Valstybės Departa
mente, jį priėmęs Departa
mento pareigūnas paprašė 
jį surašyti memorandumą, 
kuriame būtų išdėstyti fak
tai, kuriais jis grindžia sa
vo teisinį ir diplomatini 
statusą. Keletui metų pra
slinkus, trumpai prieš savo 
mirti, P. žadeikis man guo
dėsi, pažadėto dokumento iš 
Romos nei Valstybės Depar
tamentas, nei jis, nebuvo 
gavę. Iš to kilęs neaiškumas 
dėl S. Lozoraičio statuso, 
tur būt, ii- bus nulėmęs ve- 
lionies Povilo žadeiko Įpėdi
nio klausimą.

Pats gyvenimas vertė 
VLIKą reikštis ir tarptau
tinėje plotmėje, taigi brau
tis į valstybinę, teisingiau 
diplomatinę, sritį. Iš to ki
lusi trintis mažino vienų ir 
antrų veiklos efektingumą, 
motė šešėlį į iii autoritetą 
Nesusipratimams prašalin

=

=

ti, veiklai suderinti ir lais
vinimo veiklos programai 
sutarti VLIKas ėmėsi ini
ciatyvos sušaukti diplomatų 
ir VLIKo konferenciją, kuri 
susirinko Berne 1946 m. lie
pos mėn. Iš veikiančiųjų 
diplomatų konferencijoj ne
dalyvavo B. Balutis ir P. 
žadeikis. Po ilgų, keletą 
dienų užtrukusių diskusijų, 
buvo sutarta:

a) laisvinimo veiklos pro
gramos klausimu — pradė
ti paruošiamuosius darbus 
Taikos Konferencijai ir su
daryti Lietuvos delegacijos 
tai konferencijai branduolį 
iš Stasio Lozoraičio ir Vac
lovo Sidzikausko;

b) organizaciniame plane 
— sudaryti Vykdomąją Ta
rybą, kuri eitų mutatis mu- 
tandis vyriausybines funk
cijas, o VLIKą paversti par
lamentinio ir studijų pobū
džio institucija, kuri kont
roliuotų ir Vykdomosios Ta
rybos darbus;

c) abi instucijas — diplo
matus ir VLIKą — persona
liniai apjungti, užsienio rei
kalų vadovavimą pavedant 
užsienyje likusios diploma
tijos šefui S. Lozoraičiui, 
kuris būtų ir Vykdomosios 
Tarybos narys.

Sugrįžę iš Berno konfe
rencijos sutarimų vykdymą 
pradėjome nuo Vykdomo
sios Tarybos sudarymo. Iki 
tol veikė tik VLIKo pilna
tis ir VLIKo komisijos — 
politinė, tautinio potencialo, 
informacijos ir ūkinio atsta
tymo. Sutarėme Vykdomo
sios Tarybos pirmininku 
kviesti buv. Lietuvos minis- 
terį pirmininką Ernestą 
Galvanauską. Jo kandidatū
rai pritarė ir S. Lozoraitis. 
Galvanauskas tuomet gyve
no pas vokietį ūkininką Ans- 
bacho apylinkėje, Bavarijo
je. Jo pakviesti buvome de
leguoti Steponas Kairys, 
Petras Karvelis ir aš. Var
gais negalais suradome ūki
ninką pas kurį jis buvo pri
siglaudęs. Jį radome darže 
ravint ir kaupiant tabaką, 
neskusta barzda, darbo dra
bužiais. Nelengvai davėsi 
prikalbamas priimti pasiū
lymą sudaryti Vykdomąją 
Tarybą, prižadėjo netrukus 
atvykti į VLIKo būstinę. 
Patenkinti Galvanausko su
tikimu ir gražiai šeiminin
kės pavaišinti, sugrįžome 
atgal. Kai ilgesnį laiką ne
sulaukėme jo atvykstant, ir 
vėl Karvelio automobiliu 
nuvykome jo atsivežti. Jau 
žinodama mūsų atvažiavi
mo tikslą, šį kartą jo šeimi
ninkė, vietoj mus pavaiši
nus, užtrenkė mums duris. 
Netrukus Galvanauskas at
vyko į Pfullingeną, kur jis 
buvo apgyvendintas viena
me VLIKui paskirtų name
lių. 1946 m. lapkričio mėn. 
12 d. jis sudarė tokios sudė
ties pirmąją Vykdomąją

IV PIJ Kongresui ruošti 
Europoje sudarytas komite
tas, kuriam talkininkauja 
komisijos specialiems užda
viniams. Kai visas komite
tas tesusideda iš 12 asme
nų, tai komisijom tepriklau
so nuo 2 iki 6.

Pati mažiausia yra infor
macijos komisija, suside
danti tik iš dviejų asmenų 
— Marytės ir Andriaus 
Šmitų. Komisijai vadovau
ja Marytė, kuri surenka 
informacijas. Reikalingus 
vertimus iš vokiečių kalbos 
(dėl patalpų ir pan.) atlieka 
Andrius. Marytė mašinėle 
surašo informacijas ir And
rius jas atspausdina. Mary
tė informacijas sukiša į vo
kus ir Andrius nuneša jas į 
paštą išsiųsti, o sąskaitą 
parneša Marytei, kuri ją pa
teikia IV PLJK iždininkui 
Antanui šiugždiniui.

Šios komisijos uždavinys 
yra informuoti lietuvišką 
spaudą apie ruošos darbus 
ir apie kongresą, šiam rei
kalui atsirado ir visa eilė 
talkininkų, įvairių laikraš
čių bendradarbių, kurie ko
misijos paruoštas informa
cijas perteikia savo laikraš
čiams. O laikraščiams, ku
riems talkininkų nebuvo ga
lima surasti, informacijos 
siunčiamos tiesiog. Infor
mantų tinklą sudaro: Biru
tė Prašmutaitė (Australi
ja) — Tėviškės Aidams, 
Vytautas Juška (Australi
ja) — Mūsų Pastogei, Rasa 
Lukoševičiūtė (Kanada) — 
Nepriklausomai Lietuvai ir 
Laiškai Lietuviams, Rūta 
Šiulytė (Kanada) — Tėviš
kės žiburiams, Ofelija Bar- 
škėtytė (JAV) — Draugui, 
ir Algirdas Sliesoraitis 
(Brazilija) — Mūsų Lietu
vai. Tiesiog siunčiama se- 
kantiem laikraščiams: Dar
bininkui (JAV), Dirvai 
(JAV), Argentinos Lietu
vių Balsui (Argentina), 
Laikui (Argentina), Euro
pos Lietuviui (Anglija), 
Šaltiniui (Anglija), Laisva
jai Lietuvai (JAV). Kelei
viui (JAV), Jaunimo Bal
sui (Vokietija) ir VLB In
formacijoms (Vokietija).

Tarybą: E. Galvanauskas
— pirmininkas. S. Lozorai
tis _ užsienio reikalams,
J. Brazaitis — informacijai, 
dr. D. Jasaitis — tremtinių 
reikalams, M. Mackevičius
— tremtinių įkurdinimo 
reikalams ir Steponas Kai
rys, alias Juozas Kamins
kas — krašto atstatymo 
reikalams. Regimai apsigal
vojęs S. Lozoraitis nuo Ber
no sutarimo atsimetė, moty
vuodamas tuomi, kad jam, 
kaip Diplomatijos šefui, ne
dera VLIKui subordinuotis, 
ir atsisakė įeiti į Galvanaus
ko sudarytą Vykdomąją Ta
rybą. Aš palikau ir toliau 
VLIKo užsienio reikalų ko
misijos pirmininku.

(Bus daugiau)

Kad Jaunimo Sąjungų 
pirmininkai ir ryšininkai 
būtų gerai informuoti ir ga
lėtų greitai skleisti žinias 
per jų LJS laikraštėlius ar 
kitokiu būdu ir jiems siun
čiamos informacijos. Taigi 
jas gauna: Paulius Kuras 
(Kanada), Birutė Zdanytė 
(JAV), Liliana Burbaitė 
(Argentina), Kęstutis Slot- 
kus (Kolumbija), Darius 
Mažeika (Venecuela), Ar- 
naldas Zizas (Brazilija), Si
gita Kondrataitė (Prancū
zija) ir Aleksas Vilčinskas 
(Anglija). Birutė Prašmu
taitė, Australijos LJS pir
mininkė yra ir spaudos ben
dradarbė.

Kongreso metu numatyta 
ir vokiečių spaudą infor
muoti. šiuo reikalu rūpinsis 
prof. dr. Gerardas Bauras. 
Laikraščiai, kurie informa
cijų lig šiol negauna, pra
šomi kreiptis į informacijos 
komisiją šiuo adresu: M. 
Dambriūnaitė-šmitienė, Ro
muva, 6840 Lampertheim, 
Vakarų Vokietija. Informa
cijos siuntinėjamos kas sa
vaitę.

------------------------- ]
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16900 South Waterloo Road 
Cleveland, Ohio. 44110

• METAL MOOEL
MAKERS
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Tool Makers Helpers

MIDDLER TOOL AND 
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456 Oliver, Troy, Mich. 
48084 Tel.(313) 362-1750
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DANA STANKAITYTĖ BALTU KONCERTE BOSTONE
Plačiai per spaudą ir ra

dijo skelbtas Danos Stan- 
kaitvtės koncertas sutrau
kė beveik pilną First and 
second Chųrch salę. Mūsų 
primadonos pasiklausyti su
sirinko dauą- didesnis skai
čius klausytojų, kaip pa
prastai Baltų draugijos 
ruoštuose koncertuose. Pa
siilgimas dainos dega mūsų 
širdyse.

Dievas duoda balsą, o mo
kytojas ' padaro dainininką. 
Dana yra palaiminta turė
dama dramatini sopraną,

KALBOS VARGAI
T. KLYGA

Argi turėtu būti taip, 
kaip yra? — visai neblogas 
klausimas tariamas Draugo 
II daly spalio 14. Rašoma 
apie mūsų „dabartinę kal
bą” (anot to žodyno iš ana
pus uždangos); ”Mūsų kal
ba tampa mišiniu, šnekame 
lyg ir lietuviškai, galvoja
me lyg ir angliškai... Gy
voje draugijoje junitai ir 
bildingai turi prasmę, o bu
tai ir pastatai nieko nereiš
kia”. Esą jau tik keistuo
liais laikomi tie, kurie ”vis 
užsispyrę stengiasi išlaiky
ti lietuvių kalbos orumą”. 
Paminėtas ir pavyzdys, kai 
narsių antikremlinių vyrų 
draugystėj vienas toks lyg 
keistuolis pasiūlė konkretų 
patriotinj uždavinį, užuot 
tuščiai žodžiais plakus — 
įsteigti dailiojo skaitymo ir 
taisyklingo kirčiavimo bū
relį: vis susirinkti ir klasi
kus skaityti, savą kalbą na
grinėti bei tobulinti ... Sto
jo tyla, galop visas stalas 
prapliupo juoku, lyg anek
dotą išgirdus .

Straipsnio gale tokia iš
vada: „Jau seniai reikėjo, 
steigti lietuvių kalbos sva
rinimo draugijas. Meilė sa
vai kalbai turbūt yra pats 
geriausias ginklas prieš bet 
kokį priešą, pasiruošusį su
naikinti tautinę gyvybę”.

Gerai, pritariame. Tik ne
būkim amnezijos apnikti: 
lietuvių kalbos draugiją ir 
kalbos ugdymo žurnalą ne
seniai turėjom, tik, pritrū
kus dalyvių bei rėmėjų, de
ja, sunyko. Be to, buvo ti
kėtasis, kad kultūriniai rei
kalai suklestės įkūrus Ben
druomenę, nes darbai eis vL 
suotiniu mastu. Deja, viltys 
neišsipildė. Nors lyg turim 
ir Kultūros tarybą, ir Li
tuanistikos institutą, ir ki
tų centrinių vienetų ... O 
šiaip vėl kurtis pavieniui 
privačiai kur nors — Cape 
God, Manitoboj, San Jose ar I 
kitur — kalbos draugijėles I 
tebūtų tik čia minėto juo- j 
kingo anekdoto įspūdis ... | 

plataus diapazono, o visa ki
ta, kad štai šitoji solistė, 
stovinti šioje scenoje dirba 
įstaigoje kasdieninei duonai 
pelnyti, o laisvalaikį skiria 
dainavimui. Savo aukštai 
išieškotą programą solistė 
pradėjo F. Schuberto dviem 
dainom — „Der Erlkoenig” 
ir „Schaefers Klagelied”. 
Danos balsas skambėjo na
tūraliai, paprastai, kai ji 
pradėjo genijalų Schuberto 
veikalą, kuris yra pilnas pa
sakojimo ir tragizmo. Kiek
vienas vokiškas žodis buvo 
ištartas teisingai ir aiškiai, 
vedant spalvingą melodiją, 
kuri esmėje yra sunki. Da
nos interpretacija yra pui
kiai išdirbta. Ji ja išgauna 
keisdama dinaminę liniją, 
duodama reikiamus akcen
tus, vengdama pigios vaidy
bos. Tėvo rūpestis sergan
čiu vaiku, vaiko fantazija 
matant įsivaizduotą kara
lių, vaiko mirtis, ir tėvo 
siaubas — solistės buvo pui
kiai perteikta. Kas sugeba 
išpildyti Schuberto veikalą 
ir jį teisingai interpretuoti, 
tas yra vertas solisto vardo. 
VI. Jakubėno harmonizuo
tos keturios liaudies dainos 
įgavo Danos interpretacijos 
žymę. Toli nuo liaudies 
įprasto užtęsimo Dana pa
darė koncertinį numerį iš 
liaudies dainų, duodama ra
mų charakterį ”Sutemo 
naktis” dainai, įdomią in
terpretaciją „Piemenų ra
liavimas”, „Oi, mergyte” ir 
„Aš jaunas eisiu” dainoms.

F. Liszto ”Der Fischer- 
knabe”, ”Der Alpenjaeger” 
ir ”Die Lorelei” pareikalavo 
kitos interpretacijos. Lisz- 
tas yra sudėtingas savo har
monijoje, sunkus techniš
kai. Danos pianistas Saulius 
Cibas yra vertas pagarbos 
ir pagyrimo. Jis ne tik ”iš- 
nešė” sunkią Schuberto par

tiją, bet buvo korektiškas 
palydovas Liszto veikaluose 
ii’ jų interpretacijoje.

Danos atliekami veikalai 
vis darėsi įdomesni. R. 
Wagnerio „Traft ihr das 
Schiff?” Sentos baladė iš 
operos „Skrajojantis olan
das parodė Daną esant ne 
tik kamerine, bet ir operine 
dainininke. Senta yra įsi
mylėjusi į legendą, kuri sa
ko, kad vienas vyras visą 
gyvenimą plaukia jūroje ir 
kas septynius metus jį jūra 
išmeta, nes ant kranto atsi
randa moteris, kurią jis ga
lėsiąs vesti. Bet kas septyni 
metai kažkas atsitinka, kad 
toji moteris nėra jo verta. 
Senta laukia ir tikisi būti 
jam ištikima žmona. Danos 
balsas skambėjo savo pilnu-, 
moję: švelnumas, tragiz
mas, viltis užkrėsdavo klau
sytoją, kuris žavėjosi Danos 
balso žavumu, užmiršęs, 
kad ji dainuoja ne lietuviš
kai.

