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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

ATOMINIS KLAUSIMAS
Ginčai dėl atominės energijos taikai 

ir karui Vytautas Meškauskas

Nelaimingas atsitikimas 
Pennsylvanijos Harrisburgo 
atominėje jėgainėje susilaukė 
didesnio dėmesio spaudoje ne
gu buvo vertas. Tai liudija, 
kad branduolinė energija ma
sėms dar tebėra paslaptingas 
procesas, kurio - kaip ir visų ki
tų neaiškių dalykų - jos bijo ir 
priskiria velniui. Net tokioje 
Vakarų Vokietijoje 61% ap
klaustųjų pasisakė už atomi
nių jėgainių statybos sustabdy 
mą, ar iš viso už jų sunaikini
mą. Iš tikro tačiau, kol kas 
nuo nelaimingų atsitikimų ato 
minės jėgainėse JAV nežuvo 
nė vienas žmogus, tuo tarpu 
kas met dešimtys tūkstančių 
žūsta eismo nelaimėse. Tapa
čią savaitę nuo bėgių nuėjo 
traukinys su chemikalais Flo
ridoje, dėl ko reikėjo evakuoti 
tūkstančius apylinkės gyvento
ju-

Galima tačiau prileisti, kad 
Harrisburgo aksidentas būtų 
sulaikęs ilgesniam laikui pa
žangą atominiame tyrinėjime 
ir pritaikyme praktikai, jei pa 
saulis šiuo laiku nebūtų ener
gijos krizėje, kuri būtinai ver
čia rasti kokį pakaitalą naftai. 
Dabartinėse aplinkybėse ne
laimingas atsitikimas turėtų 
išeiti tik į naudą - bus daugiau 
pastangų dedama 100% sau
gumo pasiekimui.

Atsisakyti nuo atominės 
energijos pažabojimo nelei
džia ne tik taikos, bet ir karo 
apskaičiavimai. Kaip tik šiuo 
paskutiniuoju klausimu JAV- 
bėse laukiama platesnių disku 
sijų ryšium su SALT II susita
rimu ar negalėjimu iš viso su
sitarti.

Nors atominiai ginklai jau 
egzistuoja beveik 25 metus, jų 
pavartojimo pasėkos gali būti 
tokios baisios, kad Amerikoje 
įsigalėjo pažiūra, jog nuo jų 
pavartojimo reikėtų susilaiky
ti. Bet taip, kaip energijos kri
zė neleidžia atsisakyti nuo ato 
mo suskaldymo patarnavimo, 
taip ir JAV negali atsisakyti 
nuo atominių ginklų net ir tuo 
atveju, jei tą patį padarytų ir 
sovietai. Tik atominiai gink
lai galėtų išlyginti priešo pra
našumą, konvencionaliniuose 
ginkluose. Taip dalykams su
siklosčius, Amerika ginklavosi 
atominiais užtaisais tik tam, 
kad priešui praeitų noras juos 
pirmam išnaudoti, tikintis, 
kad atkeršijimo baimė sulai
kys nuo mygtuko paspaudimo. 
Kas bus po mygtukų paspau
dimo - apie tai neverta galvoti. 
Abiem pusėm nuostoliai bus 
nepakenčiami, abi pusės grįš - 
geriausiu atveju - į akmens 
amžius. Iš to taip pat išplau
kė, kad kas ne kas, bet Ameri
ka pirmoji nepanaudos atomi
nių ginklų.

Laikui tačiau bėgant, ir 
atominei technikai tobulėjant, 
pagaminta labai tikslių ir 

palyginti mažų atominių už
taisų, kurių sprogimo jėga yra 
lygi tik 50 tonų dinamito. Ar 
reiktų ir nuo jų pavartojimo 
susilaikyti vien dėl to, kad ir 
jie ‘atominiai’? Salia to, ir so
vietai į atominius ginklus - 
nuo pirmos jų atsiradimo die
nos - pradėjo žiūrėti tik kaip į 
naujus ginklus, kuriuos - jei 
jiems tai būtų naudinga - rei
kėtų pavartoti. Dar daugiau, 
jei Vakaruose atominės ener
gijos taip bijoma, reikia juos 
dar daugiau pagąsdinti - turė
jo ateiti tokia mintis Maskvos 
politbiurui.

Kaip ten būtų, ir Amerikoje 
jau pradėta galvoti apie tai, 
ko anksčiau buvo bijomasi (Re- 
thinking The Unthinkable. 
Taip pavadintas Leon V. Si
gai straipsnis paskutiniame Fo 
reign Policy Nr., kuriame išve
dami frontai diskusijoms tarp 
teroro blanso išliakytojų ir ato
minių ginklu panaudojimo ša
lininkų :

1. Pirmieji aiškina, kad ato 
miniai ginklai yra tikras posū
kis karo vedimo būde, tuo tar
pu antrieji laiko juos tik eili
niais ginklais, kuriuos galima 
panaudoti ir kurie tikriausiai 
bus naudojami.

2. Pirmieji prisibijo, kad a. 
ginklų panaudojimas ves į ka
ro išsiplėtimą iki totalinio karo 
ir sunaikinimo imtinai, tuo 
tarpu antrieji teigia, kad karo 
eskaliaciją galima būtų kon
troliuoti ir karą vis tiek dar 
verta būtų laimėti.

3. Pirmieji aiškina, kad ka
ro veiksmų kontrolė būtų sun
kiai įmanoma, antrieji aiškina 
kad dabartinės kontrolės prie
monės duoda daugiau galimy
bių deryboms negu buvo anks
tyvesniuose karuose.

4. Kad išvengus karo per 
kokį nesusipratimą, geriau tu
rėti mažiau ginklų ir stipresnę 
jų kontrolę - teigia pirmieji ir 
susilaukia atsakymo, kad kaip 
tik atsitiktinis a. ginklo panau

(Nukelta'į 2 psl.)

Cuyahoga apskrities kontrolierius Vincent C. Campanella, š. m. balandžio 19 d. Clevelando 
Lietuvių Namuose surengė vaišes tautybių laikraščių redaktoriams, radijo valandėlių vadovams 
ir tautybių grupių bičiuliams, kurie parėmė ji rinkimuose. Gražiose vaišėse dalyvavo apie šim
tas svečių, jų tarpe keliolika lietuvių. Nuotraukoje Vincent Campanella su grupe lietuvių. Iš 
kairės: Dirvos redaktorius V. Gedgaudas, Lietuvių Namų direktorius adv. A. Širvaitis, S. Ged
gaudienė, apskr. kontrolierius Vincent Campanella, Superior Savings viceprezidentas P. K. Šu
kys ii’ Tėvynės Garsų redaktorius J, Stempužis, pravedęs vakaro programą.

V. Bacevičiaus nuotr.

JAV senatorius John Glenn š. m. balandžio 20 d. priėmė grupę lietuvių pasikalbėjimui ak
tualiais klausimais, liečiančiais ir Lietuvą. Nuotraukoje Lietuvių Balso radijo programos dar- 
tuotojai su senatoriumi Glenn ir ponia. Iš kairės: P. Alšėnas, dr. D. Tamulionytė, šen. John Glenn, 
D. Orantaitė, Dirvos redakcijos atstovas dr. V. Stankus, ponia Annie Glenn, R. Aukštuolis ir 
lietuvių demokratų veikėjas, radijo programos vedėjas J. Nasvytis. Pauliaus Nasvyčio nuotr.
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Sovietai nėra jokie viršžmogiai, 
sako šen. John Glenn Dr. Viktoras Stankus

Senatorius John Glenn ir po
nia Annie Glenn, š.m. balan
džio 20 d., lankėsi Clevelande. 
Jono Nasvyčio iniciatyva, se
natorius sutiko duoti interviu 
lietuvių radio programai ‘Lie
tuvių Balsas’. Šen. John 
Glenn taikliai ir oriai atsakinė 
jo į radijo darbuotojų - Pau- 
liaus-Alšėno, Rimo Aukštuolio 
ir dr. Danguolės Tamuliony- 
tės - klausimus, liečiant SALT 
II, žmogaus teises, detante ir 
apie praeitų metų savo kelio
nę į Maskvą.

Senatorius mano, kad sovie
tai nėra dešimties pėdų aukš
čio ir nevyrauja visur virš visų 
nežiūrint kad yra balsų kurie 
tą teigia, ir kartais gal susida
ro toks įspūdis. Dalinai pati 
Amerika sukūrė tokią padėtį: 
neskriaudė užkariautų tautų, 
po karo jas atstatė, kai tuo pa
čiu laiku sovietai didino savo 
militarinį pajėgumą, ekspor
tavo sub versi ją ir revoliuciją. 

...........................
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Sovietuos įtaka pasaulyje dau
giau paremta militarine jėga, 
o ne jų sistemos filosofiniu pra
našumu. Amerika šiuo metu 
dar tebėra vyraujanti milita- 
rinė jėga, bet turės imtis prie
monių, kad artimoje ateityje 
neatsidurtų antroje vietoje.

Šen. Glenn mano, kad 
SALT II susitarimas yra rei
kalingas sukontroliuoti bran
duolinių ginklų prolifiraciją. 
Bet jis taip pat reikalauja už
tikrinimo, kad sutarties nuos
tatų pildymas bus nuolat tik
rinamas, - kitaip jis tos sutar
ties nerems. Branduolinių 
ginklų bandymai taip pat turi 
būti nuolat sekami.

Bėda yra tame, kad Ameri
ka savo bandymus vykdo Pači’ 
fike, kur visi juos gali stebėti, 
o sovietai juos vykdo savo kraš 
to ribose. Padėčiai Irane pa
sikeitus, šiuo metu nėra gali
mybės sekti bandymus Sovie
tų teritorijoje, nes ir dabarti

niai erdvės satelitai nėra pa
kankamai tobuli spręsti, ar ste 
bimų strateginių ginklų naiki
namasis pajėgumas yra papil
domai didinamas. Tokioje pa 
dėtyje (be galimybės tikrinti 
nuostatų pildymą) pasirašytą 
SALT II sutartį Amerikos Se
natas atmestų.

