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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis.

DAMOKLO KARDAS VIRŠ BALTUOS
VALSTYBIŲ ATSTOVYBIŲ

Pasikalbėjimas su Lietuvos Gen 
Konsulu Anicetu Simučiu

VIRVĖ SAVO KARTUVĖMS
Kapitalistų sandėriai su komunistais

Sovietiniam Lietuvos pa
vergėjui antrą kartą oku
puojant Lietuvą didžiulė 
lietuvių tremtinilį banga iš
sisklaidė po laisvojo pasau
lio kraštus. Sukrėsti tėvy
nės ir artimųjų praradimu 
ieškojo laisvo įsikūrimo vil
čių svetur. Didžiąją viltį ir 
moralinę stiprybę teikė ži
nia, jog dar tebėra pripa
žįstama neprikla u s o m o s 
Lietuvos Diplomatinė Tar
nyba, nes jos buvimas ir 
niekuomet nenutrūkęs vei
kimas yra neįkainojamos 
vertės argumentas Lietuvos 
laisvinimo byloje.

Čia paminėsim vieną iš 
diplomatinės tarnybos at
stovų — Lietuvos genera
linį konsulą New Yorke 
Anicetą Simutį, ką tik at
šventusį 70-jį gimtadienį ir 
ta proga jis Dirvos bendra
darbei E. čekienei sutiko 
atsakyti į keletą klausimų.

Jubiliatas gimė 1909 me
tais vasario 11 d. Tirkšliuo
se, Žemaitijoje. Mokėsi Tel
šių ir Kauno gimnazijose. 
1931 m. įstojo į Vytauto Di
džiojo universitetą ekono

mijos fakultetą ir kartu 
dirbo Užsienių Reikalų Mi
nisterijoje. 1936 m. buvo 
perkeltas į Lietuvos gene
ralinį konsulatą New Yor
ke. Čia persikėlęs tęsė stu
dijas Kolumbijos universi
tete ir 1940 m. baigė, įgy
damas ekonomijos mokslų 
magistro laipsnį. Jo darbas 
"The economic Reconstruc- 
tion of Lithuania after 
1918", kurį išleido univer
siteto leidykla, buvo pirmo
ji studija Amerikoje apie 
Lietuvą.

Jubiliatas nuo pat jau
nystės aktyviai reiškėsi vi
suomeninėje veikloje ir 
spaudos darbe. Vienas iš di
desniųjų spaudos darbų yra 
jo išleistos dvi laidos "Pa
saulio Lietuvių žinynas”.

— Politiniu keliu Lietu
vai tebetarnauja užsieniuo
se likusi mūsų diplomatija, 
tęsdama Lietuvos suverenu
mą, o jai talkina Lietuvos 
laisvinimo kovai susibūrę 
mūsų politinės institucijos: 
VLIKas, ALTa ir 1971 m. 
apsisprendusi politinei veik
lai LB. Nepaslaptis jog tarp

Turiu pasakyti, kad Leninas išpranašavo visą proce
są. Leninas, kuris didesnę savo gyvenimo dalį praleido 
Vakaruose, bet ne Rusijoje, kuris geriau pažinojo Vaka
rus kaip Rusiją, visados rašė ir sakė, jog Vakarų kapi
talistai padarys viską, kad sustiprintų SSSR ekonomiją. 
Jie konkuruos savo tarpe, kad mums parduoti gerybes 
pigiau ir greičiau, tik tam, kad sovietai jas pirktų ne iš 
vieno, bet iš kito. Jis sakė: jie taip darys negalvodami 
apie savo pačių ateitį. Vienu sunkiu momentu partijos 
posėdyje Maskvoje jis drąsino: "Draugai, nepasiduokit 
panikai, jei mums pasidarys labai sunku, mes duosime 
virvę buržuazijai, ir buržuazija pati pasikars."

Tada, Kari Radek,... kuris buvo labai sąmojingas, 
paklausė: Vladimire Iličiau, bet iš kur mes paimsime tiek 
daug virvės buržuazijos pasikorimui?” Leninas nerūpes
tingai atsakė: "Jie mus ja aprūpins."

(Iš Aleksandro Solženicyno 1975 m. birželio 30 d. 
kalbos AFL-CIO unijų vadams).

Su motto - .‘Parduodant 
jiems virvę’ - Žydų Commen- 
tary žurnalas paskelbė labai 
ilgą Carl Gershman straipsnį 
apie biznį su sovietais.

Tema nėra nauja. Apie tai 
daug buvo rašyta mūsų spau
doje ir dešinės pakraipos ame
rikiečių leidiniuose, bet, ka
dangi tie paparastai pasisako 
kartu ir už laisvą prekybą ir 
vyriausybės kontrolės sumaži
nimą, sunku suprasti kaip jie 
tam Lenino numatytam pro
cesui norėtų užkirsti kelią. 
Ypač šioje multinacionalinių 
įmonių, kurios nesiriboja vie
na valstybe, gadynėje. Už tat 
tos pačios temos pasirodymas 
daugiau įtakos turinčiose libe
ralinės pakraipos spaudoje ga
lėtų padaryti didesnį įspūdį.

Gershman teigia, kad idėja 
prekybiniais ryšiais sustiprinti 
detente nebuvo Nixono-Kissin- 
gerio administracijos išradi
mas. Jau prieš tai preziden
tas Johnsonas išreiškė norą pre 
kybą ‘statyti tiltus’ į komunis
tinį pasaulį. Kissingeris mo
tyvavo, kad glaudesni preky
biniai santykiai suinteresuotų 
sovietus siekti taikos ir duotų 
jiems suprasti, ko jie netektų 
apsisprendę už konfrontaciją. 
Kai administracija paprašė 
kongreso duoti sovietams ‘di
džiausio palankumo’teisę, t.y 
neapdėti sovietų importą di
desniais muitais negu kitų

jų vadovybių matome rung
tynes vadovauti bei derinti 
visą išeivijos lietuvių veik
lą, siekiant Lietuvai laisvės. 
Kaip, Tamstos nuomone, šis 
klausimas turėtų būti iš
spręstas?

— Atsakymas į šį jautrų 
ir komplikuotą klausimą nė
ra lengvas. Tad galiu pa
reikšti tik savo asmeninius 
samprotavimus, kurie nebū
tinai sutampa su Lietuvos 
Diplomatinės Tarnybos nuo
mone.

(Nukelta į 6 psl.) 

valstybių, kongresas priėmė 
šen. Jakson pasiūlymą, kuris 
tai susijo su laisvesne emigra
cija iš Sovietų Sąjungos. Be to, 
priėmė senatoriaus Stevenson 
pasiūlymą, apribavusį Expor- 
to-Importo banko kreditus so
vietams iki 300 milijonų dole
rių. Ypatingai paskutinis nu
tarimas sovietams labai nepa
tiko ir 1975 m. pradžioje jie 
atsisakė nuo viso prekybinio 
sandėrio, sudaryto su Nixono 
administracija 1972 metais.

Carterio administracija di
sidentų persekiojimo Sovieti
joje pasėkoje uždraudė Sperry 
Uniac kompanijai parduoti 
sovietams pažengusį kompiu
terį ir paskelbė kontrolę naf
tos ir natūralių dujų gamybai 
reikalingų įrankių eksportui į 
Sovietiją. Tačiau greitai buvo 
leista ten eksportuoti viską, ko 
sovietai norėjo ir toje srityje, o 
pereitų metų gruodžio mėn. 
Carteris pasiuntė į Maskvą 
Prekybos Sekretorę Juanitą 
Kreps ir Iždo Sekretorių Mi- 
chael Blumenthal. Jie ten sa
kė, kad JAV yra suinteresuo
tos prekybos pagyvinimu ir 
norėtų panaikinti jau uždėtas 
kliūtis, t.y. senatorių Jackson 
ir Stevenson pravestus pakei
timus.

VLIKo naujoji Valdyba posėdžiavo
1979 metų kovo 31 dieną, 

Rockville, Maryland, įvyko 
pirmas Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto nau
jos valdybos posėdis. Valdy
ba taip pasiskirstė parei- 
mis: pirmininkas — dr. Ka
zys Bobelis. Vicepirminin
kai: politiniams reikalams 
— dr. Kostas Jurgėla; tarp- 
organizaciniams ir visuome
nės reikalams — inž. Liūtas 
Grinius; įnformacijos-spau- 
dos reikalams — dr. Jonas 
Balys; amerikiečių spaudos, 
TV, radijo reikalams ir lai
kinai einąs VLIKo iždinin
ko pareigas — dr. Jokūbas 
Stukas; sekretorius — dr.

Vytautas Meškauskas

Konkrečiai kalbant, pereitų 
metų prekybos su sovietais 
apyvarta siekė tik 2.8 biijonus 
dolerių, t.y. tik trečdalį pre
kybos su ... Taiwanu. Biznie
rius tačiau vilioja ne tiek da
bartinės, kiek ateities galimy
bės. Šiaip ar taip, Sovietiją 
sudaro rinką su 250 milijonų 
gyventojų.

Nepaisant to, kad bolševi
kai konfiskavo visus užsienie
čių kapitalus, buvusius caro 
Rusijoje - vien Singerio kom
panija prieš karą ten turėjo 
27,000 tarnautojų. Vakarų 
kapitalistai padėjo sovietų 
ūkiui, kai sovietai jiems pasiū
lė koncesijas. Viso jų buvo 
350 ir praktiškai nebuvo nė 
vieno sovietų gaminio, kuris 
neturėtų dalių iš tų koncesijų. 
Kai jos atliko savo uždavinį, 
jos buvo iš Sovietų Sąjungos 
pašalintos. 1938 metais nė vie
nos tų koncesijų nebuvo likę. 
Tik už kai kurias buvo atly
ginta. Jų tarpe JAV pramo
nininkui Armand Hammer, 
kurio tėvas buvo vienas iš ko
munistų partijos JAV-bėse stei- 

'gėjų ir Averel Harriman, ku
ris pasižadėjo išsirūpinti ilga
laikę paskolą.

Nepaisant tokio patyrimo, 
amerikiečiai padėjo įgyvendin
ti pirmąjį penkmečo planą 
(1928-1933 m.). Paties Stali
no prisipažinimu, % stam
biausių sovietų įmonių buvo 
pastatyta su amerikiečių talka. 
Prekyba tarp abiejų kraštų ta
čiau sumažėjo, nes sovietai ga
lėjo patys pasigaminti daug 
jiems reikalingų prekių!

Po antrojo pasaulinio karo 
pasikartojo tas pats procesas - 
sovietai buvo suinteresuoti 
mainais, iki patys atstatė savo 
pramone. Toji, tačiau, iš vie
no centro tvarkoma, apie 
1960 metus pradėjo smarkiai 
atsilikti nuo kapitalistinio pa
saulio. Nuo to laiko jie mielai 
sutinka su Vakarais keistis 

(Nukelta į 2 psl.)

Jonas Stiklorius; narys 
VLIKo įgaliotinių tinklo iš
plėtimui ir specialiems rei
kalams — agronomas Jonas 
Daugėla. Teisinė patarėja 
dr. Elena Armanienė.

Pirmininkas dr. Bobelis 
painformavo posėdį apie sa
vo lankymąsi Valstybės De
partamente, Buvęs VLIKo 
Valdybos sekretorius Bro
nius Bieliukas painformavo 
apie VLIKo biudžeto apimtį 
ir sudarymą.

Buvo aptartos ateities 
veiklos gairės.

Sekantis VLIKo valdybos 
posėdis bus 1979 m. balan
džio 28 d. Chicagoje.
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I Po SALT susitarimo ar be jo, sprendimo prašosi Europos 'Pilkoji zona.

- Vokiečių socialdemokratai zonduoja dirvų naujam Rapallo. - Sovietai L—___ _ stato Latvijoje nauja karo uosta.__________________

SALT II susitarimas tarp 
JAV ir Sovietų Sąjungos dėl 
strateginių ginklų apribojimo 
neliečia Europos, į kurią yra 
nutaikintos sovietų vidutinės 
distancijos raketos. Kas būtų, 
jei karo atveju JAV ir Sovietų 
Sąjunga susilaikytų nuo savo 
teritorinių puolimų, žiūrėda
mos kaip karo veiksmai vysto
si Europoje? Dėl to nebuvo 
deramasi ir todėl visa proble
ma vadinama ‘pilkąja zona’.

Faktinai sovietai savo rake
tas taikinti į Vakarų Europą 
pradėjo jau nuo 1960 metų. 
1967 metais NATO paskelbė 
savo ‘lanksčios’ (flexible res- 
ponse) strategijos sampratą. 
Pagal ją, NATO gintųsi visų 
pirma konvencionaliniais gink 
lais ir griebtųsi atominių tik 
tuo atveju, jei sovietai juos pa
naudotų pirmieji, arba jei kon 
vencionalinės pajėgos pasiro-

Virvė savo 
kartuvėms...
(Atkelta iš 1 psl.) 

technologijos informacijom, 
kas praktiškai reiškia tik Va
karų paslapčių išgavimą, už 
tai neduodant nieko naujo iš 
savo pusės. Daugelis amerikie
čių firmų, skatinamų adminis 
tracijos, leidosi į ‘pasikeitimą 
informacijomis’ biznį, tikėda
mos gauti užsakymų, tačiau 
turėjo nusivilti.

Kodėl toks aklumas? Man 
atrodo, kad priežastis glūdi pa
čioje kapitalizmo sistemos pri
gimtyje. Jei viskas galų gale 
įvertinam pinigais, ar ne 
vistiek kaip jie gaunami?

Gerą pavyzdį duoda pasku
tiniųjų dienų diskusijos dėl 
energijos krizės. Visa eilė 
bendrovių, kurios vertėsi naf
ta, pradėjo dairytis kitų savo 
kapitalo investacijos galimy
bių. Viena net derėjosi nu
pirkti ... cirką, o kita - Mont- 
gamery Ward, nors iš šalies 
žiūrint atrodytų, jog jos turėtų 
rūpinti energijos priemonių 
padidinimu. Iš tikro, tačiau, 
kiekvienos kapitalistinės įmo
nės tikslas yra tik pelnas, vi
siškai nekreipiant dėmesio, ar 
jis ateina iš naftos šaltinių, ar 
cirko. Lygiai taip pat, kaip 
mums mažai rūpi, kaip savo 
kapitalą investuoja Lietuvių . 
Fondas. Svarbu tik, kad in
vestacijos nebūtų rizikingos ir 
neštu pelno. Kol kas ta siste
ma ne tik save išlaikė, bet - 
kaip matome - ir net jai prie
šišką!

Gyventojams daugėjant ir 
socialinei sąžinei jautrėjant, 
kapitalizmui vis daugiau už
dedama varžtų. Gal ilgainiui 
bus prieita ir prie didesnio su
jungimo biznio su užsienio po
litikos tikslais. Kol kas reikia 
tikėtis, kad viskas, ką sovietai 
įsigijo iš Vakarų, greitai taip 
pasens, kad jie vėl pasijus be
viltiškai atsilikę. Apčiuopia
ma nauda Lietuvai - Pepsi 
Gola iš Utenos gėrimų kombi
nato, su visais raidžių išraity
mais, spalvomis ir pagamini
mo technologija. 

dytų per silpnos sovietų atrė
mimui. Nuo to laiko sovietai 
sustiprino savo konvencionales 
jėgas, kas priartino galimybę, 
kad reikės panaudoti atomi
nius ginklus, bet NATO ato
minių ginklų sistemos nebuvo 
pagerintos. Tuo pačiu laiku 
sovietai savo senesnes raketas 
pradėjo keisti naujesniomis, 
judriomis SS-20, kurias gali
ma lengvai perkelti iš vienos 
vietos į kitą ir todėl yra sun
kiau susekamos. Tos raketos 
taip pat yra taiklesnės ir turi 
po tris atskirus užtaisus, kurie 
gali pasiekti tris atskirus taiki
nius. NATO į tai gali atsaky
ti tik amerikiečių F-lll leng
vais bombonešiais ir britų Vul- 
can bombonešiais. Paskutinie 
ji laikomi pasenusiais ir turėtų 
būti greitai išvesti iš rikiuotės.

Logika, už tat, reikalautų 
pagerinti NATO atsakymą pil 
koje zonoje. Tam galėtų pra
versti ilgos distancijos ‘skrai
dančios bombos’ (cruise mis- 
sile) ir pagerinta Pershing ra
keta, siekianti taikinius už 
1,000 mylių, ar pagaliau išvys 
tyti kokią naują vidutinės dis
tancijos raketą. Tačiau kol 
kas ne tik nesutarta dėl gink
lų, bet ir kur juos laikyti. V. 
Vokietijos kancleris Schmidt 
nenori, kad tie ginklai būtų 
laikomi vien V. Vokietijos te
ritorijoje. Bet kur juos laikyti, 
jei kiti NATO partneriai - 
Danija ir Norvegija - iš viso 
atsisako atominius ginklus įsi
leisti į savo kraštus. Jų taip 
pat nenori nei Belgija, nei 
Olandija. Prieš 10 su virš me
tų, Italijoje ir Turkijoje ame
rikiečiai laikė vidutinės distan 
cijos raketas, tačiau vėliau jas 
atsiėmė.

Tokiu būdu lieka dar tik vie
nas NATO narys - D. Britani
ja, bet ir toji nėra labai entu
ziastiška. Pirma, ji turi savo 
atominių ginklų, jų tarpe ir 
Polaris raketomis ginkluotus 
povandeninius laivus. Raketų 
padidinimas tik paskatintų so
vietus nutaikinti į D. Britani
ją dar daugiau savo raketų. 
Antra, atominių ginklų padi
dinimas D. Britanijos teritori
joje sulauktų britų kairiųjų 
protesto. Vienu žodžiu, šį 
mėnesį posėdžiams susirenkan - 
ti NATO planavimo komisija 
susidurs su labai sunkia prob
lema. •••

Tokioje situacijoje lengviau 
suprasti Bonnos seimo social
demokratų frakcijos vado 
Wehnerio bandymus rasti ko
kią kitą išeitį, kuri ne tik užtik
rintų saugumą Vakarų Vokie
tijai, bet dar duotų šanso ir su
sijungimui su Rytų Vokietija, 
nors dėl to reikėtų išeiti iš 
NATO ir pasiskelbti neutra
lia.

Vokiečių socialdemokratų- 
partijos nariai paskutiniuoju 
laiku turėjo daug pasitarimų 
ir Washingtone. Pagal Der 
Spiegei, socialdemokratų tar
pe girdisi pažiūra, kad dabar 
yra geriausias laikas ką nors 
pasiekti, nes sovietai, norėda
mi kad JAV senatas ratifikuo
tų Salt sutartį, turės būti dau

giau sukalbami Vienoje jau se 
niai vykstančiose derybose dėl 
NATO ir Varšuvos dalyvių abi
pusio ir išbalansuoto kariuo
menių sumažinimo. 1980 me
tais bus JAV prezidento ir Bon 
nos seimo rinkimai, kada tam 
jau nebus laiko. Socialdemo
kratai tikisi, kad net bandy
mai rasti kokią kalbą su sovie
tais bus rinkėjų užgirti.'

• ••
Londoniškis The Economist 

dėl viso to samprotauja, kad 
sovietų pozicijos Rytų Europo
je yra per silpnos, kad jie ga
lėtų leisti Rytų Vokietijai susi
jungti su Vakarų Vokietija. 
Be to, dauguma Vakarų vokie 
čių ir net toje pačioje socialde
mokratų partijoje nenorėtų 
atsisakyti NATO apsaugos 
vien už sovietų pažadą būti 
meiliems. Tačiau sovietams 
gali pasisekti įkalbėti vokie
čius būti mažiau uoliems NA
TO partneriais už geresnius 
ryšius su Rytų Vokietija ir 
pačiais sovietais, kurie nori vo
kiečių kreditų ir technologijos, 
o mainais galėtų duoti dau
giau naftos ir dujų.

Savaime aišku, kad čia kyla 
ir amerikiečių-vokiečių santy
kių klausimas. Dėl jo Econo
mist rašo: ‘Kanclerį Schmidtą 
nuo prezidento Carterio skiria 
ne tik charakteris. Nesutinka 
ne tik jų asmenybės, bet ir pa
žiūros į visą eilę politinių klau
simų. Schmidtui nepatiko 
Carterio žmonių teisių politi
ka. Jis pasipiktino Amerikos 
bandymais atšaukti Vokietijos 
-Brazilijos susitarimą dėl ato
minių jėgainių statybos, o 
ypač atidėjimą neutroninės 
bombos gamybą po to, kai vo
kiečiai po ilgo svyravimo pasi
ryžo, ją priimti į NATO apgink
lavimą. Abu kraštai kritikuo
ja vienas kito ūkinę politiką, 
tačiau ... nei Carteris nei 
Schmidtas sau negali leisti vie
šo ginčo prabangos. Todėl 
bent viešai Vokietijos kancle
ris pabrėžia ryšių su JAV svar
bumą, o amerikiečiai lygiai 
taip pat yra mandagūs su vo- 
keičiais.’

‘Klausimas tačiau lieka, ar 
vokiečiai, po tuo širdingumo 
paviršiumi dvejodami dėl 
Amerikos vadovybės, galėtų 
būti suvilioti rusų pasiūlymu. 
Pats Schmidtas tur būt ne. Jis 
pasakė per seimo gynimosi po
litikos debatus, kad Europa 
yra saugiausias pasaulio konti 
nentas po Australijos ... Tai 
nėra tikra teisybė, bet jei Eu
ropa yra saugi, tai visų pirma 
dėl Amerikos skėčio virš jos. 
Schmidtas tai žino. Todėl Vo
kietija laikosi NATO nutarimo 
padidinti išlaidas gynimosi rei 
kalams, bet Schmidtas būkš- 
tauja, kad amerikiečių skėtis 
gali Vokietijos neapginti nuo 
sovietų vidutinės distancijos 
raketų ...’

• ••

Kaip ten būtų toliau ... Pe
reitą savaitę Rytų Vokietija už 
draudė savo .piliečiams pirktis 
už užsienio valiutą specialiose 
krautuvėse, panašiose į ok. 
Lietuvoje veikiančias doleri-

■ Iš kitos pusės
Citatom galima Įrodyti viską, štai pavyzdžiui Stasys 

Barzdukas parašė DRAUGUI laišką, kur cituoja kovo pir
mos ’antrą pusę’: ”kaip tai suderinti su jų simpatijom 
Bendruomenei, kurioje tikrai nėra vietos ’savitam’ veidui, 
bet tik uniforminiam nuobodumui”? Tai jam Įrodymas, 
kad esu bendruomenei... alergiškas.

Skubu užtikrinti, kad kur užtikęs kokią žinutę apie 
Bendruomenę nejaučiu alergijos simptomų. Nei man pra
deda skaudėti galvą, net čiaudulys neima. Barzdukas nu
tylėjo, kad rašiau apie tūlų iniciatorių idėją duoti 'savi
tą’ veidą Tautinei Sąjungai bei DIRVAI ir nustebau, kad 
tai siejama su Bendruomene. Juk 'savitas’ reiškia skir
tingą nuo kitų. Ir jei Bendruomenė gali patenkinti visus 
mūsų poreikius, kam dar galvoti apie ’savitą’?

Nesu užtikęs pavyzdžio, kad viena organizacija pa
tenkintų kurią nors kiek didesnę grupę. Ar nesuskilo mū
sų 'susivienijimai’? Net. hitlerininkai Klaipėdos krašte 
skirstėsi į neumaninkus ir sassininkus. žinia, kartais rei
kia visų talkos, bet tokiems atvejams yra parankesnė 
ALTos pavyzdžio organizacija negu totalinė Bendruo
menė. Tą teisindamas Barzdukas mini visą eilę parengi
mų, kurių netrūko prieš ją ir kurių bus po jos. Jų tik
rieji kaltininkai yra paskiri pasiryžėliai mūsi^Hipių tal
kininkaujami. Bendruomenė už jų pastangas^K pasiima 
sau kreditą.

Kad Bendruomenė nepasiekė Į ją Įdėtų lūkesčių, 
ką — tarp kitko — galima buvo labai lengva numatyti iš 
anksto, — galiu Įrodyti citata iš to paties Barzduko laiško. 
Jis manyje Įžiūri polinkį,

”apie kurį kalba pasakėčia, Juk ir asilas Įspi- 
ria liūtą motyvuodamas: Tai, anava, Įspyriau juk 
ir aš nabagą, tegul ir asilo pažįsta nagą.”

Jei Bendruomenė yra pasakėčios liūtas, tai paties 
Barzduko nuomone ji gerokai nugaluoja, nes koks gi asilas 
bandytų įspirti sveiką liūtą? vm

nes krautuves, prieinamas tik 
turistams. Priešingai Lietu
voje nustatytai tvarkai, Rytų 
Vokietijos specialiose krautu
vėse galėjo pirkti visi, kas tik 
turėjo užsienio valiutos. Atei
tyje ta privilegija paliekama 
tik užsieniečiams. Čiabuviai 
turės įnešti savo turimą užsie
nio valiutą (paprastai Vakarų 
Vokietijos markes) į banką ir 
iš ten gauti pažymėjimą, pa
gal kurį galės pirktis. Tokiu 
būdu valdžia turės didesnę 
kontrolę.

i •••

Kalbant apie vokiečių-ame- 
rikiečių santykius ... Kaip jau 
buvome čia pranešę, Egipto 
prezidentas Sadatas, grįžda
mas iš Washingtono buvo su
stojęs Bonnoje prašyti ūkinės 
pagalbos. Der Spiegei prane
ša, kad Sadatas davė suprasti, 
kad jam Carteris sakė, jog 
Egiptui padės Vokietija ir Ja
ponija. Schmidtas dėl to labai 
supyko, nes jam Carteris apie 
tai nieko nesakė. Sadatas pa
galbos norėtų už 30 bilijonus 
markių, bet Schmidtas sakė 
tiek daug neturįs, o jei ir turė
tų - duotų tik po truputį, pa
gal principą ‘Geld nur gegen 
Leistung’ - t.y. pažangą Art. 
Rytų taikęs ir stabilizacjos prcK 
cese. Nusivylęs Sadatas liko ir 
toliau mandagus teigdamas, 
kad ‘draugiškumas nepriklau
so nuo pinigų’.