Toliau sekė J. švedo trys 
dainos: „Peisažas”, „Bala
dė” ir ”Puota”. švedo mu
zika yra moderni, pilna eks
presijos ir sunkiai išdainuo
jama.

Įdomiausias veikalas vi
soje programoje buvo B. 
Kutavičiaus „Avinuko pė
dos”. Veikalas modernus, 
moderni ir poezija, kompo
zitorius moka meistriškai 
panaudoti tautinį motyvą ir 
įpinti poeto prasmingus žo
džius. Dana šį sunkų veika
lą atliko meistriškai, sunku 
jį geriau išdainuoti.

Solistės programa baigė
si U. Giordano „La mama 
morta”. Solistės balso didy
bė ir tragizmas suspindėjo 
visoje pilnumoje. Bet klau
sytojai nerimavo ir prašė 
biso. Solistė dar du nume
rius padainavo bisui. Jos

--------------------------------------------------------------------------------------- !

VYT. ALANTAS

SAVANORIU ŽYGIS
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS PROGA

žygiavo savanoriai šautuvėlius pasisvėrę. —
Subėgę iš sodybų merginos jiems po kojom barstė gėles
Ir daug žadančiais žvilgsniais juos lydėjo, —
Ir vieškelis po vyrų kojom trankiai dundėjo...

Nuo pilkalnių viršūnių jų seni draugai,
Teutonus prie Žalgirio nugalėję karžygiai. 
Paradą priėmė kovotojų jaunų, 
Kurie pakilo žengt lietuvio kario amžinu keliu.

Ir senas senas Rūpintojėlis,
Iš pakelio sukrypusios koplytėlės, 
Žiūrėjo į ryžtingus vyrus palankiai — 
Ir laimino juos patyliai.

Per visą kraštą nuo Rytų lig Vakarų 
Varpai skambėjo iš varpinių visų, — 
Ir Vilko Geležinio maršas, kaip audra laukais aidėjo, — 
Taip Lietuva visa į Laisvės kovą ėjo!

Dana Stankaitytė

akom paniatorius, atrodąs 
kaip šešiolikos metų berniu
kas buvo labai geras: jis 
turi pakankamai technikos 
ir muzikalumu būti prima
donos palydovu. Ačiū 
abiem.

Elena Vasyiiūnienė

PREMIJA JAUNIMUI
Dr. Leono ir Irenos Kriauče- 

liūnų šeima savo mirusiam sū
nui ir broliui prisiminti skelbia 
kasmetinę

EUGENIJAUS 
KRIAUČELIŪNO PREMIJĄ
Premijai skirti sąlygos yra 

tokios:
1. Eugenijaus Kriaučeliūno 

1000 dolerių premija skiriama 
lietuviui jaunuoliui,, geriausiai 
pasireiškusiam raštais (lietuvių, 
anglų ar kita kalba), veikla, or
ganizaciniu veiklumu, ar jau
nimo vienetui (sambūriui tauti
nių šokių grupei, jaunimo cho
rui, sporto būreliui), geriausiai 
reprezentavusiam lietuvius ir 
Lietuvą vienerių metų bėgyje;
2. Premijai gauti asmenis ar 

vienetus raštu pasiūlo jaunimo 
organizacijų vadovybės, jau
nimo grupės, vyresniųjų orga
nizacijos ar paskiri asmenys iki 
kiekvienerių metų gruodžio 31 
d. (pašto antspaudas);

3. Premijuotino asmens ar 
jaunimo vieneto tinkamumui 

įvertinti sudaroma Jury komi
sija, kurion po vieną atstovą 
skiria Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės jaunimo reikalams 
vadovas, Pasaulio Lietuvių Jau
nimo sąjungos valdyba ir JAV 
Lietuvių Jaunimo sąjunga, o du 
atstovus paskiria Kriaučeliūnų 
šeima;

4. Jury komisija, aptarusi 
asmens ar vieneto tinkamumą 
premijai, ją skiria balsų dau
guma iki sekančių metų vasa
rio 15 d. ir susitaria su Kriau
čeliūnų šeima dėl premijos įtei
kimo laiko ir pobūdžio;

5. Premijai asmenys ar vie
netai siūlomi raštu, nurodant 
tiksliai premijai tinkamumo 
motyvus, ir siunčiami: Eugeni
jaus Kriaučeliūno Premijos ko
misijai, 12500 Pavvnee Rd., Palos 
Park, UI. 60464.Los Angeles

KOMP. BRONIAUS 
BUDRI C NO 

PAGERBIMAS
Lietuvių Bendruomenės ir 

šv, Kazimiero choro rengia
mas, įvyksta gruodžio 10 
dieną, 12:30 vai. p. p. šv. 
Kazimiero didžiojoje para
pijos salėje. Visi kviečiami 
dalyvauti ir pagerbti tą as
menį, kuris 50 metų savo 
muzikinį talentą yra pasky
ręs lietuviškai muzikai ir 
dainos bei giesmės menui. 
Ir 25-ri metai sueina kai Br. 
Budriūnas vadovauja Los 
Angeles šv. Kazimiero pa
rapijos chorui.

• Rašytojo Jurgio Gliau- 
dos kūrybos vakaras įvyks
ta gruodžio 2 d., šeštadienį, 
7:30 vai. vak. Los Angeles 
šv. Kazimiero parapijos di
džiojoje salėje. Koncertinę 
dalį atliks pirmą kartą Los 
Angeles girdima viešnia so
listė iš Philadelphijos Ona 
Pliuškonienė. Programoje 
taip pat dalyvauja Alė Rū
ta, Raimonda Apeikytė ir 
Dalila -Mackialiersė su talki
ninkais. Ruošia LB bičiulių 
sambūris.

• Naujų Metų sutikimas 
parapijos didžiojoje salėje, 
rengiamas Lietuvių Bend
ruomenės bus gruodžio 31 
dieną, sekmadienį, pradžia 
7:30 vai. vak. Informacijas 
teikia Ona Razutienė, telef. 
661-0041.

•v-48 . . ..... ’ ■
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VIKTORO PETKAUS TEISMAS
šiomis dienomis laisvąjį 

pasaulį pasiekė Lietuviu 
Katalikų Bažnyčios Kroni
kos Nr. 34, kuriame plačiai 
rašoma apie Viktoro Pet
kaus teismą Vilniuje.

V. Petkaus teismas prasi
dėjo 1978 m. liepos 10 d. 
Jau nuo pirmos teismo die
nos buvo jaučiama rūpes
tinga teismo spektaklio re
žisūra. Liepos 10-ai dienai, 
kada buvo skaitomas kalti
namasis aktas, teisman bu
vo iškviesti ir įleisti teismo 
salėn estai ir latviai, t. y. 
tie liudytojai, kurie lietuvių 
kalbos nežino ir nesupranta. 
Jie tik matė, kad į teismo 
salę V. Petkus buvo keturių 
milicininkų jėga įvilktas už
laužtomis rankomis. Teisme 
jis pareiškė esąs nekaltas ir 
atsisakė advokato paslaugų. 
Visą likusį laiką V. Petkus 
teismą demonstratyviai ig
noravo, neatsakinėdamas į 
jokius klausimus, nesigin- 
damas ir nesiaiškindamas, o 
ramiai snausdamas.

Pirmasis teismo posėdis 
tęsėsi pusantros valandos ir 
teismas buvo nukeltas lie
pos 11 dienai.

Liepos 11 d. į aukščiau
siąjį teismą Vilniuje atvyko 
didelis būrys V. Petkaus 
draugų ir vienminčių, ta
čiau į teismo salę nebuvo 
įleisti. Prie teismo salės diu 
rų budįs čekistas kiekvie
nam norinčiam patekti į 
teismą pareikšdavo, kad 
"nesą vietų”.

Pirmieji į teismo salę bu
vo įleisti liudytojai kun. K. 
Garuckas, O. Lukauskaitė- 
Poškienė ir A. Ragaišis. Sa
vo nuostabai jie pamatė, 
kad salė, nors jos durys iki 
jų įleidimo buvo užrakintos, 
jau pilna prigūžėjusių kaž
kokių neaiškių tipelių. Ap
žiūrėjusi salę, O. Lukaus- 
kaitė-Poškienė (Helsinkio 
lietuviškosios grupės narė) 
garsiai paklausė kun. K. 
Garucką (taip pat Helsinkio 
grupės narį):

— Ar tai vis liudytojai? 
O gal spaudos atstovai ? Ak, 
ne! Tai, matyt, privilegi
juoti svečiai.

Ir tikrai, tai buvo teismo 
spektaklio statistai, įleisti 
salėn pro tarnybines duris, 
kad salė būtų užpildyta ir 
joje neliktų vietos tiems, 
kurie, užjausdami V. Petkų, 
tikrai norėjo matyti ir gir
dėti teismo eigą.

Didelis būrys nepateku
sių į salę kreipėsi su pro
testu pas aukščiausiojo teis-, 
mo pirmininką, bet šis ne
siteikė su atėjusiais kalbė
tis. Tik jo sekretorė pareiš
kė, kad teismas esąs užda
ras. Netrukus ant teismo 
salės durų buvo iškabintas 
užrašas, kad šioje salėje tei
siamas V. Petkus ir kad 
teismas esąs "neviešas”. 
Per pirmąją pertrauką sa
lę apleido ir neaiškūs tipe
liai, nežinia pro kur atsira
dę salėje.

Esminiai teismo liudyto

jai pagal Baudžiamojo ko
dekso 68 ir 70 straipsnius 
buvo apklausinėti tik vėlai 
vakare. Visi jie, įėję į teis
mo salę, pasveikindavo V. 
Petkų, pasakydavo apie jį 
keletą gražių charakteristi
kos žodžių, kaip antai: ”ge
ras katalikas, tikras lietu
vis, doras, kultūringas žmo
gus”, ir, solidarizuodamiesi 
su V. Petkumi, atsisakyda
vo nuo bet kokių parodymų.

Kun. K. Garuckas, įėjęs į 
salę, katalikiškai pasveikino 
Petkų ir perdavė jam svei
kinimus visų tų, kurių į sa
lę neįleido. Teisėjo paklaus
tas, ar pažįstąs kaltinamąjį, 
pasakė, kad pažįsta jį kaip 
gerą kataliką, tikrą lietuvį 
ir tos pačios, kaip ir jis 
pats, Helsinkio susitari
mams remti lietuviškosios 
grupės narį.

— Veikėme drauge, todėl 
galite ir mane pasodinti ša
lia V. Petkaus į kaltinamų
jų suolą. Laikysiu sau gar
be mirti lageryje, kaip mirė 
mano mokytojai — vysku
pas Reinys ir Tėvas And- 
riuška. Daugiau ką nors pa
rodyti atsisakau.

Liudininkė Jadvyga Pet
kevičienė įteikė Petkui rožę, 
kuri iš jo tuojau buvo atim
ta.

— Garbė Tau, tautos sū
nau, kuris paaukojai laisvę 
už mūsų teises, — šiais žo
džiais J. Petkevičienė išreiš
kė visų dorų lietuvių nuo
taikas.

O. Lukauskaitė-Poškienė 
pasakė:

— Helsinkio susitari
mams remti lietuviškosios 
grupės narį Viktorą Petkų 
pažįstu kaip dorą, kultūrin
gą ir gerą žmogų. Po jo su
ėmimo įteikiau prokuratū
rai protestą dėl nenusikal
tusio žmogaus suėmimo. Ir 
šiandien tebesu įsitikinusi 
jo nekaltumu, todėl prašau 
Tamstą, teisėjau, atstatyti 
teisėtumą ir nutraukti by
lą. Savo pareiškimą baigiau 
ir į tolimesnius klausimus 
neatsakinėsiu.

Liepos 12-ąją prasidėjo 
ne aukščiausiojo teismo po
sėdis, bet kino tragikomedi
ja. Atvykę liudytojai į salę 
nebuvo įleisti. Prie teismo 
rūmų stovėjo net dvi kino- 
studijos mašinos, o kino 
darbuotojai triūsė teismo 
salėje. Nežinoma, ar teismo 

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

pirmininkas Ignotas ir pro
kuroras Pakučionis darba
vosi tik kaip kino režisie
riai, ar ir kaip naujos kino 
žvaigždės. Uniformuotų vy
rų palydoje buvo įvestas 
į teismo salę vienintelis V. 
Petkų kompromituojantis 
liudytojas, jaunas kareivė
lis Civilis. Jau antrąją teis
mo dieną jisai verkdamas 
pasipasakojo jaunuoliams, 
kad pirmąkart saugumas jį 
privertė duoti parodymus, 
kai jis buvo visai girtas, 
nieko iš esmės nesupratęs ir 
sutikęs su viskuo, ką jam 
liepė patvirtinti, o vėliau 
nepajėgęs savo parodymų 
paneigti. Vargšas jaunuo
lis ! Jis niekada nebuvo Pet
kaus lytiniai išprievartau
tas, bet moraliai jį tikrai iš
prievartavo tie, kas priver
tė jį duoti melagingus paro
dymus. Jaunuoliai, kurie 
lankydavosi V. Petkaus bu
te ir ten bendrai studijavo 
Šapokos "Lietuvės istoriją" 
bei religines knygas, nieka
da jo nėra matę Petkaus 
bute.

Helsinkio grupės narys
E. Finkelšteinas raštu pa
reiškė aukščiausiajam teis
mui:

"Aš atsisakau dalyvauti 
liudininku V. Petkaus bylo
je, nes ir aš kaip V. Petkus 
esu lietuviškosios Helsinkio 
grupės narys ir pilnai kartu 
su Petkumi atsakau už Gru
pės Veiklą ir tuos dokumen
tus, kuriuos LHG paruošė. 
Aš galiu teismo procese da
lyvauti tik kaltinamuoju".

Į teismo salę buvo pa
kviestos dvi Petkaus buto 
šeimininkės. Abi liudytojos 
dar prieš teismo salės duris 
buvo saugumiečio paklaus
tos, ar jos duosiančios paro
dymus ir, būtent, kokius, 
om atsakius, kad "ko teisė
jas klaus, atsakysime" liu
dininkės į salę buvo įleistos. 
Liudytojų apklausa prieš 
teismo salės duris!? Teisme 
šeimininkės papas akojo, 
kad pas Petkų, išgyvenusį 
jų bute 8 metus, niekada 
nebuvo girtaujama, o tvar
kydamos jo kambarį, nieka
da neradusios ne tik tuščios 
bonkos, bet dargi kamščio. 
Pas V. Petkų rinkdavosi 
jaunimas, bet jie elgėsi rim
tai ir mandagiai.

Nesitikėjęs tokio liudiji
mo, prokuroras Bakučionis 

2534 VEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUSAIT1S ir J. MAiEIKA

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

Kainos lemos -Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

tik išskėtė rankas ir rusiš
kai sušuko: "Nu, vot!"

Teisme buvo skaitomi lat
vio Kalninšo parodymai dėl 
numatomo Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos išvadavimo ko
miteto steigimo. V. Petkaus 
bylą apsunkinantieji paro
dymai iš Kalninšo buvo nu
pirkti už leidimą jam išvyk
ti į Vakarus. Ir tikrai, dar 
prieš prasidedant teismui 
Kalninšas su šeima jau bu
vo Vakaruose. O, remiantis 
jo paties liudijimais, jis tu
rėjo sėdėti kaltinamųjų suo
le šalia Petkaus. Kur logi
ka? Vienam organizacijos 
dalyviui — kalėjimas, ki
tam — laisvė Vakaruose.