Detante - senatoriaus nuo
mone - negali būti akligatvis, 
bet turėtų būti abiejų pusių 
atviras pasikeitimas žinio
mis, Glenn daugiau tikėtų į 
detente, jei sovietai leistų pa
tikrinti, ar Helsinkio ir Belgra 
do nuostatai yra vykdomi, bei 
užtikrintų SALT II verifikaci
jos būdus.

Žmogaus teisių atžvilgiu jo
kia tauta nėra absoliučiai to
bula. Bet Amerikos netobu
lumas yra daug daugiau pri
imtinas civilizuotam pasauliui 
Žmoniškumas reikalauja, kad 
kur galima, ir kiek galima, rei
kia veikti dėl žmogaus teisių 
įgyvendinimo.

Pabaltijo kraštų atveju gal 
šiais laikais yra mažiau kalba
ma apie atgavimą ankstyves
nio statuso, o sovietai vis perša, 
kad Pabaltijys yra jiems reika
linga zona. Bet kai senatorius 
Glenn praeitais metais buvo 
Maskvoje, jis aštriai susikirto 
su aukštais sovietų politbiuro 
pareigūnais šiuo klausimu.

Šen. Glenn sakė, kad Ohio 
yra pilna imigrantų balsuoto
jų, kurie Sovietų Sąjungą lai
ko paskutine kolonialine jėga. 
Amerikos pareigūnai irgi gal
voja tą patį - kai pažiūri į so
vietų tankus V. Vokietijos pa
sienyje, į surogato kariuomenę 
Afrikoje, į dvigubą sovietų lai
vyno spaudimą Indijos okeane 
Persijos įlankoje - sovietais ne
galima pasitikėti.

(Nukelta į 14 psl.)
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Prieš rinkimus D. Britanijoje: kuri partija belaimėtų, ji vistiek negalės 

išpildyti savo priešrinkiminių pažadų. - Skirtumas tarp partijų galės 

----------------- pasirodyti tik Rhodezijoje. - Brežnevo sveikata. ------------------

Gegužės 3 d. britai rinks sa
vo naują seimą. Viešosios nuo
monės tyrinėtojai teigia, kad 
juos turėtų laimėti šį kartą 
konservatoriai. Tačiau kuri 
partija nelaimėtų, gyvenimas 
ir gegužės 4d. bus dominuo
jamas - anot londoniškio The 
Economist - paprasto fakto: 
vyriausybei trūks pinigų, nes 
Britanijai trūksta turto, ir to
dėl bet kuri vyriausybė turės 
apkirpti savo išlaidas. Juo la
biau, kad abi partijos į rinki
mus išėjo žadėdamos sumažin
ti mokesčius. Bandymas su
mažinti per paskutinius 10 me
tų smarkiai padidintus valsty
bės įsipareigojimus palies la
bai daug žmonių, kurie ne tik 
nusivils valdžia ir santvarka, 
bet net gali reaguoti sauvale.

ATOMINIS
KLAUSIMAS....
(Atkelta iš 1 psl.) 

dojimas reikalauja turėti gal
voje įvairiausias atsakymo ga
limybes.

5. Sovietai nepuola Euro
pos, nes bijo konvencionalinių 
pajėgų pasipriešinimo ir neno
ri rizikuoti atomine eskaliacija 
- aiškina pirmieji, bet antrieji 
atsikerta, kad sovietai tik dėl 
to nepuola Europos, nes bijo 
JAV atominių ginklų panau
dojimo.

6. Pagaliau pirmieji aiški
na, kad atominių ginklų skai
čiaus persvara neturi jokios po
litinės reikšmės, jei yra užtik
rintas abipusis sunaikinimas. 
Antrieji sako, kad net ir maža 
persvara raminančiai veikia 
sąjungininkus ir verčia priešus 
būti daugiau atsargiems.

Nors straipsnio autorius yra 
pirmųjų pusėje, antrųjų eilės 
vis daugiau stiprėja. Jų idėjos 
randa vis daugiau įtakos į ad
ministracijos galvojimą - nuo 
R. Schlesingerio, dabartinio 
Energijos Sekretoriaus, buvi
mo Gynybos Sekretorium. Į 
ateitį žiūrint nesimato kitos 
išeities, kaip tik atominės ener 
gijos apvaldymas. Tiesa, aksi- 
dento ar karo atveju nuostoliai 
žmonių gyvybėmis gali būti 
milžiniški, tačiau ar nežuvo 
milijonai žmonių nuo daug 
paprastesnių, net gali sakyti 
primityvių ginklų?

— Nusiramink, jis užrakintas trim spynom...

Konservatyvai žada stip
riau kontroliuoti infliaciją ir 
unijas, kurių vis didėjantieji 
reikalvimai virto svarbiausiu 
infliacijos varikliu; norėtų 
parduoti suvalstybintas avia
cijos, laivų statybos ir trans
porto įmones; nesikišti į unijų 
derybas dėl atlyginimo su įmo 
ninkais, tačiau viešųjų įmonių 
tarnautojų atlyginimus neleis
ti pakelti aukščiau, negu 
turima pajamų jiems apmo
kėti.

‘Šie rinkimai’ - pradėjo savo 
kampaniją liberalų vadas Da- 
vid Stell - ‘turėtų suktis apie 
tai, kaip sustabdyti Britanijos 
slinkimą žemyn. Per paskuti
nius dešimtmečius mes nu
smukome iš turtingiausių tau
tų tarpo į pačių neturtingiau
sių, už tat atėjo laikas atstaty
ti tautos turtą ir gerbūvį.’ Net 
pačių liberalų Manchester 
Guardian į tą nurodo, kad su 
tokiais pat šūkiais darbiečiai 
laimėjo 1964 m. rinkimus, bet 
ką jie pasiekė? Atsakymas į 
tai galėtų būti toks, kad prak
tiškai Britanijos nuosmukis 
prasidėjo jau nuo 1870 metų, 
jį paaštrino imperijos neteki
mas, o dabar reikia sutikti su 
faktu, kad ūkis jau nebegali 
daugiau augti ir reikia tenkin
tis paprastesnių gyvenimu, o 
ne reikalauti dar geresnio. Bet 
su tokiais šūkiais, žinoma, rin
kimų nelaimėsi. Konservaty
vai, pavyzdžiui, ūkinio atku
timo laukia iš mokesčių suma
žinimo. • ••

Užsienio politikoje pasikeiti
mai parlamente neturės didės 
nės įtakos, išskyrus Rhodezijos 
bylą. Tiesa, konservatyvų 
partijoje yra nemaža opozici
jos Britanijos tolimesniam da
lyvavimui Europos ūkinėje 
Bendruomenėje, tačiau kokia 
yra alternatyva? Dabartinė 
Callaghano vyriausybė svar
biausiu savo sąjungininku lai
kė JAV, tačiau konservatorių 
vadė, ir eventualiai busimoji 
premjerė, Mrs. Thacher skai
to JAV kaip visados svarbų są
jungininką, tačiau ne vienin
teliu (o tuo labiau, kad ne vi
sai patikimu). Bet norint ne
tarnauti vergiškai JAV-bėms, 
reikia turėti atramą ... Euro
poje.

Konseratoriai yra pasiryžę 
daugiau lėšų skirti apsiginkla

vimui. Jie būtų linkę pakeisti 
dabar jau pradėjusias senti 
‘Polaris’ atomines raketas, pa
leidžiamomis iš povandeninių 
laivų, moderniškesnėmis, tuo 
tarpu darbiečiai žaidžia su 
mintimi visai pasitraukti iš 
atominių ginklų lenktynių. 
Tačiau abi partijos greičiau
siai sutiks su vidutinės distan
cijos NATO raketų laikymu sa 
vo teritorijoje, nes Vokietija 
nenori viena pati jas laikyti sa 
vo teritorijoje. Konservatyvi 
vyriausybė bus ir kiek mažiau 
draugiška sovietams.

•••

Didžiausias skirtumas tarp 
abiejų partijų pasireikš Rho
dezijos politikoje. Darbiečiai 
laikosi pažiūros, kad Rhodezi- 
ja neteisėtai pasiskelbė nepri
klausomybę ir legalų statusą 
jai duoti galėtų tik nauji rinki
mai, pravesti Jungtinių Tautų 
priežiūroje, dalyvaujant ir ‘Pa 
triotiniam Frontui’, kuris ko
voja iš užsienio su sovietų pa
galba. Konservatyvai teisin
gai galvoja, kad ‘Patriotinis 
Frontas’ yra mažai suintere
suotas rinkimais, jis nori val
džią paimti jėga.

Tuo tarpu pereitą savaitę 
Rhodezijoje įvyko rinkimai, 
per kuriuos juodieji išrinko sa
vo 72 atstovus į seimą, kur bal L 
tieji turės 28 atstovus. Tai, 
žinoma, neproporcinga, nes 
krašte yra apie 6 mil. juodųjų 
ir tik 140,000 baltųjų, tačiau 
baltųjų eliminavimas iš val
džios dabartiniu metu įstum
tų kraštą tik į chaosą, kuriame 
valdžią pagriebtų kraštutiniai 
elementai. Dabartiniai rinki
mai, aišku, negali būti laiko
mi labai tobulais. Nebuvo jo
kios rinkikų registracijos ir 
buvo leidžiama balsuoti kiek
vienam sulaukusiam 18 metų 
ir išgyvenusiam vienoje vieto
je 2 metus. Kad rinkėjas ne
galėtų balsuoti antrą kartą, jis 
turėjo įkišti ranką į bespalvį 
skystį, kurį speciali mašina ga 
lėtų susekti, jei rinkėjas norė
tų balsuoti antrą kartą. Be to, 
didelė juodųjų dauguma ne
moka skaityti, todėl buvo bal
suojama už partijas ne pagal 
jų pavadinimus, bet simbolius. 
Konservatorių tarpe mano
ma (bet toli gražu ne visų), 
kad tie rinkimai buvo geriau
si, kokie tik esamose aplinky
bėse galėjo būti ir reiktų iš jų 
išplaukusią vyriausybę pripa
žinti teisėta. Tokio nusistaty
mo kritikai aiškina, kad po to 
britai atsidurs lygiai tokioje 
pat situacijoje, kaip amerikie
čiai Pietų Vietname.