MILLWRIGHT
Plant operation approximately 20 miles from St. Louis is presently 
seeking Journeyman Millwright experienced in all phases of industriai 
maintenance with minmurn 6 years experience (no other need apply). 
Possible shift work required. Welding, burning, pipefitting, machine 
repair and trouble shooting experience a mušt.
Startinę rate $9.38 per hour plūs shift differential with a rapid 
advance to $9.59 per hour. Company paid hospitalization, surgical, 
major medical, dental, sickness, accident and life insurance benefits. 
10 paid holidays and vacation. *
PLEASE DIRECT ALL INQUIRIES TO: MR. WILLIAM D. GIBBS 

PERSONNEL DIRECTOR

CHEMETCO
Route 3 at Oldenberg Rd. Hartford, 11. 62048 

Telephone 618-254-4381
An Equal Opportunity Employer

(14-16)

•••

Londono ‘Defense and Fo- 
reign Affairs Daily’ praneša, 
kad sovietai Rygos įlankoje sta
to naują karo uostą. Sovietų 
Baltijos karo laivyno vyr. šta
bas šiuo metu yra Karaliaučių 
je, o svarbiausias uostas yra 
buv. Pilau - dabar pramintas 
‘Baltisk’ - 80 km. nuo Danci
go. Sovietų Baltijos laivynas 
turi per 30 povandeninių ir 50 
didesnių karo laivų bei 
140,000 jūreivių. Karo atveju 
jo veikla turėtų siekti Siaurės 
jūros pakraščius ir net kanalą 
tarp Anglijos ir Prancūzijos. 
Kita Siaurės jūros dalis, kaip 
ir Atlanto vandenynas, būtų 
kitų dalinių žinioje, kurių ba
zės yra Kolos pusiasalyje ir 
Murmanske.

MOKAME GRYNAIS
Už porcelianą, sidabrą, brange
nybes, stiklo išdirbinius, meno 
kūrinius, antikinius baldus. Po 
vieną ar visą turimą nuosavybę.

Tel. 521-1584.

WANTED AT ONCE
CUTTER

A good opportunity for Journeyman 
cioth cutter experienced in ūse of 
electric knife. Piecevvork. Day shift. 
Benefits include medical and dent.al 
insurance and free parking

RICHMAN
1600 EAST 55TH STREET
CLEVELAND, OHIO 44103

216-431-0200, ext. 417
Equal Opportunity Employer M/F 

(16-18)
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KAI PABUNDA MIEGOJĘ
'MILŽINAI'..

Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos seimui artėjant, 
‘atsinaujinimo iniciatorių’ var 

7 Antanas Butkus jau ant- 
ru savo laišku kreipiasi į (ta
riamai tik ...) Sąjungos narius-

Susirūpinimas būtų tikrai 
sveikintinas ir vertas dėmesio, 
jei iš tikro tai nebūtų pagrįsta 
hipokritiškumu ir griovimu.

Yra labai lengva švaistytis 
‘naujomis’ idėjomis, gražiais 
šūkiais ir lengvais pažadais. 
Dar lengviau parodyti ‘krislą 
kito akyje’, kada - lyginant su 
darbu normaliose sąlygose - 
visų mūsų darbas dažnai pats 
darosi ‘rąstu’. Tačiau, mo
mento entuziazmas retai kada 
gali pakeisti daug garbės ne
žadančio, nevisada dėkingo 
bet nepakeičiamo kasdieniu 
dgrbn

Galvotumei, jog tikrai Są
jungos gerove besisieloją asme 

[nys jau bent vietovėje bus ge
rai žinomi ir nereikalingi 'ini
ciatorių’ skydo. Galvotumei, 
kad praktišku savo idėjų įgy
vendinimu jie galėtų seimui 
patiekti konkretų pavyzdį 
esančių gyvų (ir jau nėsykį pla 
čiai diskutuotų) problemų 
sprendimui. Deją, to nėra.

VASARIO 16 GIMNAZIJA LAUKIA
MOKINIU IŠ AMERIKOS

Šių metų sausio mėn. su
ėjo 25 metai, kaip Vasario 
16 gimnazija egzistuoja 
Huettefelde — Romuvoje. 
Išleido ji per tą laiką dau
giau kaip šimtą abiturien
tų, kurių daugumas baigė 
aukštąjį mokslą, ne vienas 
pasiekė profesūros Vokieti
joje ar Amerikoje. Jos nuo
pelnai emigrantiniame gy
venime dideli, nors ir esa
me linkę vis paieškoti dė
mių ir šešėlių šioje vienin
telėje lietuvių gimnazijoje 
laisvajame pasaulyje. O kur 
jų mūsų emigracinėj veikloj 
nėra? Ar verta todėl dėl 
vienos antros klaidos, dėl 
vienokio ar kitokio priekaiš
to šiai mokyklai pagailėti į 
ją siųsti savo vaikus ir tuo 
net vesti ją prie likvidaci
jos? Nepaslaptis, kad pa
skutiniais dešimčia metų 
jos mokinių skaičius nėra 
didelis, tik apie 70-60. Šį 
skaičių reikia būtinai išlai
kyti ir pakelti, jei norim 
būti vokiečių remiami. Jie 

Siūlymai yra sąlyginiai ... at
statyti Sąjungą iš pagrindų ...’ 
Aišku, dėl vadų nereikia nė rū
pintis, ‘iniciatoriai’ tą klausi
mą sutvarkytjr pasakysimas 
lcą tureš^padaryti ...

Beveik kiekvienas darbas,
ypač žiūrint iš perspektyvos, 
galėtų būti atliktas geriau. Be
veik kiekvienas klausimas gali 
turėti kelis spendimus. Sunku 
už rimtą priimti siūlymus, ka
da esamoje veikloje ir darbe 
atsisakoma pastebėtj_ką nors 
gero, ar pozityvaus. Tuo la
biau, kad paraleliai skamba 
grąsinimai — skilimu ... stei-( 
girnų ... išleidimu ... j

Bendrame, visuomeninia
me darbe visi atiduodame di
delę dalį savęs, savojo laisva
laikio. Nė" asmeninė grąsa, ne 
nuvertinimas kitų, bet respek- 
tas ir.toleranciia išugdo vadus 
ir pasitikėjimą jiems. Ir pirm
negu griauti esamą Sąjungą - 
jos atstatymui, būtų smagu 
matyti ‘ipiciatoriij^’ pirmose 
gretose viepoy e^y^įkloLe.

Kas nfesu manim - tas prieš 
mane’, kaip ir nesiskaitymas 
su metodais siekiui, vargu ar 
yra tinkamas pagrindas siūly
mams ar nuoširdžiam darbui.

duoda gimnazijai 4/5 visų 
reikalingų išlaidų, reikalau
dami bent 1 5 lėšų iš pačių 
lietuvių, šie ir aukoja tiek. 
Mokinių skaičiaus problema 
vis aštrėja: Vokietijoje tė
ra jau tik mišrios (vokiš- 
kos-lietuviškos) šeimos, ir 
tai iš Lietuvos atvykę jau 
po karo. Senųjų karo metų 
tremtinių labai- nedaug be
paliko: jų vieni išmirė, ant
ri nutauto. Jau keletas me
tų gimnazija gali pasiekti 
minėtą mokinių skaičių tik 
Amerikos lietuvių dėka. Pa
staruoju metu mokinių iš 
užjūrių esti apie 20. Norė
tume, kad mažiausiai tiek 
jų būtų ir ateinančiais 1979 
— 1980 mokslo metais. Dar 
geriau, jei jų padvigubėtų, 
nes ir mokytojų, ir patalpų 
užtektų.

Kodėl naudinga ir pras
minga leisti mokinius į Va
sario 16 gimnaziją iš Ame
rikos? Visų pirma mokslo 
metai, kuriuos mokinys pra
leis šioje gimnazijoje, jam

Vaizdai iš ALTS Ryty Apygardos
suvažiavimo

Š. m. kovo 17 d. New Yorke įvykusiame ALT S-gos rytų 
apygardos suvažiavime kalba ALT S-gos pirmininkas Antanas 
Mažeika. Dešinėje suvažiavimo prezidiumas: Irena Matonienė, 
pirm. Vytautas Izbickas ir Edmundas Cibas. Apačioje: suvažia- 
žiavimo dalyviai klausosi apyg. pirmininko Algirdo Jonio pra
nešimo. Suvažiavimo aprašymą žiūr. Dirvoje Nr. 14.

V. Izbicko nuotr.

bus įskaityti jo gimnazijo
je, grįžus į Ameriką. Mat, 
mūsų gimnazijoje pagrindi
nių dalykų mokomasi pagal 
Amerikos ”high school” 
programas. Mokinys, pa
vyzdžiui, čia mokysis anglų 
k. (dėsto diplomuota ame
rikietė mokytoja), Ameri
kos istorijos, matematikos 
ir bent vieno gamtos moks
lų dalyko (biologijos, che
mijos, fizikos) iš amerikie
tiškų vadovėlių. Be abejo, 
šalia to jis turės sistemin
gai mokytis lietuvių k. ir 
literatūros, Lietuvos isto
rijos, turės specialią moky
toją vokiečių kalbai. Net ir 
rusų kalba yra jos norin
tiems dėstoma, taip pat ir 
prancūzų k. Privaloma ir 
tikyba, dailė, kūno kultūra, 
mažesniems mokiniams dar
beliai.

Ar yra kur geresnė pro
ga jaunuoliui pažinti Euro
pos kultūrą, jos gyventojus 
ir gyvenimo būdą, kaip be
simokant Vasario 16 gim
nazijoje? Mokykla tam rei
kalui organizuoja ekskursi
jas ir trumpesnes keliones 
po Huettenfeldo apylinkes. 
Per Kalėdų (3 savaitės), 
Velykų (2 savaitės}, vasa
ros (9 savaitės) atostogas 
mokiniai gali ekskursuoti 
po visą Europą, ir gan pi
giai.

Net ir didžiausi skeptikai 
jau liovėsi abejoti, jog lie

tuvių kalbos gimnazijoje 
galima išmokti daugiau nei 
šeštadienio mokyklose Ame
rikoje. Aukštesnių klasių 
mokiniai čia turės gal vie
nintelę savo gyvenime pro
gą ištisai perskaityti lietu
vių klasikus ir jaunesniuo
sius autorius.

Gimnazijos bendrabutį iš 
dalies veda amerikiečiai au
klėtojai, jame stengiamasi 
sudaryti gerą pedagoginę 
atmosferą. Berniukų bend
rabučio krizė, kurį laiką ne
turint vedėjo, nugalėta: 
jau vadovauja jaunas pe
dagogas. — Už mokslą ir 
pragyvenimą (maistą ir 
kambarį) per metus reikia 
mokėti DM 2.640,— (šiuo 
metu 1 doleris yra maždaug 
DM 1,75).

Brangūs Tėveliai, pasi- 
naudokit nepaprasta proga 
Jūsų sūnui ar dukrai ge
riau išmokti lietuviškai, pa
matyti Europą, pažinti jos 
kultūrą! Tuo pačiu neleisit 
užgesti vienintelei laisvaja
me pasauly lietuviškai gim
nazijai, kuri ugdo ir moks
lina jaunimą ateities Lietu
vai.

Mokslas prasideda š. m. 
rugsėjo 3, į bendrabutį rei
kia atvykti rugsėjo 2 (pa
prastai skrendama iki 
Frankfurto arba Luxem- 
burgo). Smulkesnių infor
macijų duoda: Litauisches 
Gymnasium, 6840 Lampert-

PRO O 
ŽIŪRONĄ

LYG su pirmais pavasa
rio žiedais džiaugiamės 
kiekviena nauja apraiška, 
kuri užtikrina tolimesnę 
veiklos eigą lietuvybės išlai
kyme ir laisvės Tėvynei šie 
kime. Tuo labiau, jei į tai 
aktyviai įsijungia jau čia 
brendę ir mokslus baigę 
asmenys.

Naujoji radio valandėlė 
‘Lietuvių Balsas’ Clevelan
de yra tam gyvas ir sveikin
tinas pavyzdys. Linkėtina ' 
kad parodytas entuziaz- i 
mas, pozityvios savikriti- 
kos rėmuose, išsivystytų į 
pagrįstą pasitikėjimą ir už
tikrintą sėkmę.

Savaime aišku, kad klau
sytojų - tiek moralinė, tiek 
finansinė - parama bus rei
kalinga. Tačiau ir čia ky
la kraštutinumo pavojus: 
kai vos po pirmojo prisista
tymo išeinama su panegyri- 
ka - tuo pačiu netiesiogi
niai uždedamas ir įparei
gojimas apžioti kąsnį, dar 
nepajėgiant jo sukramtyti. 
Yra reikalingas laikas visa- 
kam - pradžiai, brendimui ' 
ir vaisių nešančiam žie
dui ...

Lygiai taip pat, kūrėjui i 
nėra būtinas griuvėsių pa- į 
grindas: naujos valandė- | 
lės pasisekimui nėra reika- i 
linga nuvertinti jau trisde- Į 
šimtį metų veikiančiąją ... j 

Clevelandas gali džiaug i 
tis antros radio valandėlės I 
įsisteigimu, ir tai tik dar la j 
biau išsryškina pirmosios Į 
ilgą nueitą kelią bei jos įnaT j 
šą į lietuvių kultūrinį gyve
nimą. Be abejo, dar turės 
praeiti šiek tiek laiko, kad 
būtų galima spręsti, ar pir
mą] ai jau reikėtų pasimo
kyti iš antrosios.

O būtų geriausia, jei 
mes visi - vietoje bandę tik 
rai gražias ir sveikintinas 
pastangas paversti ‘gai
džių kautynėmis’ - akty
viai įsijungtume į paramą 
taip, kad abi radio valan
dėlės galėtų kuo geriau re
prezentuoti mūsų siekius ir 
mus pačius.

Ego

heim-Huettenfeld, W. Ger
many ir O. Zailskienė, 1934 
So. 48th Ct., Cicero, III. 
60650, tel. nr. 652-7066.

V. Natkevičius, M. A.
Direktorius

Tėvas Alf. Bernatonis, 
OFMCap

Gimnazijos Kuratorijos 
pirmininkas

AMERIKOJE YRA 
1,650,000 LIETUVIŲ

Nauja 1978 m. laida ”The 
People’s Almanac No. 2” tu
ri straipsnį apie Amerikos 
lietuvius; pažymi, kad da
bar JAV-se yra 1,650,000 
lietuvių. Almanachas gana 
objektyviai rašo apie Lietu
vą, pabrėžia okupantų bol
ševikų prievartą, iškelia lie
tuvių protestus bei demons
tracijas siekiant laisvės. Al
manachą redagavo D. Wal- 
lechinsky ir I. Wallace, iš
leido W. Morro & Co. New 
Yorke.
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Diplomatijos paraštėje (101) Vaclovas Sidzikauskas
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Lietuvos Laisvės Komiteto veikla
SESES IR BROLIAI, LIETUVIAI!

Laisvos Europos Komite
tas iš savo lėšų paskyrė Lie
tuvos Laisvės Komitetui 
kuklų biudžetą, į kurį buvo 
Įtraukti patalpų nuoma, raš
tinės, pašto, telefono ir tele
grafo išlaidos, lėšos spaus- 
diniams, taip pat išlaidos 
kelionėms, reprezentacijai 
ir kt. Grupės nariams bu
vo paskirtas kuklus $350 
mėnesiui atlyginimas. LĖK 
vadovybė aiškinosi, kad ji 
neturinti galimybės mokė
ti mums tokias algas, ko
kios mums derėtų, turint 
galvoje mūsų kvalifikacijas 
ir pinigais neįvertinamo 
darbo svarbumą, o galinti 
mokėti tik aukščiau sumi
nėto dydžio stipendijas, kad 
galėtume sudurti galus su 
galais ir visą savo laiką pa
švęsti savo kraštų laisvini
mo darbui. Lygiai taip pat 
buvo traktuojamos ir visų 
kitų Vidurio ir Rytų Euro
pos valstybių Laisvosios 
Europos Komiteto remia
mos politinės laisvinimo or
ganizacijos.

Sekretorės-mašininkės pa
reigoms pasikvietėme Vik
toriją čečetienę, buvusio 
Lietuvos pasiuntinybės Ta
line sekretoriaus Viktoro 
čečetos žmoną. Kol lėšos lei
do, LLK turėjo dar vieną 
bendradarbę Birutę Skučai- 
tę-Rimgailienę, kuriai pasi
traukus jos vietą užėmė 
Jadvyga čarneckaitė - Gri
gienė.

LE Komiteto Spaudos ir 
Informacijos skyriuje dirbo 
po vieną ar du visų tautinių 
komitetų pristatyti asme
nys. LLK toms pareigoms 
pasirinko Vincą Rastenį, 
kuriam eilę metų talkino 
Jonas Aistis, vėliau A. Rim- 
vvdis.

Kongreso Bibliotekoj Wa- 
shmgtone LĖK turėjo savo 
lėšomis išlaikomus du sky
rius: 1. Vidurio Europos 
Studijų Centrą, kurio užda
vinys buvo stebėti ir ko
mentuoti sovietų ir jų pa
vergtųjų Vidurio ir Rytų 
Europos valstybių teisinės 
sistemos evoliuciją; to sky
riaus vedėjas buvo žymus 
juristas V. Gzovski, rusas 
emigrantas. 2. Bibliographi- 
cal Accessions skyrių, ku
rio uždavinys buvo rinkti tų 
kraštų bibliografinius duo
menis ir komentuoti ten lei- 

kratijos sampratą, taip pat 
kad užpildžius savo tauti
nių vertybių pažinimo spra
gą, kuri atsiranda išeivijos 
jaunimui studijuojančiam 
ne savo valstybės universi
tetuose, LĖK 1951 m. įstei
gė Prancūzijoj, Pourtales 
pilyje Robertsau prie Stras- 
burgo, Laisvosios Europos 
Kolegiją arba Universitetą 
su bendrabučiu studentams 
ir tautiniais vadovais. Toj 
kolegijoj studijavo eilė lie
tuvių iš Vokietijos, Prancū
zijos, Švedijos ir kitur. 
Mokslas ir pragyvenimas 
buvo duodamas veltui, todėl 
sovietų pavergtųjų tautų 
jaunimas, ypač gyvenęs Eu
ropoje, į jį veržėsi. Lietuvių 
tautiniu vadovu, LLK pa
rinkimu, buvo paskirtas 
Muenchene gyvenęs doc. Jo
nas Grinius. 1955 m. Kole
gijai nustojus veikti LĖK 
davė norintiems toliau stu
dijuoti Strasburgo, ar ki
tuose universitetuose, sti
pendijas. Vasaros atostogų 
metu studentai suvažiuoda
vo į buv. kolegijos bendra
butį, kuriame buvo laikomi 
seminarai vedami tautinių 
vadovų.

Pagrindinis LLK veiklos 
laukas buvo tarptautinė 
scena su tarptautinėmis or
ganizacijomis ypač J. Tau
tomis New Yorke ir Euro
pos Taryba Strasburge im
tinai, ir egzilinis sektorius.

Lietuvos Laisvės Komite
tas buvo savistovi, nuo kitu 
laisvinimo veiksnių nepri
klausoma institucija. Savo 
santykius su Lietuvos dip
lomatais, VLIKu, ALTa ir 
Bendruomene LLK grindė 
visų tų veiksnių glaudžiu 
bendradarbiavimu tiek nu
statant laisvinimo politikos 
gaires, tiek planuojant ir 
vykdant Lietuvos laisvini
mo uždavinius. LLK veikla 
reiškėsi okupuotosios Lietu
vos gyvenimo stebėjimu ir 
studijavimu, per Lietuvos 
delegaciją dalyvavimu Pa
vergtųjų Europos Tautų pa
rengiamuosiuose ir visuose 
kituose darbuose, bendra
darbiavimu su sovietų pa
vergtųjų kitų valstybių lais
vės kovos organizacijomis, 
Baltic Review, Revista Bal- 
tica, Revue Baltiąue, "Lie
tuvos” žurnalų leidimu, 

tarptautinės padėties nuo
lat keliamų ir Lietuvos rei
kalų diktuojamų informa
cinių, politinių ir diplomati
nių žygių atskirose valsty
bėse ir tarpvalstybinėse bei 
tarptautinėse institucijose 
organizavimu, dalyvavimu 
jose, bendradarbiavimu ar 
teikimu reikiamos medžia
gos. Laisvojo pasaulio val
stybių delegacijos Jungtinė
se Tautose, J. T. įvairių 
komisijų nariai, UNESCO, 
T a r p parlamentinė Unija, 
laisvojo pasaulio valstybių 
vyriausybės, amerikiečių 
organizacijos kovai su ko
munizmu, Europos Taryba 
Strasburge, didžiųjų -vals 
tybių konferencijos, Pan- 
Amerikos kongresai, Ame
rikos ir tarptautiniai darbi
ninkų organizacijų centrai, 
tarptautinės organizacijos 
kovai su sovietiniu genoci
du ar sovietiniu kolonizmu, 
tarptautiniai sovietų pa
vergtųjų tautų sambūriai 
— buvo LLK veiklos reiški
mosi laukas. Memorandu
mai, pranešimai, pareiški
mai, prašymai, protestai, 
asmeniniai kontaktai, spau
da, radijas — yra LLK vei
klos priemonės. LLK ruošė 
padėties okupuotoje Lietu
voje metines apžvalgas, 
spausdino ir platino ”Sur- 
vey of Events in Captive 
Lithuania”.

LLK atliko svarbų vaid
menį kai 1951 m. Jungtinių 
Tautų Ekonominė ir Socia
linė Taryba tyrė prievarti
nį darbą ir prievartinio dar
bo stovyklas Sovietų Sąjun
goj, rinko medžiagą, rašė 
memorandumus, asmeniš
kai liudijo (pirmininkas) ar 
parinko liudytojus (Vorku
tos kalinys dr. M. Devenis) 
Jungtinėse Tautose.

žymus buvo LLK įnašas 
ir į Kersten’o Komiteto dar
bus 1953-56 m. m. LLK su
rinko ir paruošė daug me
džiagos, parinko ir apklau- 
sinėjo nemaža liudininkų. 
Kersteno Komitetas tam 
reikalui naudojo LLK pa
talpas. Kaipo LLK pirmi
ninkas aš palaikiau glau
džius santykius su kongres- 
manu Kerstenu ir jo komi
teto nariais. Jie surinko 
daug vertingos dokumenti
nės medžiagos apie komu-

Gegužės mėn. 5-6 ir 12-13 
d.d. jau rinksime vyriausią
jį JAV LB organą — Tary
bą, kuri spręs visus svar
biausius JAV LB reikalus 
per sekančius trejus metus. 
Nuo jos priklausys LB vei
klos kryptis ir jos būdas. 
Jos kompetencijai priklauso 
ne tik įstatų bei taisyklių 
priėmimas bei keitimas, bet 
ir Krašto Valdybos, Gar
bės Teismo ir Konrolės Ko
misijos išrinkimas.

Šį vyriausiąjį JAV LB 
organą turi teisę rinkti ly
giu, tiesioginiu ir slaptu 
balsavimu visi lietuviai, ku
rie tik pareiškia norą įsire
gistruoti į apylinkių valdy
bų sudaromus rinkėjų są
rašus.

Todėl kiekvieno lietuvio 
pareiga ir garbė yra eiti ir 
balsuoti. Gausingas balsuo
tojų skaičius parodys ne tik

Šaulių visuotinis suvažiavimas
Š. m. gegužės 19 ir 20 

dienomis Chicagoje įvyks 
LŠST atstovų visuotinas su
važiavimas. LŠST Statutas 
nusako: kad organizuotu
mui ir vieningumui patik
rinti, šauliškos idėjos būti
numui visuomenėje kelti ir 
Sąjungos organams rinkti 
bei Sąjungos reikalams ap
svarstyti, kas 3 metai, šau
kiami LŠST atstovų visuoti
nieji suvažiavimai.

Atkurta Lietuvos Šaulių 
Sąjunga Tremtyje yra kul
tūrinė, patriotinė, rezisten
cinė organizacija, o taip pat 
savistovi ir niekam nesu
bordinuota. Jos tikslai: at
kurti Lietuvos Valstybės 
nepriklausomybę ir ten ją 
atgaivinti, siekti vienybės 
ir tautinio bei valstybinio 
susipratimo lietuvių tarpe, 
išlaikyti lietuvybę, puoselė
ti lietuviškas tradicijas, 
stiprinti lietuviškojo jauni
mo tarpe meilę savajai kil
mei ir kalbai ir t.t.