Visą liepos 12-tąją dieną 
teismo salėje buvo filmuo
jama.

Liepos 13-ąją dieną liu
dytojų į salę taip pat ne
įleido. Aplink bestovinčius 
prieškambaryje nuolat zujo 
tiek aukšto, tiek ir žemiau
sio rango saugumiečiai. 
Laukiančiųjų laikysena bu
vo rimta ir rami. Prieš teis
mo posėdį saugumiečiai ir 
milicininkai pašalino iš teis
mo salės prieškambario vi
sus atvykusius dalyvauti 
teisme, išskyrus liudytojus. 
Susirinkęs jaunimas ramiai 
išėjo ir susibūrė ant plačių 
teismo laiptų. Nežinia iš 
kur atsirado glėbys gvaz
dikų, — visi jie buvo po vie
ną išdalinti liudytojams ir 
susirinkusiam jaunimui.

Laikydami rankoje gvaz
dikus, jaunimas ir Petkaus 
draugai susispietė vienoje 
laiptų pusėje ir ėmė darniai 
choru kalbėti rožančių. Ne
toli stovėjo saugumiečiai, 
milicininkai ir draugovinin
kai, o gatvėje laukė paruoš
ta milicijos mašina. Pro 
Respublikinės bibliot e k o s 
langus šį neįprastą vaizdą 
stebėjo didelis būrys vilnie
čių. Milicija ir saugumas, 

GENERAL MAINTENANCE/TRADES
The fol!owing full-time positions are now open in 
the building maintenance department of a large 
health care facility.

MAINTENANCE REPAIR YVORKER
Duties include performing a wide variety of 
semi-skilled and skilled tasks in maintenance of 
building and equipment. Basic knowledge of 
plumbing, electrical repair, carpentry and paint- 
ing necessary.

PLASTERER
Duties include performing skilled plastering 
work in construction alteration, maintenance 
and repair of building.

SHEET METAL WORKER
Skilled individual needed with ability to read 
blueprints, drafting experience preferred.
Ali positions have excelient starting salaries and 
complete fringe packages. For complete details 
contact: H. Brannon, 467-7131, Ext. 1261 Mon
day thru Friday 8 a.m. to 4 p.m.

dar nematę tokio protesto 
rūšies, pasimetė ir nežino
jo, kaip elgtis. Atėjęs kino 
studijos operatorius, o gal 
saugumietis, pradėjo iš visų 
pusių besimeldžiančius fil
muoti. Vienas iš liudytojų 
išsitraukė foto aparatą ir 
pradėjo fotografuoti patį 
filmuotoją. Baigęs melstis, 
jaunimas šypsodamiesi pa
dėkojo filmuotojui už jo 
triūsą. Po trumpos pertrau
kos jaunimas ir vėl tęsė 
toliau rožančiaus maldą už 
teisiamąjį V. Petkų.

Po pietų pertraukos liu
dytojai pamatė, kad teismo 
salė jau pilna žmonių, susi
rinkusių pro tarnybines du
ris. Saugumiečiai į teismo 
salę įleido tik penkis asme
nis: A. Tiplecką, O. Lukaus- 
kaitę-Poškienę, kun. K. Ga
rucką ir Petkaus buto šei
mininkes. Kiti buvo žiauriai 
atstumti nuo durų, o mask
vietė I. Velikamva papulki
ninkio Baitimo taip bruta
liai pastumta, kad parkrito 
ant grindų.

Teismas paskelbė Viktorą 
Petkų itin pavojingu recidi- 
vistu ir pasmerkė jį 3 me
tam kalėjimo, 7 metams 
griežto režimo lagerio ir dar 
5 metams tremties.

Teismas taip pat paskel
bė, kad P. Pagaišis už at
sisakymą liudyti teisme pa
traukiamas baudžiamojon 
atsakomybėn.

Taip pasibaigė ši žiauri 
teismo tragikomedija.

N. B. Viktoro Petkaus 
teismo eiga pateikta pagal 
vieno teismo dalyvio raštiš
ką pasakojimą.

WANTED EXPERIENCED
POWER SEWING 

MACHINE OPERATORS 
AND 

CUTTERS 
For Canvas.

1 RINGE BENEFITS
313-895-2000

(45-4(0
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SKAUTUOS JUBILIEJAUS PAMINĖJIMAS FLORIDOJE
Lietuvos skautijos 60 me

tu jubiliejus ypatingai gra
žiai buvo paminėtas Flori
doje. Iniciatyvos tam pami
nėjimui suruošti ėmėsi Flo
ridoje gyvenantieji skauti
ninkai.

St. Petersburgo lietuvių 
misijos bažnyčioje lapkričio 
5 d. buvo specialios pamal
dos. Auką prie altoriaus ne
šė jauni skautukai drauge 
su skautijos veteranais. Pa
mokslą apie skautų organi
zacijos ideologiją pasakė 
Misijos vadovas Tėv. T. De
gutis, pats buvęs skautas 
vytis. Lekcijas ir specialias 
maldas, surištas su šiuo ju
biliejum, skaitė s. Angelė 
Kamiene.

Minėjimas buvo tęsiamas 
lapkričio 8 d. Happy Dol- 
phin restorane įvyko iškil
mingi pietūs, kuriose daly
vavo net 98 skautijos vete
ranai bei jų svečiai. Trum
pą, turiningą ir jausmingą 
įvado žodį tarė sktn. Valė 
Palčiauskienė, kviesdama 
programai pravesti v. s. 
Felicijų Prekerį. Gyvai 
ir sklandžiai pravesdamas 
programą, jis pristatė pub
likai ir pakvietė kalbėti bu
vusią vyriausią skautininke 
dr. Žilinskienę, vs pik. Va- 

lušį, j. s. L. Knopfmileri ir 
vs. V. Bražėną.

Tos dienos vakare St. Pe
tersburgo Lietuvių Klube 
įvyko įspūdingas skautiškas 
laužas. Didelė klubo salė bu
vo paversta mišku. Tas miš
ko dekoracijas paruošė j s. 
Radvila. Salės viduryje bu
vo laužas, o aplinkui ratu 
sustatytuose kėdėse susėdo 
apie 200 buvusių skautų ir 
svečių. Skambėjo dainos, 
rakietos ir šūkiai, kaip 
anuomet Nepr. Lietuvoje... 
Ton linksmon programon 
vykusiai buvo įterpti net 5 
trumpi, kondesuoti ir labai 
gerai paruošti pašnekesiai. 
Bendrai apie Lietuvos skau
tijos raidą kalbėjo vs K. 
Palčiauskas, apie Skautų 
Broliją — vs B. Kliorė, apie 
skaučių seseriją — vs K, 
Kodatienė, apie Jūrų Skau- 
tiją — js. Br. Michelevičius 
ir apie Akademinę Skauti- 
ją — s. dr. H. Lukaševičius.

Publika prajuokino vaidi
nimėlis apie skautiškus eg
zaminus, kurį atliko Stasys 
Vaškys (skautuko rolėje) ir 
s. P. Armonas su S. Vaškie-. 
ne (kaip egzaminatoriai). 
Dr. B. Zelbienė linksmai vi
sus nuteikė savo puikiais 
kupletais. Laužo visą pro

gramą projektavo, paruošė 
ir pravedė skautininkai — 
Albinas Karnius ir Angelė 
Kamiene. Dainas, šūkius ir 
kitas linksmybes pravedė 
garsūs laužavedžiai — vs 
Felicijus Prekeris ir vs Vi
lius Bražėnas.

Prie laužo taip pat buvo 
perskaityti gautieji sveiki
nimai: skautijos pirmūno 
Petro Jurgėlos, pirmojo vy
riausiojo skautininko V. 
šenbergo, Akademikų skau
tų kolektyvinis sveikinimas 
iš Chicagos su 64 parašais, 
pirmojo vyriausio skautų 
štabo ūkio dalies vedėjos 
Celinos Mošinskienės, ku
riai š. m. gruodžio 9 d. suei
na 102 metai! Buvo ir daug 
kitų sveikinimų.

Klubo mažojoje salėje tuo 
pat metu vyko įdomi skau
tiškos veiklos paroda su 
daugybe gražiai išdėliotų 
fotografijų, net ištisų albu
mų, visokių skautiškų dirbi
nių, suvenyrų, skautiškų 
leidinių, kryžių, žemėlapių. 
Buvo ir Kalėdų eglutė su 
nuostabiai gražiais šiaudi
nuku papuošimais ir t.t. Pa
roda itin skoningai sutvar
kyta. Ją paruošė vs B. Klio
rė su p. Elena Kočinskiene, 
plačiai žinoma Vilniaus uni

versiteto bibliotekininke, 
dirbusią svarbiose pozicijo
se Vilniaus ir Kongreso bib
liotekoje Washingtone. E. 
Kačinskienė taip pat yra 
buvusi labai aktyvi skautė.

Bendrai reikia pasakyti, 
kad vargu ar kur nors kitur 
Amerikoje taip puikiai ir 
įspūdingai buvo paminėta 
Lietuvos skautijos sukak
tis, kaip tai buvo padaryta 
Floridoje. Programos stebė
tojai nesigailėjo kompli
mentų už gerą organizotu- 
mą, viso parengimo origina
lumą ir puikią tvarką, šiam 
minėjimui suruošti Floridos 
skautininkų buvo iš anksto 
sudaryta komisija iš vs K. 
Palčiausko, vs B. Kliorės ir 
s. A. Kliorienės. Visi kiti, 
kur tik kas kam komisijos 
buvo pavesta, atliko darbą 
pavyzdingai. (k)

• Miami Lietuvių Ameri
kos Piliečių Klubas, 3655
N. W. 34 St., Miami, Fla. 
ruošia namo pastatymo 25 
metų sukaktį lapkričio 26 d.

Sol. Antanina Dambraus
kaitė dainuos sezono atida
ryme gruodžio 3 d. 4 vai. p. 
p. Jai akompanuos Danutė 
Liaugminienė.

Sol. Juozės Krištolaity- 
tės-Daugėlienės koncertas 
įvyks gruodžio 17 d. 4 vai. 
P. P.

• Justinas Misčikas, bu
vęs clevelandietis, dabar gy
venąs Floridoje, atšventė 90 
metų amžiaus sukaktį. Lin
kime ilgiausių metų ir stip
rios sveikatos.

• Juozas Juozaitis, buvęs 
clevelandietis, dabar gyve
nąs Floridoje, pagerbimui 
savo žmonos a. a. Aleksand
ros, per Antaną Garmų, at
siuntė 100 dol. kaip įnašą į 
Vilties draugiją, tuo būdu 
paremiant Dirvą.

Sveikiname naująjį šim
tininką Juozą Juozaitį ir 
nuoširdžiai dėkojame už pa
ramą.

LITHOGRAPHER
COMBINATION SEPARATOR

& DOT ETCHER
FOR SUNNY SOUTH FLORIDA 

CORPORATION
To take full charge of in-plant opera- 
tion. Mušt be experienced in niaking 
quality separations. Farniliar vvorkinu 
with enlarger. Escellent tvorking con- 
ditions, good pay and benefits.

Phone collect (305) 525-9240
OR WR1TE TO

DICK DEUTSCH CO.
2520 S. W. 30TH AVĖ. 

HALLANDALE. FLA. 33007 
(45-46)

Wanted at once
FOREMEN 

INJECTION MOLDING
Plastic injection molding foremėn 
needed for mold set-up and supervis- 
ing dept. Openings on 2nd & 3rd shift. 
Mušt have plastic mold experience.

314-343-4400
RITEPOINT

1733 G1L.S1NN LANE 
FENTON, MO. 63026 

Equal Opportunity Employer .M/F 
(45-47)

VYTAUTAS ALANTAS

ŠACHMATU PARTIJA SU GILTINE
(2) DIRVOS KONKURSE PREMIJUOTA NOVELĖ

- Tu, rodos, loši šachmatais su Mnogojiedovu 
ant pilies bokšto stogo ir taip ji sutriuškini, kad 
jis pabala iš pykčio ir griebia tave už gerklės savo 
ilgais, lyg guminiais pirštais. Bet šįkart tu pasi
priešini, su juo susiimi ir nustumi nuo bokšto. Jis, 
regis, krinta stačia galva ir bliauna kaip avinas. 
Vėl pabundu visa .suprakaitavusi ...

Vyras ilgai tyli, paskum sako:
- Mestum tu tas kvailystes. Ar tu žinai, kuo tai 

kvepia? - jis pažiūri į žmoną šnairom.
- Ar tu uždrausi man ir sapnuoti? Ar tu ir sap

nuose bijai Mnogojiedovo? - klausia Eglė pajuo
kom.

- Sapnai tave išduoda: ką galvoji, tą sapnuoji. 
Argi tau neaišku?

- Nevisai... Tu net nedrįsti ir kvėptelėti, kad 
tavo viršininkas nesusirauktų. Jis gniaužo tave 
savo plonapirštėmis rankomis, kaip ištižusio mo
lio gabalą. Tu parsidavei jam su kūnu ir siela, ir 
nieko nebepalikai nei sau, nei man, nei mūsų žmo
nėms. Tau kažkodėl jo akyse smagu vaidinti be
smegenį palaižą. Ar aš nematau? - Eglė su paty
čia šypsojosi gražiom pilnom lūpom.

Ramotas taip sukando dantis, kad net trekšte- 
lėjo žandikauliai. Ar ne tokias pat patyčias jis 
girdėjo iš jos brolio, kuris dirbo pogrindyje? Ta 
istorija Ramotui buvo pasidariusi žūtbūtine dile
ma. Jis pasijuto patekęs tarp kūjo ir priekalo: ne- 
praneši saugumui, pats galą gausi, praneši - pra
žudysi giminaitį. Jis įkalbinėjo Justą mesti tas 
‘kvailystes’, arba išsikelti gyventi kitur, bet šis 
atsikalbinėjo niekur negaunąs kambario. Tuomet 
jis liepė žmonai pasakyti broliui, kad tegul išsike
lia, o kad ne - jis iškrausysiąs jį ten, iš kur nebe
grįžtama ... Pagaliau svainis ėmė rengtis išvykti 
į kaimą. Gal ta istorija taip ir būtų pasibaigusi, 
jei Justas, prieš išvažiuodamas, nebūtų tėškęs 
Ramotui į veidą tokių žodžių, kurių jis niekaip ne
begalėjo nuleisti negirdomis. Apmesdamas jį ne
apykanta degančiomis akimis, svainis iškošė pro 
dantis:

- Tu esi smirdžius, prakeiktas tautos išgama ir 
išdavikas! Nemanyk, kad tu išsisaugosi nuo tei
sybės kulkos! Tokiems kaip tu, kapas - mėšlynas!

Eglė išlydėjo brolį į stotį. Ramotas paskambi

no Mnogojiedovui. Svainis buvo suimtas lipant į 
traukinį.