•••
Nors paskutinėmis dieno

mis atsakingi JAV pareigūnai 
pripažino, kad netekimas seki
mo bazių Irane labai apsunki
no sovietų raketų bandymų 
kontrolę ir tuo pačiu jų laiky
mąsi būsimos SALT II sutar
ties nuostatų, nesutikimai dėl 
tos sutarties teksto esą tokie ne
žymūs, kad galima tikėtis grei
to jų išlyginimo ir ruošiamasi 
jos pasirašymui.

Pagal protokolą šį kartą į 
JAV turėtų atvažiuoti sovietų

galva, bet Brežnevas to neno
ri, ar negali dėl pašlijusios svei
katos. Dėl jos jie nukėlė ir 
Prancūzijos prezidento viešna
gę Sovietijoje. Turint galvoje 
Brežnevo papročius ir pergy
venimus, jo sveikata - sulauku
sio jau 72 metus - tikrai turėtų 
kelti susirūpinimo. Kur jis ne
važiuotų, jį visur lydi Sovietų 
sveikatos ministerio pirmasis 
pavaduotojas Jevgeniji Casov, 
geriausias Maskvos širdies spe
cialistas. Kaip pats Brežne
vas rašo savo atsiminimuose, 
jis jau prieš 25 mets turėjo dvi 
širdies atakas. Dabar jau keli 
metai, kaip jo širdžiai impul
sus duoda ‘Medtronic’ firmos 
amerikoniškas ‘pace maker’...

Didesnių nemalonumų jam 
daro kita (Adamantinom) li
ga - žandikaulio tumorai, ku
rie - nors nelaikomi piktybi
niais - labai skausmingu būdu 
naikina sveiką kaulų audinį. 
Blogiausia, kad sykį išgydyta 
ši liga dažnai pasikartoja. 
1973 m. Brežnevas, pirmą kar
tą atsilankęs Bonnoje, buvo pa 
sišaukęs tos srities geriausią 
chirurgą. Vėliau tas pats gy
dytojas buvo keletąkartų nu
skridęs į Maskvą. Pagal Der 
Spiegei, tos ligos pasėkoje Brež 
nevas sunkiai tegali ištarti žo
dį: sotrudničestvo - bendra
vimas. Nepaisant to, Brežne
vas vis dėlto labai norėtų pa
sirašyti SALT II sutartį. Car- 
teris turėtų tam važuoti į Eu
ropą - Ženevą, ar greičiau Hel
sinkį, t.y. ten, kur Brežnevas 
galėtų atvažiuoti traukiniu.

•••

The Christian Science Moni- 
tor, Amerikoje plačiai paskli
dęs Bostono dienraštis - turįs 
kelias laidas įvairiose krašto 
srityse, dažnai skelbia savo

■ Iš kitos pusės
Paskutiniam NAUJOSIOS VILTIES 11 Nr. matome 

daugiau bendradarbių negu anksčiau. Už tai pagyrimo 
vertas naujas redaktorius. Naujos šluotos prašosi ir ap
žvalgų skyrius, štai 169 psl. skaitome:

”... naivumas būtų tikėti sovietų skleidžiama 
propaganda, kad 'sovietai, žinoma, pagal išgales 
ginkluojasi, tačiau tai aiškintina ne tiek noru pa-
tiems pulti, kiek jų pačių baime’, kaip rašoma Dir
voje (78 m. 42 nr. 2 psl.)”.

Tuo norima sudaryti įspūdį, kad Dirvoje kas nors 
yra naivus ir tiki sovietų propagandai, nes kas gi ieškos 
to nr. ir to puslapio, kad surastų, jog pastraipa, iš ku
rios paimti tie sakiniai prasideda: ”Kaip ten būtų, 
Schmidtas mano ...” ir baigiasi: "aiškina Schmidtas”.

Blogiau, kad tiek mažai skaitomasi su tikrove svars
tant kitus dalykus. 182 psl. aiškina:

"Amerikiečiai geriau liks be kelnių, bet neat
sisakys važinėjimų .. . Kraštas turi grūdų pertek
lių. Užuot tuos grūdus pusdykiai pardavus sovie
tams ir tuo stiprinus jų imperialistines užmačias, 
tegul juos perdirba į spiritą ir jį BENT PERPUS 
maišo su gazolinu, kaip buvo daroma Lietuvoje. 
Automobiliai puikiai važiuoja tokiu mišiniu.”

Išeitų, kad Vakarai dar toli atsilikę nuo Lietuvos. 
Amerikoje bandoma primaišyti 10'/ alkoholio į benziną, 
ir nors tas alkoholis pagamintas ne iš grūdų, bet pigesnių 
atmatų, net prie dabartinių kainų toks priedas laikomas 
ekonomiškai nepateisinamas. Vokietijoje, kur benzino kai
na artinasi prie 1 DM už LITRĄ ne galioną, bandoma pri
maišyti 15/ methlyl alkoholio. Tam mišiniui vartoti rei
kia pakeisti kai kurias motoro dalis, kas kaštuoja apie 
200 DM. Mišinys dabar bandomas su 800 keleivinių auto
mobilių. Valdžia tam paskyrė 135 mil. markių.

Kad su jo kūryba kažkas negerai, jaučia pats apžval
gininkas J. D-vis. 183 psl. jis prisipažįsta:

”Pasiskaičius šią apžvelgą galės kai kam at
rodyti, kad viskas JAV-se yra labai blogai, arba 
apžvalgininkas perdeda. Taip blogai dar nėra ...”

Reiškia: PERDEDA. O jei taip, kodėl nepavartoti dar 
tikslesnį terminą: NUSIŠNEKĖJO. vm

Maskvos korespondento David 
K. Willis šiltus reportažus 
apie Lietuvą (Lithuania: 
clean, neat, stylish ... it’s race 
apart from Soviet overlords). 
Balandžio 5 d. tas laikraštis 
idėio tūlo žurnalisto Vytauto 
Mikuličiaus (via Soviet Em- 
bassy, Washington) laišką, 
kuriame paneigiamas Willis 
teigimas apie tikėjimo varžy
mą Lietuvoje. Specifiniai 
Mikuličius paneigia teigimą, 
kad Lietuvoje nėra leidžiama 
katalikų literatūros. Iš tikro 
tokia literatūra, išversta kuni
gų, esanti spausdinama val
džios spaustuvėse ir išdalina
ma tarp diocezijų ir parapijų 
Sovietų Sąjungoje ir užsienyje. 
Tarp kitko, ir lietuvių katali
kų parapijos JAV-bėse pripa
žįstančios ją aukšto lygio ir dvi 
knygos - Naujasis Testamen
tas ir Psalmių Knyga - buvo 
čia (Amerikoje) perspausdin
tos.

MOLD MAKERS 
DROOP AND REIN 

OPERATORS 
MOLD LEADERS 
DAY & N1GHTS SH1FTS.
TOP WAGES BENEFITS 

EXPERIENCED PEOPLE ONLY.
ASK FOR BOB WEDGE 

FORMATIVE MOLD 
6580 Cotter 

Sterling Heights, Mich. 
313-588-8170 .........

OPPORTUNITY FOR 
DIE CASTER SUPERVISOR

(ALUMINUM) 
FOR SMALL SHOP.

Experience in supervising fic main- 
taining producting on cold chamber 
machine (500 tons), Excellent living 
conditions, liberal peraonnel policies 
& fringe benefits. Apply call or ivrite

EAGLE-MOTIVE 
INDUSTRIES, INC. 

P. O. BOX 2S08 
FORT WORTH, TEXAS 76113 

SI 7-338-0401
-------  (17-26)
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ALT S-gos Seimo išvakarėse
Per 30 metu musu tikslai nepasikeitė

Praėjo 30 metų. Esame 
XVI-jo Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos seimo iš
vakarėse, kuris įvyks š. m. 
gegužės 26-27 dienomis Chi
cagoje, Lietuvių Tautiniuo
se Namuose. Sąjungos, kuri 
1949 m. gegužės 22 dieną 
pradėjo veikti šiuo vardu, 
susijungus kitais vardais 
veikusioms tautinės minties 
organizacijoms. ALT S-ga 
pradėjo savo veiklą, kad su
sijungę didesniu svoriu ga
lėtume kalbėti už mūsų tau
tinius reikalus ir už Lietu
vos ateitį. Ir taip jau 30 me
tų tėkmėje tų pagrindinių 
siekimų keliu ją tęsiame, 
siekdami darnaus ir vienin
go darbo, stengdamiesi pa
budinti žmonijos teisingu
mo ir garbės sąžinę, nešda
mi dalį atsakomybės ir už 
Amerikos politikos moralę, 
jei ne daugiau, tai bent bal
savimais, o svarbiausiu tik
slu laikydami Lietuvos iš
laisvinimą.