Suvažiavimas atlikęs pa

nistinės Rusijos agresiją 
prieš Baltijos valstybes ir 
jų neteisėtą prievartinę in
korporaciją į Sovietų Są
jungą. Nepaprastai vertin
gi yra Kongreso išleisti trys 
tomai raportų ir išvados.

(Bus daugiau) 

mūsų sąmoningumą, bet ir 
aktyvų susirūpinimą lietu
vių tautos reikalais. Juk LB 
apylinkės ir yra mūsų tau
tinio kūno arterijos, kurio
mis srovena gyvybę palai
kanti jėga.

Kandidatų pasirinkimas 
gausus ir įvairus amžiaus, 
p r o f esijos, pasaulėžiūros, 
visuomeneninio darbo patir
ties ir lyties atžvilgiais. Tik 
rinkimės kandidatus, eiki
me prie urnų ir balsuokime.

Nors labai skaudūs tarp- 
organizaciniai nesutarimai, 
bet negaiškime laiko bar
niams, o dirbkime pozityvų 
darbą.

Telaimina Dievas mūsų 
pastangas ir testiprina mū
sų viltis Lietuvos prisikėli
mui !

Prel. Jonas Balkūnas, 
JAV LB Garbės 

Pirmininkas

grindinius savo uždavinius, 
gegužės 20 d., Šv. Kazimie- 
ri Lietuvių tautinėse kapi
nėse atidengs ir pašventins 
Lietuvos kankiniui Romui 
Kalantai paminklą. Į šias 
iškilmes yra kviečiami visi 
lietuviai. Paminklo autorius 
yra skulptorius R. Mozo- 
liauskas. Paminklas yra la
bai impozantiškas.

Šauliai paminklui pasta
tyti yra sua ūkavę nemažą 
sumą pinigų, bet dar trūks
ta. Todėl kiekvieno lietuvio 
pareiga prisidėti prie pa
minklo pastatymo ir pagal 
savo išgales aukoti.

Paminklo pašventinimo 
iškilmėse dalyvauja ne tik 
šauliai, bet kviečiama ir vi
sa lietuviška visuomenė.

Algirdas Budreckas

DRAFTSMEN
MODEL MAKERS

AND

FIXTURE 
BUILDERS

Immediate long term pro
gram, full benefits.

Application now being 
taken.

VISIONEERING INC. 
31985 Groesbeck Hwy 
Fraser, Mich. 48026 

313-293-1000
(11-16)

džiamus spausdinius. LLK 
pristatymu į Studijų Centrą 
buvo pakviestas prof. Do
mas Krivickas, o į biblio
grafijos skyrių — dr. Juo
zas Pajaujis, kuriam išsi
kėlus į Aliaską, tas parei
gas perėmė doc. Vincas 
Trumpa.

Kad paruošus Vidurio ir 
Rytų Europos valstybėms 
intelektualų kadrus, kurie 
galėtų įsijungti į tų valsty
bių demokratinių instituci
jų atkūrimą po išlaisvinimo, 
skleisti vakarietišką galvo
seną ir vakarietiškos demo-

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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Marijuana gydytojo akimis
Dr. Danielius Degėsys

Šiuo metu Jungtinių Ame
rikos Valstybių spaudoje 
marijuanos klausimu vyks
ta gyvos diskusijos. Vis 
daugiau ir daugiau girdisi 
balsų, kad marijuanos var
tojimą reikėtų legalizuoti 
ypač tais atvejais kur ji ga
li būti pritaikinta kai ku
rių ligų gydymui. Marijua
na buvo žinoma gilioje seno
vėje. Jau prieš 3Į/> tūkstan
čių metų Kinijoje ji gana 
plačiai buvo vartojama Įvai
rių ligų gydymui. Jungtinė
se Amerikos Valstybėse 
marijuanos ekstraktas iki 
1937 metų buvo vartojamas 
kaip vaistas nervams ra
minti ir skausmams malšin
ti. 1937 metais marijuanos 
vartojimas buvo uždraus
tas ir ji buvo priskirta prie 
narkotikų grupės. 1941 me
tais marijuana buvo visiš
kai išbraukta iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių farma- 
kopėjos. Paskutinių penkio
likos metų eigoje marijuana 
buvo intensyviai tiriama. 
1963 metais Izraelyje dr. R. 
Mechoulan pavyko ištirti 
pagrindinę veiksmingą ma
rijuanos medžiagą ir nusta
tyti jos cheminę sudėti. Ta 
medžiaga buvo pavadinta 
delta-9-tetrahydrocannabi- 
nol. Sutrumpintai ji vadi
nama trimis raidėmis, bū
tent, THC. žinant THC che
minę struktūrą susidarė ga-

1

• Juozas Prunskis. LIE
TUVA BOLŠEVIKŲ OKU
PACIJOJE. LITHUANIA 
OCCUPIED BY THE SO- 
VIET UNION. Išleido Jūrų 
šaulių kuopa Klaipėda, Chi
cagoje, 1979 m. Viršelį pie
šė Petras Aleksa. 240 psl. 
Kaina 6 dol. Sukrauta Drau
ge. Knygoje yra daug nuo
traukų ir sąrašas 1970 žmo
nių, kuriuos okupantai bol
ševikai išžudė Lietuvoje.

• Aloyzas Baronas. LAI
VAI IR UOSTAI. Romanas. 
Viršelis Nijolės Vedegytės- 
Palubinskienės. 276 pusi. 
Kaina 7 dol. Išleido Lietu
viškos Knygos Klubas Chi
cagoje.

• Juozas Kralikauskas. 
ĮKAITĘ VILNAUS AKME
NYS. Draugo konkurse pre
mijuotas romanas. Viršelis 
Ados Korsakaitės-Sutkuvie- 
nės. 186 psl. Kaina 5 dol. 
Išleido Lietuviškos Knygos 
Klubas Chicagoje. 

limybė tą medžiagą pasiga
minti sintetiniu būdu. Sin
tetiniai pagaminta THC 
medžiaga buvo galima tiks
liai dozuoti ir pravesti Įvai
rius bandymus. Darant 
bandymus su experimenti- 
niais gyvuliais buvo paste
bėta, kad THC raminančiai 
veikė epilepsijos priepuolio 
metu atsiradusius trauku
lius. šis gydymo metodas 
dar nėra pritaikintas žmo
nių epileptikų gydymui, bet 
yra manoma, kad nauji 
THC derivatai ateityje gali 
būti pritaikinti ir žmonių 
epilepsijai gydyti.

Indijoje per eilę šimtme
čių marijuana buvo varto
jama astmos priepuoliams 
raminti. Astmos priepuolio 
metu žmogaus plaučių bron
chai susitraukia ir žmogui 
pasidaro sunku kvėpuoti. 
Šiuo metu yra žinoma, kad 
tiek marijuanos dūmai, tiek 
THC Įkvėptos dulkės išple
čia bronchus ir, kad taip 
išplėsti bronchai laikos il
giau, negu vartojant kitus 
vaistus. Taigi, atrodo, ma
rijuana būtų geras vaistas 
astmos priepuoliams stab
dyti. Deja, nevisi žmonės 
mari j uaną vienodai toleruo
ja. Kai kurie yra jautrūs 
tiek jos dūmams tiek sinte
tiniai pagamintam THC. 
Tokiems ilgesnis marijua
nos vartojimas sukelia kvė
pavimo takų gleivinės chro
nišką uždegimą, kuris ilgai
niui sumažina plaučių pajė
gumą.

Prieš keletą metų Jung
tinių Amerikos Valstybių 
pilietis, Robert Randall, 
kreipėsi Į valstybės teismo 
instituciją reikalaudamas, 
kad teismas jam leistų pirk
ti ir rūkyti marijuana lega
liai. Jis savo prašymą pa
grindė tuo, kad marijuana 
jam buvo reikalinga jo akių 
ligai, glaukomai, gydyti. Be 
marijuanos, jis sakėsi, ga
lįs apakti. Glaukoma yra li
ga kuri pasižymi padidintu 
akies viduje spaudimu. To
kio spaudimo Įtakoje akies 
regėjimo nervai atrofuoja
si ir, jeigu spaudimas ne
būna sumažintas, ligonis 
apanka. Teismo metu gydy
tojai liudijo, kad marijuana 
kai kuriais glaukomos ligos 
atvejais yra efektingas 
vaistas. Randall kaip tik ir 
turėjo glaukomą kuri nepa
sidavė gydoma kitais vais
tais. Teismo sprendimas bu
vo palankus R. Randall ir 
jis gavo leidimą pirkti ir 
surūkyti 75 cigaretes savai
tės bėgyje.

1971 metais UCLA akių 
instituto gydytojas, dr. R.
S. Helper, pirmą kartą ap
rašė marijuanos veikimą 
open angle glaukomos gy

dyme. šios rūšies glauko
ma pas kai kuriuos as
menis nepasiduoda Įpras
tam konvencionaliniam gy
dymui. Dr. R. S. Helper gy
dė 12-ka tokių glaukomos 
liga sergančių. Jis jiems da
vė rūkyti marijuana. Mari
juanos Įtakoje 10-čiai ligo
nių intraokuliarinis spaudi
mas žymiai sumažėjo. Iš 
dvylikos tik du nerodė page
rėjimo. Panašius rezultatus 
gavo ir kiti gydytojai. Vė
liau Georgijos medicinos ko
legijoje dr. K. Green dary
damas eksperimentus su 
triušiais pastebėjo, kad vi
durinės akies spaudimui 
mažinti THC milteliai ištir
pinti mineralinėje alyvoje 
ir Įlašinti Į akis veikė lygiai 
taip pat gerai kaip ir mari
juanos rūkymas.

New England Joumal of 
Medicine, rimtas ir labai 
respektuojamas medicinos 
žurnalas, 1975 metais pa
skelbė Sidney Farber vėžio 
ligų centro gydymo rezulta
tus. To vėžio ligų gydymo | 
centro gydytojų grupė tyrė 
THC veikimą vėžio ligomis 
sergantiems ir chemotera
piją gaunantiems ligoniams. 
Chemoterapijos metu dau
guma ligonių pradeda blo
gai jaustis, jiems atsiranda 
vėmimo jausmas, pranyks
ta apetitas ir svoris prade- ■ 
da kristi. Vienai tokių ligo- : 
nių grupei buvo duodamos 
tabletės turinčios THC, gi 
kita grupė tokių pat ligonių 
gavo tabletes be THC prie
maišos. Tie ligoniai, kurie 
gavo THC pradėjo geriaus 
jaustis. Jie nustojo vėmę, 
jų apetitas pagerėjo, skaus
mai sumažėjo ir jų nuotai
ka pasitaisė. Kiti vėžio ligų 
tyrinėtojai darydami pana
šius bandymus su triušiais 
ir pelėmis nustatė, kad THC 
gaunantieji, vėžio liga ser
gantieji gyvulėliai gyveno 
1/3 laiko tarpo ilgiau, negu
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tie, kurie THC negavo. Kai 
kurie iš tų tyrinėtojų net 
tvirtino, kad darant bandy
mus su vėžio celių kultūro
mis, pavyzdžiui, pridėjus 
THC Į vėžio celių kultūrą, 
vėžio celių augimas buvo 
sutrugdytas. Manoma, kad 
THC stabdo RNA ir DNA 
molekulių sintezę.

Čekoslovakų medicinos li
teratūroje 1976 ir 1977 me
tais buvo aprašyta, kad 
THC skiediniai buvo gana 
efektingi gydant kai kurių 
virusų bei bakterijų sukel
tas žaizdas. Deja, objekty
vių davinių šiam teigimui 
patvirtinti mes neturime.

Turint galvoje, kad ma
rijuana pasižymi nedideliu 
nuodingumu daug kas gal
voja, kad THC derivatai 
ateityje bus pritaikinti kai 
kurių ligų gydyme. Šiuo 
metu penkios valstijos 
(New Mexico, Florida, 

. (e< iM
SKIRPSTAS

Dar pasidomėkim, ką pralaimime, anot V. Volerto, švietimo 
srityje dėl veiksnių nedarnos. Šių metų Pasaulio Lietuvio nr. 1 
vienas žymiųjų LB švietimo darbininkų, J. Kavaliūnas, duoda 
rimtą ir labai vertingą dalykišką straipsni apie šeimos ir litua
nistinės mokyklos vaidmenį lietuvybei ugdyti. Pateikiama kon
krečių žinių ir Įžvalgių išvadų: šeima — pati pirmoji tautybės 
atrama, tik reikia neapsileisti — melstis lietuviškai, namie dai
nuoti, pasakas sekti. Tėvam pagalbon ateina Įvairios priemonės, 
kaip vadovėliai, plokštelės ir kt.

• Štai ir mokyklų skaičiai: ”1946-47 metais lietuvių mokyk
lose Vakarų Vokietijoj mokėsi 9926 mokiniai, o pridėjus dar mo
kyklas Austrijoj, Danijoj, Šveicarijoj ir Belgijoj — susidarys 
jau daugiau kaip 10500 lietuvių mokinių”. Po 31 mėtų 1977-78 
m. lituanistines mokyklas laisvajame pasaulyje lankė jau tik 
2854 mokiniai arba apie 27% anksčiau buvusio skaičiaus! Taigi 
nė trečdalio nebeliko. To negana. Dabartinėse mūsų mokyklose 
"mažėja metai iš metų ir mokinių skaičius, ii' lietuvių kalbos 
lygis”. O priežastys, pasak J. Kavaliūno: mūsų išsisklaidymas, 
prieauglio mažėjimas, na, ir ”dar dėl didelės dalies lietuvių 
abejingumo tautos reikalams”. Ir J. K. prikiša, esą daugeliui 
mūsų tinka sąžinės perkratymo klausimas: ”Ar aš darau viską, 
ką galiu?”

• Taip tad prasigyvenę lig puošnios prabangos ir išlaidingų 
balių, prisisteigę apsčiai centrinių ir smulkesnių sambūrių —• 
draugijų, didžiuodamiesi kultūros ir visokeriopos šviesos laimė
jimais, galoj atverkim savo sąžines minėtiem mūsų mokyklų 
faktam ir — susigėskime! Ir tuoj pat prisipažinkim kalti abejin
gumu tautos ateities gyvybei.

• J. Kavaliūnas iškelia aikštėn faktus, ”kad pamatytume, 
kur esame, nes reikia tiesiai pažiūrėti tikrovei Į akis”. O, jo 
nuomone, mūsų apsileidimas skaudžiai ryškėja greta "lietuvių 
tautos aukų ir pasišventimo dvasios tėvynėje”. Taip, žinoma, 
mes tais herojiškais žygiais tėvynėje kovojant su okupantu ža
vimės ir didžiuojamės, bet— laisvėje patogiai gyvendami nesi
ryžtam savo pareigos tautai atlikti. Argi medžiaginė gerovė 
svetur taip sujaukė mūsų dvasios grynumą ir jėgas sugniuždė?

• Toliau greta kitij priemonių, kurios padeda ir tėvam jau
nąją kartą tautiškai ugdyti, J. Kavaliūnas pamini ir knygas. 
Jis taip išsireiškia: "Turime nemaža knygų, taip pat vaikų laik
raštėlį "Eglutę”. Galime ir giminių Lietuvoje paprašyti, kad 
daugiau knygučių atsiųstų. Yra iš ko pasirinkti”. Deja, nenu
rodoma, kaip, kokiais motyvais tas iš anapus atsiųstas knyge
les rinktis: pagal piešinių grožį, eilių ritmą ar temas bei turini? 
Ir nežinia, ar visi tėvai pajėgūs tas knygas atsirinkti. Gaila, 
šiuo atveju J. K. vengė "tiesiai pažiūrėti tikrovei į akis", bū
tent, nors švietimui kasmet išleidžiama po keliasdešimt tūkstan
čių dolerių, bet ‘laisvės pusėje išleistų jaunimui knygų beveik 
neturime iš ko pasirinkti. Pvz. pernai metais išėjo vos viena 
nauja knygelė vaikams (dar Pietario Algimanto V laida), kaip 

•rašo š. m. Aidų nr. 1. O jau Toronto seime mokytojai šaukė
SOS, kad skaitinių moksleiviam tikras badas. Bet ii' po devy
nių mėnesių niekas nė piršto nepajudina, tarsi tokia taktika są
moningai pasirinkta. Skaitiniai jaunimui — pagrindinė tau
tinio lavinimo priemonė — neįeina Į švietimo darbų planus. Tik
tai siūloma tėvams užsiprašyti iš anapus geležinės uždangos 
komunistinės valdžios suplanuotos ii’ aprobuotos literatūros... 
Anot J. Kavaliūno, "reikia tiesiai pažiūrėti tikrovei į akis”,..

Louisiana, Illinois ir Wash- 
ington) leidžia naudoti ma
rijuana gydymo tikslams 
gydytojo priežiūroje.

Nežiūrint čia paminėtų 
THC gerų ypatybių, reikia 
atsiminti, kad marijuana 
yra halucinogenipė medžia
ga ir jos vartojimas be gy
dytojo priežiūros nėra leis
tinas. Marijuana kai ku
riems asmenims sukelia psi
chinius sutrikimus. Jos Įta
koje žmogaus valia sumažė
ja ir toks asmuo lengvai pa
siduoda kitų Įtaigojimui. 
Marijuanos rūkymas gali 
paveikti ir judėsiu kontrolę. 
Prisirūkę marijuanos asme
nys negali vairuoti automo
bilio arba dirbti su mašino
mis. Marijuanos lapuose be 
THC yra dar virš 20 kitokių 
cheminių junginių, kurių 
cheminė sudėtis ir fiziologi
nis veikimas žmogaus orga
nizmui dar nėra ištirti.
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DAMOKLO KARDAS VIRŠ BALTIJOS VALSTYBIŲ ATSTOVYBIŲ...
(Atkelta iš 1 psl.)

Padėties išryškinimui ten
ka pažvelgti šiek tiek Į 
VLIKo, ALTos ir L. Bendl 
ruomenės prigimti metant, 
žvilgsnį į praeitį. Kaip mū
sų visuomenei yra gerai ži
noma, nuo pat pirmųjų įsi- 
steigimo dienų okupuotoje 
Lietuvoje VLIKas apjungė 
pagrindines partijas bei 
laisvės kovų organizacijas. 
Tad jis neabejotinai reiškė 
tautos valią, kurią abu oku
pantai žiauriausiomis prie
monėmis slopino ir dabar 
tebeslopina. Besikei č i a n t 
okupantams VLIKui kartu 
su didele pabėgėlių mase 
teko atsidurti tremtyje. 
Nors ir atskirtas nuo savo 
žemės VLIKas neatsisakė 
nuo tautai duoto įsipareigo
jimo — kovoti už nepriklau
somos Lietuvos valstybės 
atstatymą. Besitęsiant oku
pacijai daug kas pasikeitė, 
kaip lygiai pasikeitė ir ko
vos priemonės. Daugelis tų, 
kurie VLIKą kūrė ir jam 
vadovavo, išvyko ten iš kur 
niekas nebegrįžta. Jų vieton 
atėjo nauji žmonės, kurie ir 
šiandien jaučia, kad VLIK 
nėra atpalaiduotas nuo sa
vo žemėje tautai duoto įsi
pareigojimo.

— Ar nemanote, kad po 
tiek ilgų metų okupacijos 
VLIKas gali būti atsilikęs 
nuo gyvenimo?

— Gal apie VLIKą ko
mentuoti būtų kompetetin- 
gesni VLIKo žmonės, bet 
kai klausiate, tai turiu pasi
sakyti. Nepaslaptis, kad 
dažnokai girdime išvedžioji
mus, kad esą VLIKas savo 
sąranga atsilikęs nuo gyve
nimo, nes daugelis VLIKą 
sudarančių partijų politi
niam bei visuomeniniam 
menkai arba ir visai nebe- 
pasireiškia. Tokia padėtis 
reikalaujanti, kad VLIKo 
sąranga būtų "sušiandie- 
ninta”. Bet to padaryti ne
leidžia okupantas, kuris pri
mygtinai tvirtina, kad jo
kių partijų Lietuvoje nebė
ra, visi su iškeltom kumš
timi eina į taktą su sovieti
ne komunistų partija, kuri 
apie Lietuvos nepriklauso
mybę nenori ir girdėti. Mes 
tuo netikime. Tikrovė yra 
visai kitokia, ką gerai žino 
ir okupantas. Nors techniš
kai Lietuvoje nebėra nė vie
nos partijos, bet tų partijų 
idėjos neabejotinai tebėra 
gyvos lygiai kaip tebėra 
gyvas tautos troškimas gy
vent savoj nepriklausomoj 
valstybėj. Jei taip būtų 
kaip okupantas tvirtina, tai 
iš kur būtų atsiradę tie 
tūkstančiai sovietų kalėji
muose, darbo stovyklose bei 
Sibiro ištrėmime kankina
mų lietuvių. Ir tai yra tik 
vandenyne plaukiojančio le
do kalno viršūnė.

Nemanau, kad bent vie
nas geros valios lietuvis 
drįstų pagal okupantų mo
delį tvirtinti: kadangi oku
puotoje Lietuvoje nebėra 

politinių partijų, nebėra pa
triotinių organizacijų, tai 
nebėra ir VLIKo sąrangos 
pagrindų, o su tuo ir jo pa
ties nebereikia ...

O dabar leiskite grįžti 
prie pirmojo Tamstos klau
simo antrosios dalies — 
VLIKo, ALTos ir L. Bend
ruomenės rungtynių politi
nės veiklos baro. Rungtynė
se aš nieko blogo nematau, 
jei tik rungiamasi pagal nu
statytas padorumo taisyk
les. Pavyzdžiui, ir sporte 
futbolistui leidžiama spirti 
tik į kamuolį, o ne į kito 
futbolisto koją, boksininkui 
draudžiama oponentui kirs
ti žemiau diržo ir t.t. Vie
no asmens ar grupės bandy
mas suniekinti kitą išgalvo
tais ar nepagrįstais prasi
manymais sporte būtų už
skaitytas smūgiu žemiau 
diržo. Tenka apgailestauti, 
kad tokių smogtelėjimų pa
staruoju metu mūsuose vis 
dažniau pasitaiko.

Išryškinimui politinių 
rungtynių jaučiu, kad turiu 
apžvelgti ir kitų dviejų 
r u n g tyniautojų prigimtį, 
būtent, ALTos ir L. Bend
ruomenės. Bent trejetą me
tų prieš okupaciją atsidū
rus Amerikoje man iš arti 
teko stebėti Amerikos lie
tuvių veiklą, ypatingai 
ALTos. Pastaroji, panašiai 
kaip ir VLJKas Lietuvoje, 
susiorganizavo 1940. X. 15 
Lietuvos okupacijos pasėko
je apjungdama visas ketu
rias pagrindines ideologines 
sroves ir abu susivieniji
mus — SLA ir LRKSA. 
Taigi, kaip VLIKas Lietu
voje buvo kompetetingas 
kalbėti visos pavergtos tau
tos vardu, taip lygiai ALTa 
buvo kompetetinga kalbėti 
visų Amerikos lietuvių var
du, išskiriant nereikšmingą 
nuo mūsų tautos idealo at
skilusią grupelę — komu
nistus ir jų bendrakeleivius. 
Čia tenka atkreipti dėmesį 
į dar vieną įdomų reiškinį. 
Nežiūrint, kad VLIKas ir 
ALTa kūrėsi ir veikė skir
tingose sąlygose, viens su 
kitu net nesusižinodami, 
abiejų siekiai visiškai suta
po. Tai yra dar vienas vi
suotino tautos nusistatymo 
įrodymas.

Kai VLIKas telkė tautą 
kovai su okupantu Lietuvo
je, tuo pat metu ALTa bel
dėsi į Baltuosius Rūmus ir 
Kongresą siekdama užtik
rinti Lietuvos statusą tarp
tautinėje arenoje. Altai pa
vyko išgauti pažadą iš JAV- 
bių Vyriausybės nepripa
žinti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos inkorporavimo į So
vietų Sąjungą. Tai buvo ne
paprastai didelis laimėji
mas. Prie to dar tektų pa
stebėti, kad ALTa didžia 
dalimi buvo BALFo 1944 
metais susiorganizavimo in- 
spiratore panašiai kaip 
VLIKas buvo Lietuvių Ben
druomenės susiorganizavi
mo inspiratorius.

Lietuvių Bendruomenės 
idėja lengvai prigijo visose 
pasaulio dalyse kur tik nu
vyko didesnis tremtinių 
skaičius. Sunkiau ėjosi 
JAV-bėse kame jau nuo se
no veikė visa eilė tvirtų or
ganizacijų, kurias po savo 
sparnu apglobė ALTa.

Tveriantis L. Bendruome
nės padaliniams senesnieji 
pradėjo ją pravardžiuoti 
”dypukų” o r g a n i zacija. 
”Dypukai” atsikirs d a v o , 
kad ALTa ir jos padaliniai 
tai "senovės lietuvių” orga
nizacija. Tas ypatingai bu
vo pabrėžiama kol ALTai 
vadovavo, trys didieji re
daktoriai. Nors dabar jau 
ALTą kaip ir JAV L. Bend
ruomenę tvarko "dypukai", 
bet pasiskirstymo nuosėdos 
pasiliko.