- Dabar ji, jo žmona, eina savo brolio pėdomis, - 
Ramotas taip patraukė papirosą, kad, rodos, karš
tas dūmas nuvilnijo kiaurai iki užkulnių. - Be rei
kalo mane taip įžeidinėji, Egle, - jis pasakė sąval- 
džiai. - Prašau, nepasiduok iliuzijoms! Aš myliu 
tave ir nenoriu, kad atsitiktų tau kas bloga. Lig 
šiol mes gyvenom laimingai: neardyk tos gražios 
mūsų idilijos. Žinau, šimtai tūkstančių galvoja ir 
jaučia taip, kaip tu, bet elgiasi, kaip mūsų išmin
tis sako: prieš vėją nepapūsi, delnu kūjo neatmu- 
ši. Tavo brolis rietė sprandą ir ką laimėjo? Jie 
galingi: jie viską mato, viską girdi ir jų rankos vi
sur pasiekia. Tu šaipaisi iš manęs, kad pataikau
ju Mnogojiedovui. Bet būna atvejų, kada palįsti 
po šluota nėra jokia gėda, o gal net didelė gudry
bė pasprukti nuo priešo nagų. Toli gražu ne visa
da laimėsi rodydamas savo narsą prieš liūtą. Pa
šokinėti tai tu gali, bet kas iš to, jei atsidursi jo 
letenose? Istorija nestovi vietoje: praeitis dingo 
už kalnelio: užmiršk ją ir džiaukis ką turi po ran
ka ...

- Tuoj matyt, kad būsi išėjęs savo viršininko 
Mnogojiedovo politinės apšvietos kurselį, - Eglė 
ėmė juoktis. - Jis gi tave nuolat šviečia ... Neži
nau, ar tu apsigimei aklas, ar tave apakino jų ga
lybė, kad nematai, jog jie toli gražu nėra nei to
kie visaregiai, nei visagaliai, kaip tu manai. Jie 
negali užčiaupti mums lūpų: laisvės spausdintas 
žodis išspinduliuoja ir iš pogrindžio, o svarbiausia 
nėra tokios galybės, kuri pažabotų mano mintis ir 
troškimus. Praeitis pasiliko už kalnelio! - Eglė 
ėmė nervingai juoktis. - Gal tau ir pasiliko, tik ne 
man! Karaliai, geležiniai vilkai, tautos šventieji 
ir prakeiktieji man niekad nebuvo toki artimi ir 
brangūs kaip dabar. Jie man gyvesni už gyvus, 
supranti? Sakai: tylėk, nepsiduok iliuzijoms, lin
dėk kaip pelė po šluota! Gerai, aš tylėsiu, bet kas 
man užkimš ausis, kad nebegirdėčiau balsų iš pra
eities, iš anapus kalnelio, anot tavęs? - Eglė stai
ga nutilo ir apsidairė.

Vilnius jai tebebuvo gyva, niekad nemirštanti 
legenda. Spalvingos aureolės jai akinamai žaiža
ravo aplink Gedimino kalną, Katedrą, kurios vie
toje - ji vis prisimindavo - kadai kada sto

vėjo dievo Perkūno šventykla; jis ‘matė’ Šv. Pet
ro ir Povilo bažnyčios vietoje anais laikais besikū
renantį meilės dievės Mildos aukurą ir netolimais 
įsikūrusį bitininkų, aludarių ir midaus va
rytojų dievaitį Ragutį. Nusileidus ant miesto 
santėmiams, jai mėnesienoje baltavo Panerių kal
nuose milžino karaliaus Vilniaus ir jo gražuolės 
žmonos Neries pilies bokštai ...

Dienos metu miestas pakalnėje ūžia, kaip ir vi
si pasaulio miestai, bet sutemus jis Eglei prabyla 
sava kalba. Ir dabar ji jaučia, kad vakaro priete- 
mose sostinės širdis nerimsta, kad ji tartum 
dūsta prislopindama alsavimą, lyg tramdydamasi 
prasiveržti audringomis maišto liepsnomis. Eglė 
klausosi susitelkusi ir jai ima vaidentis, jog vir
šum miesto pakyla ir ima svyruoti milijonai baltų, 
sustingusių rankų, o prie jų jungiasi ir plaštakos, 
pakilusios iš kapinių. Marių marios numirusių 
rankų vilnija viršum miesto, lyg skendėdamos ir 
šaukdamos pagalbos, lyg maldaudamos pasigailė
jimo, lyg grasindamos ir reikalaudamos keršto. 
Tų sustingusių, išblyškusių rankų kalba Eglei dar 
iškalbingesnė už vilkų staugimą ir sparnuotų gil
tinių grumtynes su riteriais. Ji nebeišgali pakelti 
to siaubo ir aikteli susiimdama krūtinę.

- Kas tau, brangioji? - vyras susirūpinęs klausia 
pasilenkdamas prie jos.

- Nieko ... Man pasigirdo, lyg kažkoks naktinis 
paukštis klyktelėjo kapinėse ...

- Keista: aš jokio paukščio negirdėjau, - jis žiūri 
į ją įtariai.

- Kodėl tu visą laiką praloši šachmatais Mnogo
jiedovui? - ji klausia vyrą, norėdama pakreipti 
kalbą kita tema.

- Aišku kodėl: jis geriau lošia.
- Tu loši geriau, nesakyk: tu studijuoji šachma

tų literatūrą, sprendi uždavinius. Tu jam praloši 
net ir aiškiai išloštą partiją. Aš matau, kaip tau 
kartais sunkiau pralošti kaip išlošti. Kodėl tu 
prieš tą rusą taip susiniekini?

- Kodėl? ... Ar tu žinai kas atsistiktų, jei im
čiau jį aplošinėti?

Eglė tyli. Ji labai gerai žino kas atsitiktų: vieš
pačiai nemėgsta būti kvailesni už vergus ...



N.r. 46 — 8 DIRVA 1978 m. lapkričio 23 d.

■ Chicagos lietuviai
Antanas Juodvalkis

DAILIOJO ŽODŽIO 
SKAITYMAS

Amerikos lietuvių mokyto
jų sąjungos valdyba, š.m. 
lapkričio 12 d. Lietuvių Tau
tinių Namų salėje, suruošė 
lituanistinių mokyklų moki
nių dailiojo žodžio varžybas. 
Varžybose dalyvavo šių mo
kyklų mokiniai: Brighton 
Parko (10), Dariaus-Girėno 
(26), Kristijono Donelaičio 
(8), Marąuette Parko (14) ir 
Lemonto (5).

Mokiniai buvo suskirstyti 
į 3 grupes: 1 grupė - 2 ir 3 
skyriai, II gr. - 4, 5 ir 6 skyr. 
ir III gr. - 7 ir 8 skyriai. Ver
tinimo komisiją sudarė: tė
vas J. Vaišnys, SJ., V. Mila- 
vickienė, D. Eidukienė, S. 
Kelečienė, S. Jelionienė ir Ž. 
Numgaudaitė.

Mokiniai galėjo dalyvauti 
skaitymo ir deklamavimo 
konkurse. Vertinimo komi
sijos sprendimu, skaitymo 
premijas laimėjo šie moki
niai:

I GRUPĖ: I-ją premiją -
D. Juška (Brighton Parkas), 
II-ją - J. Salytė (Donelaitis), 
Illa - A. Žvinakytė (Lemon- 
tas) ir Illb - D. Penčylaitė 
(Marąuette Parkas).

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME:
7-%% — g metų su $1,000, minimum. 
71/2% — 4 mėtų su $1,000, minimum. 
6 % % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
0>/2% — 1 metu su $1,000, minimum.

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

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

Saint 
Avrittioniy 
įgavings

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

Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fri., 9-5; Sat., 9-1; CtoMd W«L
Juokas Gribauskas, vedėjas
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PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

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

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

s
SuilHlllllllllllllHllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIUIIIIIilIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIllllllllllllllllff

II GRUPĖ: I-ją premiją -
G. Liulevičiūtė (Marąuette 
Parkas), Ha - A. Vitaitė (Do
nelaitis), Ilb - D. Šilas (Brigh 
ton Parkas), III V. Brazaity- 
tė (?).

III GRUPĖ: I-ją premiją -
N. Žiliūtė (Donelaitis), II-ją - 
A. Polikaitis (Donelaitis), 
Illa - G. Eidukaitė (Darius- 
Girėnas), Illb - V. Liulevi- 
čius (Marąuette Parkas).

DEKLAMAVIMO 
LAIMĖTOJAI

I GRUPĖ: I-ji premiją -
R. Dudėnaitė (Marąuette 
Parkas), II-ją - A. Kabliaus- 
kaitė (Donelaitis), III-ją - R. 
Janušaitė (Brighton Parkas)

II GRUPĖ: I-ją premiją - 
A. Kerelis (Donelaitis), Ila -
L. Meilytė (Brighton Par
kas), Ilb - R. Polikaitytė (Do 
nelaitis), III-ją - S. Puodžiū
nas (Marąuette Parkas).

III GRUPĖ: I-ją premiją - 
(nebuvo), II-ją - A. Eitutytė 
(Marąuette Parkas), III- L. 
Vadeišaitė (Brighton Par
kas).

Premijų dydis: I-ji - $20, 
II-ji -$15 ir IlI-ji - $10.

Varžybų dalyviai buvo nu

meruoti ir jų nepažįstantieji 
nežinojo nei jų pavardžių, 
nei kokiai mokyklai priklau
so. Vertinimo komisija galė
jo išvengti simpatijų ar senti
mentų mokyklai ar šeimai.

Sklandžiai ir tvarkingai 
varžybas pravedė pirm. Vili
ja Kerelytė, talkinama moky 
tojų. Premijas įteikė ir žodį 
pasakė Švietimo Tarybos 
pirm. Bronius Juodelis. Visi 
važybų dalyviai apdovanoti 
pažymėjimais.

Garbės prezidiumą suda
rė: gen. konsule J. Daužvar- 
dienė, Švietimo Tarybos 
pirm. B. Juodelis, LB V.Va- 
karų Apyg. pirm. K. Laukai
tis, Brighton Parko mokyk
los vedėja S. Jonynienė, Da
riaus-Girėno mokyklos ved.
J. Plačas, Kr. Donelaičio 
mok. direkt. J. Širka, Le
monto Mairionio mok. direkt 
L. Trinkūnienė ir Marąuette 
Parko mok. ved. P. Razmi
nas.

Mokinių pasiruošimas ir iš 
tarimas buvo geras. Tokios 
varžybos darytinos kiekvie
nais metais, kad paskatintų 
mokinius ir tėvus daugiau 
dėmesio kreipti į lietuvių kai 
bos mokėjimą ir ištarimą. 
Žiūrovų tarpe matėsi ne tik 
mokytojai, tėvai, bet ir ne
mažai senelių, besidžiaugian 
čių savųjų vaikaičių dalyva
vimu varžybose.

Svarstytinas premijų klau 
simas. Mažiesiems laimėto
jams skirti pinigines, o ne 
daiktines (lietuviškomis kny 
gomis) dovanas, ne visai tiks 
linga ir pedagogiška. Visi ži
nome, kad vaikai geriau 
mėgsta pinigą, bet vistiek 
vertėtų pratinti prie lietuviš 
kų knygų.

BENDROS KŪČIOS
Lietuvių Tautinių Namų 

valdyba ruošia bendras Kū
čias š.m. gruodžio 24 d. (sek
madienį) 5 vai. vak. Tautinių 
Namų salėje, 6422 So. Ke- 
dzie Avė.

Visus kviečiame dalyvauti 
ir iš anksto registruotis pas 
B. Kasakaitį, tel. 778-7707.

NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

Korp! Neo-Lithuania ir 
Lietuvių Tautiniai Namai š. 
m. gruodžio 31 d. ruošia Nau 
jųjų Metų sutikimą. Pradžia 
8:30 v.v. Gera vakarienė, 
šampanas ir gėrimai. Šo
kiams gros geras orkestras. 
Įėjimo auka $15 asmeniui,
studentams $10. Iš anksto 
registruotis pas B. Kasakai
tį tel. 778-7707, ar A. Juod
valkį tel. 925-0035.

Prašome registruotis iš 
anksto, nes vietų skaičius ri
botas.

VEIKLOS SUKAKTIS
LB Brighton Parko apylin 

kė švenčia 25 metų veiklos 
sukaktį. Akademinė dalis ir 
vakarienė įvyks š.m. lapkri
čio 25 d. 3:30 v.v. Jaunimo 
Centre.

Meninę dalį atliks muz. F. 
Strolios dir. vyčių choras. Šo 
kiams gros B. B. Pakšto or
kestras.

Visi kviečiami dalyvauti.

SPAUDOS BALIUS
Lietuvių žurnalistų S-gos 

Daužvardžio vardo fondas 
1979 m. sausio 27 d. (šešta
dienį) 7 v.v., Martiniąue

■ Detroito lietuviai
ANTANAS GRINIUS

DLOC PAMINĖJO 
35 METŲ SUKAKTĮ

Lapkričio 11 d. jaukioje 
Bronze Wheel restorano sa
lėje įvyko Detroito Lietuvių 
Organizacijų Centro 35-rių 
metų sukakties paminėji
mas. Dalyvavo apie 150 sve
čių, kurių tarpe matėsi Jur
gis Kiaunė atvykęs net iš 
New Yorko, Kudikalis su 
žmona — latvių atstovai, R. 
Tralla su žmona — estų at
stovai.

Paminėjimą atidarė, at
vykusius pasveikino, žodį 
tarė ir svečius pristatė 
DLOC valdybos pirminin
kas adv. Raimundas Sakis- 
Sukauskas.

Invokaciją sukalbėjo šv. 
Antano parapijos klebonas 
kun. Kazimieras Simaitis. 
Tolimesnei programai vesti 
buvo pakviesta Vitalija 
Vaškelytė.

Atsistojimu ir tylos mi
nute buvo pagerbti mirę 
valdybos nariai ir atstovai. 
Iššaukti organizacijos stei
gėjai ir buvę jos pirminin
kai : Feliksas Motuzas, Ber
nardas Brizgys Jonas Gai
žutis, dr. Kazys Karvelis, 
Alfonsas Nakas, Elžbieta 
Paurazienė, Antanas Su- 
kauskas ir adv. Raymundas 
Sak i s-S u ka u s ka s. Minėjime 
negalėjo dalyvauti: dr. Vin
cas Misiulis, Pranas Polte- 
raitis, Marija Sims, Ignas 
Skirgaudas, Rapolas Valat
ka, Kazys Veikutis. Mirę 
pirmininkai: Petras Medo- 
nis, Ksaveras Semaška.

Detroito Lietuvių Orga
nizacijos Centro veiklos ap
žvalgą padarė dr. Kazys 
Karvelis. Toliau sekė meni
nė dalis, kurią atliko Kris
tina ir Regina Butkūnaitės.

Windsoro Tautinių šokių 
ansamblis vadovaujamas E. 
Stanevičiūtės-Holmes pašo
ko kelis šokius.

Baigus pirmąją minėjimo 
dalį, prasidėjo vaišės, kurių 
metu vyko sveikinimai.

KELIONĖS ĮSPŪDŽIŲ 
PASKAITA

Inž. Jurgis Mikaila su 
ekskursija buvo išvykęs į 
tolimus kraštus; aplankė 
Egiptą, Syriją, Jordaną, Iz
raelį ir Graikiją. Sekmadie
nį, lapkričio 12 d., Detroito 
Lietuvių Kultūros klubo 
kviečiamas, šv. Antano pa
rapijos kavinėje papasako
jo savo kelionės įspūdžius 
ir ekrane parodė filmą apie 
Egiptą. Ateityje žadąs pa
pasakoti ir vaizdų parodyti 
ir iš kitų vietovių.

puošnioje salėje ruošia Spau 
dos Balių.