Toji išeivijos lietuvių vei
kla, ir ALT S-gai aktyviai 
dalyvaujant tęsiasi jau 30 
metų. Nežiūrint, kad visa
me pasaulyje šiuo metu 
vyksta didžiųjų tautų poli
tinis sąmyšis, kartais klas
tingas, nepastovus ir slopi
nantis pavergtųjų tautų 
viltis į laisvę, mes neturim 
nusiminti, o turim tikėti A. 
Smetonos žodžiais, "kad 
susibūrę organizacijomis, 
kiekvienas atlikdamas sa
vo įsipareigojimus ir toliau 
augštai vertintume Lietu
vos laisvės bylą. Taip ti
kint ir taip darant, pro dar
ganas ir audras gali būti 
įmanomas skaistus mūsų 
krašto ir mūsų tautos ry
tojus.

Gyvendami laisvėje ir už 
savo krašto ribų, nenoromis 

7353 SOUTH CICERO AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60629

1 PHONE 312/581-5300
ROOM RESERVATION

ROOM S | (PLEASE PRINT)

NAME

ARRIVAL DATE

LAŠT FIRST

□ NUMBER OF NIGHTS □ 6 PM □ 4 PM □ GUARANTEED

□ 1 ROOM, 1 BED RESERVED BY

□ 1 ROOM, 2 BEDS FIRM

□ 2 ROOMS, 1 BED ADORESS

□ 2 ROOMS, 2 BEDS

□ 2 ROOMS, 1 & 2 BEDS CITY STATĖ

REŪUEST

PHONF

DATE CLERK

National Lithuanian Society COMMENTS:

of America, Ine. ADVANCE PAYMENT

taip pat esam veikiami ap
linkos įtakų, kurioms vieni 
daugiau kiti mažiau pasi
duoda. Todėl nenuostabu, 
kad mūsų rūpesčiai paverg
taisiais broliais menkėja, 
tėvynės okupanto veidas kai 
kuriems šviesėja, užmarštin 
eina priešo nukankintų ar- 
timųjų krauju nušlakstytos 
Sibiro taigos ir ten dar gy- 
nančių brolių skausmas. Ir 
dėl to atsiranda pastangų 
nuvertinti lietuvių kovas, 
sumažinti pasiprieši n i m o 
reikšmę, džiaugtis okupanto 
suteiktomis "malonėmis”, 
įvairiais neva prispaustųjų 
gyvenimo palengvinimais, 
pakeitimais, kurie paverg
tam lietuviui nieko geresnio 
neatneša ir ateičiai nežada, 
bet pavergėjas savo takti
kos "pakeitimais” iš mūsų 
daug laimi. Kas tiki oku
panto vilionėms, tariamais 
pasikeitimais, tepaskaito A. 
Solženicyno "Gulago saly
ną”, kur šiuo mūsų pasime
timo klausimu 3-jame tome 
jis taip rašo:

"Nei Stalino mirtis, nei 
sovietų komunistų partijos 
XX-sis kongresas, nei 
Chruščiovas gyvenimo są
lygų Sovietų Sąjungoje ne
pakeitė. Sargybiniai "šu- 
nes” pasiliko savo vietose 
tie patys ir "Gulago saly
nas” dar ir dabar sudaro Vi
tų terorų ir kieto režimo 
pagrindą”, čia tenka papil
dyti, jog to nepakeitė nei 
dabartinis diktatorius Brež
nevas.

Taigi, ALT S-ga nuo pat 
įsisteigimo per 30 metų 
žengdama savo pasirinktu 
tautiniu vidurio keliu, bū
dama viena iš stipriausių 
organizacijų, neliko sustin
gusi savyje, bet visuomet 
budėjo stebėdama tarptau

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS 
ŠEŠIOLIKTOJO SEIMO 

DARBOTVARKE
Vieta: Lietuvių Tautiniai Namai, 6422 So Kedzie 

Avė., Chicago, III. Tel. (312) 778-9878. 
šeštadienis, gegužės 26 d.
10:00-11:00 REGISTRACIJA.
11:00-12:30 IŠKILMINGAS POSĖDIS:

1. Seimo atidarymas — Seimo rengimo komisijos pirmininko 
Adolfo Švažo žodis, garbės prezidiumo sudarymas.

2. Himnai.
3. Invokacija.
4. ALT S-gos pirmininko pratartis — Antanas Mažeika.
5. Mirusiųjų Sąjungos narių pagerbimas — Bronius Dūda.
6. Sveikinimai — Jonas Mockus.
7. Paskaita ”Po 30 metų žvilgsnis į ateitį” — Aleksas 

Laikūnas.
8. Mano įspūdžiai — žurn. Jūratė Statkutė de Rosales.

12:30-1:30 PRIEŠPIEČIAI.
1:30-3:30 DARBO POSĖDIS.

1. Seimo prezidiumo sudarymas.
2. Darbotvarkės priėmimas.
3. Seimo komisijų sudarymas.
4. Sąjungos valdybos ir revizijos komisijos pranešimas.
5. Diskusijos dėl pranešimų.

3:30-5:30 Amerikos Lietuvių Spaudos ir Radijo Draugijos 
” V I L T I S ” narių susirinkimas.

7:30 BANKETAS.

Sekmadienis, gegužės 27 d.
9:00 PAMALDOS.

10:00 DARBO POSĖDIS.
1. Lietuvių Tautinio Sąjūdžio pranešimas — Algis 

Sperauskas.
2. Pranešimas ALTos reikalais — Teodoras Blinstrubas ir 

P. Bučas.
3. Lietuvos Nepriklausomybės Fondo pranešimas — Emilija 

Čekienė.
4. Diskusijos dėl pranešimų.

12:30-1:00 PRIEŠPIEČIAI.
1:00-2:00 DARBO POSĖDIS.

1. Skyrių atstovų ir apygardos atstovo pranešimas.
2. Diskusijos dėl pranešimų.

2:00-3:30 SVARSTYBOS: "IŠEIVIJOS KRAITIS LIE
TUVAI”. Dalyvauja: rašytojas Vytautas Alantas, žurn. 
Jūratė Statkutė de Rosales, moderatorius Jonas Jurkūnas.

PERTRAUKA 30 MINUČIŲ.

4:00-7:00
1. Mandatų komisijos pranešimas.
2. Nominacijų komisijos pranešimas.
3. Sąjungos pirmininko ir valdybos narių rinkimai.
4. Nutarimų komisijos pranešimas.
6. Seimo uždarymas.

tinės politikos įvykius ir 
a t i t i nkamomis progomis 
juose aktyviai pasireikšda
vo keliant Lietuvos išlais
vinimo klausimą.

ALT S-ga rengė kongre
sus, konferencijas, kur pla
čiai nuskambėdavo Lietu
vos vardas, svarstė Sąjun
gos veikimo gaires, ieškojo 
vis naujų, geresnių, prieina
mesnių veikimo priemonių 
teikiant solidarumą ir de
ramą pagarbą kitokioms 
nuomonėms, kai ginami sa
vi nusistatymai bei pažiū
ros kitų visuomeninių gru
pių santykiuose ir viešose 
diskusijose, kaip reikalauja 
mūsų įstatai.

Yra sakoma, jog laikas 
keičia žmones, gyvenimo 
sąlygas, darbo metodus ir 
siekimus, tačiau per 30 me
tų laikas nepakeitė mūsų 
siekiamų idealų — visais 
galimais būdais vieningai 
siekti tautinės gyvybės iš
laikymo ir Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo.

Emilija čekienė

SKAIDRĖJA ALT IR LB 
SANTYKIAI

Amerikos Lietuvių Tary
ba yra nusistačiusi palaiky
ti artimus santykius su vi
somis patriotinėmis organi
zacijomis, grupėmis ir lais
vinimo veiksniais. Balan
džio 18 d. Chicagoje, Altos 
būstinėje, įvyko Amerikos 
Lietuvių Tarybos valdybos 
posėdis, kurį pravedė pirm, 
dr. Kazys Šidlauskas. Vi
suomeninių reikalų komisi
jos pirmininkas dr. Leonas 
Kriaučeliūnas painformavo 
apie planuojamą politinių 
studijų savaitę ir apie nu
matomą simpoziumą tema 
"Lietuvos laisvinimas atei
ties perspektyvoje".

Toliau visas posėdis buvo 
skirtas aiškinimui Altos ir 
Liet. Bendruomenės santy
kių. Reikalą buvo stengia
masi svarstyti pagrindinai. 
Buvo pabrėžta, kad Altą no
ri gero susitarimo su Lietu
vių Bendruomene. Priimtas 
Rochesterio pasitarimuose 

numatytas nuostatas, kad 
Altą ir LB, siekdamos lais
vinimo veiklos derinimo, pa
sisako už glaudesnį šių dvie
jų veiksnių bendradarbiavi
mą, tarporganizacinę infor
maciją, darbų koordinaciją 
ir ateities žygių planavimą. 
Tam tikslui abiejų veiksnių 
valdybos pasikeičia ryšinin
kais.

Taip pat priimtas nuosta
tas, kad glaudesniam bend
radarbiavimui ir veiklos de
rinimui numatoma kasmet 
šaukti Altos ir JAV LB-nės 
atstovų pasitarimus. Nu
spręsta, kad Altą artimiau
siu laiku sudarys specialią 
komisiją, kuri aiškins kitus 
abudu veiksniu liečiančius 
klausimus.

Be suminėtųjų posėdyje 
dalyvavo dr. J. Valaitis, T. 
Blinstrubas, dr. VI. Šimai
tis, V. Kutkus (atvykęs iš 
Detroito), kun. A. Stašys,
J. Skorubskas, P. Bučas, Gr. 
Lazauskas, O. Baršketytė,
K. P. Dirkis, J. Pakalka, J. 
Talandis, E. Vilimaitė, Alg. 
Modestas, I. Blinstrubienė, 
kun. dr. J. Prunskis.