Šiandien JAV LB jau yra 
pilnai įsipilietinusi Ameri
kos lietuvių organizacija. 
Energingai jaunatviškai be- 
sireikšdaina neišvengė kon
flikto ir su ALTa ir net sa
vitarpio kivirčų. L. B-nė su
gebėjo į savo eiles įtraukti 
daugiau jaunesnės kartos 
atstovų, kuriuos bendrai į 
lietuviškosios visuomenės 
veikimą įtraukti nėra leng
va. Daug atliko kultūrinėje 
plotmėje ir ypatingai gra
žiai patarnavo lietuviškam 
reikalui pakartotinais 1 el
diniais "Violations of Hu- 
man Rights in Soviet Oc- 
cupied Lithuania”.

čia jau prieinu ir prie at
sakymo į pradinio Tamstos 
klausimo antrąją dalį. Bū
tent, jei visuotinai būtų pri
pažinta, kad pagal savo pa
skirtį VLIKas yra globali
nis lietuvių politinės veik
los vadovas ir koordinato
rius, tai jis turėtų imtis ini
ciatyvos laisvės kovos pa
stangas derinti su PLB-ne, 
JAV LB ir ALTa. Tą ga
lėtų ir privalėtų išspręsti 
bendram susirinkime tų vi
sų veiksnių vadovai. Jei 
JAV-bių Prezidentas suge
bėjo žydą sutaikinti su ara
bu, tai argi lietuvis negalė
tų susikalbėti su lietuviu, 
ypatingai, kad mūsų visų 
siekis tas pats — laisva ir 
nepriklausoma Lietuva. Be
sitęsiantys nesutarimai tar
pe veiksnių erzina mūsų pa
triotinę visuomenę ir ken
kia mūsų visų pagrindiniam 
tikslui.

— Lietuvos laisvės kova 
yra visuotina. Jai reikalin
ga ne vien savy organizaci
jų, spaudos bei rezoliucijų, 
bet ir tarptautinių santy
kių, žygių, kad laisvojo pa
saulio dėmesys būtų at
kreiptas ir skriauda atitai
syta. Ar Tamstos nuomone, 
dabartinis mūsų susiorgani- 
zavimas visa tai atlieka?

— Visiškai su Tamsta su
tinku, kad kova dėl Lietu
vos laisvės yra visuotina. 
Mums gi šiuo metu yra li
kusi tik viena kovos prie
monė — belstis į laisvojo 
pasaulio sąžinę, kalbėti ųž 

jėga nutildytuosius mūsų 
brolius, šį darbą atliekame 
tik dalinai. VLIKas per sve
timom kalbom leidžiamus 
ELTOS biuletenius daug 
padaro, kaip lygiai padaro 
Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa versdama anglų kal- 
bon ir leisdama Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios kroni
kas. Bet tai tik dalis to 
darbo, kurį būtų galima ir 
reikėtų atlikti. Laisvojo pa
saulio informavimas turėtų 
būti išplėstas ir sustiprin
tas. Jei negalima suorgani
zuoti vieno visų lietuvių re
miamo informacijos centro, 
tai tada reikėtų žymiai su
stiprinti ELTos svetimų 
kalbų sektorių.

— Išryškinote savo pa
žiūras į pagrindinių lietuvių 
organizacijų, VLIKo, PLB- 
nės, ALTos ir JAV L. Ben
druomenės, prigimtį. Ką ga
lėtumėte pasakyti apie L. 
Dipl. Tarnybos prigimtį?

— Suminėtų organizacijų 
prigimtis yra visuomeninė, 
tuo tarpu Diplomatinės 
Tarnybos valstybinė, kurios 
apimtis yra globalinė. Nor
maliai ji atlieka tam tikras 
funkcijas santykiaujant su 
kitomis valstybėmis, o jos 
konsularinis sektorius rū
pinasi savo piliečių interesų 
a p s a ugojimu. Okupacijos 
pasėkoje sustojus vyriausy
bei veikti Lietuvos Diplo
matinei Tarnybai vadovau
ja ir jos veiksmus koordi
nuoja Diplomatijos Šefas.

Iš vienos pusės Diploma
tinė Tarnyba yra laiminga 
turėdama tokį stiprų užnu
garį kaip VLIKą, PLB-nę, 
ALTą ir L. Bendruomenės 
įvairiose valstybėse, bet kai 
eina kalba apie santykiavi
mą su tom organizacijom, 
tai žiūrint iš formalūs pu
sės reikalas atsiduria kitoj 
plotmėj. Nors visi esame 
lietuviai ir visi vienodai ser
game Lietuvos ir mūsų tau
tos reikalais, bet mes esa
me skirtingų šalių piliečiai. 
Visi Lietuvos diplomatai ir 
konsulai, išskiriant garbės 
konsulus, esame Lietuvos 
piliečiai, tuo tarpu suminė
tų organizacijų vadovybės 
susideda tik iš kitų šalių pi
liečių. Iš to yra aišku, kad 
Lietuvos diplomatai negali 
statyti toms organizacijoms 
jokių reikalavimų, kaip jie 
negali priimti jokių sąlygų 
ar reikalavimų iš tų orga
nizacijų.

štai ir konkretūs pavyz
džiai. Konsulas gauna iš 
vienos Lietuvos likimu besi
rūpinančios organizacijos 
kvietimą dalyvauti susirin
kime ar suvažiavime. Dėl 
laiko stokos negalėdamas 
dalyvauti pasiunčia sveiki
nimą. Kitos nemažiau pa
triotinės organizacijos va
dovai sušunka: štai jums 
nekonsuliškas konsulas da
vė konsulišką palaiminimą 
atskalūnams...

Arba štai vėl konsulas su
ruošia Vasario 16-sios pri
ėmimą, į kurį susikviečia 
draugingų valstybių konsu

lus, miesto pareigūnus ir 
patriotinių lietuvių organi
zacijų vadovus. Porą dienų 
prieš priėmimą vienos orga
nizacijos valdyba atsiunčia 
konsului ultimatumą — nu
tarėme į priėmimą neateiti, 
jei neatšauksi kvietimo 
mums nepageidauj amam 
asmeniui. Laikydamasis to 
paties principo, kad konsu
las negali svetimos šalies 
piliečių organizacijai staty
ti reikalavimų, kaip lygiai 
jis negali priimti ir ultima
tumų, atsiųstąjį ultimatu
mą ignoravo. Suprantu, kad 
tokie dalykai įvyksta ne 
tiek iš blogos valios, kiek 
dėl nesiorientavimo sveti
mos valstybės pareigūno 
funkcijose.

— Paskutiniu metu tenka 
spaudoje skaityti lietuvių 
organizacijų susirūpinimų 
mūsų diplomatinės tarnybos 
ateitim ir siūlymų imtis ini
ciatyvos ateities tęstinumui 
išlaikyti. Ar yra tam pa
grindo?

— Taip. Damoklo kardai 
kabo ant visų trijų Baltijos 
valstybių diplomatinio at
stovavimo galvų — laiko ei
goje mirtis retina diploma
tų greta, o naujų įtraukti 
negalima. Ant Lietuvos dip
lomatinio atstovavimo kabo 
ir antras Damokslo kardas 
— baigiasi finansiniai iš
tekliai L. D. Tarnybai išlai
kyti. Mūsų atveju yra pa
vojus, kad tie ištekliai grei
čiau išsibaigs negu diploma
tai suspės amžinybėn išvyk
ti.

Kaip to išvengti, yra kita 
ilga ir komplikuota tema, 
nuo kurios nagrinėjimo tu
riu šį kartą susilaikyti.

OPPORTUNITY FOR 
PROFESS1ONAL HELP 

to live and work in a Congenial 
Community 

REGISTERED NURSES 
with supervisory experience 

FOR 3-11 — 11-7 SHIFT
ALSO NEEDED

DIRECTOR OF NURSING
B. S. Degree preferably, with experi- 
ence. Good starting salary with liberal 
personnel policies.. Apply call or write

BROOKS COUNTY HOSPITAL
QUITMAN, GA. 31643 

912-263-4171
(12-25)

WANTED JOURNEYMAN 
or IST CLASS SKILLED 

MACHINISTS
BRIDGEPORT OPERATORS

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & elose tolerance.
Top pay, overtime, master medical 
Blue Cross insurance, & Dental ben
efits.

PEAK INDUSTRIES, INC. 
5320 OAKMAN BLVD.

Betvveen Mich. & Ford Rd.) 
DEARBORN, MICH. 48124 

313-846-8666
(14-20)

WANTED JOURNEYMEN
or 

IST CLASS
TOOL GRINDERS

General Cutting, Tool Sharpening or 
Radius work. 

PART OR FULL TIME.
NO AGE L! M IT

Call 216-451-5500
(8-14)

IMMEDIATE OPENINGS 
MACHINISTS EXPERIENCED 

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE SĖT UP MEN

Experience on eonomaties, New 
Britian, or Acme Gridley. 

ALSO
GRINDER HAND

Specialized grinding of form tools, 
and related cutting tools. Mušt be 
capable of working to elose tolerance. 
Excellent wages & fringe benefits.

Overtime available.
WHARRAM 

MANUFACTURING CO. 
4301 WESTERN RD. 
FLINT, MICH. 48506 

313-743-5202
(13-22)
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EMILIJA PLATERYTĖ CHICAGOS
SCENOJE ANTANAS JUODVALKIS

DAINAVOS ansamblis 
visą gilią ir audringą žiemą 
tyliai dirbęs, š. m. kovo 31 
d. ir balandžio 1 d. pasiro
dė lietuvių visuomenei su 
nauju muzikiniu veikalu 
„Emilija Platerytė”. Pasta
tymai vyko Marijos aukšt. 
mokyklos auditorijoje. Lib
retą parašė rašytojas Ana
tolijus Kairys, o muziką su
kūrė Aloyzas Jurgutis. Vei
kale vaizduojamas 1831 me
tų sukilimas Lietuvoje. Tai 
istorinė muzikinė drama, 
nukelianti žiūrovą i 1831 
metus, kai sukilėliai prieš 
Rusijos caro priespaudą, 
vadovaujami Emilijos Pla
tery tės, stoja j mūšį su ke
leriopai gausesniu ir geriau 
ginkluotu priešu. Vaizduo
jamos nuotaikos yra aktua
lios ir šių laikų nusiteiki
mui. Lietuva ir šiandien 
kenčia raudonosios Rusijos 
okupaciją, kaip anais me
tais caristinės. šiandien ir 
anuo metu, rusiškas batas 
trypė Lietuvos žemę ir lie
tuvius trėmė į šaltąjį Sibi
rą. žmonės, nepakeldami 
priespaudos, ruošė sukili
mus ir vijo lauk brutalų 
okupantą.

Rašytojo A. Kairio libre
tas yra artimas lietuvio šir

džiai ir dabartinėms nuotai
koms. Truputį pakoregavus, 
galima būtų išplėsti į gerą 
lietuvišką operą. Medžiaga 
labai tinkama.

Dainavos ansamblis per 
34 gyvavimo metus yra pa
statęs ne vieną veikalą. Per
ėmus vadovavimą muzikui 
A. JurguČiui, Dainava pa
sirodė su trečiu originaliu 
veikalu. Pastarasis pastaty
mas, nežiūrint pirmo veiks
mo trūkumų, gali sulaukti 
geros ateities.

Premjeron susirinkusi 
tūkstantinė minia ir užpil
džiusi Marijos auditoriją, 
labai šiltai sutiko muziką 
Aloyzą Jurgutį ir visą an
samblio kolektyvą. Jei vei
kalo pirmasis veiksmas bu
vo statiškas ir per daug 
pašaržuotas, tai paskutinie
ji du išpirko ir pirmojo trū
kumus. Jaunoji režisierė 
sunkiai sprendė įsimylėju
sio seno generolo ir jo ka
detų laikyseną. Veiksmas 
išėjo per daug statiškas, ko
miškas ir neįtikinantis. Kai 
kam galėjo nepatikti lietu
vių merginų meilinimasis 
su rusų kariais, bet visiems 
niekad neįtiksi. Solistai ir 
chorai buvo labai geri ir ne 
kartą pertraukti plojimais.

Scena iš Emilijos Platery tėspastatymo Chicagoje balandžio 1 d. Prieky: R. Strimaitis, 
V. Liorentas, A. Simonaitytė-Gaižiūnienė, J. Šermukšnytė-Burgess ir B. Jancys.

j Holidays”
1979 M. EKSKURSIJOS

Į LIETUVĄ
iš BOSTONO ir NEW YORKO

VIENOS SAVAITĖS: Maskva/Vilnius
Balandžio 25 -- $795.00
gegužės 2-- $829.00
gegužės 16 — 839.00
birželio 7 — 859.00
liepos 12 — 865.00

rugpiūčio 2 — 865.00 
rugsėjo 19 — 829.00 
rugsėjo 26 — 829.00 
spalio 10 — 829.00

DVIEJŲ SAVAIČIŲ:
Birželio 20 — Leningradas 2, Vilnius 5, Ryga 2, j 

Maskva 2, Helsinkis 2....... $1189.00 į
rugpiūčio 2 — Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Va- | 

karų Europoje: Viena, Miunchenas, 
Koelnas, Briuselis..............$1399.00 !

rugpiūčio 8 — Leningradas 2, Vilnius 5, Ryga 2, •
Maskva 2, Helsinkis 2......$1189.00 i

VISOS GRUPĖS aplankys Kauną ir Trakus, bus 
lydimos vadovų. Prie šių grupiu galima jungtis iš 
VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su 

papildomu mokesčių.

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, Ine., vidaus ir užsie- | 
nio agentūra, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI or
ganizuoja visą eilę ekskursijų į LIETUVĄ ir į Į 

kitas pasaulio šalis. . j
i Įstaigai vadovauja: 

ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.
ji PRICES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY. ANO ARE SUBJECT 

TO CHANGES AN/OR GOVERNMENT APPROVAL. 
-REGJSTERED OH1O TRAVEL AGENT # TA 032'4.

MEMBER

Pažymėtina Nerija Linkevi
čiūtė Emilijos Platery tės 
vaidmenyje. Jos išvaizda ir 
laikysena priminė tikrąją 
Emiliją — karį ir žiūrovus 
maloniai nuteikė. Kiti so
listai buvo savo vietoje ir 
pavestą paskirtį atliko.

Pažymėtinas drabužių 
spalvingumas ir įvairumas. 
Kaimiečiai buvo kukliai, bet 
skoningai aprengti. Dvari
ninkams užteko puošnumo 
ir išsiskyrė iš kaimiečių tar
po. Gražios iniciatyvos ir 
sugebėjimo parodė Monika 
Kripkauskienė, suprojekta
vusi tokiai masei įvairia
spalvius rūbus.

Dainavos ansamblis, sta
tydamas muzikinius origi
nalius lietuviškus veikalus, 
prisideda prie lietuviškos 
kultūros praturtinimo.

Po vaidinimo artistai ga
vo daug gėlių.

, Meno vadovai

Dirigentas — Aloyzas 
Jurgutis, režisierė — Živilė 
Numgaudaitė, padėjėja Li
lija Nastonaitė, dekoracijos 
— Jurgis Daugvila, scenos 
reikalų vadovas — Česlovas 
Rukuiža, chormeisterė — 
Rasa šoliūnaitė, akompa- 
niatorė — dr. Živilė Modes- 
tienė.

Veikėjai
Emilija Platerytė, sukili

mo organizatorė — Nerija 
Linkevičiūtė, Cezaris Plate- 
ris, dvarininkas, Emilijos 
pusbrolis — Valentinas Lio
rentas, Antanas Stuoka, su
kilėlių vadas — Rimas Stri
maitis, Marija Prušinskaitė, 
adjutante — Audronė Simo- 
naitytė-Gaižiūnienė, Kirilas, 
gen. adjutantas — Bronius 
Jančys, Ivan Ivanovičius, 
rusų generolas — Juozas 
Laurušonis, Julita — Nelia 
Paulauskaitė, Teofilė, kam
barinė — Julita šermukšny- 
tė-Burgess. Dvaro merginų, 
sukilėlių ir kadetų chorai. 
Simfoninis orkestras. Mo
terų rūbų projektai ir pa
ruošimas Monika Kripkaus
kienė ir Stefa Liorentienė.'

Dainavos ansamblio cho
ras susideda iš 35 moterų ir 
20 vyrų, yra pajėgus meno 
vienetas.

Valdyba — pirm. A. Smil
ga, vicepirm. V. Jasinevi- 
čius, ižd. V. Radys, sekr. D. 
Ilginytė, fin. sekr. M. Gaba- 
lienė ir nariai — N. Pau
lauskaitė ir J. Paštukas.

Ansamblio ilgamečiai glo
bėjai Irena ir dr. Leonas 
Kriaučeliūnai.

Programą apipavidalino 
dail. A. Korsakaitė-Sutku- 
vienė. Nuotraukos — V. Ja- 
sinevičiaus, P. Malėtos, V. 
Noreikos ir Lietuvių Foto 
archyvo.

Pabaigtuvės
Po sekmadienio gražiai 

praėjusio spektaklio, Dai
navos ansamblio vadovybė 
sukvietė visus solistus, cho
ristus, talkininkus, mecena
tus ir rėmėjus į užbaigtu vi ų 
puotą, kuri įvyko šaulių sa
lėje.

Pravedė Vytas Radys, 
jau visai atsigavęs po įvy
kusio negalavimo. Kalbėjo 
ansamblio globėjas dr. L. 
Kriaučeliūnas, muzikas - di
rigentas Aloyzas Jurgutis, 
libreto autorius Anatolijus 
Kairys ir pirm. Aleksas 
Smilga. Visi džiaugėsi pa
vykusiu pastatymu, dėko
jo visuomenei už parodytą

susidomėjimą ir paramą. 
Pirm. A. Smilga atskirai 
dėkojo solistams, talkinin
kams ir dainaviečiams už 
pasišventimą ir ištvermę, 
lankant repeticijas. Tik vi
sų bendra talka ir pastan
gomis buvo galima įvykdy
ti šį neeilinį renginį. Daina- 
viečiai dar nežada užsnūsti, 
bet ir vėl bandys pasirodyti' 
su nauju veikalu, jei ras vi
sų pritarimą.

Programos gale išvardin
ti dosnūs ir gausūs mecena
tai. Patys stambieji yra Ire
na ir dr. Leonas Kriaučeliū
nai ir Lietuvių Fondas, da
vę po 1000 clol. Iš viso aukų 
paskelbta beveik 12,000 dol. ' 
Tas parodo, kad Dainava 
turi didelį visuomenės pri
tarimą ir mecenatų būrį

Linkėtina Dainavai sėk
mingai tęsti dirbamą neei
linį kultūros darbą.

WANTED JOURNEYMEN 
OR 1ST CI.ASS SK1LLED 

TOOL & DIE MA KERS
ANO

HORIZONTAL BORING MILL 
OPERATOR & SĖT U P MEN

Mušt be able to sėt up work frora 
blue prints & olose tolerance

Days or nights. Top area rates. 
Fringe benefits.

FACKLER TOOL CORP. 
620 BRANDT ST. 

DAYTON, OHIO 45404 
513-223-5940

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

(13-22)

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
7%% — 6 metų su $1,000, minimum. 
7’/j% — 4 metų su $1,000, minimum. 
63/< % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6 >/2 % — 1 metų su $1,000, minimum.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus nauja 
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

galu t m

gavings
1447 So. 49th Court • Cicero, lilinois 60650 

Phone (312) 656-6330
Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fri., 9-5; Sat„ 9-1; ClflMd

Juozas Gribauskas, vedėjas
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■ laiškai Dirvai
KODĖL NEGALIMA 

SAKYTI VISKAS 
TVARKOJE?

Š. m. kovo 15 d. Dirvoje 
„Kalbos vargai” skyriuje 
rašoma:

Pastaruoju metu ypač 
įkyriai paplito sintaksinė 
vietininko svetimybė: Vis
kas tvarkoj. Lietuviškai čia 
vietininko linksnis visai ne
tinka, nes — jokios vietos 
nereiškiama. Tai yra rusų 
kalbos žodinis išsireiškimo 
vertimas: netinkamas var
toti ir guitinas šeškas.

Jei kalbame apie sintak
sę, tai šis gramatikos links
nio vietininkas tikrai ne
reiškia vietos: neatsako į 
klausimą — kame? O yra 
pavartotas prieveiksnio vie
toje ir atsako į klausimą — 
kaip? Sakinyje yra būdo ap
linkybė.

Turime daug ir dažnai 
vartojamų pavyzdžių: sū
nus gyvena tėvo valdžioje 
(kaip?), pinigai laikomi 
žmonos rankoje (kaip?), 
vaikai stovi eilėje (kaip?), 
tinklai padžiauti tvarkoje 
(kaip?), Ona viršuje 
(kaip?), Jonas apačioje 
(kaip?), kaitinasi saulėje 
(kaip?), nakties tamsoje 
(kada?, kaip?). Todėl gali
me sakyti trumpai su įvar
džiu: Viskas tvarkoj
(kaip), viskas viršuj, vis
kas apačioj.

Mes turime daug prie
veiksmių padarytų iš daik
tavardžiu: pav. namo, na
mie, kairėn, dešinėn, ap
link, pirmyn, atgal, viršun, 
apačion ir t.t. Dar daugiau 
turime padarytų iš būdvar
džių: pav. tiesiai, žvaliai, 
padoriai ir t.t.

Kas nevartoja prieveiks
mių: vakar, šiandien? Bet 
kokia klaida išsireikšti: 
Parvažiavo po Kalėdų (ka
da?). Čia laiko aplinkybė 
išreikšta kilmininko links
niu.

Jei posakiai yra lietuviš
ki: Viskas viršuj, viskas 
apačioj. Tai kodėl negalima 
sakyti:

Viskas tvarkoje?
Ypač, kad daiktavardis 
„tvarka” nereiškia jokių 
dimensijų — matavimų: 
nei vietos, nei laiko, nei il
gio, nei tūrio, nei pločio, o 
logiškai apibūdina tik daik
tų sąrangos stovį, nėra iš
imtis lietuvių kalboje ir 
vartojamas —

viskas tvarkoj.
Ant. Vaitėnas 
Detroit, Mich.

T. KLYGOS 
PRIDEDAMASIS ŽODIS

Pačioj pradžioj A. Vaitė
nas tartum pateikia mano 
rašinio citatą, bet — žo
džius savaip atsijoja ir su
rikiuoja — galutinė išvada 
jau gerokai tirštesnė.

Iš tiesų A. V. nė neginči
ja, kad posakis Viskas tvar
koj — vertinys iš rusų kal

bos. Tik bando analogijos 
(tolygaus sugretinimo) bū
du įrodyt, jog ši dvižodė 
samplaika mūsų kalbai tin
kanti. Bet jo duoti pavyz
džiai — nėra analoginiai, t. 
y. identiškos struktūros, ir 
kiekvienas atvejis reikalau
ja individualaus sprendimo. 
Pvz. Pinigai laikomi žmo
nos rankoje — argi šis saki
nys savo struktūra tolygus 
aptariamajam Viskas tvar
koj ? Ne, čia apibendrinimas 
netinka. O tolesnių pavyz
džių vietininkas (Jonas vir
šuj. Kaitinasi saulėje) net 
nėra būtinai imtinas būdo 
aplinkybe. Irgi tų sakinių 
sandara nesutampa su Vis
kas tvarkoj. z

Daiktavardinių ir ypač 
būdvardinių prieveiksmių 
turime gana, jie niekieno 
neginčijami. Tik ne iš visų 
daiktavardžių prieveiksmiai 
padaromi, o ir ne visi vieti
ninkai gali eiti būdo aplin
kybe. Ir kalbėjom ne apie 
žodžių darybą, tik apie sin
taksinį žodžių jungimą, ku
rio dėsningumai daug pai
nesni nei paskirų žodžių 
etimologija.

Kai kuriuos ir svetimus 
skolinius kalboj pakenčiam:
l. jei nėra kuo tinkamai 
pakeisti, 2. jei pernelyg įsi
senėję ir sunkiai išraunami, 
3. jei tiek sulietuvėję, kad 
nebeardo mūsų kalbos dar
numo. Tačiau Viskas tvar
koj net perdaug atliepia ru
sų kalbos kilmę (jie turi to
kių ir daugiau, pvz. dielo v 
šliapie), nėra mūsų kalboj 
perdėm įsišaknijęs, o jo vie
toj galime net tiksliau sa
vaip išsireikšti: Gerai. 
Tvarka. Viskas puiku. Pri
tariam. šauniai atlikta.

Dar pastebėtina, jog oku
panto partinėj priežiūroj iš
leistas Dabartinės lietuvių 
kalbos žodynas nelaikytinas 
besąlyginiu autoritetu. Gre
ta tokių naujadarų, kaip 
pravaikštininkas, prisitai
kėliškumas, bendraliaudi- 
nis, ten yra ir sunkiau pa
stebimo svetimo įdaro. 1962
m. Čikagoj tą žodyną per- 
sispaudinę nustebom, kad 
net žodis ūkininkas pažymė
tas pasenusiu, t. y. nebevar- 
totinu. Mat tuomet ten ypač 
stengtasi kolchozus Įgerbti. 
Ten ir lingvistika pajungta 
politikai, o pats žymusis 
kalbininkas J. Kazlauskas 
žiauriai nužudytas.