Programoje: jauniesiems 
žurnalistams premijų įteiki
mas ir trumpa, nuotaikinga 
meninė programa.

Šokiams gros neolituanų 
orkestras, vadovaujamas Al
gio Modesto.

SUSIRINKIMAI
SLA 352 kuopos svarbus 

susirinkimas įvyks gruodžio 
3 d. Lietuvių Namuose. 
Bus renkama 1979 metams 
kuopos valdyba ir atlikta 
nominacija į Pildomąją Ta
rybą. Susirinkimas svarbus 
ir visi kuopos nariai kvie
čiami į susirinkimą atvykti. 
Po susirinkimo turėsime ka
vute su pyragaičiais.

Detroito Lietuvių Organi
zacijų Centro atstovų susi
rinkimas įvyks lapkričio 26 
d. 12 vai. šv. Antano para
pijos patalpose. Susirinki
mas svarbus ir visų organi
zacijų skirti atstovai prašo
mi dalyvauti.

PAMINĖTAS ST. BUTKAUS 
KUOPOS DVIDEŠIMTMETIS

'Stasio Butkaus Saulių k uopa 
spalio 14 d. Dievo Apvaizdos pa
rapijos Kultūros centre paminė
jo savo veiklos dvidešimtmetį.

Minėjimą atidarė vienas iš 
kuopos steigėjų, kuopos vėliavos 
mecenatas, L.S.S-gos centro val
dybos ir kuopos garbės teismų pir 
inininkas, - teis. Marijonas šnapš- 
4ys.

L.Š.S-gos T. c. v. pirm. Karolis 
Milkovaitis pasakė sveikinimo 
kalbą ir iškėlė kuopos veiklą iš
vardindamas kuopos veikėjus - 
kultūrininkus: kuopos pirminin
ką Vincą Tamošiūną, istoriką Jo
ną Švobą, vicepirmininkę Stefą 
Kaunelienę, sol. Danutę Petro
nienę ir kitus.

Elena Juciūtė savo gerai pa
ruoštoje paskaitoje, nušvietė Lie 
tuvos šaulių darbus kariniame ir 
kultūriniame bare, pradėdama 
•nuo įvykusio šaulių suvažiavimo 
Kaune. Jos pasakymu, šauliai ne 
tik geri Lietuvos kariuomenės 
talkininkai, bet ir kultūrininkai. 
O jų įvertinimas buvo toks: oku
pavus bolševikams Lietuvą jie vi
si tapo liaudies priešai. Po Ele
nos Juciūtės sekė istoriko Jono 
Švobos sutrumpinta kuopos ap
žvalga. Apžvalga bus atspausdin
ta Karyje.

Kuopa dvidešimt metų sukak
ties proga gavo daug sveikinimų. 
Sveikinimus perskaitė viceprimi- 
ninkė Stefa Kaunelienė.

Kuopos solistė Danutė Petro
nienė, akompanuojant muz. Ri- 
char Meier padainavo 6 dainas: 
Aguonėlės, Lopšinė, Vosilkėliai, 
Mano sieloj šiandien šventė, Li
nelius roviau, Na, tai kas... Dai
navo labai gražiai ir susilaukė 
daug plojimų.

Vytauto Didžiojo šaulių rink
tinės Chicagoje grupė “Vytis” 
pašoko devynis tautinius šo
kius.

Programos vykdytojai buvo ap 
dovanoti gėlėmis ir kuopos pirm. 
Vincas Tamošiūnas visiems padė
kojo.

Sekmadienį, spalio 15.d., 10:30 
vai. šauliai organizuotai su vė
liavomis dalyvavo šv. Antano 
parapijos bažnyčioje. Klebonas 
kun. Simaitis savo pamoksle pa
minėjo šaulius ir jų atliekamus 
darbus. Mišioms pasibaigus bu
vo sugiedotas Lietuvos himnas. 
Šaulius ir svečius iš toliau atvy
kusius šaulės Emilija Kutkienė ir 
Lidija Mingėlienė p.avaišino ka
vute ir pyragaičiais.

SUPERVISOR
Stamping and assembly. Should ha«a 
minimum of j years esperience with 
progressive dies and sėt up. Associat- 
ed with a production job shop for 
automotive parts. Experience should 
also be in a union shop background. 
Exce)lent sallary, cver-timv pay <>.d 
benefits for right person. Applv MII>- 
WAY PRODUGTS CORP.. 523 Detroit 
Avė.. Monroe, Mich. 313-241 7242.

An Equal Opportunitv Employer 
(46 H>
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KORP! NEO-LITHUANIA ŠVENTĖ
CHICAGOJE /1/I/77I/E45 JUODVALKIS

Visos nuotraukos V.A. Račkausko

po rožę ir sukalbant atitin
kamą maldą.

Vakare, Lietuvių Tautinių 
Namų salėje įvyko iškilmin
ga sueiga ir naujiesiems sen
jorams spalvų uždėjimas. 
Apie Korp! Neo-Lithuania 
siekius ir nueitą kelią žodį 
pasakė pirm. Vida Jonušie
nė. Spalvų dainos ‘Lietuva 
Brangi’ garsams aidinti (pra
vedė dainininkas A. Plytni- 
kas), spalvingų ceremonijų 
metu uždėtos korporacijos 
spalvos Marijai Donskytei ir 
Vytautui Paškui. Jaunuo
sius senjorus sveikino sk. 
pirm. Vida Jonušienė, vyr. 
valdybos pirm. C. Modesta- 
vičius, Detroito sk. atstovas 
dr. A. Vaitiekaitis ir Cleve
lando - dr. V. Stankus. Pa
keltųjų vardu padėkos žodį 
tarė V. Paškus. Su pakeltai
siais atsisveikino junjorų ma 
gistra R. Zubrickaitė.

Iškilminga sueiga pradėta 
Lietuvos himnu, o užbaigta 
Gaudeamus. Iškilmei vado
vavo arbiter elegantiarum

Korp! Neo-Lithuania 56 
metų sukaktį Chicagos pada
linys paminėjo š.m. lapkri
čio 11 d.

Už mirusius korporantus 
pamaldas atlaikė ir pamoks
lą pasakė tėvas Juozas Vaiš- 
nys, SJ, tėvų jėzuitų koply
čioje. Pagerbti žuvusieji 
užLietuvos laisvę, padedant 
gyvų gėlių vainiką prie Lais
vės paminklo. Žodį pasakė 
pirm. Vida Jonušienė, sugie
dotas Lietuvos himnas.

Po visų apeigų, susirinku
sieji nuvyko į Lietuvių Tau
tinius Namus, kur laukė a.a. 
filisterio Stepo Vykinto pa
garbiai laikoma urna su pa
laikais. Atsisveikinimo žodį 
pasakė Korp! Neo-Lithuania 
fil. Jonas Jurkūnas ir Lietu
vos Atgimimo Sąjūdžio var
du - Kęstutis Dirkis.

Gausaus būrio lydima, ur
na buvo perkelta į Lietuvių 
Tautines kapines ir padėta į 
nuolatinę poilsio vietą.

Aplankyti ir kitų neolitua- 
nų kapai, esantieji Lietuvių 
Tautinėse ir Lietuvių Šv. Ka- Algis Modestas, 
zimiero kapinėse, padedant Korporacijos šventėn atsi-

Algis Modestas, kairėje prie mikrofono, pristato naująją Chicagos padalinio valdybą: 
sekr. Viliją Jakaitytę, vicepirm. Dalią Vindašiūtę, pirm. Vidą Jonušienę, vald. narę Ireną Mažei
kienę ir ižd. Antaną Juodvalkį.

Korp! Neo-Lithuania 56 metų sukakties proga, vyr. valdybos pirm. Cezaris Modestavi- 
čius padeda rožę prie korp. garbės nario a. a. Juozo Bachuno kapo Lietuvių tautinėse kapi
nėse Chicagoje.

lanko ir toliau gyvenantieji 
filisteriai ir prisimena jau
nystės dienas. Ir šių metų 
šventėje matėsi atvykusių fi

Naujai pakeltieji Į seniorus Marija Tonskytė ir Vytautas Paš
kus priima korporacijos priesaiką, kurią skaito padalinio pirm. 
Vida Jonušienė, knygą laiko Algis Modestas.

Mėčys Valiukėnas su korporantų palyda neša urną su pele
nais korp. filisterio a. a. Stepo Vykinto-Povilavičiaus Į Lietuvių 
tautinių kapinių koplyčią.

Dr. Vytauto Dargio stalas korporacijos iškilmėse, iš kairės: dr. Dargis, Valiukėnas, Bag
donienė, dr. Maurukas, Maurukaitė, Mažeikienė ir Kasakaitis.

listerių iš aplinkinių valsti
jų: Indianos, Wisconsino, Mi 
chigano, Ohio ir kt. Šių me
tų šventėje matėsi ne tik vy
resnieji, bet taip pat jaunieji 
filisteriai ir dar tebestudi- 
juojantieji senjorai.

Korp! Neo-Lithuania šven
tė praėjo pakilioje nuotaiko
je ir vieningoje dvasioje.

1978-79 akademinių metų 
Korp!Neo-Lithuania Chica
gos padalinio valdybą suda
ro: pirm. - Vida Jonušienė, 
vicepirm. - Dalia Vindašiūtė, 
sekretorė - Vilija Jakaitytė,

Jono Jurkūno stalas korporacijos iškilmėse: iš k. J. Paškus, D. Paškienė, B. Vindašius, B. renginių vadovė - Valentina 
Bukauskienė. A. Budreckas, P. Vėbra, dr. J. Bartkus. T. Budreckienė, J. Jurkūnas ir dr. J. Mažeikienė ir iždininkas - 
Jurevičius. Antanas Juodvalkis.

Revizijos komisijon įeina: 
dr. Jonas Juodikis, Algis Au 
gaitis ir Vytas Paškus.

• Norintieji vykti Į IV 
Pasaulio Lietuvių .Jaunimo 
Kongresą Europoje, prašo
me užsiregistruoti pas Re
gistracijos ir kelionės ko
misiją IV PLJK, 5620 So. 
Claremont Avė., Chicago, 
III. 60636 arba skambinti 
nuo 6 9 vai. vak. pirmad.— 
ketvirtad. (312) 778-2200 
arba (312) 778-2201. Re
gistracijos anketas atsiųsi
me vėliau,
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Mike Kukule pasiliko 
biznyje, nupirkdamas 
bizni kuriame jis dirbo.

Eric
Grasei* ir
Walter Krueger 
pasidarė patys bosai.

TELLER 
TRAINEES

East & West Side Openings

FLOATS
FULL T1ME fioat positions availuble. 
Will be ’raveling on the East side, 
West side and downtown branches.

GOOD SALARY. EXCE1 -LENT 
WORK1NG CONDITIONS AND BEN
EFITS.

lf you have handled Tartie suins of 
cash or an accounting background we 
want to talk with you.

Apply in person. Personnel Depart- 
ment, I 5th floor of our tower comp!ex.

CLEVELAND TRUST
900 Euclid Avė.

Cleveland, Ohio 41115

IŠKILIOS SPORTININKĖS
Praeitą savaitgali, lapkri

čio 10-11 d.d., Clevelando 
valstybinio universiteto mo
terų tinklinio komanda pir
mą kartą savo istorijoje lai
mėjo Ohio valstijos dides
nių universitetų tinklinio 
turnyrą, šioje sėkmingoje 
komandoje lošia dvi lietu
vaitės — Danutė Bankaity- 
tė ir Rūta Maželytė. Abi 
tinklininkės yra žaibo klu
bo pramokytos ir per sunkų 
darbą atsiekusios aukšto ly
gio žaidimą. Danutė Ban- 
kaitytė yra komandos pa
grindinė kėlikė ir kapitonė, 
o Rūta Maželytė, viena iš 
pagrindinių kirtikių.

Įdomu pažymėti, kad nors 
Clevelando komanda po pre
liminarinių žaidimų atsira
do tik antroje vietoje savo 
grupėje, vis vien užsitarna
vo pakliūti i pusfinalius.

šeštadienio rytą, lapkri
čio 11 d., 9 vai. susitiko su 
Cincinnati universiteto ko
manda ir labai sklandžiai 
bežaidžiant, laimėjo pir
muosius tris žaidimus. (Iš
lošimas skaitėsi laimėti trys 
iš penkių žaidimai). Fina
luose susitiko su Ohio vals
tybiniu niversiteto koman
da, praeitų metii valstijos 
laimėtoja, prieš kurią pra
laimėjo penktadienio vaka
re preliminarinuose žaidi
muose. Clevelando komanda 
dar kartą per tris žaidimus 
nugalėjo iš Columbus atvy
kusią komandą, parodžiusi 
nepaprastą gabumą ir tikrą 
ryžtą.

Laimėtojoms trofėjus Įtei
kus, visų trenerių balsavi
mu buvo išrinkta viso tur
nyro rinktinė komanda. Į 
šią komandą pakliuvo Da
nutė Bankaitvtė ir Rūta 
Maželytė. Taip pat, iškiliau
sią turnyro žaidėją išrinko 
Danutę Bankaitvtę. Tai la
bai didelė garbė ne tik Da-

DIRVA 1978 m. lapkričio 23 d.

Loizos šeima 
atidarė naują 
restoraną 
senoje 
kaimynystėje.

nutei, Rūtai ir jų šeimom, 
bet taip pat ir Clevelando 
lietuvių kolonijai.

Lapkričio 23-24 d.d. Illi- 
nois universitete vyksta vi
durio vakarų rajono turny
ras, kuriame mūsų tinkli- 
ninkės tikisi taip pat sėk
mingai pasirodyti. Sveiki
name už iki šiol atsiektus 
laimėjimus ir linkime daug 
sėkmės ateinančiame tur
nyre. (ei)

Leiskite jums padėti visais 
galimais būdais.

CLEVELAND 
W TRUST

Equal Opportunity Employer M/F 
(•! MM

KIEKVIENA

PASIDARYKIT PATYS LEDO SKULPTŪRA ŠVENČIU STALUI

Pasilepinkite patys ir savo draugus 
su džiaugsminga ledo pramoga su 
Arktikos gyvių — Ice Art ledo 
skulptūromis. Tik pripilkite plasti
kines formas vandens ir užsaldykite 
per naktį ir štai — puikiausias ledo 
centrinis papuošalas ant stalo ir punčo 
inde. Laki ledo kūryba išlaiko maistą 
ir gėrimus šaltais valandomis, 
absoliučiai nieko nevalgydamos. 
Pasirinkite varle, ašigalio mešką, 
pingviną, dolfiną ar ruonį. 
Cook’s Pantry (6) visose krautuvėse.
Order by phone 24 hours every day: 664-6666. 
Ohio long distance call toli free: 1-800-362-0700.

the store is moy company m
PIRKITE MIESTE KETVIRTADIENI 10 IKI 6, SKYRIUOSE 10 IKI 9:30 
SHEFFIELD 10 IKI 9 P.M. DUODAME IR KEIČIAME EAGLE STAMPS.
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Mes beveik nugalėjome 
rūkymo įprotį.

Plieno gaminimas yra didžiulis kompli
kuotas nešvarus procesas.

Visa tai yra taip milžiniška, kad beveik 
sunku nusakyti.

Pagrindine deguonies krosnis pripildoma 
tirpinta geležimi.