(ALT)
LITUANISTIKOS 

INSTITUTO 
SUVAŽIAVIMAS

Septintasis Lituanistikos 
Instituto s u v a ž i a vimas 
įvyks š. m. gegužės 26-28 
dienomis Kultūros židinyje, 
Brooklyn, N. Y. Jo išvaka
rėse, t. y., penktad., gegu
žės 25 d., ten pat ruošiamas 
susipažinimo vakaras su 
programa.

Suvažiavime paskaitas 
skaitys J. Damauskas, S. 
Geštautas, J. Jakštas, R. 
Kondratas, V. Maciūnas, S. 
Sužiedėlis, V. Trumpa, St. 
Vaškelienė ir V. Vizgirda.

Šių metų suvažiavimas 
skirtas Vilniaus universite
to 400 metų sukakčiai pami
nėti. Paskaitininkai iš įvai
rių taškų — vieni plačiau, 
kiti siauriau — apibudins 
universiteto nuopelnus, fa
kultetus, biblioteką, anksty
vesnio to laikotarpio žymes
nius asmenis, sustos ir 
prie dabartinės universite
to reikšmės.

Suvažiavimo metu Bro
nius Kviklys žada pristatyti 
iš savo archyvo suruoštą 
Vilniaus universiteto praei
ties ir dabarties dokumen- 
tacinę parodą, kuri prieš 
keletą savaičių susilaukė di
delio susidomėjimo Chica
goje.

Gegužės 27 d. vakare 
įvyks iškilmingas minėji
mas, kuris rengiamas drau
ge su JAV LB Kultūros 
Taryba.

Tikimasi, kad toks retas 
iškilmingas renginys su
trauks svečių iš visur. Tai 
bus nepasikartojama proga 
paklausyti įdomių paskaitų, 
geriau pažinti Vilniaus uni
versiteto bei miesto svar
bią istorinę reikšmę, o iš
klausius, pasidalinti nuomo
nėm, pabendrauti su senais 
draugais ir užmegzti naujų 
pažinčių.

Dr. J. Rėklaitienė
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Diplomatijos paraštėje (102) Vaclovas Sidzikauskas

Vidurio ir Rytų Europos 
konferencija

H©Hdays”
1979 M. EKSKURSIJOS

I LIETUVA

Konferenciją organizavo 
Europinio Sąjūdžio Vidurio 
ir Rytų Komisija, kurios 
pirmininkas buvo Harold 
Macmillan, vėliau Didžio
sios Britanijos ministeris 
pirmininkas. Konferencijoj 
turėjo dalyvauti visos so
vietų pavergtosios vidurio 
ir rytų Europos valstybės 
su Jugoslavija imtinai, bet 
be Baltijos valstybių. Rei
kėjo didelių pastangų, ku
rias labai aktyviai rėmė ža- 
deikis Washingtone ir New 
Yorke, o B. K. Balutis Lon
done, kad į dalyvių sąrašą 
būtų įtraukta Lietuva, taip 
pat Latvija ir Estija. Kon
ferencijos obalsis: Europos 
nedalomumas ir pavergtųjų 
kraštų nepriklausomybės ir 
laisvės atstatymas.

Be egzilų, 1952 m. sausio 
21-24 d.d. konferencijoje 
gausiai dalyvavo vakarų 
Europos laisvųjų valstybių 
atstovai, daugumoj Europi
nio Sąjūdžio dalyviai: Aus
trijos, Belgijos, Danijos, 
Prancūzijos, Vakarų Vokie
tijos, Italijos, Olandijos, 
Norvegijos ir Didžiosios 
Britanijos. Be to dalyvavo 
šios tarptautinės politinės 
organizacijos: Vidurio Eu
ropos Krikščionių Demokra
tų Sąjunga, Tarptautinė 
Ūkininkų Sąjunga — žalia
sis Internacionalas, Laisvų
jų Profesinių Sąjungų In
ternacionalo Centras egzily- 
je, Liberalų Internacionalas, 
Vidurio ir Rytų Europos 
Socialistų Sąjunga, Vidurio 
ir Europos Sąjunga Švedi
joj, Tarptautinė Laisvųjų 
žurnalistų Sąjunga, Stras- 
burgo Europos Taryba, Eu
ropos Federalistų Unija. 
JAV turėjo 4 stebėtojus.

Lietuvos delegaciją suda
rė: Bačkis, Balutis, Brakas 
ir Sidzikauskas,

Konferencija posėdžiavo 
Londone keturias dienas; 
buvo sudariusi penkias ko
misijas, kurių vienai aš pir
mininkavau. Didelį vaidme
nį konferencijoj vaidino Ed- 
ward Beddington-Behrens, 
kuris, Harold Macmillan ta
pus kabineto ministeriu ir 
pasitraukus iš Europinio 
Sąjūdžio vadovybės, užėmė

kią telegramą: ”Washing- 
ton DC Jan 18 4:17 PM 
V. Sidzikauskas: Passenger 
non-stop Flight to London 
today at 5:10 PM Idlewild 
Airport. Linkėdamas lai
mingos kelionės Europon 
teikitės paraginti Vlikinge- 
no Kapitonus nusileidus iš 
Olimpo paskubinti žygius 
sekančius po Reutlingeno 
susitarimo nelaukiant išva
dų diplomatų nepriklauso
mos veiklos, žadeikis.” Tai
gi iš Strasburgo nuvykau į 
VLIKo būstinę, kur turėjau 
eilę pasitarimų ir posėdžių, 
kurių išvadoje VLIKas pri
ėmė tokią rezoliuciją:

. "Išklausęs vakar dienos 
posėdyje padarytus prane
šimus ir turėdamas galvoje 
reikalingumą suintensyvin
ti bei suderinti Lietuvos 
laisvinimo veiklą, Vlikas 
nutarė eiti prie grupių kon
solidacijos Vlike, sustipri
nant Vliko veiksmingumą, 
reprezentatyvumą ir dar
bingumą pertvarkant Vyk
domąją Tarybą ir siekiant 
visų aktualiųjų klausimų 
išsprendimo”.

Williamsburgo deklaracija 
1952 m. birželio 12 d.

1776 m. birželio 12 d., nuo 
to laiko pavadinta istorine 
Williamsburge, Virginijos 
valstybėje, buvo pasirašyta 
Virginijos Teisių Charta — 
Virginia Bill of Rights. 
Laisvosios Europos Komite
tui globojant tame mieste 
ir toj pačioj patalpoj 1952 
m. birželio 12 d. iš Washing- 
tono ir New Yorko suvažia
vo Vidurio ir Rytų Euro
pos egzilai ir pasirašėme 
aktą pavadintą Williams- 
burgo Deklaracija, kurioje 
nusakyti principai, pagal 
kuriuos tvarkysis iš sovietų 
vergijos išsilaisvinusios Vi
durio ir Rytų Europos vals
tybės ir kokie bus jų tarpu- 
saviai santykiai. Lietuvos 
vardu tą deklaraciją pasira
šė min. P. žadeikis ir Lietu
vos Laisvės Komiteto pir
mininkas V. Sidzikauskas. 
Vėliau tą deklaraciją pasi
rašė ir visi kiti LLK-to na
riai.

Philadelphijos ir Wil- 
liamsburgo Deklaracijos liu
dija jų organizatorių ir jas 
pasirašiusiųjų Vidurio ir 
Rytų Europos Egzilų tvirtą 
ir nuoširdų tikėjimą, kad 
Albanija, Bulgarija, Čeko
slovakija, Estija, Latvija, 
Lenkija, Lietuva, Rumuni
ja ir Vengrija, ir vėl bus 
nepriklausomos ir laisvos 
valstybės ir kad tų kraštų 
egzilai veikliai dalyvaus sa
vų valstybių demokratinių 
institucijų atkūrime. Be to, 
Philadelphija ir Williams- 
burgas buvo kaip ir Balti
jos valstybių įvedimas į Vi
durio ir Rytų Europos vals
tybių egzilų bendruomenę ir 
pirmieji bendrieji žygiai.

(Bus daugiau)

LAUNDRY 
DEPARTMENT

Hotel experienced worker preferred.
Good salary and benefits. Call iVirs. B. 

476-2250
Box T-8 Lithuanian Paper

1015 CHESNUT ST. 
(H-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. 

(11-171 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 banęuet 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

HOUSE KEEPERS
For retirement center. Full time 

positions. Call Mrs. G. 
476-2250

Box T-8 Lithuanian Pa:pėr
1015 CHESNUT ST. 

(11-17 PHILA., PA. 19107

25 — $795.00
2 —$829.00
16 — 839.00

7 — 859.00
12 — 865.00

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

iš BOSTONO ir NEW YORKO
VIENOS SAVAITĖS: Maskva/Vilnius 

Balandžio 
gegužės 
gegužės 
birželio 
liepos

DVIEJŲ SAVAIČIŲ:
Birželio 20 — Leningradas

Maskva 2, Helsinkis 2
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

VISOS GRUPĖS aplankys Kauną ir Trakus, bus 
lydimos vadovu. 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 

kitas pasaulio šalis.
Įstaigai vadovauja:

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

TO CHANGES AN/OR GOVERNMENT APPROVAL. 
REGISTERED OHIO TRAVEL AGENT # TA 0324.

2, Vilnius 5, Ryga 2,
$1189.00

MEMBER

4 £

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

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

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

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

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

Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., FrL, 9-5; Sat., 9-1; CloMd WdL

Juokas Gribauskas, vedėjas

pirmininko vietą. Konferen
cija priėmė politinę dekla
raciją ir eilę rezoliucijų. Ji 
buvo užbaigta milžinišku 
mitingu Albert Hali.

Konferencijai pasibaigus, 
aš lankiausi Prancūzijoj. 
Paryžiuje buvau priimtas 
Quai d’Orsay, o Strasburge 
užmezgiau pirmus santy
kius su Europos Taryba ir 
aplankiau 5 lietuvius stu
dentus, Laisvosios Europos 
Kolegijoj.