Sakinių struktūros dės
ningumai įvairiose kalbose 
yra įvairūs ir nelengvai nu
statomi. Todėl kartkartėm 
ir kyla ginčų, o išsiaiškinti 
naudinga, nors gali likti ne
vienodų nuomonių, šimtus 
metų vargom svetimų kul
tūrų ir kalbų apslėgti, tad 
priviso daug svetimybių, 
jos tebesiniaišo mūsų kal
boj'. Be abejo, dažnam sun
ku įprasto kalbos štampo 
atsisakyti. Juoba, kad sin
taksės negerovei sučiuopti 
būtina nemaža kalbinė nuo

voka ir uolus įžvalgumas. 
Todėl kai kam grynesnės 
vėžės ieškojimas atrodo ne
reikalingas. Tik jautriai iš
prusintas gimtosios kalbos 
jausmas pajunta svetimą 
kliuvinį, pavyzdžiui, tokiuo
se dar vis tebevartojamuo
se posakiuose: Jis buvo 
įgudęs ginklo vartojime 
(= ginklą vartoti). Daly
viai buvo geroje nuotaiko
je (== geros nuotaikos). 
Stengiausi, kad neatsilikus. 
(== Stengiausi neatsilikti). 
Kaip tau einasi? (= Kaip 
tau sekasi?).

DIDŽIAI GERBIAMAS 
PONE REDAKTORIAU,
„Dirvos” š. m. kovo 1 d. 

laidoje tilpo Vytauto Abrai- 
čio kalba pasakyta š. m. va
sario 18 d. Los Angeles įvy
kusiame Lietuvos Nepri
klausomybės šventės minė
jime. Savo kalboje, vietoje 
bendram tikslui jungęs mi
nėjimo dalyvius, V. Abrai- 
tis pakvietimą minėjime 
kalbėti panaudojo JAV LB 
pakaltinimui ir jos laisvini
mo veiklos pastangų men
kinimui. Vadovaudamasis 
nepilnais statistiniais duo
menimis, V. Abraitis teigė, 
kad JAV LB išleidžia lygias 
sumas „visuomeninei poli
tinei veiklai ir apie tiek pat 
švietimo reikalams”. Pa
naudodamas šią prielaidą 
V. Abraitis išvedė arit
metinį santykį, rodantį, 
kad per tris mūsų pagrin
dines laisvinimo organizaci
jas (VLIKą, ALTą ir JAV 
LB-nę) išleidžiama 5/6 lė
šų politinei veiklai ir tik 1/6 
lituanistiniam švietimui.

Savo tikslams manipu
liuoti statistinius davinius 
yra nesunku. Amerikoje su 
tokia „aritmetika” susidu

MULTIPLE DRILL HEAD ASSEMBLERS 
BORING MIL OPERATORS ,

GEAR SHAPERS 
JIG BORE OPERATORS 

RADIAL DRILL OPERATORS
Excellent pay rate. Excellent machines. Full benefits. DTA shop with 
steady overtime. Night shift positions. Mušt prove 8 years of ex- 
perience or Journeyman status.

N0W IS THE TIME TO JOIN THE #1 TEAM 
Please apply in person at:

F. JOS. COMPANY
DRILL-WAY DIVISION

2347 Pinewood Warren, Mich. 48091
(15-29)

CAREER OPPORTUNITIES
LAUNCH YOUR BETTER FUTURE 
WITH DIAMOND MANUFACTURING
From barges to tugboats, and cranes to special weldments, Diamond 
Manufacturing Company is filling important needs in specialized marine 
eąuipment areas. We’re in Savannah, Georgia, the hub of the South’s 
11 city "Coastal Empire”. We’re in a good Iocation for cxpansion — 
and that’s exactly what we plan to do. We have growth plans that 
have created opportunities for a number of people in a variety of 
areas, including:

• SHIP FITTER • MACHINISTS
Call or apply in person to: Diamond Manufacturing Co.. Ine., Ocean 
Steam Ship Terminai, Savannah, Ga. 31402. Ask for Mr. Leon White, 
912-233-3003, Monday thru Friday, 8am-4pm.

• STEEL FABRICATORS • AVELDERS

riame kasdien, šiai pagun
dai pasidavė ir V. Abraitis, 
savo teigimams patvirtinti 
panaudojęs 1978 metų JAV 
LB Krašto valdybos sąma
tą ir „užmiršęs”, kad ši są
mata rodanti sumas, kurios 
tiesioginiai pereina per 
Krašto valdybos iždą. Minė
ta sąmata neapima LB vie
netų bei padalinių finansi
nių transakcijų bei apyvar
tos. Tokiu būdu JAV LB 
Krašto valdybos sąmata ne
parodo, kad JAV LB apy
linkių valdybos ir LB žinio
je veikiančių lituanistinių 
mokyklų tėvų komitetai mo
kykloms sukelia papildomą 
$160,000 sumą. Prie šios su
mos pridėjus JAV LB Kraš
to valdybos sąmatoje Švie
timo tarybai skirtą $40,250 
sumą, gausime sumą virši
jančią VLIKo, ALTos ir 
JAV LB-nės laisvinimo dar
bui skiriamas lėšas.

Malonėkite, p. Redakto
riau, šį atitaisymą patalpin
ti Jūsų redaguojamos „Dir
vos” skiltyse.

Su gilia pagarba, 
Algimantas S. Gečys 

JAV LB Krašto 
valdybos pirmininkas

DAR APIE LENĄ 
VALAITYTĘ

Dirvoje sausio 11 d. buvo 
patalpinta ištrauka iš Vo
kietijoje gyvenantiems lie
tuviams labai gerai „žino
mo” Memeler Damprboot 
laikraštuko bendradarbės E. 
Stumber intervievz su šla
gerių dainininke — lietu
vaite Lena Valaitis. Anelę 
Valaitytę — Leną Valaitis 
— pažįstu iš Vasario 16-tos 
gimnazijos laikų. Pereitą 
savaitę mano šeima ir aš 
buvome pakviesti svečiuo
tis minėtos dainininkės na-

(15-17) 

muose. Tai ne pirmas kar
tas.

Lenos Valaitis kaip daini
ninkės vardas yra gerai ži
nomas ne tik Vokietijoje. 
Ji dažnai dainuoja televizi
jos programose kaip antai: 
STARPARADE, HITPA- 
RADE, DREHSCHEIBE. 
Kartu su garsiausiu pasau
ly JAMES LAŠT orkestru 
if kitomis progomis. Vokie
čių žurnalų viršeliai puo
šiasi jos nuobraukomis. 
Daugely laikraščių, ne tik 
bulvarinės spaudos; kaip 
Dirvoje buvo paminėta, ran
dame Lenos nuotrauką kar
tu su kitais čia išgarsėju
siais dainininkais. Kiekvie
noje muzikos krautuvėje ra
sime besišypsančią Leną 
ant jos įdainuotų plokštelių 
viršelių. Lena vaišina savo 
namuose net svetimtaučius 
tarp kitko cepelinais, bulvi
niais blynais — puošia ka
lėdinę eglutę lietuviškais 
ornamentais. Vokiečių spau
da palyginimui su kitų tau
tų eglutėmis, buvo įsidėjusi 
ir jos Kalėdų eglutės nuo
trauką. Svetimtaučių tarpe 
su lietuviais kalbasi lietu
viškai. Dažnai televizijoje 
pristatoma vokiečių kaip 
gražioji Lena Valaitis iš 
Lietuvos. Tik Memeler 
Dampfboot korespondentei 
dar vis neaišku ar Anelė 
Valaitytė yra lietuvaitė.

Minėto Klaipėdos vokie
čių laikraštuko bendradar
bė per interview~galėjo iš
tirti ar Lenos Valaitis karo
liai iš tikrų perlų ir kryžius 
iš brilijantų, manau, buvo 
pajėgi ištirti ir dainininkės 
tėvų kilmę. Lietuvoje daj? ir 
šiandien rasime Kretingos 
miestą, o netoli jo ir Gryb- 
žėnų kaimą.

Tarp kitko Dirvoje minė
tas Lenos Valaitis lietuvis 
muzikos mokytojas buvo a. 
a. M. Budriūnas mūsų visų 
gerbiamo muziko Br. Bud- 
riūno brolis.

Bronius čepulevičius
Muenchen

PROTOTYPE MACHINIST
&

MOLD MAKER
to work in clean environment mak- 

ing one of a kind Prototype.
Special machines & models.

Mušt be able to work from prints, 
sketehes and verbai instructions. 
Work in wood, metai, plastitf and 
Urethane. Know!edge of operation of 
shop machinery necessary to work 
these materials, is a mušt. Progres
sive company-rewarding prospects to 
successful applicant.

Apply 7 a. m.-7 p- m., Mon.-Sat. 
Sunday by appointmcnt.

BLACKBIRD TOOL CO.
1320 ST. CLAIR HWY., 

ST. CLAIR, MICH. 
313-329-7550

(16-20)

I need a man & wife to work 
3 full Sundays a month. Mušt 
likę travel as we work out of 
town (about 100 miles) 2 Sun
days a month. You mušt be 
ambitions, sober and honest. A 
reliable car is important. Age 
is no barrier if you are heal- 
thy and ambitious and interest- 
ed in honest labor. If you have 
those ąualities please write in 
care of this paper. The pay is 
good and we give a gas alow- 
ance. Write to Mr. J. S. c/o 
Dirva, P. O. Box 03206, Cleve
land, Ohio 44103. (16-17)
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Šventė savaitės viduryje
Juozas Pivoriūnas

Prieš eilę metų Santaros- 
Sviesos suvažiavime svečias iš 
Lietuvos mus supažindino su 
vadinamąja estradine muzika, 
prabėgomis peržvelgdamas jos 
raidą ir ją pailiustruodamas 
savo atsivežtaisiais magneto
foninių įrašų pavyzdžiais, ku
riais taip žavėjosi mano bičiu
liai santariečiai, jog atrodė, 
kad nė patys nemirtingiausi 
klasikinės muzikos šedevrai ne 
būtų galėję jų taip giliai pa
veikti bei sujaudinti. Savai
me aišku, valia kiekvienam 
domėtis ir žavėti tuo, kas jam 
atrodo patraukliausia, tačiau 
buvo truputį keistą, kad to
kios polėkingos galvos galėjo 
taip labai apsvaigti nuo estra
dinių lemonadų. Todėl jau ne
teko ypatingai nustebti, kad 
praėjusio jubiliejinio suvažia
vimo kolektyviniame aprašy
me, Akiračiuose, nebuvo pa
minėta nei koncerto progra
ma, nei kas ją atliko — lyg jo
kio koncerto ten išvis nebūtų 
buvę.

Dėl nuolatinių spaudos 
bendradarbių apsileidimo ar 
nesąžiningumo liko nepaminė
tas ir kitas Aldonos Stempu- 
žienės-Svedienės geras koncer
tas, įvykęs praėjusių metų ko
vo 12 d., Clevelando Muzikos 
Mokykloje (CMSS). Jame, 
kaip ir Santaros-Sviesos suva
žiavimo koncerte, dalyvavo 
dar ir jonas Švedas, bei jaunas 
pianistas Stephen Kabat, bu
vęs Švedo mokinys. Siame 
koncerte atliktų J. Juzeliūno 
‘Septynių lietuvių liaudies dai
nų’ ir J. Švedo ‘Pokalbio su mi 
rūsiais vaikais’ magnetofoni
niai įrašai buvo jau nekartą 
pagroti Clevelando klasikinės 
muzikos radijo stotyje (WC- 
LV).

Talentingų menininkų ge
rai paruošti, aukšto meninio 
lygio koncertai ir lietuviška 

AŠTUONIOLIKTASIS SIMO KAŠELIONIO i
NOVELĖS KONKURSAS Į

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

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1979 metų 
birželio 15 d.

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

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

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

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

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

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

muzika pirmaeilėse radijo sto
tyse — netaip jau dažni, ir 
spaudoje bei radijo valandėlė
se minėtini kultūriniai įvykiai 
Deja, patirtis rodo, kad kai ku
riais atvejais asmeniškumas 
šios srities veikėjams yra svar
besni už mūsų visų bendrus 
reikalus bei pareigas nešališ
kai informuoti visuomenę. 
Dėl to nukenčia ne tik vieti
niai jos nariai, bet ir tolimesni, 
labiau permanentiniai žinių 
šaltiniai — jie lieka spragoti, 
mažiau bepatikimi.

Štai š.m. sausio mėn. Aiduo
se, praėjusių metų apžvalgoje 
pažymėta, kad A. Stempužie- 
nė-Svedienė vėl suaktyvėjo, 
bet paminėti tik trys jos kon
certai, kai iš tiesų praėjusiais 
metais ji dalyvavo šešiuose. 
Taigi to viešo aktyvumo būta 
dvigubai daugiau, negustraip 
snio autoriaus apie tai žinota, 
o nevieša šios srities veikla gal 
nedaug kas galėtų su ja lygin
tis. Pasirodo, praėjusiais me
tais paruošto koncertinio re
pertuaro užtektų trims vaka
rams; visai naujai išmokti da
lykai nebesutilptų vieno vaka
ro programoje, jei vien jais 
būtų apsiribota.

Pati vėliausioji A. Stempu- 
žienės-Svedienės ir J. Švedo 
muzikinės veiklos apraiška 
buvo jų rečitalis, įvykęs š.m. 
kovo 27 d., Clevelando Muzi
kos Mokykloje (CMSS Faculty 
Recital).

Vakaras pradėtas Didonos 
arija iš H. Purcell’io ‘Dido and 
Aeneas’, po jos — Arnaltos re
čitatyvas ir arija iš C. Monte- 
verdi ‘L’Incoronazione Di Pop- 
pea’, A. Scarlatti ‘Le Violette’
C. Caccini ‘Amarilli’ ir 8 dai
nos iš F. Schuberto ciklo ‘Die 
Winterreise’.

Antrąją programos dalį su
darė modernesnė muzika: po 
dvi dainas H. Whittakerio, J. 

Švedo ir V. Jakubėno, ir M. 
de Falla septynių ispaniškų 
dainų ciklas.

Jei praėjusių metų Dirvos 
vakare kai kuriuos klausytojus 
gal baugino J. Švedo ‘Pokalbis 
su mirusiais vaikais’, tai šiame 
rečitalyje tokiems bene labiau
siai nemalionios galėjo atrody
ti įžymaus Schuberto ‘Žiemos 
kelionės’ ciklo nepaprastai gra
žios, skausmingai lyriškos ir 
dramatiškos dainos.

Paskutiniųjų madų besivai
kantiems snobams H. Whitta- 
kerio dainos gal būtų per kon
servatyvios, bet jos tikrai labai 
patraukliai ir nenuobodžiai 
skambėjo. Maždaug tą patį 
tektų pasakyti ir apie J. Švedo 
‘Skęstančią serenadą’, parašy
tą 1952 m. Atskiro paminėji
mo verta jo ‘Anualda’ (1976 
m.), kurios negausūs žodžiai 
- tai tik kažkoks įtartinas pokš 
tas, kurių klausytis buvo tik
ras malonumas.

Pakankamai įvairi ir nenuo 
bodi programa atlikta gerai 
pasiruošus, dideliu muzikiniu 
jautrumu bei labai tinkamu 
dramatiniu įsijautimu — jau
dinančiai, bet be melodrama
tiškų kraštutinumų.

Labai šiltai reagavusi šio re. 
čitalio publika nebuvo apvilta 
o išgyveno lyg ir savotišką 
šventę savaitės viduryje. Ta
čiau tas savaitės vidurys — o 
taip pat ir vakariniams pasi
važinėjimams ne pati tinka
miausia Clevelando kultūri
nio centro apylinkė -- tikriau
siai suvaidino tam tikrą vaid
menį: publikos galėjo būti 
daugiau. Antra vertus, gausi 
publika retai tepataiko į pa
čius geruosius parengimus. 
Labiau ją traukia daugiau ar 
mažiau sensacingos naujovės 
(k.a. Dainuojanti Žymantų 
šeima, Keturios jaunos blondi
nės, svečiai iš okupuotos Lie
tuvos ...), negu kūrybos me
ninis lygis. Ir tai ne vien 
mums ar mūsų laikams būdin
gas bruožas. Tik prisiminki
me, kokio visuotinio dėmesio 
buvo susilaukęs W.A. Mozar- 
tas, būdamas mažas vaikas. 
Niekas negalėtų teigti, kad vė
liau juo jau visai nesidomėta, 
tačiau į amžiaus pabaigą jo 
gerbėjų skaičius buvo didžiai 
sumažėjęs, nors mirė jis pačio
je savo kūrybingumo aukštu
moje. Į amžinojo poilsio vietą 
viešose laidotuvėse jis buvo pa 
lydėtas visai mažo artimųjų 
būrelio, ir šiandiena niekas ne 
žino, kur yra jo kapas.

Subrendęs kūrėjas milžinas 
jau nebebuvo sensacija, kurių 
ir šiais laikais minia labiau
siai trokšta.

IV PLJ Kongreso 
žinios

Turistams į kongresą re
zervuotas viešbutis RE- 
GENT PALACE HOTEL, 
Piccadilly Circus — pačia
me Londono miesto centre. 
Netoliese yra Karalienės rū
mai, garsus Hyde Park, 
Trafalgar Sųuare, Meno 
muziejus, parlament rūmai 
ir kitos žymios vietovės. Vi
si turistai iš JAV ir Kana-

Rašyt. A. Baronas K. Donelaičio lit. mokykloje pasirašo 
vadovėlius, stebint dir. J. Šilkai, mokyt. R. Kučienei, A. Kaz
lauskui ir kitiems. J. Tamulaičio nuotr.

RAŠYTOJAS ALOYZAS 
BARONAS KR. 
DONELAIČIO 

AUKŠTESNĖJE 
MOKYKLOJE

Š. m. kovo 17 d. beletris
tas, romanistas, publicistas 
ir humoristas A. Baronas 

dos bus apgyvendinti tame 
pačiame viešbutyje. Kaina
— 14 angliškų svarų Į die
ną už kambarį vienam as
meniui ir po 23 svarus už 
kambarį dviem, šiuo metu 
valiutų kursas yra 2 dol. 
5 centai už vieną svarą.

Kongreso dalyviai ir at
stovai, Kongreso daliai An
glijoje pasibaigus išvyks iš 
Londono traukiniu liepos 18 
dieną, 9 vai. vak. Atvyks į 
Doverį apie 11 vai. 30 min. 
Čia persės į laivą ir liepos 
19 d., 1 va.l ryte išplauks 
iš Doverio. Numatyta pa
siekti Ostend — Belgijoje 
4 vai. 45 min. ryte.

Aukų vajus jau prasidė
jo ir pirmieji rezultatai yra 
džiuginantys. Didesnes su
mas paaukojo: dr. K. Am
brazaitis — 500 dol., d r. V. 
Tumasonis — 200 dol., dr. 
A. Lipskis — 200 dol., dr. 
A. Razma — 100 dol., dr. J. 
Valaitis — 100 dol., J. E. 
Vysk. V. Brizgys — 100 
dol., J; E. Vysk. A. Deks- 
nys— 50 dol.

Lietuviškos Organizacijos 
jungiasi į aukotojų gretas. 
Jau aukų atsiuntė: D.L.K. 
Birutės Draugija — 300 
dol. — surengto koncerto 
pelnas, Lietuvių Moterų 
Klubų Federacijos — Chi
cagos skyrius — 100 dol., 
Panevėžiečių Klubas Chi
cagoje — 100 dol., Ateiti
ninkų Sendraugių Sąjunga
— 100 dol., Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje — 100 
dol.

JAV LB Floridos Apy
garda surengė įdomų vaka
rą ir visą pelną, $615.07, pa
skyrė Kongreso reikalams. 
Vakarą suruošė Apygardos 
Valdyba su pirm. A. Gim
žausku priešakyje. 

atvyko į Kr. Donelaičio auk
štesniąją lituanistinę mo
kyklą, norėdamas septintų
jų ir aštuntųjų klasių moki
niams papasakoti, kaip jis 
rašo knygas.

Rašytojas pasakojo, kad 
savo rašomoms novelėms 
idėjų ima iš savo draugų 
gyvenimo. Pasakojo, kad 
vienas jo geras prietelius 
beveik susipyko, nes knygo
je buvo aprašytas draugo 
gyvenimas.

A. Baronas aiškiai pabrė
žė kiek knygų yra išleidęs 
ir kokį pasisekimą jos turi. 
Pasakojo, kad vieno romano 
parašymas užtrunka net 
metus ar ilgiau, nes jis rašo 
tik savaitgaliais. Jei turėtų 
tinkamas sąlygas, ir galėtų 
prisiversti kelias dienas iš
tisai rašyti, galėtų parašyti 
per kelis mėnesius. A. Ba
ronas yra valios rašytojas, 
ne įkvėpimo. Būtų didelė 
nuodėmė neišnaudoti jam 
skirto talento.

Vėliau A. Baronas per
skaitė kelis savo humoristi
nius eilėraščius, kurie labai 
nuotaikingai nuteikė visus 
besiklausančius. A. Baronas 
rašo daug knygų jaunimui, 
nes galvoja, kad per mažai 
rašytojų domisi literatūra 
jaunimui.

A. Baronas, baigęs pasa
koti savo įspūdžius, atsaki
nėjo į mokinių klausimus. 
Pabaigai septintokė Rita 
Stukaitė padėkojo rašyto
jui už atsilankymą į Kr. Do
nelaičio aukštesniąją mo
kyklą. Rašytojui buvo įteik
tas pereitų metų mokyklos 
metraštis — Vaivorykštė.

A. Baronas pasirašinėjo 
Literatūros vadovėlius, o po 
to išskubėjo į DRAUGO 
dienraščio redakciją, kur jis 
dirba jau 25 metus.

Regina Krutulvtė,
8 kl. mok.

ELECTRONIC TECHNICIAN
Mušt be experienced in v/orking on 
Honeyvvell 2000 or 1000 systems. 
$8.00 per hour. Cali Mr. WH1BBELS

(502) 585-5936 collect
(13-15)
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Kaip anglai po karo išdavė
sovietams kazokus... w

MILIJONIERIŲ SUVAŽIAVIMAS

Nepertoliausia nuo mies
to, privažiuojame ilgą, 
spygliuota viela aptverta 
plotą, šiukšlini barakai, ma
tomai likučiai vokiško lage
rio karo belaisviams. Prie 
aptvaros, nepertoli vienas 
nuo kito, anglų sargybiniai. 
Nelaisvė? Tikroji nelaisvė? 
Pro plačius vartus įvažiuo
jame vidun. Mašinos . .. 
Stop! Komanda; išlipt!

Už pirmos aptvaros lini
jos, yra dar antroji, skirian
ti vidaus zoną nuo išorinės. 
Mus išrikiavo ir padarė pa
viršutinę kratą. Įgudusios 
anglų rankos, vikriai šliau
žiojo per krūtinę, pečius, 
tarpkojį, Ieško ginklų. Po 
kratos, po vieną praleidžia 
vidurinėn zonon ir įsako su
sitalpinti barakuose savo 
nuožiūra. Karininkų minioj, 
dideliam džiaugsmui, tuo
jau suradau senelį dėdę ir 
tėvą. Senelis budrus. Priei
nant išgirdau jo frazės pa
baigą: — ... Tam aš neti
kiu! Nekreipkite dėmesio 
pinkertoniškiems gandams. 
Šito reikėjo laukti, karo ir 
mūsų veiksmų pasekmės. — 
Priėjęs senelis uždėjo ranką 
ant peties, o geros jo akys 
nukrypo į mane.

— ... taip, kad viskas 
šiandien konferencijoje pa
aiškės ir įvyks. Ar-gi ne
tiesa, Nikolai?

Dėdė ir tėvas apsiniaukę 
nusisuko.

Per vertėjus, mums buvo 
įsakyta, laiku sudaryti as
meniškus sąrašus, tiksliai 
nurodant laipsnius ir dali
nius, kuriuose tarnavome. 
Prie barakų pastatė dėžes 
su konservais, biskvitais, 
cigaretėmis, siūlydami pa
sirinkti ir imti.

— Feldmaršališki pietūs 
—tarė nuliūdęs dėdė.

Senelis, įdomavosi, kur gi 
yra gen. Domanov. Atsakė, 
kad jis, kartu su gen. Ti- 
chockiu ir kpt. Butlerovu, 
išėjo pas anglus.

Vėlai vakare, mūsų pa- 
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I PUIKIAUSIUS
Į KAILIUS
I rasite tik pas vienintelį
| lietuvį kailininką
f Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

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

I 185 N. Wabash Avė.
| Chicago, UI. 60601
f Antrame aukšte. 
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talpon įsiveržė gen. Doma
nov. Jo veidais ir lūpos šoki- 
nėte šokinėjo. Antpečių jau 
nebuvo, juos jis pats nusi
ėmė, neatsižvelgdamas į ka
tegorišką senelio (gen. P. 
Krasnovo) prašymą, kuriuo
jis kreipęsis į visus kari- valome
įlinkus.

— Brangus Piotr Nikola- 
jevič, — uždusdamas sušu
ko jis. — Rytoj rytą visus 
mus išsiųs į Juaenburgą ir 
ten vyks nusikaltėliškas iš
davimas sovietams.

Senelis atsistojo nuo lo
vos ir pasiremdamas lazda, 
žengė keletą žingsnių Do- 
manovo link.

— Iš kur jums visa tai 
žinoma? Gal būt jus nesu
pratote, gal klystate? Juk 
visa šitai išdavystė, melas, 
apgaulė!..

— Klaida negali būti. 
Man visa tai, gana kietoj ir 
aiškioj formoj, anglai pra
nešė dabar . . . vakarieniau
jant . . .