Pasirinkti šią pagrindine deguonies 
krosnį (BOF. trumpai). Tai padaro plieną 
pučiant deguonį ištirpintu geležies ir plieno 
likučius.

Tas pats procesas tačiau taip pat paga
mina dujas turinčias nepageidaujamą šalutinį 
produktą vadinamą ”iron oxide”. Paprastai 
tai žinoma kaip raudonos dulkės.

Aukštas technologijos valymas.
Aišku, plieno gaminimo problema yra 

sulaikyti šias raudonas dulkes patekti į orą.
Kad tai padaryti Republic Steel įruošė 

sudėtingą aplinkos kontrolės priemonę 
vadinama "supressed combustion system”. 
(Arba SC sistema).

Šis didžiulis pastatas atlieka darbą 
ištraukdamas nešvarias plieno gaminimo 
dujas per velymo sistemą ir pašalina 99.9'c 
dulkių dujose.

Pirma dujos, tada vanduo.
Pirma dujos yra išvalomos su aukštu 

spaudimu vandens purkšlėmis, kurios pašinu 

dulkių gabaliukus. Tada išvalytos dujos 
deginamos pačiame kamino viršuje. Tai ką 
jūs matote išeinant iš kamino yra Švari 
mėlyna liepsna arba ”plume oi steam”.

Virš 120 milijonų kubinių pėdų dujų 
yra išvaloma kasdien. Ir palieka mus su 3 
milijonais galionų nešvaraus vandens 
kasdien.

Vienas iš dviejų vandens filtravimo BOF 
sistemos tankų.

Nešvarus vanduo vamzdžiais 
nuleidžiamas į didžiulį paruošos skyrių, 
kur dulkių gabaliukai atskiriami į tankus.

Dauguma išvalyto vandens grąžinama į 
sistemą. Likutis grąžinamas Į Cuyahoga 
upę, švaresnis negu buvo prieš mums 
paimant.

Mes pakeičiame kasdien dūmus ir 
200 tonų žemes.

Galutinai dulkių gabaliukai, kurie būna 
pašalinti iš dujų ir vandens yra surenkami 
dumblo formoje ir išvežiami žemės 
išlyginimo panaudojimui apie 200 tonų 
kasdien.

Sunkvežimiai su dumblų naudojami žemės 
sulyginimui.

Didelė ir brangi išvada.
Republic’s SC sistema yra virš 20 aukšti 

didumo pastatas, užtruko virš 2 metų 
rengimui. Kainuoja daugiau negu 
$40,000,000. Beveik dukart kiek kainuoja 
valstybinis pastatas Clevelande,

SC sistema atlieka puikų darbą 
palaikydama švaresnį orą ir vandenį mūsų 
pagrindinės deguonies krosnies, kurioj 
gaminamas plienas pilną parą.

Dvigubi kaminai mūsų SC sistemos.

SC sistema viena iš daugelio aplinkos 
pagerinimo, kuria Republic padarė savo 
Clevelande veikloje.

Žinoma, tai svarbu mums. Bet tai taip 
pat svarbu ir jums ir kiekvienam kuris 
gyvena Clevelande.

4 Icpublicsteel
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Ohio lietuviai gydytojai metiniame susirinkime,

Šių metų lapkričio mėnesio 4-tą dieną, puoš
nioje Clevelando Lietuvių Namų didžiojoje salėje, 
Įvyko Ohio Lietuvių Gydytojų metinis susirinki- 
mas-pobūvis, kurio metu buvo Įteikta šios draugi
jos kultūrinė metinė premija.

Pobūvyje dalyvavo virš 100 asmenų. Be O. L. 
G. D-jos narių, jų svečių Į pobūvį buvo kviečiama 
visa Clevelando visuomenė. Dalyvių tarpe be ko
legų iš kitų, tolimesnių Ohio vietovių, matėsi ir 
svečių iš Chicagos, Baltimorės.

Vakaro 6-t.ą valandą buvo servuojami koktei
liai su užkandžiais, gi tuo pačiu metu draugijos 
valdyba posėdžiavo apatinėje namų salėje aptar
dami pereitų metų veiklą.

Susėdus prie skoningai O.L.G. D-jos pagel- 
binio vieneto ponių komiteto papuoštų stalų, va
karo iškilmingąją dali atidarė dr. Henrikas Bra
zaitis pasveikindamas susirinkusius ir pakvies
damas Į sceną Vilniaus Dramos Teatro aktorių, 
Juozą Palubinską, atlikti neeilinę šio vakaro me
ninę programą. Aktorius J. Palubinskas yra mums 
gerai pažįstamas, šiuo metu gyvenąs Baltimore j e 
ir Įdomiu sutapimu "beveik” priklauso medikų 
šeimai (jo dukra Jūratė yra dantų gydytoja, iš
tekėjusi už medicinos gydytojo). Juozas Palu
binskas mintinai padeklamavo iš J. Maironio, A. 
Škėmos, V. Putino, S. Santvaro, J. Aisčio, B. Sruo
gos, K. Bradūno, N. Nyliūno, B. Brazdžionio ir 
A. Gustaičio kūrybos, sukeldamas klausytojuose 
gilią nostalgiją.

Klausytojams šiltai katutėmis palydėjus ak
torių, dr. H. Brazaitis pakvietė kun. G. Kijaus- 
ką. S. J. sukalbėti invokaciją. Sekė skani vakarie
nė. Po vakarienės dr. H. Brazaitis iškvietė Į sceną

Įteikiant premiją dr. J. Jakštui. Iš kairės: dr. Dai
nius Degėsys, pirm. dr. H. Brazaitis, dr. J. Jakštas 
irdr. V. Čeičys. J.Garlos nuotr.

šių metų O.L.G. D-jos valdybą (daktarus V. čei- 
čį, Dainių Degėsį, Romą Degėsienę, J. Skrinska) 
ir Moterų Pagelbinio vieneto valdybą (Romą Če
pulienę ir Aldoną Maurutienę), ir pristatė šių 
metų O.L.G. D-jos metinės kultūrinės premijos 
gavėją, profesorių dr. J. Jakštą, apibudindamas 
jo nuopelnus už kuriuos jam buvo paskirta ši 
premija.

Priėmęs jam skirtą čekį, profesorius dr. J. 
Jakštas nuoširdžiai padėkojo Ohio gydytojams, 
kad jie vertina istoriko darbą. Dr. Jurgis Balčiū
nas, buvęs Pasaulio Lietuvių Gydytojų Sąjungos 
pirmininkas, taip pat pasveikino laureatą, P.L.G. 
Sąjungos vardu.-

Sekė šokiai iki vėlyvos nakties, grojant R. 
Strimaičio orkestrui. Taip buvo atžymėta Ohio 
Lietuvių Gydytojų Draugijos 22-oji premija. rd

JAUKI SEKMADIENIO 
POPIETĖ PAS 

AKADEMIKUS SKAUTUS
Lapkričio 12 d. Lietuvių 

namų, čiurlionies ansamblio 
patalpose, Clevelando aka
demikai skautai-ės, atšven
tė savo metinę šventę.

Pirmininkė filisterė ps. 
Dalia Orantaitė pasveikino 
susirinkusius svečius ir pri
statė Skautų Akademinio 
Sąjūdžio, Clevelando sky
riaus pirmininkę, fil. inž. 
Alfą Juodikį ir prelegentą 
fil. žurnalistą Algi Rukšė
ną, kuris trumpu ir talen
tingu žodžiu supažindino su 
Lietuvos Akademinio Skau
tų Sąjūdžio istorija. Iškil
mingą sueigą pravedė fil. s. 
Amanda Muliolienė ir fil. s. 
dr. Stepas Matas. Per suei
gą penki kandidatai buvo 
pakelti į tikruosius narius 
Kandidatėms Dianai Pet
rauskaitei, Rasai Petraity
tei ir Nijolei Mainelytei 
spalvas uždėjo kandidačių 
programos vadovė fil. Jūra
tė Neimanienė, ženklelius 
prisegė fil. v. s. Mega Bar-

Ohio Lietuviu Gydytoju metinis susirinkimas CLEVELANDO 
PARENGIMAI

niškaitė ir kandidatams Li
nui Jokūbaičiui ir Edui Kli
mui spalvas uždėjo fil. s. 
A. Juodikis /ženklelius pri
segė fil. s. dr. S. Matas.

Pakeltuosius raštu svei
kino Clevelando Ateitinin
kai, Giedros korporacija, 
žodžiu sveikino D.L.K. Bi
rutės Draugijos Clevelando 
skyrius ir SLA 20-j i Moterų 

Clevelando akademikai metinėje šventėje. J- Garlos nuotr.

kuopa.
Pakeltosios Į tikrąsias na

res akademikes, naujai pa
keltuosius brolius pasveiki
no su rudens gvazdikų žie
dais, o broliai atsilyginda
mi, seses apdovanojo kuklių 
ramunių ir žalių rūtų 
puokštelėmis.

Po oficialiosios dalies, Ri
čardas Dautartas, Įvairio

J. Garlos nuotr.

mis kalbomis, atliko Įdomią 
meno muzikinę programą.

Jaunas, labai malonios iš
vaizdos talentingas meni
ninkas, visų dalyvių buvo 
gražiai Įvertintas.

Po programos, akademi- 
kių pirm. fil. Dalia Orantai
tė visus pakvietė vaišių.

J. Budrienė

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

• GRUODŽIO 3 D. Dirvos 
koncertas — operos solistės 
Dana Stankaitvtė ir Aldona 
Stempužienė-Švedienė.

• Gruodžio 10 D., 4 vai. 
popiet — Kultūrinė popietė 
"Užburtas žodis” — akt. Jonas 
Kelečius.

• GRUODŽIO 17 D. — Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos rengiama Kalėdų eglu
tė.

• SAUSIO 21 D., 4 vai. po
piet — Kultūrinė popietė ’Tr 
atskrido juodas varnas ...”, ra
šytojas Antanas Gustaitis ir 
Clevelando Vyrų Oktetas, vad. 
Ryto Babicko.

• VASARIO 4 D., 4 vai. 
popiet — Kultūrinė popietė 
"Mylėsi Lietuvą iš tolo ...”, 
rašytoja Birutė Pūkelevičiūtė 
ir Clevelando "Nerija”, vad. 
Ritos Kliorienės.

• VASARIO 24 D. tradicinis 
Užgavėnių blynų balius Lietu
vių Namuose. Rengia Pilėnų 
Tunto Skautų Tėvų Komitetas.

• KOVO 11 D., 4 vai. popiet
— Kultūrinė popietė, Birutės, 
Antano ir Vytauto Smetonų 
koncertas.

• KOVO 24 D.. šeštadienj. 
Clevelando Skautijos Kaziuko 
mugė.

• BALANDŽIO 29 D. — Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos mokinių pirmoji Komu
nija.

• GEGUŽĖS 13 D. — Šv. 
Kazimierio lituanistinės mo
kyklos rengiamas Motinos die
nos minėjimas.
• GEGUŽĖS 19 D., 7 vai. vak.
— Poezijos vakaras "Saukiu aš 
tautą...” — vad. poetas Balys 
Auginąs.

• BIRŽELIO 3 D. - Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos 
mokslo metų pabaigtuvės.

P0WER PLANT 
ENGINEER

Rochester area, mid night 
shift. Mušt have Ist class 
unlimited stationery engi
neer licence for high pres- 
sure steam.
Call 313-651-9081, Ext. 219

Equal Opportunity Employer M / F

PARKE-DAVIS
(44-46)

WANTED JOURNEYMEN

TOOL AND 
DTEMAKERS

Immediate openings fot journeyman 
tool and die makers. Ejperienced 
in die east dies or plastic molei*. 
Mušt be able to sėt up vork Irom 
blue prints and close tolerance. 
Excellent rvages and fringe benefits 
plūs cost living allo’.vance. Send re
sume or applv at
LITEMETAL DICAST DIV.

HAYES ALBION CORP.
1927 Wilclwood Avė.

Jaekson, Mich i gan 19202 
517-787-7173

Eonai Opportunity Employer 
(42-44)

\V A N T ED JOL R \ F. Y M i.. X
DIE REPAIRMEN

Able to sėt up work from blue orinis 
& close tolerance. Also ALL AROUN1) 

GENERAL MAINTENANCE MAN 
with experience in stamping plant. 
Overtime pay and berieljts for riglr 
person. Appiy MIDVVAY PRODUTS 
CORP., 523 Detroit Avė., Monroe, Mi. 
313-241-7242..

An Equal Opportunity Employer
< 16-8) 
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DIRVOS KONCERTO BELAUKIANT
Nijole Bartuškaite von Kiparski

Lietuvių charta sako: 
‘Kiekvieno lietuvio prieder
mė sudaryti sąlygas tautinei 
kultūrai’, žodžiu, privalome 
padėt savo kūrėjams, meni
ninkams, mokslininkams, 
kultūrininkams ir visiems, 
kas jie bebūtų, mūsų gabiem 
ir dirbti norintiesiems žmo
nėms. Turime patys steng
tis sudaryti jiems sąlygas 
išaugti. Deja, dėl mūsų kon
servatyvaus lietuviško būdo 
dažnai svetimi juos pirmiau 
atranda ir jų talentus įverti
na. Į naujovę mes linkę žiū
rėti su nepasitikėjimu ir bai
me.

Artėjant Dirvos koncertui 
man kyla nerimas, kad ir vėl 
Clevelando lietuvių visuome 
nė praleis progą išgirsti visų 
gerai žinomą, bet paskutiniu 
laiku retai begirdimą solistę 
Aldoną Stempužienę-Švedie 
nę. ‘Vėl praleis’, nes taip jau 
atsitiko. Šių metų kovo 12 d. 
palydima kompozitoriaus- 
pianisto Jono Švedo ir pianis 
to Stephen Kabat, ji davė sa 
vo pirmą, po ilgesnės per
traukos, Clevelande rečitalį. 
Jis įvyko Cleveland Music 
School Settlement - muzikos 
mokykloje. Nors salė buvo 
pilnutėlė, lietuviškos publi
kos matėsi labai mažai. Gai
la, nes šalia C.W. von Gluck,
R. Schumann ir H. Villa-Lo- 
bos, buvo atlikti vienas Ju
liaus Juzeliūno ir trys Jono 
Švedo kūriniai. J. Švedo 
kompozicija ‘Pokalbis su mi
rusiai vaikais’ čia turėjo sa
vo pasaulinę premjerą, o J. 
Juzeliūno ‘Sutartinės’, nors 
Lietuvoje jau girdėta, Ame
rikoje buvo atlikta pirmą 
kartą. Lietuvių kompozito
rių kūriniai buvo dainuojami 
lietuvių kalba, su į progra
mas įdėtais, į anglų kalbą, 
vertimais.