Išvykstant iš New Yor
ko į Londoną žadeikis man 
atsiuntė, jau į lėktuvą, to-

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. J AN ŪSAITIS ir J. MAtEIKA

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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VILNIAUS UNIVERSITETUI

400 METŲ Antanas Juodvalkis

Šešioliktojo amžiaus vidury 
buvo susirūpinta įsteigti aukš
tąja mokyklą, skirtą Didžio
sios Lietuvos kunigaikštijos rei 
kalams. Pradėjęs plisti protes
tantizmas - grąsinęs išstumti 
katalikų įtaką - paskatino Vil
niaus vyskupą Protasevičių pa 
skubinti įsteigti Vilniaus uni
versitetą. Po ilgesnių pastan
gų pavyko įtikinti karalių Au
gustą ir Romą, kad Vilniuje 
būtų įsteigtas universitetas. Jė
zuitų ordinui sutikus, suradus 
lėšas bei patalpas, 1570 m. 
Vilniuje pradėjo veikti jėzuitų 
kolegija.

Popiežiaus Grigaliaus XIII 
bule 1979 m. kolegijai duotas 
universiteto titulas ir suteiktos 
teisės bei privilegijos. Pradžio 
je veikė tik gimnazija ir filoso
fijos bei teologijos fakultetai. 
Laikui bėgant, universitetas 
plėtėsi ir augo studentų skai
čiumi bei mokslo įstaigomis. 
Dėstomoji kalba buvo lotynų, 
todėl studentų buvo iš visų Eu
ropos kraštų. Studentams gy
venti buvo įsteigti bendrabu
čiai.

Vilniaus universiteto auklė
tiniai, įsijungę į apaštalavimo 
ar politinį darbą, turėjo įtakos 
visam kraštui. Steigėsi vienuo
lynai, o pratuštėję pasipildė 
naujais šviesiais žmonėmis, 
kurie lietuvių kalba vedė mi
sijas, leido lietuviškas religinio 
turinio knygas. Vilniaus uni
versiteto įtaką pajuto visas 
kraštas. 1635-1741 metų lai
kotarpyje Vilnius pergyveno 
marus, karus ir kitas nelaimes. 
Rusų ir kazokų antplūdžio me
tu nukentėjo ne tik Vilniaus 
miestas bei gyventojai, bet ir 
universitetas. Reikėjo kelių 
metų, kad universitetas vėl 
pradėtų vekti. Vidaus nelai
mės neleido kultūrinei įtakai 
plačiau prasiskverbti į vaka
rus, kur vyko platesnis studijų 
akiračio plėtimas.

Popiežiui Klemensui XIV 
uždarius jėzuitų ordiną 1773 
metais, nukentėjo ir Vilniaus 
universitetas, nes neteko dės
tytojų ir vadovų. Po šio smū
gio buvo pradėta atsigauti tik 
1780 metais, M. Počobutui 
pradėjus vadovauti.

Vilniaus universiteto įtaka 
ir reikšmė Lietuvai buvo labai 
didelė, nes kurį laiką tai buvo 
vienintelė aukštoji mokykla vi 
soje Rytų Europoje. Estijos 
universitetas įkurtas Tartu 
mieste 1632 m., Suomijos - 
1640 m., o Rusijos - tik 1755 
metais Maskvoje. Vilniaus 
universitetas tapo veiksminga 
užtvanka, sulaikęs protestan
tizmo veržimąsi i Lietuvą. 
Universiteto auklėtiniai jėzui
tai, išmokę lietuvių kalbą, sa
kė pamokslus. Universiteto rū 
pėsčiu buvo išleisti pirmieji lie 
tuvių kalba raštai: pamokslai, 
katekizmas ir kiti. Uždarius 
jėzuitų ordiną, tas pats garsu
sis jėzuitas M. Počobutas tapo 
Vyriausios Lietuvos Mokyk
los organizatorium ir anksty
vesnės krypties tęsėju.

Po Lietuvos-Lenkijos padali 
nimo veikusioji Vyr. Lietuvos 
Mokykla buvo patekusi į carų 

nemalonę ir tik rektoriaus Stro 
jnovskio gerų asmeninių san
tykių dėka caras Aleksandras 
I-sis 1803 m. patvirtino statu
tą ir paskelbė Imperatoriškuo
ju Vilniaus universitetu.

Po jėzuitų ordino uždary
mo, į Vilniaus universitetą 
pradėjo skverbtis lenkų, o vė
liau ir rusų kalbos, išstumda- 
mos iki šiol vartotą lotynųkal- 
bą. Po 1831 m. sukilimo, Vil
niaus universitetas buvo užda
rytas, o jo turtas - bibliotekos, 
kabinetai ir kiti įrengimai - iš
dalinti Rusijos universitetams.

Lietuvai paskelbus nepri
klausomybę, 1918.XII.5 Lie
tuvos Valstybės Taryba išlei
do įstatymą, kuriuo buvo at
kurtas Vilniaus universitetas, 
bet dėl Lenkijos okupacijos 
nespėjo pradėti veikti. Lenki

VYT. ALANTAS

ACADEMIA VIlNENSIS GRATULATIONES
1579-1979

Pasieniuos rymo biustai mokslo vyrų ir poetų. — 
Mokslinčiai mąstingai žvelgia iš kabančių portretų. 
Iš knygų spintų, foliantų žėri susikaupus amžių išmintis. — 
čia Academia Vilnensis, čia kūrės, brendo krikščioniška mintis. 
Čia Romos Dievas Perkūnui skelbė kovą, — 
Nuo sosto dieviško vertė senąjį dangaus valdovą, 
Kuris vis dar nenorėjo užleisti savų valdų 
Ir tebelaimino gentainius iš senųjų aukurų.
Vienuoliai miesto aikštėse neklaidingumą savo įrodinėjo,
O liuteronys "klaidatikiais” juos apšaukinėjo. — 
Po aikštę skraidė žodžiai: — Ari jonai, anabaptistai, 
Schizmatikai, sakramentarai, kalvinistai!
O ten, kur argumentų — žodžių nepakako, 
Reikėjo kumščius ir lazdas paleisti į ataką.
Po tų disputų audrų Academia ”jeretikus” nugalėjo,
Ir Roma pergalės vainiką jai uždėjo.
Iš čia po kraštą plito humanizmas Vakarų.
Ieškojo Počobutas1 čia Zodiako klaidžių kelių.
Sarbievijus2 čion kūrė himnus gamtai Lietuvos. —
Jo "Lyrica” skambėjo Europos tolimuos kraštuos, 
širvydas rašė čia trijų kalbų žodyną, —
Ir Daukantas ieškojo Lietuvos istorijos šaltinių. —
Mickevičius su filomatais čia maištavo
Ir audringą Odę Jaunystei rašė savo.
žemaičių Šviesuoliam iš skliautuotų Alma Mater menių 
Paskatinimas sklido, lyg iš atrastųjų požemio verdenių, 
Gaivinti aisčių medį ir judėti kvietė,
Pradėjus drąsų atgimimo žygį, plunksnos nebepadėti.
Academia buvo mokslo židinys kryžkelėj tautų: — 
švietėsi čia jaunimas iš daugelio kraštų — 
Šia mokėsi lietuviai, lenkai, latviai, prūsai, 
Toteišiai, ukrainiečiai, gudai, rusai.3
Akademijos mokslo vyrų garsas plito po Europą.
Bet keitėsi laikai, keitėsi ir jos veikla šakota.

i Varšuva Alma Mater pavertė savo įrankiu lenkybės, —
Maskoliai šiandien platina iš čia Lenino „vertybes”.
Kada, kadagi šis lietuvių žemėje išaugęs kultūros židinys

; Visais globėjais atėjūnais nusikratys
Ir tikruoju lietuvių dvasios šaltiniu pasidarys?

1. Martynas Počobutas (1728-1810) jėzuitas astronomas, Vilniaus Universiteto 
profesorius, Londono Karališkos Mokslo Draugijos narys, labai daug prisidėjo prie 
Vilniaus Observatorijos įkūrimo bei sutvarkymo.

2. Poetas Motiejus Kazimieras Sarbievijus (1595-1640) dėstė Akadamijoje re
toriką ir filosofiją. Jis rašė lotyniškai Jo poezijos knyga "Lyrica”, išleista Vokie
tijoje 1625 m., turėjo didelio pasisekimo ii’ susilaukė net 50 leidimų. Jis plačiai 
išgarsino ano meto Lietuvą, Vilnių ir jos gamtos groži. Tarp kitų eilėraščių jis 
parašė himną Lietuvos gamtai "Miškų žaidimas”.

3. Žydėjimo metais Vilniaus Universitetas turėjo apie 1.500 įvairių tautybių 
studentų.

jos okupacijos metu, 1919-39 
metais veikė Stepono Batoro 
vardu lenkų universitetas. 
Lenkų valdymo metu univer
sitetas virto endekiško šoviniz
mo centru, pasireiškusiu prieš- 
lietuviškais išpuoliais.

Lietuvai atgavus Vilnių, 
1940.1.1 buvo atgaivintas ir 
Vilniaus universitetas, bet vo
kiečių okupacijos metu jo veik
la suspenduota. Antrą kartą 
rusų raudonajai armijai oku
pavus Lietuvą, Vilniaus uni
versiteto veikla atgaivinta ir 
pats universitetas pavadintas 
komunistinio veikėjo Vinco 
Kapsuko vardu. V. Kapsuko 
universitetas tapo komunisti
nių veikėjų rengimo ir rusų 
kalbos brukimo vieta. Salia 
mokslo dalykų, daug vietos ski 
riama leninizmo, marksizmo,

ateizmo, antireliginiam auklė
jimui. Rusai visokiais būdais 
stengiasi įbrukti lietuviams 
svetimą komunistinę ideologi
ją ir vėl paversti ietuvius ru
sų vergais.