Mano ir tėvo žvilgsniai 
susitiko. Dabar? Per vaka
rienę? Dar kartą pranešė? 
Reiškia Domanov žinojo ši
tai anksčiau. Kodėl jis tylė
jo ? Kodėl ? Kada ir kur jam 
buvo pranešta pirmą kartą ? 
Linze? Pakely? Niekšas! 
Jis neturėjo teisės, šią siau
bingą žinią, slėpti nuo ka
rininkų. Jis privalėjo juos 
perspėti, paruošti! Jis tatai 
turėjo atskleisti bent vy
resniems karininkams, gen. 
Piotr Krasnovui ... Pirmu
tinis užsiliepsnojo dėdė Se- 
mion.

— Reiškia, jūs žinojote 
apie tai anksčiau? — sušu
ko jis pamėlynavęs. — Jūs 
nusikaltėlis, Domanov!

Senelis, stovėjęs visiškai 
suakmenėjusiu veidu, pasi
suko į Semioną ir tyliai, bet 
griežtai tarė:

— Susivaidyk, Semion! 
— ir kreipdamasis į tebe
drebantį Domanovą tęsė:

— Nukirtus galvą, plau

kais nesirūpinama. Būtina 
veikti. Tuojau pat. Šią mi
nutę. Ant kortos pastatyta 
ne vien mano ir jūsų gyvy
bė, bet likimas beveik tūk
stančių karininkų. Po jų 
seks ir kareiviai. Mes pri- 

neatidėliojant pa
ruošti peticiją. Jo Karališ
kos Didenybės, karaliaus 
Jurgio vardu. Mes turime 
su panašia peticija kreiptis 
į Tarptautinį Raudonąjį 
Kryžių. Jie privalo išaiškin
ti prasikaltusius, ar nepra- 
sikaltusius žmones, tarna
vusius po vokiečių vėliava. 
Jie privalo suprasti priežas
tis privertusias mus žengti 
šį žingsnį. Jei mūsų tarpe 
yra žmonių, prasikaltusių 
žmoniškiems, ar Dievo Įsta
tymams, lai teisia juos spe
cialus karinis teismas, bet 
kiekvieną atskirai .. .

Peticiją, prancūzų kalbo
je paruošė gen. Piotr Kras- 
nov ; pasirašė jis pats ir kiti 
karininkai, gen. Piotr Kras- 
nov siūlė, kad jis, senas ru
sų Imperatoriškos armijos 
karininkas, būtų teisiamas 
pirmas. Jei jį pripažins kal
tu — pilnai paklus teismo 
sprendimui. Jis ėmė savo 
atsakomybėn po garbės žo
džiu ne tik tuos, kurie iš 
emigrantų eilių, ar pašaukti 
pateko į vokiškus dalinius, 
ne tik gimusius Vokietijoje, 
ar kitur užrubežy, bet ir vi
sus tuos, kurie atvirai ir 
garbingai kovojo prieš ko
munizmą ir praeity buvo so
vietų piliečiais.

— Aš prašau, rašė sene
lis, — vardan teisingumo, 
vardan žmoniškumo, var
dan Visagalio Dievo!

Kapitonas Butlerov iš
kvietė iš sargybos sąstato 
karininką. Anglų majoras 
paėmė peticiją, pavartė, pri
žadėjo duoti eigą — pasiųs
ti Londonan ir ženevon, 
bet žvalgydamasis pridėjo, 
kad jis labai abejojąs jos 
sėkme. Pertrumpas laikas. 
Rytojus juk ne už kalnų.

Lageryje niekas negulė, 
nemiegojo. Barakuose, tar
damiesi, brusdėdami vaikš
čiojo karininkai. Baisi žinia 
pasklido lageryje. Visiems 
buvo aišku, kokiai konfe
rencijai mus sukvietė ”gar- 
bingasai” Davis.

Kilo ir augo patys nepati- 
kimiausi gandai. Kažin ko
kiu stebuklu, būk tai pagal 
jugoslavišką pasą, tapo pa
leistas ir išvyko iš lagerio 
Kučuk Ulagai. Pasikoręs 
Tarusski ir dar vienas, 
mums nežinomas, buvęs so
vietų karininkas. Pastarąjį, 
būk tai išėmę iš kilpos ir at
gaivinę. Barakų palangėmis 
vaikštinėjo anglų patruliai. 
Mes užgesinome šviesas ir 
tyliai kalbėjomės. Protar
piais, ' tamsą viduje per
skrosdavo stiprūs projekto
rių spinduliai iš anglų tan-

1979 m. gegužės mėn. 5 
d. Jaunimo Centre, Chica
goje, šaukiamas Lietuvių 
Fondo metinis suvažiavi
mas, į kurį kviečiami visi 
4529 Lietuvių Fondo nariai 
ar jų atstovai bei svečiai. 
Lietuvių Fondas yra vienas 
iš svariausių veiksnių lietu
vių išeivijoje, nes jo pelnu 
yra remiami lietuvių kultū
riniai bei švietimo reikalai, 
istorijos, literatūros, muzi
kos ir dailės kūrėjai, spau
da, radijo valandėlės, vai
rios jaunimo organizacijos, 
universitetai vadovėlių, pra
timų bei kitokių knygų pa
ruošimas ir išleidimas, sti
pendininkai, stovyklos ir t. 
t. ir t.t. Vien tik pereitais 
metais Lietuvių Fondas iš 
savo pelno lietuviškiems 
reikalams paskyrė 73,000 
dol. Tad Lietuvių Fondas 
yra tikrai verta institucija 
mūsų visų dėmesio. Todėl 
visuomenė, spauda ir radijo 
valandėlės turėtų Lietuvių 
Fondo suvažiavimui skirti 
didesnį dėmesį ir jame gau
siai dalyvauti, šiemet po su
važiavimo tame pačiame 
Jaunimo Centre ruošiama 
vajaus vakarienė, kurios 
metu visuomenė turės pro
gos asmeniškai susitikti 
Lietuvių Fondo Tarybos ir 
Valdybos narius ir jiems 
patarti ar padėkoti, o gal 
išlieti visa tai kas slegia jų 
krūtines. Lietuvių Fondo 
vadovybė visad nori palai
kyti glaudų ryšį su lietuviš
ka visuomene'.

Šio suvažiavimo ir kitus 
klausimus aptarti 1979 m. 
kovo 18 d.'Lietuvių Fondo 
būstinėje įvyko Lietuviu 
Fondo Tarybos posėdis, ku
riam pirmininkavo naujasis 
Lietuvių Fondo Tarybos 
pirm. dr. Antanas Razma. 
Posėdyje dalyvavo dr. Ka
zys Ambrozaitis, dr. Gedi
minas Balukas, Stasys Ba
ras, Kazys Barzdukas, dr. 
Ferdinandas Kaunas, Povi
las Kilius, Jonas Kučėnas, 
Vytautas Kutkus iš Detroi
to, Milda Lenkauskienė iš 
Clevelando, dr. Antanas 
Razma, Marija Remienė, dr. 
V. Tauras, dr. Jonas Valai
tis, Jonas Vaznelis ir Pet
ras želvys.

Šiame posėdyje tarybos 
pirm. dr. Antanui Razmai 
pasiūlius tarybos sekreto
rium buvo išrinktas dr. Jo
nas Račkauskas. O valdy
bos pirm. dr. Gediminui Pa
lukui pristačius buvo pa
tvirtinta ši 1979 metų val
dyba: vicepirmininkai — 
Stasys Baras, Jonas Kučė
nas, Saulius Kuprys ir dr. 
M. Vygantas; sekretorius 
— K. A. Girvilaš, iždinin
kas — K. Barzdukas; kont
rolierius — P. želvys, ren- 

kų, lėtai šliaužiojusių zono
je. Akylus jų patrankų ir 
kulkosvaidžių taikinys — 
mūsų barakai.

(Bus daugiau) 

ginių vadovė — M. Remienė 
ir informacijos vadovas — 
A. Juodvalkis.

Iš tarybos ir valdybos 
pirm, pranešimų paaiškėjo, 
kad dr. Jonas Glaudelis pa
liko stambų palikimą, iš ku
rio atskaičius palikimus ki
tiems ir išlaidas, Lietuvių 
Fondui turėtų tekti virš 
100,000 dol. Pereitais me
tais Lietuvių Fondas turėjo 
105,000 dol. pajamų. Atei
tyje L. F. valdyba daugiau 
informuos visuomenę apie 
tęst amentinius palikimus 
Lietuvių Fondui. Nutarta 
šiai vasarai samdyti du jau
nuolius dirbti Lietuvių Fon
do būstinėje, nes norima į 
Lietuvių Fondo veiklą 
įjungti daugiau jaunimo. 
Lietuvių Fondo vardyno 
klausimas vėl pajudėjo iš 
vietos. Jį redaguoti sutiko 
Apolinaras Bagdonas. Visi 
Lietuvių Fondo nariai, ku
rie nori patekti į šį leidinį, 
turi apie save suteikti ži
nias ar pasiųsti nuotraukas 
iki 1979 gegužės 5 d. Po šios 
dienos įstoję į Lietuvių Fon
dą nariai jau nebetilps šia
me leidinyje.

Iš iždininko Kazio Barz- 
duko ir kontrolieriaus Pet
ro želvio kruopščiai paruoš
to pranešimo matome, kad 
1979 kovo 16 Lietuvių Fon
das pasiekė 1,532,166 dol. 
Beveik visas turtas inves
tuotas bankuose, first mort- 
gage bonds, corporate bonds 
money market ir pfd & com- 
mon stocks. Turimi šėrai 
moka aukštus dividentus.

Pelno skirstymo komisi
jos pirm. dr. Kazys Ambro
zaitis pranešė, kad Lietuvių 
Bendruomenė paskyrė Ro
mą Kasparą į pelno skirsty
mo komisiją, šių metų pel
no paskirstymui komisija 
nustatė šias gaires: švieti
mui — 30G, kultūrai — 
30G', ypatingiems kultūri
niams reikalams — 25 G ir 
stipendijų fondui — 15G'. 
1979 kovo 17 d. komisija 
jau turėjo pirmą posėdį 
šiais metais ir paskirstė 
16,700 dol. jau iš 1979 metų 
pelno sąskaitos.

Provincijos atstovai Mil
da Lenkauskienė ir Vytau
tas Kutkus painformavo 
apie Lietuvių Fondo reika
lus Clevelande ir Detroite.

Be to, Lietuvių Fondo Ta
ryba šiame posėdyje sudarė 
nominacijų, registracijos— 
mandatų, balsų skaičiavimo, 
rezoliucijų — nutarimų ir 
spaudos komisijų branduo- 

. liūs, kuriuos pasiūlys Lie
tuvių Fondo suvažiavimui 
patvirtinti.

Taigi Lietuvių Fondo Ta
ryba ir Valdyba rimtai ruo
šiasi Lietuvių Fondo suva
žiavimui ir laukia, kad- visi 
Lietuvių Fondo nariai, 
spaudos žmonės ir svečiai 
1979 m. gegužės mėn. 5 d. 
atvyktų į Lietuvių Fondo 
suvažiavimą Jaunimo Cent
re, Chicagoje.

Vytautas Kutkus
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■ Chicagos lietuviai
—Antanas Juodvalkis

POPIETĖ su POETU 
HENRIKU NAGIU

Artėjant Velykų šven
tėms, sumažėjo pramoginiai 
renginiai, o padažnėjo susi
kaupimo ir kultūrinės vaka
ronės.

Š. m. balandžio 6 d. Jau
nimo Centro kavinėje kun. 
A. Grauslys kalbėjo apie 
žymiąsias šio šimtmečio 
krikščiones moteris, kurios 
pasižymėjo ypatinga krikš
čioniška veikla, kūryba, gy
venimu. Iš lietuvių paminė
jo Mariją PeČkauskaitę, 
apie kurios gyvenimą turi
me labai mažai žinių, o rei
kėtų plačios studijos, nes 
tokių moterų pasaulyje yra 
labai mažai.

Š. m. balandžio 8 d., sek
madienio popietėje įvyko 
susitikimas su poetu Hen
riku Nagiu. Susitikimui 
progą sudarė naujas poezi
jos rinkinys "Prisijaukinsiu 
sakalą’’, išleistas 1978 m. 
Algimanto Mackaus knygų 
leidimo fondo. Popietę ren
gė šviesa-Santara, o prave
dė Jūratė Jakštytė, II kai
mo aktorė.

Poetą ir jo naująjį poezi
jos rinkinį "Prisijaukinsiu 
sakalą" pristatė žinomas 
poetas, "Draugo" kultūrinio 
priedo redaktorius Kazys 
Bradūnas. Dalį savo kalbos 
K. Bradūnas skyrė tremties 
poetų ir apskritai rašytojų 
padėčiai tremtyje pavaiz
duoti. Tremties lietuvių ra
šytojų kūryba skaitoma 
saujelės lietuvių, nes jų 
knygos į ok. Lietuvą neįlei
džiamos. Jie neminimi nei 
spaudoje, nei antologijose. 
Pusamžį sulaukę poetai ir 
rašytojai, ok. Lietuvoje su
laukia įvertinimo atskira 
knyga ar monografija. 
Tremtyje tokių dalykų nė
ra. Suorganizuojamos gran
diozinės šventės, gausūs su
važiavimai, ką darė ir ma- 
žaraštė senoji emigracija, 
bet nesugebame ar nenori
me įvertinti kūrėjų. Savųjų 
rašytojų paminėjimas ir 
įvertinimas yra labai retas 
reiškinys. Išeivijos poetas 
yra uždraustas tėvynėje ir 
nepakankamai įvertinamas 
mūsų pačių.

Poetas Henrikas Nagys 
pradėjo spausdinti eiles 
1939 m. ir įnešė naujovę į 
nusistovėjusią eilėdarą. Jis 
atsisakė nuo klasikinio sti
liaus bei rimo ir vakarie
tišką poeziją atnešė į Lie
tuvą.

Aptardamas naująjį rin
kinį, K. Bradūnas vadina H. 
Nagį savo broliu, ne vien 
kaip poetą, bet kaip tikrą 
brolį lietuvį.

1946 m. skirtas poezijai 
premijas laimėjo B. Braz
džionis, A. Nyka-Niliūnas,
H. Nagys ir K. Bradūnas. 
Išskyrus B. Brazdžionį, vi
si buvo jauni, gavę jaunųjų 
poetų vardą. Tas vardas iš
silaikė labai ilgai, kol pri

augo nauja poetų karta. 
1951 m. pasirodė jaunųjų 
poetų antologija "žemė", 
davusi, ten rašiusiems poe
tams, žemininkų vardą. H. 
Nagys priklauso žemininkų 
ir lankininkų poetinei kryp, 
čiai ir yra vienas iš pagrin
dinių iniciatorių.

H. Nagys yra reiklus lie
tuviškam žodžiui. Kai mū
suose pradedama nepaisyti 
ir negerbti lietuvių kalbos 
nei paskaitose, nei laikraš
čiuose ar knygose, tai Na- 
gio eilėraščiuose yra apdai
linamas kiekvienas lietuviš
kas žodis.

Poetas H. Nagys yra kū
rybingas ir iki šiol parašė 
ir skaitytojus pasiekė šešios 
knygos.

Paskutinioji yra skirta 
paminėti artėjančiai poeto 
60 metų sukakčiai, kuri bus 
1980 metais.

Poetas H. Nagys plačiai 
bendradarbiauja periodinė
je spaudoje, leidžiamose an
tologijose, skaito paskaitas, 
dalyvauja visuomeni nėję 
veikloje, redaguoja laikraš
čius.

Paskaitęs keletą būdin
gesnių eilėraščių, K. Bradū
nas pakvietė patį poetą 
Henriką Nagį, atvykusį iš 
tolimosios Šiaurės, Montre- 
alio, tarti žodį. Poetas pri
sipažino, kad mėgsta šiaurę 
ir neapkenčia pietų su jų 
karščiais. Iki Washingtono,
D. C., žiemos metu ar anks
tyvo pavasario bei vėlyvo 
rudens metu važiuoja, bet 
toliau į pietus — ne. Nuo 
šalčio galima gintis šiltes
niu apdaru, bet nuo karščio 
gamtoje — nėra priemonių.

Kurdamas išgyvena kiek
vieną eilėraščio posmą: ar 
tai būtų gamta — žemė, 
medis, žolė, sniegas, ar — 
žvėrelis, paukštis, žuvis, ar 
— žmogus su savo svajonė
mis. Kūrėjui nėra nepapras
tų žodžių, bet yra nepapras
ti eilėraščiai, sudėti iš pa
prastų žodžių.

Sąvokų aptarimą paryš
kino skaitytais eilėraščiais. 
Nesitenkino vien naujojo 
leidinio poezija, bet skaitė 
iš kelių ankstyvesnių ir ly
gino su šia diena.

Rašyti eilėraščius ne vi
sada vienodai sekasi. "Mė
lyną sniegą" parašęs per 
3-4 savaites, kai paskuti
niam rinkiniui reikėjo visų 
dešimt metų. Poetui sakalas 
turi labai didelę reikšmę. 
Prisijaukinti sakalą, tą lais
vą padangių paukštį, ne
lengva. Sakalas yra neribo
tos laisvės ir išdidumo sim
bolis. Jam yra skirta daug 
eilėraščių.

Užsimezgė glaudus ryšys 
tarp klausytojų ir poeto ir 
laikas prabėgo nejučiomis. 
J. Jakštytė padėkojo poetui 
už atvykimą ir pasidalini
mą mintimis. Susirinkusieji 
gausiai pirko "Sakalą”, o 
autorius mielai pasirašinė-

LST Korp! Neo-Lithuania

nes

jo. Popietėje dalyvavo gero
kai daugiau šimtinės poezi
jos mylėtojų, o jų tarpe ma
tėsi daug jaunimo.

VILNIAUS
UNIVERSITETO 400 
METŲ JUBILIEJUS

Vilniaus universitetui šie
met sueina 400 metų nuo jo 
įsteigimo, šią svarbią su
kaktį paminėti ryžtasi Lie
tuvių studentų tautininkų 
korporacijos Neo-Lithuania 
Chicagos padalinio valdyba, 
talkinama komisijos, kuriai 
pirmininkauja dr. Leonas 
Kriaučeliūnas.

Minėjimas įvyks š. m. ge
gužės 13 d. (sekmadienį), 
3 vai. p. p. Jaunimo Centro 
didžiojoje salėje. Programo
je numatyta: dr. V. Maciū
no ir dr. J. F. Cadzow pa
skaitos ir dailusis žodis — 
Izabelė žmuidzinienė. Dr. 
V. Maciūnas profesoriavo 
Vilniaus universitete, o dr. 
J. F. Cadzow, Kent Statė 
u n i v ersiteto profesorius, 
praėjusiais metais lankėsi 
Vilniuje ir gerai pažįsta da
bartinį universiteto stovį.

I. žmuidzinienė paskai
tys prof. J. Puzino, prof. dr.
B. Sruogos ir kitų raštų iš
traukas apie Vilnių.

Organizacijų vadovybės 
prašomos atsiųsti savo vė
liavas, o visa lietuviškoji vi
suomenė kviečiama atsilan
kyti į šį minėjimą.

Įėjimas laisvas.

1979 m.
gegužės m. 13 d. 3 vai. p.p.

sekmadieni, 
Jaunimo centre rengiamas

VILNIAUS UNIVERSITETO 

4D0 METU 
SUKAKTIES MINĖJIMAS

Kalbės: Dr. V. Maciūnas
bav. Vilbiaaa I).iver.it.t. pr.fea.ri.. ir 

Dr. J. F. Cadzow 
Kent l'niverslteta profesorius

Meninė dalis —
Izabelė Žmnidzinienė

Kvietiasi visi lieta vial. Jojimas laisvas

• Korp! Neo-Lithuania 
ruošiamas Motinų pagerbi
mas įvyks š. m. gegužės 6 
d. 2 vai. p. p. Lietuvių Tau
tinių Namų salėje. Progra
moje numatoma paskaita, 
dailusis žodis ir meninė da
lis.

Po programos bendros 
vaišės.

Visi korporantai su šei
momis ir draugais prašomi 
atsilankyti.

BALFUI 35 METAI
šiais metais, balandžio 

mėnesį, sukanka 35 metai, 
kai buvo įsteigtas Bendras 
Amerikos Lietuvių šalpos 
Fondas.

BALFui, kaip ir kiekvie
nai organizacijai, veiklos 
trisdešimtmetis yra labai 
svarbi ir reikšminga sukak
tis. Tad Centro Valdyba 
prašo visų skyrių ir apskri
ties valdybas savo vietovė
se paminėti ir atžymėti šią 
gražią sukaktį.

Minėjimus galima rengti 
pagal skyrių turimas sąly
gas ir aplinkybes: suruo- 
šiant akademijas, kultūri
nius parengimus, iškilmin
gus susirinkimus, vakarie
nes ar išvykas. Kiekvienas 
skyrius turi skirtingas ga
limybes ir Centro Valdyba 
nenusako kokiu būdu su
kaktis turėtų būti paminė
ta, svarbu, kad įvykis būtų 
atžymėtas mūsų visuome
nėje.

Jei skyriai dar nebūtų 
įteikę ženkliukų pasižymė
jusiems veikėjams ar auko
tojams, tai būtų gera pa
daryti minėjimų metu.

Minėji m a i pagyv i n s 
BALFo veiklą, pagarsins 
organizacijos vardą ir su
jungs mus bendram darbui.

FITTERS OR FITTER 
WELDERS

Ist and 2nd shifts, good hourly rate 
plūs overtime and fringes.

G&W INDUSTRIES, INC. 
1898 CARTER RD. 

CLEVELAND. OHIO 44113 
<.12-191

Wanted Journeymen 
OR

Ist Class Skilled
MOLD MAKERS 

HORIZONTAL BORING 
MILL OPERATORS 
MOLD LEADERS 

RADIAL DRILL PRESS 
OPERATORS

DAY AND NIGHT SHIFTS.
TOP WAGES AND BENEFITS.

FORMATIVE MOLD 
6580 Cotter 

Sterling Heights, Mich. 18078 
313-588-8170

(15-21)

ENGINEER STATIONARY
Our organization has an Immediate 
opening for stationary engineer with 
a 3rd class steam and a 2nd class 
refrigeration license from the City of 
Detroit. This position offers a quali- 
fied candidate the opportunity for 
advancement. We offer a competitive 
wage rate and a comprehensive, fui- 
ly paid fringe benefit program. In- 
terested applicants conl.act Ms. 
PATR1CE NOVAK,

313-869-3606, Ext. 545.
METROPOLITAN HOSPITAL 

1800 Tuxedo 
Detroit, Mich. 48206

Equal Opportunity Empioyer 
(15-21)



Nr. 16 — 12 DIRVA 1979 m. balandžio 19 d.

■ Detroito lietuviai
Antanas Grinius

ALT S-GOS DETROITO 
SKYRIAUS METINIS 

SUSIRINKIMAS
Balandžio 22 d., sekma

dienį, 12 vai. dienos, Lietu
vių Namuose kviečiamas 
Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos Detroito sky
riaus narių visuotinas me
tinis susirinkimas. Darbo
tvarkėje bus valdybos ir re
vizijos komisijos praneši
mai ir rinkimai, pranešimas 
apie įvykstanti sąjungos 
seimą ir atstovų rinkimai, 
o po susirinkimo draugiška 
kavutė. Skyriaus valdyba į 
susirinkimą kviečia visus 
skyriaus narius ir prijau
čiančius svečius. Visi mie
lai laukiami.

POKALBIS SU 
"ŠILAINĖS” VADOVAIS

Balandžio 1 d. Birutės ir 
Viktoro Veselkos namuose 
L. ž. S-gos Detroito sky
riaus žurnalistai turėjo su
rengę pasikalbėjimą su De
troito tautinių šokių an
samblio vadove Galina Go- 
biene ir mergaičių choro 
vadovu muz. Stasiu Sližiu. 
Pokalbyje dalyvavo: Stasys 
Garliauskas, Alfonsas Na
kas, Antanas Grinius, Anta
nas Sukauskas, Jonas Urbo
nas, Jonas Gaižutis — žur
nalistai ir Anelė žiedienė, 
Irma Garliauskienė ir Pra
nas Gobis — svečiai.

Pokalbis pradėtas Aisčio 
eilėraščių "šilainė”, kurį 
padeklamavo Anelė žiedie
nė. Pokalbį vedė Detroito 
žurnalistų skyriaus pirmi
ninkas Stasys Garliauskas. 
Visų pokalbių aš čia neduo
siu, o paminėsiu tik svar
besniuosius.

"Šilainės” vadovė ir tuo 
pačiu Lietuvių Tautinių šo
kių Instituto pirmininkė 
Galina Gobienė pirmiausia 
kalbėjo apie VI Tautinių 
šokių šventę, kuri Įvyks 
1980 m. liepos mėn. pirmo
joje savaitėje. Chicagoje. 
Repertuaras jau parinktas 
ir ją praves Nijolė Pupienė. 
Šventę ruošia L.T.š. Insti
tutas, tačiau technikinis jos 
rengėjas yra Lietuvių Ben
druomenė. Ji supažindino ir 
su šio instituto projektu.

1979 m. rugpiūčio 19-26 
d. Dainavoje įvyks tautinių 
šokių kursai šokių vado
vams ir jie čia praeis VI T. 
Š. šventės repertuarą.