Kruopščiai paruoštas reči
talis praėjo labai gerai ir su
silaukė puikaus įvertinimo. 
Solistė ir akompaniatoriai, š. 
m. gegužės 9 d., turėjo dar 
kartą pakartoti J. Švedo kū
rinį ‘Pokalbis su mirusiais

Besiruošiant koncertui ... Pianistas Stephen Kabat, sol. Aldona Stempužienė- 
Švedienė ir komp. Jonas Švedas.

vaikais’ Cleveland Music Sėt 
tlement modernios (contem- 
porary) muzikos rečitalyje. 
Susidomėjimas ir čia dar ne
pasibaigė. Cleve Lythgoe, 
pianistas, Cleveland Music 
School Settlement dekanas, 
užrašo į juostas šioje muzi
kos mokykloje duodamus 
rečitalius ir pagal savo nuo
žiūrą juos atrinkdamas per
duoda per WCLV klasikinės 
muzikos stotį. Į šias progra
mas nelengva pakliūti, bet 
mūsų menininkai pakliuvo 
net į dvi. Š.m. liepos mėn. 
gale, dvi savaites iš eilės bu
vo transliuojamos J. Švedo 
ir J. Juzeliūno kompozicijos, 
jas dainuojant Aldonai Stem 
pužienei-Švedienei. Taip 
pat buvo transliuojami pa
šnekesiai tarp Clive Lyth
goe su soliste Aldona Stem- 
pužiene-Švediene ir kompo
zitorium Jonu Švedu. Pasak 
Clive Lythgoe, solistės dai

Aldona Rigoletto operoje Clevelande.

DIRVA

navimas buvo ‘magnificent’ 
ir jo dar buvo pastebėta (ne
originaliai), kad ji yra viena 
iš nedaugelio solistų, kurie 
gali modernią muziką išdai
nuoti. (Po 1976 m. balandžio 
mėn. Bostone įvykusio Stem- 
pužienės-Švedienės koncer
to, M.Dr. Dirvoje pastebėjo, 
kad ‘konkurentų šiuo atžvil
giu ji turi nebent tik pačioje 
Lietuvoje’). Kompozitorius 
Jonas Švedas, Clive Lyth
goe buvo išgirtas kaip ‘extra 
ordinary composer’, o jo kū
riniai - kaip ‘fantastic work’.

Tokia kritika iš įtakingo 
muziko labai sveikintina, ir 
be abejo gali daug padėti 
ateityje. Jau ir dabar yra 
gautas kvietimas duoti kon
certą 1979 m. kovo mėn. Cle
veland Music Settlement’e.

Kompozitorius Jonas Šve
das jau nuo 1958 metų mo
kytojauja Cleveland Music 
School Settlement. Jo kūri
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Aldona Stempužienė-Švedienė

Kaukių baliaus’ operoje - A. Stempužienė, S. Wishcik ir 
D. Stankaity tė.

nys ‘Pokalbis su mirusiais 
vaikais’, kurį girdėsime Dir
vos koncerte, buvo sukurtas 
1964-65 metais, pagal poeto 
Algimant Mackaus tuo pačiu 
vardu užvardintą poemą. 
Tai moderni, ilgoka ir sun
kiai išdainuojama kompozi
cija. Kaip ir dauguma mo
dernių kompozitorių, taip ir
J. Švedo ‘muzikos meliodijų 
nepašvilpausi’. Anot Clive 
Lythgoe, ji jums arba patiks 
arba ne, bet garantuota, kad 
būsite sujaudinti (arba nu
stebinti) šioje kompozicijoje 
išreikšta jausmų jėga. Kaip 
ir Mackaus poema, ji pilna 
beviltiškų dejonių ir liūdesio 
Amerikoje tokios temos ne
populiarios. Dauguma jų 
vengia ir ieško išsiblaškymo 
nuo jų, susidarydami kuo 
daugiausiai to taip vadinamo 
‘good time’. Lietuviui sukur 
ti linksmus ir lengvabūdiš
kus kūrinius kažkaip nenatū
ralu. Melancholija perdaug 
įsisunkus į lietuvišką pasą
monę.

Šalia Aldonos Stempužie- 
nės-Švedienės, Dirvos kon
certe dalyvaus Clevelando 
lietuviams gerai žinoma so
listė iš Chicagos - Dana Stan 
kaitytė. Portepijonu solis
tes palydės kompozitorius 
Jonas Švedas ir pianistas 
Stephen Kabat. Šalia virš 
minėto J. Švedo kūrinio, kon 
certe girdėsime arijas iš 
Wagner, Verdi, Saint-Saens, 
Mascagni ir Giordano operų. 
Taip pat girdėsime arijas iš
K. Banaičio operos ‘Jūratė ir 
Kastytis’, B. Dvariono ope

ros ‘Dalia’, J. Juzeliūno kom
poziciją ‘Sutartinės’, ir tris 
trumpas J. Švedo daineles 
kurias jis sukūrė būdamas 
vos 15 metų amžiaus.

Paskaitę ‘Encyclopedia Li- 
tuanica’ muzikai skirtą strai
psnį, rasime išvardintą ne
mažą skaičių naujų lietuvių 
kompozitorių vardų. Įdomu, 
kiek iš jų lietuviams girdėti, 
ir kiek jie gavo progų susi
pažinti su jų muzika. Tos 
muzikos tikriausiai teišgirs
tame tik labai menką dalely
tę, o likusioji lieka žinoma 
tik patiems jos kūrėjams. 
Čia daugiausiai kalti progra
mų rengėjai ir jų atlikėjai. 
Jie turėtų daugiau dėmesio 
skirti tiek senosios, tiek nau
josios kartos lietuvių kompo 
zitorių kūriniams. Žinoma, 
čia yra kalta ir pati publika, 
kad nesidomi naujove. Kaip 
ten bebūtų, bet gi programų 
rengėjai ir jų atlikėjai publi
ką auklėja, o ne atvirkščiai.

Dirvos koncerto progra
ma įvairi ir įdomi. Džiaugiuo. 
si, kad į ją įtraukti net ir vi
sai nežinomi lietuvių kompo
zitorių kūriniai. Čia grynai 
programos rengėjų ir jos at
likėjų nuopelnas. Koncertą 
išklausius publika, manau, 
sutiks, kad lietuvių kompozi
torių kūriniai (būtų jie seni 
ar nauji) tikrai yra verti mū
sų dėmesio ir įvertinimo. Jie 
tai jau gavo iš svetimųjų.

DIRVOS KONCERTAS 
GRUODŽIO 3 DIENĄ, 
SEKMADIENI, 4 VAL.
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MOKAME AUKŠČIAUSIA
NUOŠIMTI

UŽ SANTAUPŲc.

61/ Oi Įnešus $1,000 
/O 12 mėnesiu

PAŽYMĖJIMUS

6
9 Įnešus $1,000

30 mėnesiu

INDUSTRIAL MAINTENANCE 
POSITION OPENINGS
DESIRED APPLICANTS SHOULD

Have at least 3 years experience in General Maintenance 
in an industrial setting.

EXPERIENCE SHOULD 
include knowledge in electrical wiring, pipe fitting. weld- 

ing machine repair. Mušt have own tools.

Apply in person at:

ESSEX GROUP, INC.
800 E. Bridge St.

Plainvvell, Michigan 49080 
or call 616-685-5873

Subsidiaryof
UNITED
TECHNOLOGIES

E. O. E.

T
už santaupas, išimtas iš pažvmė-

Įnešus $1,000
72 mėnesiams7

Pagal federalinės valdžios įsaką
jimo sąskaitos prieš nurodytą laiką, nemokamas nuošimtis už 90 dienu, 
o už likusį periodą ant išimtos sumos išmokamos tik reguliarus san
taupų knygutės nuošimtis (5%%).

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖUž įnašus mokame

Įnešus $1,000
48 mėnesiams

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 ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East lŠ5th Street

481-8552
13515 Euclid Avė.

681-8100
32800 Center Ridge Road

779-5915

6712 Superior Avė. 
431-2497

• Inž. Romualdas Bublys 
tarnybos reikalais išvyko Į 
Paryžių, Prancūziją. Grįžęs 
iš Europos dalyvavo VIII- 
toje JAV LB 'karybos sesi
joje, kuri vyko Washingto- 
ne.

• Juozas Juozaitis savo 
žmonos Aleksandros vardu 
Čiurlionies ansambliui Cle
velande paaukojo $1000.00. 
Jo velionė žmona buvo šio 
■ansamblio dainininkė.

Šiomis dienomis sukanka 
O. Juozaitienės mirties me
tinės. šia proga Floridoje 
St. Paul of the Cross baž
nyčioje lapkričio mėn. 9 d. 
jos artimieji suorganizavo 
pamaldas.

Opportunity 
for Journeymen 
AUTOMATIC 

SCREW MACHINE 
Set-up and operators. Mušt 
have job shop experience. 
Be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance.

NOLTE SCREW 
MACHINE PRODUCTS 

5095 Crookshank Rd., 
Cincinnati, Ohio 45238

IŠNUOMOJAMAS
Dviejų miegamų, penkių 

kambarių butas antrame 
aukšte East 147 iv Lake- 
shore gatvių rajone.

Naujai išremontuotas ir 
nauji kilimai visuose kam
bariuose. Autobuso stotis 
ant kampo Lakeshore gat
vės.

Ieškome subrendusio žmo
gaus ar poros be vaikų ir be 
naminių gyvulių. Nuoma 
$190 mėnesiui, plius užsta
tas ir rekomendacijos. Tel, 
531-2692 Romas, (16-47)

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

CABINET MAKER
Established union shop, 

makers for custom cabinet 
makkers for custom cabinet 
and milhvork. Call: (216)

Tel. (513) 922-3622 (46-49) 721-6621.

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

LATVIAN ROOFING
Telefonas (216) 521-2182

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

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

IŠIK

14406 Cedar Avė. 
381-4280

Wanted Experienced
1VORKING FOREMAN

Mušt, be able to sėt up and operate 
Brown & Sharp Automatic Screw 
Machines

FOR 2ND SHIFT.
For a growing progressive company, 
in a quite growing corumunity. With 
sutmner & vvinter sports. Excellent 
hourly rate. Nite Shift premium. Paid 
Holidays and Year End Bonus. Over
time. Apply call or write to:

AUTOMATIC PARTS, INC.
433 Springmill St. 

Mansfield, Ohio 44901 
(44-50)

FOR RENT
3 unfornished rooms and 

bath on East 71st St. off St. 
Clair. Garage available. 
Adults. Call: 361-0989 after 
4:00 p. m. (46-47)

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

rt NATIONW1DE 
INSURANCE 
Nauonvvide >s on your side

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

CLAY MODELER
Coachmen Industries Ine., the nations number one brand 
name in recreational vehicles, is seeking a clay modelei* to 
be located in its mid-western headąuarters.
Qualified candidate mušt have 3-5 years prior clay modeling 
experience. This will be an opportunity to help start our 
clay modeling capabilities. We are looking for a hands-on 
type individual who also has the managerial capabilities to 
grow with the funetion.
Coachmen offers a competitivė compcnsation and fringe 
benefit package plūs an excellent opportunity to grow with 
a progressive organization. Here’s also a chance to live in 
an appealing non-metropolitan atmosphore. Send resume 
or contact:

PERSONNEL DEPARTMENTCOACHMEN INDUSTRIES INC.
P. O. BOX 30

MIDDLERURY. INDIANA 16540
219-825-8522

IPE is a rapidly ezpanding company in the induetion heat~ 
ing industry manufacturing solid statė power supplies and 
special machines. We currently have openings for:

VERTICAL BRIDGEPORT 
OPERATORS

3 years experience in general machining 
AND

ALL AROUND MACHINISTS
3 years experience

Excellent wages, incentive bonus, health insurance and 
profit sharing. steady employment and good working’ condi-

VALVE ENGINEER
Groxving Mid-West firm needs an experienced SOLENOID 
OR SERVO VALVE DESIGNER to accommodate expanding 
opportunities. As SR. PROJECT ENGINEER1,. Candidate 
will report to Chief Engineer. Some travel and customer 
interface required. Salary according to background and 
potential. Excellent Fringe and Profit Sharing package. 
Please send resume and salary history in confidence to:

SOUTH BEND CONTROLS INC.
ATTN : F. V. MULLIGAN, V. P.

1237 NORTH SIDE BLVI).
SOUTH BEND, INDIANA 46615

(43-46)

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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

Della E. Jakubs ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzafnuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.
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DIRVOS KONCERTAS
gruodžio 3 d.z sekmadienį, 4 v. p.p.
REGINA HIGH SCHOOL KONCERTINĖJE AUDITORIJOJE

1857 So. Green Road, South Euclid (Tarp Mayfield ir Cedar)

OPEROS SOLISTĖS:
DANA STANKAITYTĖ
ALDONA STEMPUŽIENĖ-ŠVEDIENĖ

DANA STANKAITYTĖ

Programoje operų arijos is Vagnerio, Verdi, Dvariono, 
Banaičio, SaintSaens, Mascagni ir Giordano operų 
ir lietuvių kompozitorių J. Juzeliuno ir J. Švedo 
kūriniai. steinway piano courtesy of halle's

Pianistai JONAS ŠVEDAS ir STEPHEN KABAT 

Po koncerto gretimoje salėje kavute.

BILIETAI PO $5.00, $4.00 ir $3.00 Gaunami DMNP par. kioske pas p. Žilionj 
ir Dirvoje tel. 431-6344. Pensininkams,užsisakant iš anksto, bilietai pusė kainos.

Prie auditorijos yra didelė aikštė automobiliams pasistatyti
ALDONA

STEMPUŽIENĖ-ŠVEDIENĖ

CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

L. IR A. STAŠKŪNŲ 
IŠLEISTUVĖS

ALT S-gos Clevelando 
skyrius savo nariui Linui 
Staškūnui ir poniai nuošir
džiai DIRVOS parengimų 
rėmėjai, š. m. lapkričio 25 
d. 6 vai. vak. Lietuvių na
muose Čiurlionio patalpose 
ruošia išleistuves, jiems 
persikeliant gyventi i Flori
dą. Kadangi p.p. Staškūnai 
priklausė Karių Ramovei ir 
Žalgirio Šaulių kuopai, todėl 
prie išleistuvių rengimo pri
sijungė ir šios organizaci
jos. Minėtų organizacijų na
riai, Staškūnų giminės ir 
bičiuliai kviečiami išleistu
vėse dalyvauti.

Rengėjai

• Liudai Apanienei, skau- 
tininkei, po sėkmingos ope
racijos Clevelando kliniko
se, grižus namo, linkime 
greitai atgauti jėgas.

• SKAUTININKIŲ D-vės 
metinė sueiga įvyks antra
dienį, lapkričio 28 d. 7:30 v.v. 
pas ps. Albiną Bakūnienę, 
351 Blissfield Dr., Willowick, 
tel. 943-5948. Visos narės 
prašomos būtinai dalyvauti.

LATVIJOS NEPRIKLAUSOMYBES 
ŠVENTĖ CLEVELANDE

Lapkričio 18-toji, Latvijos 
nepriklausomybės 60 metų 
sukaktis, šiemet buvo šven
čiama šiek tiek skirtingu bū
du.

Išvakarėse, 17-tąją dieną, 
buvo suruoštas priėmimas 
amerikiečių valdžios pareigu 
nams bei kitų tautybių at
stovams. Jaukioje nuotai
koje prie šampano taurių 
150 svečių (ne latvių) turėjo 
progos susipažinti su salėje 
išdėstytais puikiais gintaro 
ir liaudies išdirbiniais bei 
įvairia latvių spauda ir pla
katais apie disidentų veiklą 
už geležinės uždangos. (Ne
užmirštas ir mūsų Petkus.)

Apsieita be ilgų oficialių 
kalbų. Rengimo komiteto 
pirmininkas p. Zarinš prista
tė latvių disidentą, tik dabar 
pasiekusį vakarus, Viktors 
Kalninš, kuris padarė trum
pą pranešimą. Čia pat vieto
je buvo demonstruojamas fil 
mas ‘Disidentai Sovietų Są
jungoje’.