Nežiūrint rusų komunistų 
užmačių, universitetas dar 
sugeba paruošti specialistus, 
reikalingus besaikiai išplėstos 
pramonės reikalams. Lietuviš
ka dvasia reiškiasi ir dabar, 
nežiūrint stiprių varžtų ir grie
žtos priežiūros. Iki šiol didžią
ją studentų dalį sudaro lietu
viai ir jie palaiko lietuvišką 
dvasią visame universiteto gy
venime.

Minėdami Vilniaus univer
siteto garbingą 400 metų su
kaktį, viliamės, kad jo ateitis 
bus šviesesnė už nueitą golgo- 
tos kelią. Vilniaus universite
tas išgyveno tą patį kilimo ir 
kritimo tarpsnį, kaip ir visa lie
tuvių tauta.

Vilniaus universiteto 400 
metų sukaktį mini rusų oku
puota Lietuva (atrodo, Mask 
va leidimą davė, tik įvedė 
griežtą cenzūrą). Mini taip 
pat ir laisvėje esantieji lietu
viai. Tai labai reta ir reikš
minga sukaktis, verta plates
nio paminėjimo.

Laisvėje esantieji lietuviai 
šią sukaktį atžymi akademijo
mis, parodomis, koncertais ir 
kitaip.

Laikinoje sostinėje Kaune 
įsikūrusi akademinė lietuvių 
studentų tautininkų korpora
cija Neo-Lithuania, okupantų 
uždaryta 1940 m. ir atsistei- 
gusi tremtyje, Vilniaus uni
versiteto 400 metų sukaktį mi
ni š.m. gegužės 13 d. 3 va. 
p.p. Jaunimo Centre. Akade
mijoje paskaitas skaitys Vil
niaus universiteto prof. dr. V. 
Maciūnas ir Kent u-to prof. dr 
J. Cadzow. Prof. dr. J. Puzi- 
no ir prof. dr. B. Sruogos bei 
kitų raštus apie Vilnių per
teiks I. Žmuidzinienė.

Kviečiama lietuvių visuo
menė šiame minėjime daly
vauti.

• Vilniaus Universiteto 
400 metų sukakties minėji
mo, rengiamo Chicagos neo- 
lituanų, 1979 m. gegužė- 13 
d. Chicagoje, Jaunimo Cen
tro didžiojoje salėje, stilin
gą plakatą suprojektavo ir 
atspaude dail. V. Vijeikis. 
Sumažintas plakatas spaus
dinamas Dirvoje. Į minėji
mą kviečiami visi lietuviai. 
Įėjimas laisvas.

PATAISA
Per neapsižiūrėjimą, ren

kant J. Pivoriūno straipsnį 
‘Šventė savaitės viduryje’, bu
vo praleistos kelios eilutės. Ori
ginalus tos rašinio dalies teks
tas yra:

Atskiro paminėjimo verta jo 
(J. Švedo) ‘Anualda’ (1976 m.) 
kurios negausūs žodžiai — tai 
tik kažkoks įtartinas pokštas, 
bet muzika neabejotinai efek
tinga.

Kiti šiame rečitalyje girdėti 
kūriniai yra vargiai kokių ko
mentarų bereikalingi daugiau 
ar mažiau žinomų klasikų vei
kalai, kurių klausytis buvo tik 
ras malonumas.

Už paklaidą autoriaus atsi
prašome.

• Saulius Kuprys, PLB 
Valdybos vicepirmininkas, 
sausio mėnesio pabaigoje 
baigė teisės studijas IIT 
Chicago Kent College of 
Law, gaudamas Juris Doc- 
tor laipsnį, šiuo metu jis lai
ko valstybinius egzaminus, 
kad gautų teisę verstis ad
vokato praktika Illinois val
stybėje. Anksčiau jis buvo 
baigęs ekonomijos mokslus 
Loyolos universitete Chica
goje. S. Kuprys PLB Valdy
boje rūpinasi politiniais rei
kalais.

i
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■ laiškai Dirvai

Nepagristi man kaltinimai
DĖL JAV LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖS PIRM. 
A. S. GEČIO ATITAISYMO 

MANO KALBOS LOS 
ANGELES, TILPUSIO 
DIRVOJE ŠIŲ METŲ 

BALANDŽIO MĖN. 19 D., 
NR. 16.

JAV LB Krašto Valdybos 
pirm. A. S. Gečys savo laiš
ke mane kaltina, kad savo 
kalboje Vasario 16 d. minė
jimo proga Los Angeles 
"vietoje bendram tikslui 
jungęs minėjimo dalyvius, 
V. Abraitis pakvietimą mi
nėjime kalbėti panaudojo 
JAV LB pakaltinimui ir jos 
laisvinimo veiklos pastangų 
menkinimui".

Šis JAV LB Krašto Val
dybos pirm. A. S. Gečio iš 
piršto išlaužtas manęs kal
tinimas tiesiog stebuklingai 
sutampa su anksčiau Drau
ge tilpusiu minėjimo "Da
lyvio" raportažu vasario 
mėn. 26 d. Reikėjo tikėtis, 
kad A. S. Gečys ir minėjimo 
"dalyvis", darydami tokius 
sunkius man pakaltinimus :
1. kaip anksčiau cituotas,
2. kad "savo tikslams mani
puliuoti statistinius davi
nius yra nesunku", arba 3. 
kad "pagal nustatytą liniją 
rado (V. Abraitis) svarbiu 
reikalu LB pabraukti prieš 
plauką", savo tvirtinimams 
paremti pacituos tas mano 
kalbos dalis, kuriose aš pa
kaltinau ir sumenkinau 
JAV Lietuvių Bendruome
nę, arba nurodys, kuriais 
"savais tikslais" manipulia
vau statistinius davinius, 
arba pagal kieno "nustatytą 
liniją" braukiau LB prieš 
plauką. Deja, jie to nepada
rė. Nepadarė todėl, kad to 
mano visoje kalboje nebuvo.

Štai ištraukos iš mano 
kalbos, lietusios JAV Lietu
vių Bendruomenę. "Paga
liau turime iš visų kraštų 
bene gausingiausią JAV 
Lietuvių Bendruomene, ku
ri būdama dalimi Pasaulio 
Lietuvių Bendruo menės 
vykdo Lietuvių Chartą ir 
telkia lietuvius tautiniam 
savytumui išlaikyti ir lietu
vių kultūrą ugdyti bei re
prezentuoti — pirmoje vie
toje." (mano pabr. Toliau: 
"Niekas negali užginčyti 
teisės ir pareigos, bet kuriai 
patriotiškai lietuvių organi
zacijai, tuo labiau ir bet ku
riai Lietuvių Krašto Bend
ruomenei domėtis ir politi
niais Lietuvos vadavimo 
klausimais, bet jų visų veik
smai privalo derintis ir ne
būti duplikuojami su kito
mis politiniams reikalams 
tenkinti Įsteigtoms institu
cijomis, šiame atsitikime su 
pačiu VLIKu ir ALTa." 
(mano pabr.). Toliau kalbė
jau: "Niekas negali užgin
čyti, kad aukotojas pagal 
savo nuožiūrą skirtų savo 
auką institucijai, kuri jam 

atrodo labiausiai remtina, 
lygiai kaip pasirinkti laiką' 
ir vietą, kada tą auką Įteik
ti. Aš asmeniškai (mano 
pabr.) dėl tokios aukų rin
kimo ir paskirstymo tvar
kos susiduriu tik su sekan
čia problema." ... "Bet kai 
aš savo auką skiriu JAV 
Lietuvių Bendruomenei, ku
ri pirmoje eilėje buvo 
Įsteigta rūpintis lietuvybės 
išlaikymu, švietimu bei kul-.. 
tūros puoselėjimu, tai bent 
šiandien man neaišku, kuri 
dalis iš tos aukos eis JAV 
B e n druomenės visuomeni
niai, politiniai veiklai, kuri 
dalis eis lietuvybės išlaiky
mo bei švietimo reikalams ? 
Iš JAV Liet. Bendruomenės 
veiklos paskelbtų duomenų, 
atrodo, kad jos skeliamos 
pusiau, tai. yra apie 40,000 
dolerių i metus išleidžia
ma visuomeniniai-politiniai 
veiklai ir apie tiek pat švie
timo reikalams." Kur ir kuo 
LB kaltinu ir menkinu?

Kiek tai liečia mano arit
metiką, tai rašydamas savo 
laišką p. A. Gečys tik pa
tvirtino mano teigimą nu
rodydamas, kad išvesdamas 
savo aritmetini santykį apie 
5 6-dalius išleidžiamų lėšų 
per tris pagrindines laisvi
nimo organizacijas (VLIKą, 
ALTą, JAV LB-nę) eina po
litinei veiklai ir 1 6-dalis 
švietimui ir tam panaudo
jau 1978 m. JAV LB Kraš
to Valdybos sąmatą, betgi, 
"pamiršęs", kad ši sąmata 
rodanti tik sumas, kurios 
tiesioginiai pereina per 
Krašto Valdybos iždą ir 
kad ji neapima JAV LB 
apylinkių valdybų ir vei
kiančių lituanistinių mo
kyklų tėvų komitetų sukelia
mų sumų. Tai yra tiesa, bet, 
deja, tik dalina. Ponas A. 
S. Gečys, kaip ir V. Abrai
tis, "pamiršo" apie tas su
mas, kurias organizacijos, 
sudarančios VLIKą ir ALT 
ir į jas neįeinančios bei pa
vieniai asmenys tiesioginiai 
išleidžia politinei veiklai, 
skirtai Lietuvos laisvinimo • 
pastangoms, kurios taip pat 
neįeina nei į VLIKo, nei į 
ALTos, sąmatas. Būkite 
tikri p. Gečy, kad, pridėjus 
šias sumas, aritmetinis san
tykis 5 6-dalių politinei vei
klai ir 1/6 švietimui, nuo to 
švietimo naudai nei kiek ne
pagerėtų.