Pats pagrindinis ir svar
biausias šios dienos pokal
bio tikslas "šilainės" 30 me
tų sukaktis, šios sukakties 
minėjimas įvyks 1979 m. 
gegužės 19 d. Dievo Apvaiz
dos parapijos Kultūros Cen
tre. 7-8 vai. bus duodamas 
kokteilis ir 8 vai. programa, 
kurią praves dr. Vytautas 
Majauskas. Vietos užsako
mos pas Birutę Veselkienę 
tel. 537-8721.

Mergaičių choro vedėjas 
muz. Stasys Sližys kalbėjo 

apie koncertus ir spaudoje 
jų aprašymus, žurnalistas 
aprašydamas koncertus daž
nai parašo: Dainavo labai 
gražiai, ar dainavo labai ge
rai. Rašydamas apie solistę, 
kartais net pamini: "daina
vo labai gražiai ir solistė 
tikrai galėtų dainuoti ope
roje.” O iš kur gi žurnalis
tas žino, kad choras dainavo 
labai gražiai ir kad solistė 
galėtų dainuoti operoje? čia 
galėtų tą pasakyti tik spe
cialistas — muzikos žino
vas. Birželio mėn. jis ža
dėjo su 6 ar 8 choristėmis 
pademonstruoti. Jos padai
nuos gerai ir blogai. Ir vė
liau su žurnalistais bus 
i š d i skutuojama, leidžiant 
jiems patiems pasisakyti, 
kurios dainos buvo dainuo
jamos gerai ir kurios blogai.

Lapkričio mėn. jis galvo
ja surengti muzikalinį vei
kalą "Vestuvės”, kuriame 
dalyvaus choristės ir šokė- 
jai-os. Veikalą režisuos Jus
tas Pusdešris.

Birutė ir Viktoras Vesel
kos šiam žurnalistų suruoš
tam pokalbiui ne tik patal
pą užleido, bet ir gražiai 
vaišino. Padėka jiems ’.

ŠILAINĖS VALDYBA
Pirmininkė — Saulė Ba- 

jalytė, sekretorė — Kristi
na Veselkaitė, valdybos na
riai: Viliota Abariūtė, Rita 
Matvėkaitė, Loreta Ostei- 
kaitė ir Algis Vaitas, šilai
nės trisdešimts metų sukak
ties balius įvyks gegužės 19 
d. Kultūros Centre. Prade
dama 7 vai. kokteiliais ir po 
po 8 vai. seks programa. 
Šoks trys ar keturios šilai
nės šokėjų grupės. Progra
mą praves dr. Vytautas Ma
jauskas.

GEGUŽINĖ PO STOGU
"Švyturio” j. šaulių kuo

pa balandžio 22 d. 12 vai. 
Lietuvių Namuose rengia 
gegužinę po stogu. Veiks 
turtingas lietuviškų valgių 
bufetas ir bus turtingas do
vanų stalas. Detroito ir apy
linkių lietuviai kviečiami 
atvykti į gegužinę ir tą die
ną praleisti su šauliais.

IŠRINKTI ATSTOVAI
Į SLA seimą Clevelande 

352 kuopos atstovais išrink
ti: Elzbieta Jodinskienė ir 
Antanas Norus.

PYRAGŲ 
IŠPARDAVIMAS

DLK Birutės D-jos De
troito skyriaus birutininkės 
balandžio 8 d. šv. Antano 
parapijos kavinės patalpose 
pardavinėjo Velykinius kep
snius : tortus, babkas, pyra
gus, grybus, margučius ir 
kitus skanumynus. Kadan
gi produktai buvo suaukoti, 
juos pardavus pasipildė bi- 
rutininkių kasa, šiais pini
gais numatoma padėti varg-

Šilainės šokėjai Vida Skiotytė ir Linas Gobis.

stantiems lietuviams. Biru
tininkės nepamiršo ir Dir
vos, įteikdamos per Dirvos 
bendradarbį A. Grinių au
ką 10 dol.

GINTARO IR 
TAUTODAILĖS PARODA

Stasio Butkaus šaulių 
kuopa balandžio 8 d. šv. An
tano parapijos patalpose tu
rėjo surengusi meno paro
dą. Šios parodos eksponatų 
savininkai: Antanina Jony- 
nienė, Stefa Kaunelienė ir 
Vincas Tamošiūnas. Jie tu
ri daug ir vertingų lietuviš
ko meno dirbinių. Turi ir 
gabumų gražiai juos išdės
tyti. Išdėstant jiems talki
ninkauja: Algis Vaitiekai- 
tis, B. Vasiliauskienė ir Li
dija Mingėlienė. Parodoje 
buvo išstatyta labai daug 
gintaro dirbinių: paveiks
lai, karoliai, auskarai, ir ki

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

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 71 St., Chicago, III.
1410 So. 50th Avė., Cicero, III.

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

ti. Po gintaro ėjo šiaudiniu- 
kai, medžio dirbiniai, audi
niai, lietuviškos lėlės, vazos, 
margučiai ir kiti. Kai kurių 
eksponatų buvo galima ir 
n usipirkti. S u sidomė j i mas 
paroda buvo didelis. Visą 
laiką prie parodos stovėjo 
susigrūdę žmonės ir ekspo
natais labai domėjosi. Buvo 
ir tokių, kurie ją matė tik 
pirmą kartą. Apie ekspona
tus paaiškinimus davė Li
dija Mingėlienė ir Vincas 
Tamošiūnas. Tikrai rengėjų 
buvo gera mintis, surengti 
paroda ten kur dar nekuo- 
met nebuvo surengta.

KARTĄ PAVASARI
Gabijos ir Baltijos tun

tai balandžio 28 d. Kultū
ros centre rengia balių, ku
riame bus pristatyti šiais 
metais gimnaziją baigian
tieji. O jų, kaip atrodo, ne-

mažai, šokiams gros Neo-
Lithuanų orkestras iš Chi
cagos. Kartą pavasarį balių 
rengia abiejų tuntų, tėvų 
komitetas. Stalai ir vietos
užsakomos tel. 661-0031.

BOSTON
KOMPOZITORIAUS 

JULIAUS GAIDELIO 
PAGERBIMAS

Balandžio 29 dieną Bosto
no ir aplinkinių kolonijų lie
tuviai pagerbs kompozitorių 
Gaidelį jo muzikinės kūry
bos ir 70-ties metų sukak
ties proga, šiam tikslui yra 
sudarytas platus lietuvių 
veikėjų ir apylinkėje gyve
nančių muzikų bei solistų 
iškilmių rengimo ir meninės 
programos komitetas:

1. Garbės komitetas: 
Brocktono miesto meras 
David Crosby, tarybos na
rys George Cataldo, kompo
zitorius Vytautas Marijo- 
šius, kompozitorius Jeroni
mas Kačinskas, rašytojas 
Stasys Santvaras.

2. Vykdomasis komite
tas: Vytautas Eikinas, Pra
nas Šimkus, Stasė Gofen- 
sas, Viktoras Brantneris, 
Jarūna Banaitis, Albina 
Baškauskas, Antanas Še
duikis.

3. Parengimo komitetas: 
Dr. P. Bizinkauskas, Jonas 
Grinkus, Liudas Šukys, Ro
mas Veitas ir Šv. Kazimie
ro, Brocktono liet, parapijos 
kleb. kun. P. šakalys.

4. Spaudos ir informaci
jos: Povilas žičkus ir Jo
nas Vizbaras-Sūduvas.

Muzikinėje ir dainų pro
gramoje dalyvauja solistai: 
Daiva Mongirdaitė-Richard- 
son, Stasė Daugėlienė, Vio
leta Balčiūnienė, Marytė 
Bizikauskaitė, Benediktas 
Povilavičius, Norbertas Lin- 
gertaitis. Smuikininkas Izi
dorius Vasiliūnas, akompa- 
niatoriai-pianistai: Saulius 
Cibas ir Vytenis Vasiliūnas, 
Vytautas Bakšys. Brockto
no šv. Kozimiero lietuvių 
parapijos mišrus choras ir 
Bostono Vyrų Sekstetas.

Pagerbimo minėjimas 
prasidės sekmadienį, balan
džio 29 d. 10. vai. ryto pa
maldomis šv. Kazimiero 
bažnyčioje.

Tą pat dieną 3 vai. po 
pietų Brocktono N. Junior 
High School, Oak St. komp.
J. Gaidelio kūrinių koncer
tas. 6 vai. po pietų banketas 
ir šokiai Christos II resto
rane, 770 Crescent Street, 
Brockton, Mass.

Bilietus į banketą (stalas 
10 žmonių) užsisakyti pas 
Praną Šimkų tel. 471-3929, 
Quincy, Mass. Ar pas komi
teto narius.

Minėjimo vykdomasis ko
mitetas maloniai kviečia vi
sus aplinkinių kolonijų lie
tuvius atsilankyti į kompo
zitoriaus Juliaus Gaidelio 
pagerbimo iškilme.

J. V. Sūduvas

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA
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1978 m. Tautos Fondui aukojo
(tųsa ii praeito nr.)

Po $30.00 — J. Ambrizas, III.,
J. Ambrose, Ca., M. Andruška, 
N.Y., V. Augulis, Oh , K. Ba- 
čauskas, N.Y., L. Bajorūnas, 
Mich., V. Bartkus, Calif., L. Bi- 
leris, N.Y., R. Budreika, Mass., 
kun. M. Čyvas, N.Y., K. Dubaus
kas, Canada, B.I. Galiniai, 
Mass., V. Janulaitis, III., A.A. Ja
nuška, Mass., S. Jurskytė, Pa.,
dr. A. Juzaitis, Pa., J.M. Kup- 

rionis, Calif., P.J. Maldeikiai, 
Ark., N. Mattis, Calif., A. Ma
žiulis, Mass., V.L. Milukas, N.Y.,
K. Ozalas, Canada, kun. Ant. 
Račkauskas, N.Y., dr. E. Repšys, 
III., A. B. Šimkai, Calif., L. Špo
kas, N.Y., J.A. Starinskas, Mass., 
dr. P. K. Stungys, Ohio, J. Va
laitis, N.Y., dr. O.J. Vilpišaus- 
kas.

$28.80 — F. Borumas, Austra
lija.

$28.41 —J.A. Venclova, Aust
ralija.

$26.00 — V. Čepukaitis, Ohio.
Po $25.00 — V. Adomaitis, 

Calif., ALT Linden, N.J., J. And
riušis, N.Y., S. Astrauskas, Ohio, 
A. J. Augustas, Ohio, V. Avižo
nis, Dėl., dr. J.B. Balčiūnas, 
Ohio, P. P. Balčiūnas, Ark., 
prel. V. Balčiūnas, Conn., Baltic 
Real Estate & Insurance Agen- 
cv, Mass., I. Banaitienė, N.Y., 
V. K. Banclis, Conn., J. Belic- 
kas, N.Y., A.C. Bernott, Calif., 
A.J. Bertulis, Ark., V. Bilevičius, 
Canada, A. Blakis D.D.S., Calif., 
K. Brazauskas, Fla., dr. N. Bra
žėnas, N.Y., dr. Z. Brinkis, 
Galit., J. Budrienė, Ohio, G. Bu
lotienė, Mich, kun. J. Burkus, 
Ark., J. Butkus, Conn., S. Czent- 
nar, Mich., J.A. Dagys, Ind., M. 
Dambrauskas, Ariz., P. Dirda, 
M.D., III., R. D. Dūda, Calif., 
A.O. Dumčius, 111., dr. A. Du- 
najevvski, N.Y., S. Dzek, N.Y., S. 
Dzikas, Fla., V. Eikinas, Mass.,
M. A. Erčius, N.Y., A. Garka, 
Ohio, A. Gečys, N.Y., kun. A. 
Gleveckas, N.Y., dr. V. Griaiz- 
dvs, III., A.R. Gudaičiai, N.Y.,

I. P. Gvildžiai, N.Y., V.F. Iz- 
bickas, Mass., V. Jankūnas, N.Y., 
S. G. Janušas, N.Y., J.A. Janušo
nis, N.Y., J. Jasys, Conn., V.G. 
Juodeika, Calif., dr. B. Juodėnas, 
Ohio, N.N., Ohio, E.L. Kačins
kas, Fla., J. Kapočius, Mass., 
A.A. Karniai, Fla., S. Karvelis, 
Mich., V.A. Katinai, N.Y., G. 
Kazlauskas, Calif., A. Keturakis, 
Mass., S. Kežutis, N.Y., dr. A. 
Kisielius. Ohio, S. Klein, III., 
A. Kontvis, Ph. D., Calif., A. 
Krištolaitis, Ohio, D.G. Krivic
kas, Md., B. Kruopis, Mass., J. 
Kutra, Calif., R. Kezys, N.Y., P. 
Lalas, N.Y., P. Lanys, N.J., C. 
Lato, Calif., M.G. Leškys, Calif., 
Lithuanian Guards, Mass., S.M. 
Lūšys, Mass., kun. J. Maknys, 
R.I., A.L. Mažeika, Calif., S. 
Miknius, Conn., P. Minkūnas,
N. Y., A. J. Misiūnas, Fla., I.
Motiejūnas, Calif., P. Norvilas, 

III., .V.A. Osteika, Mich., M. 
Ostrauskas, III., B. Paliulis, 
Mass., J. Paltarokas, III., A. Pau- 
tienius, Ohio, G. Penikas, N.Y., 
A.A. Petkus, Ark.^ S.I. Petravi
čius, Calif., S. Ramonas, N.J., 
K.R. Ražauskas, Mich., kun. A. 
Rubšys, N.Y., L. Rudžiūnas, 
Mass., A. Sabaliauskas, Calif., 
V.V. Senuta, Mass., A.R. Shum- 
vvay, Mass., dr. R. Sidrys, III.,
J. V. Šimkus, Canada, dr. J. 
Skrinska, Ohio, V. Slavinskas,

■ N.Y., J. Šlepetys, N.Y., A. Šle- 
petytė-Janačienė, N.Y., V. Šoliū- 
nas, III., J. Sonda, Mass., T. 
Stankūnaitė, Mass., Stasio But
kaus Šaulių kuopa, Mich., V. 
Staškus, Mich., A. Staugaitis, 
Canada, kun. J. Steponaitis,, 
Mass., N.N., 111., B.V. Sutkus, 
N.Y., K. Tamošaitis, Mass., V. 
Tamošiūnas, Mich., kun. J. 
Tautkus, Conn., I.O. Tomas, 
N.Y., A. Trečiokas, Calif., N.N., 
N.Y.. J. Uksas, Calif., D. Vai
čius, N.Y.. M. Vaičius, Calif., 
J. Vaitkus, Md., J. Valaitis, 
Conn., dr. J.A. Valantiejus, 
Mich., M.V. Valys, Ohio, K.A. 
Venclauskai, Calif., A. Viliušis, 
Illinois, V. Vitkus, New York, 

E. L. VVaingortin, M a s s., 
Worcester Knitting Co., Mass., 
Zarasiškių Klubas, III., A.P. Žič- 
kus, Mass.. J. Zmuidzinas, Calif., 
P. Žumbakis, III.

$23.00 — P. Karalius, Ohio.
Po $20.00 — P. Augaitis, Ca- 

nada, S. Augonis, Mass., A. Au- 
gustinavičius, Canada, L. Ba- 
brickas, Calif., Z. Bacevičius, 
N.Y., M. Barniškaitė, Ohio, V.S. 
Bublys, Mich., I. Budginas, Ca
lif., J. Butkus, Canada, J.A. Če- 
reška, Mass., J.V. Černius, Ca
lif., J. Čėsna, III., Detroito ateiti
ninkai, S.A. Dimas, N.Y., B. 
Draugelis, III., K. Dūlys, Md.,
M. Gečiauskas, Conn., N. Gin- 
talas, Md., kun. J. Grabys, N.Y., 
Graudžiai, N.Y., K. Griškus, III. 
A. Gustaitis, Mass., M. Gylys 
Ariz., S. Jasutis, Calif., I.M. Jo
naitienė, Ohio, A. Juodka, III. 
J. Kanišauskas, III., A. Karklius. 
Ohio, V. Kazlauskas, Calif., O. 
Kiesylis, III., Knights of Lithua- 
nia Council 144, Pa., R. Kond- 
ratas, N.Y., A. Lapinskas, III., 
A. Lauraitis, III., E.J. Leleiva,
N. Y., K. Lukošius, Canada, V. 
Mačiulis, Mass., Sės. Marija Pal
mira, Conn., B.B. Markeliunas, 
N.Y., Č. I. Miekūnas, Mass., J. 
Mikaila, Mich., A. Mikoliūnas, 
Ohio, M. Mursko, A. Nakas, 
Mich., J. Narvydas, N.Y., J. Nau
jokaitis, Ohio, K. J. Navakaus 
kas, R.I., J. Nesavas, Mich., P.A., 
Calif., E. L. Petrulis, N.Y., B. 
Povilaitis, Canada, M.A. Povi
laitis, N.Y., G.A. Radžius, Md., 
A: Ramanauskas, Conn., A. Rap- 
šys, Calif., V. Rastenis, N.Y., K. 
Ratavičius, Canada, dr. V. Rėk

CT CLEVELAND TRUST

Name

Phone

EQUAl HOUSING
LENDER

Koks yra skirtumas tarp 
Cleveland Trust namų 
pagerinimo paskolos ir 
kitų? Mūsų gali, tur 
būt, jums sutaupyti 
pinigų. Nežiūrint ar jūs 
darytumėte patys, ar 
samdytumėte 
kontraktorių.

Užpildykite pridedamą 
kuponą ir matysite

kiek mažai gali kainuoti didelis pageri
nimas jūsų namų. Ir jūsų gyvenimo.

Arba paskambinkite Cleveland Trust 
Money Beik® 687-4100.

Leiskite mums padėti jums visais galimais būdais

Mailto: Cleveland Trnst 
Installment Loan Dept. 
900 Euclid Avenue 
Cleveland, OH 44101

Please have a loan officer call me.

____________________ is the most con venient time for me.

lys, III., V. Samatauskas, 
Ohio, M. Samatienė, N.J., V. 
Šenbergas, Ohio, K. Šimėnas, 
Mass., V. Sinkus, III., A.S. Skė
rys, N.Y., dr. A. Skripkus, N.J., 
S. Šmitas, Mass., V. Šniolys, 
Ohio, B. Stonkus, Canada, A. 
Stukas, N.J., O. Užgirienė, 
Mass., J.E. Vaičys, N.Y., A. Va
laitis, Ohio, B. Veitas, Mass., R. 
Veitas, Mass., dr. R.V. Vienužis, 
III. G.P. Žilioniai, N.Y., O.P. Ži
linskas, Ohio.

$19.15 — N. Butkus, England.
Po $15.00 — Aid. Andriušis, 

Mass., A.R. Balsiai, N.Y., E. Ba- 
varskas, Mich, V. Bulota, 111., 
M. Chesna, Calif., kun. A. Gol- 
dikovskis, Ohio, L. Jurskis, 
Pa., prof. A. Kučas, Conn., J. 
Landsbergis, N.Y., Lietuvių Mo
terų Klubų Federacija, Philadel- 
phijos klubas, B. Malcanas, 
Ohio, A. Misiūnas, Mich., K. J. 
Nenortas, Mass., S.L. Packaus- 
kas, Mich., J. Pažemėnas, N.Y., 
R. Penkiunienė, Md., V. Pet
rauskas, III., Z.V. Pliodžinskas, 
Ohio, E. Ramančionis, N.Y., 
R.E. Šilgalis, Ohio, J. Šilkienė, 
Conn., O.E. Stanaitis, Minn., E. 
Vaišnoraitė, N.Y., A. Vaidenas, 
Mich., A.J. Vasaitis, Conn., kun. 
J. Velutis, III., O. Vilėniškis, 
Mss., J. Žukas, N.Y.

$11.00 — Dr. V. Kudirkos Šau
lių kuopa, Mass.

(Tęsinys kitame numery)

Visiem aukotojam dėkoja Vil
kas ir Tautos Fondas.

Aukas prašome siųsti: Tautos 
Fondas (Lithuanian National 
Foundation, Ine.) P.O. Box 
21073, VVoodhaven, N.Y. 11421.

PAGERINKITE SAVO BŪKLES
SKLYPĄ. IR TAUPYKITE

VVATERBURY
NETEKOME DAIL. E. 

KRASAUSKO
Š. m. balandžio 6 d., iš

tiktas širdies priepuolio, pa
simirė ilgametis Waterbu- 
rio gyventojas, dailininkas 
Eduardas Krasauskas, su
laukęs 67 m. amž. Velionis 
1929-36 m. mokėsi Kauno 
Meno Mokykloje, vėliau 
dirbo Susisiekimo Ministe
rijoje, Pašto departamente. 
1937-40 nupiešė projektus 
keliolikai Lietuvos pašto 
ženklų, tarp kurių Krepši
nio 3 Europos pirmenybėms 
ir Vilniaus atgavimo seriją. 
Yra nutapęs ir grafika at
likęs jvairių iliustracijų Ne
priklausomoje Lietuvoje ir 
vėliau, gyvenant Vokietijo
je. Padarė eskizus Šakynos 
bažnyčiai ir stacijoms. Bu
vo nupiešęs Raudonojo Kry
žiaus ženkliukus. Gyvenda
mas Vokietijoje — Muen- 
chene, dalyvavo visuomeni
nėje veikloje. Buvo nupiešęs 
ženkliukus Augsburg-Hoch- 
feld Pabaltiečių stovyklai, 
kurie buvo naudojami iš
siunčiami korespondencijai 
primokėti. Dalyvavo su gra
fikos iliustracijomis ”Ai

duose” ir kitur. Į Ameriką 
atvyko 1949 m. ir dalyva
vo New Yorko lietuvių me
no parodoje. 1950 m. apsi
gyveno Waterburyje, kur 
tuoj Įsijungė j visuomeninę 
veiklą. Nupiešė ir išleido 
ženkliukus, kuriuose pa
rodyta pavergta Lietuva 
ir užrašas: C0MMUN1SM 
EXTERMINATES NA- 
TIONS. Šie ženkliukai per 
keliolika metų, labiausia 
liūdnųjų birželio išvežimų 
minėjimų proga, užspaus- 
dinti atitinkamais spaudais, 
pav., ”Avoid Coexistence 
with Communism, it will 
būry you”, buvo išsiuntinė
jami įvairiems valdžios pa
reigūnams. Padarė iliustra
cijas naujai išėjusiai kny
gai ”Postage Stamps of Li- 
thuania”, New York, 1978. 
Yra įtrauktas į ”Liet. En
ciklopediją”. Velionis buvo 
palaidotas iš šv. Juozapo 
parapijos bažnyčios balan
džio 9 d. Waterburv Lietu
vių Tautinėse kapinėse. 
Nuoširdi užuojauta našlei 
Liudmilai, uošvienei ir gau
siems bičiuliams. A. B.

Skaitykit ir platinkit
dirva
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• 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.

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ 
NUOŠIMTĮ

IŠSIUNTIMAS IR 
PRIĖMIMAS

Moterų drabužių gamintojas priima 
pareiškimus prityrusiam sandėlio dar
bininkui atrinkti ir supakuoti užsa
kymus. Valandinis atlyginimas ir prie
dai. Rašykit BOX 5B C/O DIRVA, 
P. O. BOX 03206, CLEVELAND, OH. 
44103. duodami informacijas apie sa
vo darbo patirti. (14-17)

Lietuvių grožio salionas 
SILVER SHEAR — Hair 
Fasliion, 687 East 185 St.. 
Cleveland, Ohio 44119. tel.': 
486-1210.

UŽ SANTAUPŲ
C-

įnešus $1,000
12 mėnesių

įnešus $1.000
18 mėnesiams

PAŽYMĖJIMUS
• J / 07 įnešus $1,000 
/g./Q 30 mėnesių

įnešus $1,000
72 mėnesiams

Pagal federalinės valdžios įsaką už santaupas, išimtas iš pažymė-

SIUVĖJAI
Moterų drabužių gamintojas priima 

pareiškimus prityrusių siuvėjų. Va
landinis atlyginimas ir priedai. Ra
šykite B0X 5B. C/O DIRVA, P. O. 
BOX 03206, CLEVELAND. OHIO 
44103, duodami informacijas apie sa
vo darbo patirtį. (14-17)

MACHINIST
Mušt have exp. sėt up and oper
ate lathes, mills and bridgeports. 
Work from prints and sketches 
on new and repair work. Excel- 
lent fringe benefits. Apply in 
person:

EMPIRE DIE CASTING
19800 Miles Avė.

Cleveland, Ohio 44128
An Equal Opportunity Employer 

(13-22)

jinio sąskaitos prieš nurodytą laiką, nemokamas nuošimtis už 90 dienų, 
o už likusį periodą ant išimtos sumos išmokamos tik reguliarus san
taupų knygutės nuošimtis (5%%).

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Už įnašus mokame

artdre duv3
šios dienos grožio salionas 
su vakar dienos kainomis

Viskas vėliausios 
mados pas 

Andre DuvaI...
Patrauklus naujas de

koravimas, patys naujau
si įrengimai ir gerinusiai 
už viską, mūsų einančios 
su diena talentingos pa
tarnautojos, kiekviena iš 
jų eksperte technikoje ir 
stiliuje.