To vakaro metu buvo ge
ra proga padiskutuoti Balti
jos valstybių problemas ki
tataučių tarpe.

Pagrindinis minėjimas įvy 
ko šeštadienio vakare. Daly
vavo apie 400 asmenų, jų tar 
pe net 50 atvykusių iš Pitts- 
burgo. Programoje - prakal
bos, koncertas, vaišės ir šo
kiai.

ALTO įgaliotas, brolius 
latvius pasveikino Rimas 
Aukštuolis. Abiejų dienų iš
kilmėse dalyvavo ir daugiau 
lietuvių, kurie turėjo progos 

susitikti su latvių disidentu 
Viktors Kalninš ir padisku
tuoti Viktoro Petkaus bylos 
reikalu. Kai kuriuos užme
timus bei kaltinimus skirtus 
jo adresu L.K.B. Kronikoje 
(34 nr., rugpiūčio 15 d.) Vik
tors Kalninš kategoriškai 
paneigė.

Ateityje būtų įdomu pla
tesniu mastu pabendrauti su 
mūsų broliais latviais ir iš
vystyti diskusijas Petkaus 
bylos klausimu. To net pa
geidavo šios šventės rengė
jai.
’ Baigiant norėtųsti tarti 
širdingą ačiū broliams lat
viams už gražų priėmimą ir 
palinkėti ištvermės kovoje 
už Laisvą ir Nepriklausomą 
Latviją!

R. Aukštuolis

• HENRIKAS MACIJAUS
KAS, Dirvos rinkėjas, su 
žmona praeitą savaitę išvy
ko dviejų savaičių atosto
goms į Floridą.

CUSTODIANS
Large hospital is seeking experienced 
custodians and individuals interested 
in our custodians training program. 
Seeking custodians experienced in 
operating automatic and manual 
equipmenl and familiar with house- 
keeping supplies and cleaning proce- 
dures or will train. Escc.llent paid 
benefits program.

CALL MR. PESEC:

216-795-6000, Ext. 3531

MT. S1N AI 
HOSPITAL
University Girele,

Cleveland, Ohio 44106

Z. Obelenis, A. Babickienė, kleb. kun. B. Ivanauskas ir 
P. Razgaitis, daug prisidėję prie Šv. Jurgio parapijos 
bazaro pasisekimo. J. Garlos nuotr.

PALAIDOTA 
KASULAITIENĖ

Lapkričio 7 d. Richmond 
Heights ligoninėj mirė Ste
fanija Kasulaitienė. Palai
dota iš Šv. Jurgio bažnyčios 
Kalvarijos kapuose. Laido
tuvėse dalyvavo 3 kunigai 
— kleb. kun. B. Ivanauskas, 
kun. J. čekavičius iš New 
Yorko ir kun. A. Goldikovs-. 
kis. Virš 50 žmonių palydė-, 
jo į kapus. Velionė paliko 
vyrą Vincą, sūnus — Algir
dą ir Vytą, 3 anūkus ir kit. 
gimines.

BENDROS KŪČIOS
Clevelando skautininkių 

draugovė š. m. gruodžio 24 
d. Dievo Motinos Nepaliau
jamos Pagalbos parapijos 
salėje rengia bendras kū- 
čias. Norintieji dalyvauti 
prašomi užsiregistruoti iki 
gruodžio 15 d. pas sktn. A. 
Petukauskienę, telef. 531- 
3872.

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



DIRVAMirė muzikas Antanas Nakas

GEDIMINO STULPAI
Tautinis ženklas dekoratyvinėj formoj yra tinkama 

dovana įvairiom progom. Stulpai yra pagaminti iš 14 ir 10 
karatų aukso ir iš gryno sidabro. Iš kairės į dešinę: mo
terim segtukas, vyram ir moterim kaklo papuošalas ir 
kaklaraiščiam segtukas. Kainos nuo $98-$35. Stulpus ga
lima įsigyti pas sekančius atstovus:

Chicagoje: Vaznelio parduotuvėj Gifts International, 
2501 W. 71st St. Tek: 313-471-1424.

Clevelande: Patria parduotuvėj, tek 216-531-6720 ar
ba pas dr. V. Stankų, tek 216-531-9587.

New Yorke: Dalia Riuga-Ąžuolienę, 7712 Ridge Blvd., 
Brooklyn 11209, tek: 212-238-0128.

Los Angeles: p. Rimą Aneliauską, tek 213-663-5506. 
Detroite: p. Edmundą Kasputį, tek 313-779-2632.
Toronte: p. Rimą Kuliavą, tek: 416-766-2996.
Bostone: Trendcraft Co., Box 133, Westwood. Mass. 

02090, tek: 617-329-9334.

Š.m. lapkričio 20 d. Chica- 
goje, širdies smūgio ištik
tas, mirė muzikas Antanas

Nakas, sulaukęs 74 m. am
žiaus.

Atsisveikinimas penkta-
!■

mirus, jos sūnui JONUI, LKVS Ramovė Cle-

STASEI ŠIUPINIENEI

LKVS Ramovė Clevelando 
Skyriaus Valdyba ir nariai

■SS

artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą

velando skyriaus vicepirmininkui, šeimai ir

A. A. 
STASEI ŠIUPINIENEI 

mirus, sūnų JONĄ ŠIUPINĮ, mūsų mokyklos tėvų komi
teto pirmininką, ir šeimą nuoširdžiai užjaučia

CLEVELANDO ŠV. KAZIMIERO 
LITUANISTINĖS MOKYKLOS 

MOKYTOJAI IR MOKINIAI

MIELAI MOTINAI MIRUS, 
JONUI ŠIUPINIUI

SU ŠEIMA IR ARTIMIESIEMS
REIŠKIAME GILIĄ UŽUOJAUTĄ

RAMOVENŲ VYRŲ CHORAS

dienį, lapkričio 24 d. Pet
kaus laidojimo koplyčioje, 
Marquette. Laidojamas šeš
tadienį.

Velionis buvo Dirvos bend 
radarbis.

Našlei ir artimiesiems reiš 
kiame užuojautą.

JAV GENERALINIS 
KONSULAS VILNIUJE
Kaip pranešė JAV Vals

tybės Departamentas, š. 
m. spalio mėn. pradžio
je JAV generalinis konsu
las Thompson iš Leningra
do buvo atvykęs Į Vilnių 
pas Vidaus Reikalų ministe
rijos vizų skyriaus (OVIR) 
viršininką kalbėti dėl Mari
jos Jurgutienės ir Dainos 
Jurgutytės išleidimo į JAV.

Konsului Thompson buvo 
pareikšta, kad bet koks po
kalbis apie M. Jurgutienės 
emigraciją yra neleistinas 
kišimasis į Sovietų Sąjun
gos vidaus reikalus ir vieto
je to jam buvo pasiūlyta su
sipažinti su Lietuvos švieti
mo sistema.

Atsisakęs tai daryti, kon
sulas nuvyko pas M. Jurgu- 
tienę į butą, kur jam buvo 
padarytas kuklus priėmi
mas. Priėmime dalyvavo ir 
daugiau asmenų norinčių 
išvykti gyventi į JAV.

Tai pirmas atvejis ok. 
Lietuvoje, kai JAV Genera
linis konsulas aplankė pri
vatų asmenį.

Pianisto Vytauto Smetonos 
piano rečitalis bus lapkričio 26, 
sekmadienį, 5:30 v. popiet Car- 
negie Recital salėje. Tai ne pir
mas jo koncertas Ncw Yorke. 
Praeitų metų koncertą labai pa
lankiai įvertino New Yorko 
spauda.

ŠALFASS CENTRO 
VALDYBOS IR 

REVIZIJOS KOMISIJOS 
RINKIMAI

ŠALFASS Garbės Teis
mas vadovaudamasis Są
jungos statutu skelbia ŠAL
FASS Centro Valdybos ir 
Revizijos Komisijos rinki
mus. Rinkimų nuostatai ir 
smulkesnė informacija yra 
išsiuntinėjama visiems Są
jungos vienetams. Garbės 
Teismas ragina visus viene
tų vadovus aktyviai daly
vauti kandidatų į Centro 
Valdybą ir į Revizijos Ko
misijos parinkime. Kandi
datų sąrašus reikia išsiųsti 
Garbės Teismo pirm. Algiui 
Bugieniui, 30717 Lund Dr., 
VVarren, Mi. 48093 .ne vė
liau kaip lapkričio 27 d. Są
rašus bus dar galima G. T. 
pirmininkui įteikti ir gruo
džio 2 d. Clevelande prieš 
oficialų suvažiavimo atida
rymą. Kandidatų sąrašai

EXCF.LLENT 1MMEDIATE OPPORTUNITY 1OR

PRINTING PLANT MECHANIC
Web commercial printer in the Cliarlotte, North Carolina aria needs a 

Printing Plant Mechanic with at least 4-5 vears expcriance.
Successlul applicant wili receive lop pay and con.prehensivc Ecnefits 

along with paid relocation. Also
McCain Saddle Stitcher Operators

M-100(1 Pressmen
Salarics depending on exp. N qualifications. Plea.st write lr> 

5401 Hovis Road
Charlotte, N. C. 28208

or call Colect to Krank Schultz and Arthur Edelmann 
704-394-6363

Equal Opportunity Otnployer

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 
GEROVĖS KOMITETAS

4018 Franklin Road 
Pittsburgh. Pa. 15214

Artinasi gruodžio-December mėnuo, kurio metu Įvyk
sta SLA Pildomosios Tarybos NOMINACIJOS.

Nominacijų proga mums malonu pareikšti, kad SLA 
yra toji organizacija, kuri pajėgia ir sugeba apjungti visų 
pažiūrų lietuvius bendram lietuviškam darbui ir visu šim
tu nuošimčių įvykdo savo įsipareigojimus nariams ir vi
suomenei ...

Turime pripažinti, kad SUSIVIENIJIMAS tos gero
vės ir laimėjimų yra pasiekęs dėka savo dabartinės vado
vybės, kuri pavyzdingai veda ir atlieka organizacijos rei
kalus. Jų pastangomis organizacijos finansai kasmet di
dėja, kyla SLA populiarumas visuomenėje, pasiekta gra
žios vienybės narių tarpe, organizacija aktyviai dalyvauja 
Lietuvos laisvinimo darbuose ir savo veikla prisideda prie 
lietuvybės palaikymo.

Mums visiems svarbu ir toliau išlaikyti SUSIVIENI
JIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE tvirtą ir gerą padėtį ir 
tuo užtikrinti organizacijos ateitį.

Gerai žinome, kad tas daugiausiai priklauso nuo Su
sivienijimo vadovybės, todėl šiose NOMINACIJOSE kvie
čiame atiduoti savo balsus už žinomus ir patyrusius SUSI
VIENIJIMO veikėjus, dabartinius PILDOMOSIOS TA
RYBOS NARIUS.

Į NOMINACIJŲ BALOTUS ĮRAŠYKITE: 
PAUL P. DARGIS — Prezidentas 
ALEXANDER CHAPLIKAS — Viceprezidentas 
GENEVIENĖ MEILIŪNAS — Sekretorė 
EUPHROSINE MIKUŽIS — Iždininkė 
JOSEPHINE MILLER — Iždo globėja 
CHRISTINE AUSTIN — Iždo globėja
DR. DANIEL DEGESYS — Daktaras kvotėjas.

Eesame įsitikinę, kad šie patyrę žmonės, gerai žinan
tieji organizacijos darbą, tvarkys ir ves Susivienijimą ge
riausiu keliu.

VISI DALYVAUKIME NOMINACIJOSE IR ATI
DUOKIME SAVO BALSUS Už MUSŲ SIŪLOMUS VEI
KĖJUS.

SLA GEROVĖS KOMITETAS
Juliana Andrulionis, Sekretorė

bus pristatyti ŠALFASS at
stovų visuotiniam suvažia
vimui Clevelande, gruodžio 
2 d., kur bus pravesti ir pa
tys rinkimai.

DRAMOS KONKURSAS
JAV LB Kultūros Tary

ba skelbia dramos konkur
są. Rankraščius reikia siųs
ti ligi 1979 metų lapkričio 
15 dienos. Kur siųsti, bus 
pranešta, kai bus sudaryta 
veikalų vertinimo komisija. 
Pageidautina, kad drama 
atitiktų vidutinišką spek
taklio laiką. Kūrinių temos 
paliekamos autorių nuožiū
rai.

Premijos suma — pusan
tro tūkstančio dol. ($1500). 
Ji nebus skaldoma, šiai su
mai tūkstantį dolerių pa
skyrė Lietuvių Fondas, o 
penkis šimtus — Kultūros 
Taryba.

MEN 4VANTED
Mechanically inclined permanent work 
to install fire systems (itsing Galvan- 
ized Pipe) in Rtslaurant lioods, ducts 
and over cooking applinnces. Mušt 
have references as to character. 
Transportation necessary.

215-228-0144
(41-47)

Wanted 1st Class
TOOLMAKER

Excellent opportui>ily witl> a rapidlv 
expanding plautie eustom injection 
molding company- [l>is posit-nn r<-- 
quires an individua) with exper- «n 
building and repainng taolds.

ALSO \F.ED
INJECT1ON MOLDING 

SUPERVISOR
Be able to sėt up worl. Irom btm? 
prints A elose Ic-leiance.
Salary Conrtnensurat. wit eypenem:-. 
Excellent conipunv butulils. W illing 
to relncate. Send K.-ume to:

ATTN. R. L. McLAUGHLIN
MISSION I’LASTR S 1NC. 

13615 Wyand<rtte 
Hansas City, Mo. 64115 

For interview 816-9 12-J662
( 40-4'0

Wanted Journeyman 
o r 

lst Class Skilled 
HORIZONTAL BORING 

MILL OPERATOR — 
DAY & NIGHT SHIFT 

BULLARD OPERATOR — 
DAY SHIFT 

JIG BORE OPERATOR — 
DAY OR NIGHT SH1FT 

BR1DGEPORT 
OPERATOR — 

NIGHT SHIFT

ID & OD GRINDERS —
NIGHT SHIFT

Mn.'t have job .“h op esperience be 
able to sėt tip work Irom bltie prinH 
and elose tolerance.
FULL BENĮ 1 ITS AND OVERT1ME. 

NORTH TOOI, & MFG. 
17140 E 10 MILE

EAST DETROIT. MICH. 
313-776-6680

(43-46)

WANTED AT ONCE
IST CLASS SKILLED 

EXTRUS1ON OPERATORS 
D1E MAKERS 

Experienced PVC extrusion operators 
A die makers to work in Tampa, F!a.. 
tl.e land of sunshine & health. Good 
wages-good benefits-good' securily.

PAN AMERICAN PLASTICS CO. 
263 5 Overpass Rd.
Tampa. Fla. 3)619 

613-623 2461 
t 44 2)

MACHINE OPERATORS
Seeking individuals to dp milling. di'l- 
ling, and secundary op'erations. Day 
and evening shitts available. Coni
pany offers good vvtv.-es and many 
excellent benefits.

PLF.ASE APPL.Y AT OR C \L.L
KERR I.AKESIDE INC.

26841 TUNGSTEN RD. 
EUCLID, OHIO 44132 

216-261-2100
(46-40)
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