Įdedi kiek nori, išimi kada nori.
Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvieną dieną ir išmokamas 

du kartus metuose.
SANTAUPŲ Sz^SKAITOS APDRAUSTOS IKI $40,000. 

MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS 
PASKOLAS NAMU PIRKIMUI.

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East 185th Street

481-8552
6712 Superior Avė.

431-2497
13515 Euclid Avė. 

681-8100
32800 Center Ridge Road

779-5915

14406 Cedar Avė.
381-4280

Taip viskas seka šios dienos reikalavimus, 
išskirus kainas ...

Shampoo &
Styleset $4.95 Haircuting $5.45

not $8.00 Not $8.50
BLOWER CUT & STYLING only $9.45 

not $15

Frosting $18.10 
not $30 cup 

or 
cap

Marie Ames 
SOFT VELVET 

Perm 
$14.95

Sale of Beauty 
$12.95 

Special — the famous 
Nutra Perm complete 
with cut.

not $16.00

■ Ind. cutUfflPCfm $18.95
The great new wave 
that’s pre-programed 
for beautiful results 
every time $30.00 at 
most salons.

Permanent Eyelashes, individually 
applied, $15.60

The marvelous No Sėt Permn, from only $13.95 
by Hibner, Helene Curtis.

No rollers, no pincurls, ever again!
Jeigu jūs dar nebandėte mūsų saliono, jūs pra

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

The above prices ar complete including 
surcharge.

Penktadienį ir šeštadienį 50 centų daugiau.

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

663-6346
• Severance Center, 

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

Lake Shore Blvd.

WEST
• Opposite Southland, 

845-3400
• Opposite Westgate, 

333-6646
• Parmatown,

884-6300
• Sheffield Center 

Lorain 233-7211 
233-8020
Elyria 324-5742

Wanted Journeymen 
or 

lst Class Skilled
MACHINISTS 

PATTERN MAKERS 
GRINDER OPERATORS

Mušt Ee able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance.

FOR 1ST & 2ND SHIFT.

Steady work, good working condi
tions, top rate to property qualified. 
1AM Pension Plan, and other liberal 

benefits.

SCHMUTZ MFG. CO.
1600 W. Main St.

Louisville, Ky. 40201 
502-583-7771

(14-17)

HOUSE KEEPERS
I-'or retirement center. Full time 

positions. Call Mrs. G. 
476-2250

Box T-8 Lithuanian Papei
1015 CHESNUT ST. 

(11-17 PHILA., PA. 19107

WANTED JOURNEYMEN
OR

1ST CLASS SKILLED
MACHINIST 

AC CHUCKER
AB SINGLE SPINDEL

AND

GENERAL SHOP HELP
Hiring now for permanent positions 
in clean moderri shop that has work- 
ed 55 hours per week with no lay-offs 
for past 20 years. First shift. Fully 
paid benefits including hospitaliza- 
tion, life insurance, pension and prof i t 
sharing. For a steady, secure future 
call or visit

SSP FITTINGS CORP.
120 Northfield Rd. 
Bedford, Ohio 44146 

216-439-7000
(12-15)

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

Opportunity for qualified 
TOOL REPAIR PERSON 

TO WORK & L1VF. IN CONGEN1AL 
SMALL COMMUN1TY.

Immediate opening mold maker or 
machinist who can repair injection 
molds. Large modern grovving plastics 
molding plant offers top pay for top 

person plūs excellent (ringes.
If interested apply, call or wrile: 

TO SUSAN BROWN

A. G. P. PLASTICS INC.
P. O. Box 250

150 Washington Avė. 
Peru, Ind. 46970 

317-473-5594 (12-18),.

SUPERVISOR
OPPORTUNITY FOR PERSON W1TH 
TECHN1CAL EXPER1ENCE IN PLAS- 
TIC INJECTION MOLDING OPERA- 

TION.
Immediate openings available. Large 
modern growing plastics molding 
plant offers top pay for top person 

plūs excellent fringes.
lf interested apply, call or write: 

TO SUSAN BROWN

A. G. P. PLASTICS INC.
P. O. Box 250

150 Washington Avė. 
Peru, Ind. 46970 

317-473-5594 
(12-18)

REGISTERED NURSES
FULL-Time, all shifts, for snrall pro
gressive California convalescent hos
pital. Excellent salary and benefits. 
Best climate in the west. 5C miles 
from San Francisco, close to Stanford 
University SEND resume. to:

MRS. HE1SLER
Whitcolmb Convalescent 

Hospital
800 ROBLE AVĖ. 

MENTO-PARK. CALIFORNIA 94025 
Interviews April 9-14 

Mrs. Khalil (416) 231-3099
(15-17)

H O S T E S S
In Hotel dining room mature super- 
vising. Two meals. Exp. Full or part 

time.

Box T-8 Lithuanian Paper 
1015 CHESNUT ST. 

(11-17)PHILA., PA. 19107

HELP WANTED COOK
Nice woman to cook din- 

ner for small family in 
Shaker Hts. All adults. 
Mušt have car and read 
english. Call: 791-5405.

(15-16)

LAUNDRY 
DEPARTMENT

Hotel experiencea tvorker r.referred.
Good salary and benefits. Call Mrs. B. 

476-2250
Box T-8 Lithuanian Paper

1015 CHESNUT ST. 
(11-17) PHILA., PA. 19107

R E T I R E E
To handle variety store sales and 

ordering full or part time.

Box T-8 Lithuanian Paper
1015 CHESNUT ST. 

(11-17) PHILA., PA. 19107

RECEPTIONIST
To handle people. Telephone and rec

ord keeping sėt. Call Mrs.
GR 2-1606

Box T-8 Lithuanian Paper
1015 CHESNUT ST. 

(11-17) PHILA., PA. 19107

WAITRESS
To serve elderly banųuet style. Full 

time.

Box T-8 Lithuanian Paper
1015 CHESNUT ST. 

(11-17)________ PHILA., PA. 19107

ACTIVITY DIRECTOR
Progressive Longterm care rehabilita- 
tion center. Needs patient coordina- 

tor, Reality orientation.

Box T-8 Lithuanian Paper
1015 CHESNUT ST. 

(11-17) PHILA., PA. 19107

PBX
Experience only. Full and part time. 

555 Consele.

Box T-8 Lithuanian Paper
1015 CHESNUT ST. 

(11-17) PHILA., PA. 19107
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

• LB Clevelando apylin
kės valdyba per pirm. Jur
gį Malskį Dirvai paremti 
atsiuntė 50 dol., linkint po
zityvia informacija ir toliau 
skatinti lietuvių patrioti
nius jausmus.

Ačiū už auką ir linkėji
mus.

• ‘LIETUVIŲ BALSAS’, 
radijo valandėlė Clevelande 
(FM 93.1), ateinantį pirma
dienį, balandžio 23 d. 10 v.v. 
perduos pasikalbėjimą su šen. 
John H. Glenn.

• ONA MATUSEVICIENE 
- Dirvos skaitytoja ir rėmėja, 
praeitą savaitgalį mirė Cleve
lande. Su velione atsisveikin
ta pirmadienį, balandžio 16 d 
Jokubauskų koplyčioje. Po ge
dulingų pamaldų Sv. Jurgio 
bažnyčioje, balandžio 17 d. 
palaidota Visų Sielų kapinėse.

Nuliūdime liko duktė Ona 
Rociūnienė ir sūnus dr. Stepas 
Matas su šeimomis. Dirva reiš 
kia jiems nuoširdžią užuojau
tą.

• LB Clevelando apylin
kės metinis susirinkimas 
įvyks š. m. balandžio 22 d. 
4 vai. p. p. DMNP parapi
joje. Bus renkama nauja 
valdyba. Visi kviečiami 
silankyti.

at-

KOTRYNA 
KAZLAUSKIENĖ 

tauri lietuvė mirė balandžio 
1,1979, Independence, Ohio. 
Velionė gimė 1895 m. Prei- 
bių kaime, Pumpėnų vals., 
Panevėžio aps. 1911 m. at
vyko laimės ieškoti Ameri
kon. čia sukūrė šeimą. Ne- 
priklausomon Lietuvon grį
žo su vyru Petru ir dviem 
dukrom 1921 m. Pastoviai 
įsikūrė Alytuje,-kur išaugi
no gražią šeimą. Antrajam 
karui prasidėjus žuvo jos 
vyras ir prasidėjo neramios 
okupacijų dienos. Karui bai
giantis su dukrų šeimom 
pasitraukė Vokietijon. Po

S CLEVELANDO SKAUTININKŲ RAMOVĖ
H IR

PILĖNŲ SKAUTŲ TUNTAS 
maloniai visus kviečia į 

ROCHESTERIO JAUNIMO SAMBŪRIO
S ' „TEATRAS VIENAS” 

f statomą ANATOLIJAUS KAIRIO 
d TRIJŲ VEIKSMŲ KOMEDIJĄ

“KU-KU
0 1979 m. balandžio 21 d. (šeštadienį). 
0 PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARO.
0 D.M.N.P. PARAPIJOS SALĖJE. x
H Režisuoja ANDRIUS CIEMENIS.
H Bilietus galima įsigyti pas Remigijų Belzinską — 
B 531-4607, Vladą Petukauską — 531-3872, Vytautą 
įį Jokūbaitį — 481-7161 arba prie įėjimo, auka 3 dol.

Š. m. gegužės mėn. sueina 
Šv. Jurgio parapijos klebo- '=■ 
no kun. Balio Ivanausko 1 
40-ties kunigystės metų su
kaktis. Jubiliejaus proga 
gegužės 20 d. 10:30 vai. šv. 
Jurgio parapijos bažnyčio
je įvyks iškilmingos pamal
dos, kuriose, tikimasi, daly
vaus kunigų ir pasauliečių 
svečių ir iš tolimesnių vie
tovių, o taip pat didesnis 
skaičius lietuvių ne tik iš 
Clevelando, bet ir apylinkių.

Po pamaldų 12:30 vai. pa
rapijos salėje BANKETAS- 
PIETŪS. Pakvietimai į ban
ketą: 6 dol. asmeniui gau
nami abiejose lietuvių para
pijose sekmadieniais po pa
maldų arba pas šv. Jur
gio PARAPIJOS TARY
BOS narius. Banketą ren- < 
gia Parapijos Taryba.

(a. g.)

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

936 East I85th 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 balzatauotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

99

Rochesterio jaunieji aktoriai, kurie Clevelande suvaidins A. Kairio komediją Ku-kū. Iš 
kairės: Arūnas Lapinas, Antanina Žmuidzinaitė ir Rasa Krokytė.

vargingų dienų pabėgėlių 
stovykloje grįžo atgal Ame- 

. rikon. čia dukrom padėjo 
užauginti 4 anūkus, o vė
liau auklėjo ir proanūkius. 
Šventėms aplink ją susibur
davo 3-jų kartų atžalynas.

Gausaus būrio giminių bei 
pažįstamų balandžio 4 d. pa
lydėta ir palaidota Visų Sie
lų kapinėse, lietuvių kalne
lyje.

Ilsėkis ramybėje, mieloji 
Tetulyte. (gj)

• Dail. Nijolė Palubins- 
kienė balandžio 31 d. Wa- 
shingtone turės savo grafi
kos darbų parodą, kurią 
rengia LMKF Washingtono 
Klubas ir Lietuvių Bend
ruomenės apylinkė.

• Peoples and Cultures 
organizuoja lietuviškos ko
lonijos Clevelande lankymą 
balandžio 22 d. Bus aplan
kyta šv. Jurgio parapija, 
DMNP parapija, kultūriniai 
darželiai, Lietuvių namai ir 
Patria krautuvė. Grupę ly
dės ir paaiškinimus duos 
Dalia Orantaitė ir Ingrida 
Bublienė.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

S
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TOS MINĖJIMO PROGA

ALTUI AUKOJUSIŲ 
ASMENŲ SĄRAŠAS

$500.00 — Alex Kunevi
čius ir motina.

Po $100.00 — dr. P. Ju- 
caitis, inž. A. Pautienis.

Po $50.00 — A. Buknys, 
J. Krištolaitis, J. & Izab. dr. 
Stankaitis, Pr. Razgaitis.

$35.00 — Petras Tamu- 
lionis.

$30.00 — J. Balčiūnas, M. 
Jiešmantienė ,dr. V. ir A. 
Mauručiai, J. Mačiulis, J, 
Stravinskas.

$26.00 — Pijus J. Nas- 
vytis.

$25.00 — L. ir V. Apa- 
niai, V. ir V. dr. Gruzdys, 
A. Garka, kun. B. Ivanaus
kas, dr. Edm. Juodėnas, A. 
ir K. Laikūnai, K. ir Alf. dr. 
Martus, dr. Maurukas J. ir 
D., B. Natkevičiūtė, Z. Obe- 
lenis, J. ir M. Švarcai, A. 
Tamulionis, D. Tamuliony- 
tė.

$20.00 — L. Brazauskas, 
A. Balašaitienė, A. Biels-

KLEBONO KUN BALIO 
IVANAUSKO 

PAGERBTUVĖS 

kus, P. ir T. Gaižauskai, K. 
Gaižutis iš Miller Rd., S. ir 
V. Gedgaudai, V. ir O. Jokū
baičiai, V. Januškis, A. Ja- 
sys, A. J. Kasulaitis, A. Lū- 
ža, D. ir B. Maželiai, B. ir 
E. Nainiai, Aleks. Plavi- 
čius, V. Petrus, A. Praške
vičius, A. Puškoriūtė, S. Ra
dzevičiūtė, Ig. Stankus, 
Vald. šenbergas, V. Urbai- 
tis, Vyčiai per E. August, 
V. Valys,

$15.00 — ALT S-gos Cle
velando skyrius, A. ir J. 
Augustinavičiai, R. Bri
džius, L. Dautartas, St. Jan
kauskas, K, ir J. Karaliai, 
St. Lukas, dr. A. ir B. Nas- 
vyčiai, J. Naujokaitis, V. 
Petkus, A. ir R. Petraus- 
kiai, K. ir J. Sniečkai, A. 
Styra, P. ir O. Žilinskai.

$10.00 — G. Aukštuolie- 
nė, M. Aukštuolis, A. ir K. 
Bankaičiai, E. Bridžiuvienė, 
J. Balbotas, M. Balys, J. 
Budrys, M. Blynas, J. Ci- 
junskas, E, čigienė, J. De 
Righter, dr. Dainius Degė- 
sys, Z. Dautartas, V. Gele
žiūnas, J. Gargasas, Pr. Gri
gonis, Efroz. Gausys, kurt 
A. Goldikovskis, O. Gela

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

| LATVIAN ROOFING g

[ Cleveland telef. (216) 521-2182 I
St. Petersburg, Fla. tel. (813) 866-3263

[ DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI. S 

[ Dengiame stogus apartamentams, Įmonėms, krautuvėms. J 
[ Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius. I 
g MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio |

žienė, S. ir H. Idzeliai, J. ir 
F. Jesinevičiai, J. ir I. Juo- 
dišiai, J. Kaklauskas, Pr. 
Karalius.

$10.00 — F. Kaminskas, 
B. Karklius, Vyt. Karoblis, 
Alf. Karklius, A. ir G. Kar- 
sokai, Petras Kudukis, S. 
Laniauskas, O. Mažeikienė, 
A. Mikoliūnienė, A. Macku- 
vienė, Alg. Muliolis, A. Ne- 
vulis, J. ir J. Naujakaičiai,
L. Nagevičius, J. Petkevi
čienė, VI. Petukauskas, I. 
Plechavičienė, Fr. Petraitis, 
J. ir V. Ramūnai, J. Raš
kauskas, A. Rastauskas, 
Vyt. Ramonis, V. Rack, M.- 
Rudaitienė, V. Stuogis, J. 
ir R. Skavičiai, V. ir Irena 
Sniečkai, V. Stimburienė,
M. Smeltorius, J. Stempu- 
žis, R. E. šilgaliai. K. Ti
jūnėlis, Br. Tarutienė, V.
Tamulis, D. Vaičiūnas, P. 
Vaiginys, P. Zigmantas, J. 
žagarskas, M. Žitkus, R. ir 
A. Zorskai, F. Navickas, A. 
ir A. Jonaičiai.

$8.Q0 — K. širvinis, J. 
žygas.

$5.00 — A. Atkočaitienė, 
A. Ambrazienė, V. Akelai
tis, R. Brazaitienė, V. Ba
čiulis, V. Bartuška, R. Ba- 
laišis, J. Butrimas, Ig. Bel- 
zinskas, G. Dumbrys, V. Ge- 
cevičius, E. įlenda, Alek. 
Kazis, A. ir J. Kuprevičiai, 
P. Kliorys, P; Karosienė, E. 
Krygerienė, V. ir A. Miš
kiniai, D. Mikoliūnienė, K. 
Mažonas, Macijauskai, Pr. 
Neimonas, G. Natkevičienė,
K. Palubinskas, J. ir A. Ras- 
teniai, A. ir K. Sadauskai, 
K. šlapelis, V. šamatauskas, 
J. Tąllat-Kelpšienė, J. Vir
balis, V. A. žakys, G. že
maitis, ponia X., A. Mika- 
lonienė.

$4.00 — VI. Matulionis. 
$3.00 — O. Dailydienė, 

Petr. Kaunas, J. Minkūnie- 
nė, E. Vyšniauskienė.

$2.00 — J. Jakštas, L. 
Kedys, A. Balas ir W, C.. 
Rice.

Visiems aukotojams ALT 
Clevelando skyriaus valdy
ba širdingai dėkoja.

Sąrašą sudarė skyriaus 
iždininkas
K. Karalis



DIRVA
RUOŠIAMASI LIETUVIŲ 

KONGRESUI
Amerikos Lietuvių Tary

bos valdyba paskutiniame 
savo posėdyje (III. 30) ap
tarė dabarties darbus ir 
ateities planus. Svarbiau
sias artimosios ateities už
davinys — lietuvių kongre
sas Clevelande, Hollenden 
House viešbutyje, spalio 
13-14 d., o prieš tai — spa
lio 12 d. Amerikos Lietu
vių Tarybos suvažiavimas 
ten pat. Kongreso paruošia
mieji darbai vyksta sėkmin
gai, kaip apie tai posėdyje 
pranešė kongreso rengimo 
komisijos pirm. kun. A. 
Stasys. Palaikomi glaudūs 
ryšiai su Clevelando veikė
jais.

PVA D Ė K A
Šių metų kovo mėn. 12 d. Lietuvoje savuose na

muose mirė mūsų mylima motina ir uošvė
ELZBIETA ABRAITIENĖ.

Su bažnytinėmis apeigomis palaidota kovo mėnesio 
15 dieną Marijampolės kapuose šalimais jos mylimo 
vyro ir mano tėvo Kosto. Šermenimis ir laidotuvėmis 
pasirūpino, ją ligoje globoję, mano pusbrolis Juozas ir 
jo žmona Salomėja Šalaševičiai ir velionės draugės — 
kaimynės.

Ypatingai dėkojame, mums patiems neturint gali
mumo. visiems, pasirūpinusiems jos šermenimis ir lai
dotuvėmis, bei jose dalyvavusiems, tuo išreiškiant ve
lionei savo meilę ir paskutinę pagarbą.

Dėkojame giminėms, prieteliams-draugams, pažįs
tamiems ir organizacijoms už išreikštas mums užuojau
tas žodžiu, laiškais ir per spaudą, mums jos netekus.

Dėkojame taip pat visiems už jos sielą užprašiu
siems šv. Mišias Lietuvoje ir svetur.

Jūsų visų parodyta velionei pagarba ir mums iš
reikštos užuojautos buvo ir yra mūsų dideliu sustip
rinimu liūdesio dienose.

SŪNUS VYTAUTAS 
MARTI STELLA

ma, močiutė ir uošvė
KOTRYNA KAZLAUSKIENĖ.

Dėkojame visiems atsilankiusiems Į šermenis ir pa- 
lydėjusiems velionę į kapus.

Dėkojame kun. J. Kidykui, S. J. už aplankymą 
ligonės namuose, kun. G. Kijauskui, S. J. už apeigas 
šermenyse ir kun. L. Zarembai, S. J. palydėjusiam ve
lionę Į kapus.

Dėkojame visiems už gėles, aukojusiems Lietuvių 
Katalikų Religinei Šalpai ii- mišioms už velionės sielą.

A. A.

ELZBIETAI PAURAZIENEI, 

ilgametei Amerikos Lietuvių Tarybos narei 

mirus, sūnums STASIUI ir DOVYDUI su 

šeimomis ir seserei ONAI PAURAZIENEI su 

t šeima, reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kar

tu liūdime

Amerikos Lietuvių Taryba

Pirm. dr. K. Šidlauskas 
plačiau painformavo apie 
sėkmingus Amerikos baltų 
jungtinio komiteto pasita
rimus Valstybės departa
mente. Pabaltiečių delega
cijoje dalyvavo dr. K. Bobe
lis ir dr. K. Šidlauskas. Bu
vo aptarta Pabaltijo diplo
matinių atstovybių padėtis, 
disidentų klausimas, Ma
drido konferencija, radijo 
transliacijos i Baltijos val
stybes.

Skyrių komisijos Pirm. 
T. Blinstrubas painformavo 
apie planus palaikyti gyvą 
ryšį su skyriais. K. Dirkiš 
informavo apie naujų sky
rių steigimą. J. Talandis 
paaiškino apie tolimesnius 
planus lankyti skyrius ir 
didesnes lietuvių kolonijas;

NATKEVIČIAI, MATAI, 
LOPRESTAI ir JUŠKĖNAI 

taip pat painformavo apie 
namų administravimo ko
misijos planus pravesti rei
kiamus remontus. Spaudos 
komisijos pranešimą padarė 
G. Lazauskas. Leidžiamas į 
anglų kalbą vertimas prof. 
J. Ereto knygutės "Lietuva 
— Europos Adomas". Ap
tartas išleidimas lietuvių ir 
anglų kalbomis brošiūros 
apie Altos veiklą, svarstyta 
galimybė leisti didesnio po
būdžio biuletenį.

Kitas Altos posėdis šau
kiamas balandžio 18 d. Ja
me bus svarstomi visuome
ninių reikalų komisijos, ku
riai vadovauja dr. L. Kriau- 
čeliūnas, sudarytieji planai, 
ruošiant kelius veiksnių 
darniam darbui Lietuvos 
laisvinimo uždaviniuose.

Be suminėtųjų posėdyje 
dalyvavo dr. J. Valaitis, dr. 
VI. Šimaitis, St. Balzekas, 
Jr., O. Baršketytė, P. Bu
čas, V. Kutkus, J. Pakalka, 
E. Vilimaitė ir I. Blinstru- 
bienė. (ALI')

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis
Dirvai paremti aukojo:
DLK Birutės D-jos

Detroito skyriaus
valdyba .............................10.00

A. Repčys, Hamilton ....10.00 
G. Lorenz, Cro\vn Point 7.00 
A. Juzėnas, Centerville .. 2.00
A. Jančys, Gulfport........... 7.00
B. Girčys, Chicago ........... 2.00
P. Nevulienė, Eastlake . . 7.00 
P. Čečkus, Dearborn Hts. 10.00
A. V. Andruliai,
Port Orange ........................ 25.00
K. Jakimaitis, Worcester 7.00 
P. Kfeinotas, Racine .... 7.00
B. Tampauskienė,

Highland r....................... 2.00
LB Clevelando

apylinkės valdyba .... 50.00 
Dr. P. Dirda, Chicago .... 7.00 
S. Graužinienė, Cleveland 2.00 
S. Baras, Palos Park . .. .12.00 
V. Liaukus, Wethersfield 2.00 
J. Šiaučiūnas, Cleveland 7.00 
Dr. J. Skaudys. Omaha .. 2.00 
M. Mdžeika, St. Joseph .. 2.00
J. Tūbelienė,

St. Petersburg ............... 7.00
V. Akelaitis, Cleveland .. 2.00
O. Matusevičienė,

Independence ............... 2.00
A. Sajauskas, Baltimore 10.00 
V. Zebertavičius, Detroit 5.00
K. Praleika, Litle Falls .. 2.00 
A. Čepulis, Philadelphia 5.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

WANTED EXPERIENCED
TURRET LATHE — SĖT 

UP MEN

TOOL MAKERS
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance. High 
hourly rate, overtime & fringe 
benefits.
FLUID LINE PRODUCTS INC.
38377 WILLOUGHBY, OHIO 44094 

216-946-9470
(12-16)

TOOL & DIE 
MAKERS

UNISTRUT CORPORATION HAS 
OPEN1NGS FOR TOOL & DIE 
MAKERS ON THE AFTERNOON & 
MIDNIGHT SHIFT. ADD1T1ONAL 1N- 
FORMATION ON THESE OPENINGS 
CAN BĖ OBTA1NED BY CALLING 
313-721-4040, EXT. 346 (New RATES 
HAVE RECENTLY BEEN ESTAB
LISHED DUE TO CONTRACT NEGO- 
TIAT1ONS).

An Equal Opportur.ity Employer 
(14-18)'

Tėveliui ir seneliui
A. A.

JUOZUI PRIKOCKIUI
Lietuvoje mirus, dukrą DALYTĘ ir sūnų 
VIDMANTĄ su jų šeimomis nuoširdžiai už
jaučiame ir drauge liūdime

Marta ir Vytautas-Aleksandras
Račkauskai, 

Violeta Kavaliūnienė ir 
Algimantas Račkauskas 

su šeimomis
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