JAV LB Krašto Valdybos 
pirm. A. S. Gečiui nepanei
gus mano kalboje tvirtini
mų, kad "nežinau ir nema
čiau spaudoje nei vieno kon
kretaus kaltinimo, kad 
VLIKas ar ALTa savo poli
tinėje veikloje būtų pasiel
gusios priešingai Lietuvos 
interesams, arba jų efekty
viai negynusi. Iš antros pu
sės, gi, vis dažniau ir daž
niau girdime iš kultūrinin
kų nusiskundimų apie ap

leistus kultūrinius dirvonus 
ir kad mūsų jaunimas nu
tautėją, kad ne tik mažėja 
lietuviškų mokyklų mokinių 
skaičius bet ir mokytojų 
skaičius ir tikras badas lie
tuviškai jaunimą mokslinti 
priemonių: vadovėlių, skai
tinių, techniškų priemonių, 
piešinių, žemėlapių", no- 
roms ir nenoroms peršasi 
išvada, kad iš JAV LB 
Krašto Valdybos iždo išlei
džiami 40,000 dolerių politi
nei veiklai sunkiai pateisi
nami tol, kol VLIKas ir 
ALTa Amerikoje pakanka
mai rūpinasi ir vadovauja 
mūsų politinėms pastan
goms Lietuvos išlaisvini
mui. Tais ir ne kuriais "sa
vais tikslais" savo kalboje 
ir atkreipiau visuomenės 
dėmesį apie racionalesnį su
rinktų aukų išleidimą.

Pagaliau, ar ne dėl šio 
reikalo iš esmės ir atsirado 
vadinama Reorganiz uotą 
Bendruomenė Amerikoje?

Vytautas Abraitis

Vilties Draugijos 
suvažiavimui 
artėjant

Šių metų gegužės 26-28 die
nomis, Chicagoje, įvyks Ame
rikos Lietuvių Tautinės Sąjun
gos seimas, kurio metu bus 
šaukiamas Vilties Draugijos 
narių visuotinis susirinkimas. 
Praėjusio A.L.T. S-gos seimo 
metu Philadelphijoje, nauja
sis sąjungos pirmininkas A. 
Mažeika pažadėjo Vilties 
Draugijos reikalams sąjungos 
seime skirti daugiau dėmesio. 
Paskelbto]’ būsimo sąjungos sei 
mo darbotvarkėje matome, 
kad Vilties Draugijos narių su
sirinkimas įvyks pirmą sąjun
gos seimo dieną ir atrodo, kad 
Dirvos reikalų svarstymui bus 
pakankamai laiko. Toks Tau
tinės Sąjungos pirmininko dė
mesys mūsų spaudai yra gir
tinas.

Mūsų spaudą atstovauja 
Dirva. Mums norėtųsi, kad ji 
visą laiką ir toliau būtų įdomi, 
gera ir patraukli ir kad mes ga 
lėtume didžiuotis jos turiniu. 
Laikraščio turinys priklauso 
nuo bendradarbių kadro ir jų 
pajėgumo. Deja, pajėgių vy
resnės kartos spaudos bendra
darbių gretos retėja. Kai ku
rie iš jų aptingo, kiti dėl kito
kių priežasčių pasitraukė iš 
bendradarbių tarpo. Todėl 
būtų gera ir labai naudinga, 
kad ateinančio Vilties Drau
gijos susirinkimo metu būtų iš
nagrinėti būdai, kaip įjungti į 
Dirvos bendradarbių eiles vi
sus dar pajėgius tautinės sro
vės intelektualus, publicistus 
ir žurnalistus. Taip pat norė
tųsi išgirsti įvairias nuomones 
bei pasiūlymus, kaip įtraukti 
mūsų jaunimą į spaudos dar
bą.

Nei ginčai spaudoje, nei iš
metinėjimai kas ką padarė, 
arba kas buvo kaltas praeity
je, neprisidės prie našaus dar
bo. Kad tas darbas būtų sėk
mingas reikia pakantos ir 
geros valios. Todėl, artėjant 
seimui, vertėtų ir mums pa
galvoti, kuo kiekvienas iš mū
sų galime pozityviai prisidėti 
prie Dirvos gerbūvio.

Dr. D. Degėsys

VISI TAUTIEČIAI PRIE URNŲ!
Tas šūkis, be abejo, nėra 

naujas: jis, tur būt, tokio pat 
senumo, kaip ir pati demokra
tija. Jis atskamba ir iš anų ge
rų laikų, kai mes rinkdavome 
Seimus Lietuvoje. Partijų agi
tatoriai sakydavo miestelių 
aikštėse ugningas priešrinki
mines kalbas ir baigdavo savo 
gražbylystę šūkiu: - Visi pilie
čiai prie urnų!

Gal aš ir nebūčiau nukly
dęs į anuos laikus, jei to šūkio 
vėl nebūčiau išgirdęs čia, 
Amerikoje, ir štai jau 30 metų 
vis girdžiu prieš kiekvienus 
rinkimus. Čia priešrinkiminė 
propaganda varoma kitokiais 
būdais bei formomis - čia pro
pagandos karalienė televizija, 
bet piliečių raginimas balsuoti 
tas pats.

Mane labai nustebino, ne
beatsimenu kokiame amerikie
čių oficialiame leidinyje, atsa
kymas į klausimą: Kokia yra 
piliečio didžiausia dorybė? At
sakymas: - Balsuoti! Ne suk
čiauti mokant valdžiai mokes
čius, ne žmogžudžiauti, ne 
prievartauti, ir ne būti mafi
jozu, - o būti balsuotoju!

Prabėgom būtų galima pa
stebėti, kad čia mes susiduria
me su savotišku paradoksu 
mes guldome galvą už demo
kratiją, net ir nedrįsdami pa
sapnuoti, jog galėtų būti kita 
geresnė santvarka, o tuo tarpu 
svarbiausios pilietinės dorybės
- balsuoti - vengiame! Nedaug 
kas žino, kad per paskutinius 
prezidento rinkimus tebalsavo 
30% turinčiųjų teisę balsuoti!

Tokios mintys man ateina 
galvon prieš LB Tarybos rin
kimus, įvykstančius gegužės 
pirmąjį savaitgalį. Andai su
tinku markete savo kaimyną 
ir sakau:

— Rinksime, kaimyne, 
Bendruomenės Tarybą - rei
kės pabalsuoti.

— Kad, žinai, kas iš tų bal
savimų: balsuok, nebalsuok, 
vis vien kermošius — jis man 
atsako nenoriai.

— Ar pats būsi demokra
tas, ar kurios kitos denomina
cijos atstovas? — klausiu.

— Aišku, Demokratas, — 
jis atšauna kuone supykęs, 
kad aš lyg būčiau suabejojęs jo 
ištikimybe demokratijai.

— Politiniai mokslai sako, 
kad pirmoji demokrato dory
bė - dalyvauti rinkimuose. At
seit, jei nebalsuosi - būsi ne 
koks demokratas, — aš jam 
aiškinau draugiškai.

— Hm, argi? Reikės pagal
voti, — jis burbteli ir nusistu
mia vežimėlį su maistu.

— Susitiksime prie urnų!
— aš jam dar riktelėjau nuei
damas.

Atstovai į LB Tarybą ren
kami pagal visus demokrati
nius reikalavimus: sudarytos 
komisijos rinkimams pravesti, 
statomi kandidatai, balsuoja
ma slaptai ir tiesiogiai. Čia ir 
vėl metų metais kartojasi tas 
pats paradoksas, kaip ir visose 
demokratijose - guldome gal
vą už demokratiją, o kai rei
kia rinkti Tarybą - nuo savo 
demokratinių privilegijų bei 
pilietinių dorybių atsisakome: 
juk nebalsuoja nė 10% turin
čiųjų teisę balsuoti!

Su mūsų demokratais atsi
tinka dar įdomesnių dalykų. 
Kai kurie jų pilna burna šau
kia Lietuvą būsiant demokra
tinę ir aplamai laurų vainikus 
kloja po demokratijos kojom, 
bet, kai reikia rinkti Tarybą,

ne tik patys nebalsuoja, bet ir 
karštai agituoja kitus nebal
suoti.

Bet, matote, gerbiamieji - 
metas pakalbėti rimtai. Agi
tuoti neiti balsuoti, kai pats ne 
sitiki laimėti rinkimų, mano 
nuomone, yra pati didžiausia 
nuodėmė prieš demokratinį 
procesą. Taryba yra labai 
svarbus mūsų Bendruomenės 
organas. Tai vienintelis orga
nas renkamas visuotiniu ir tie
sioginiu balsavimu. Nemė
tant šešėlių į kitas organizaci
jas, reikia pabrėžti, kad Bend 
ruomenė pasidarė tvirčiausia, 
gyvybingiausia ir efektingiau
sią mūsų organizacija išeivijo
je. Per Tarybos rinkimus 
Bendruomenės nariai gali pa
reikšti savo nuotaikas, pagei
davimus bei reikalavimus, lie
čiančius ateities veiklos pla
nus. Tad balsuodami mes ne 
tik pareiškiame savo valią, bet 
ir pademonstruojame, saky
čiau, savo politinį subrendi
mą.

Vyt. Alantas

PAREIŠKIMAS
Įvykusiose trečioje, ket

virtoje ir penktoje šokių 
šventėse esu atlikęs įvairias 
pareigas, buvau įsipareigo
jęs ir busimoj šeštojoj šo
kių šventėj, bet dėl susidė
jusių aplinkybių, su apgai
lestavimu, negaliu tęsti įsi
pareigojimų.

Todėl muzikiniai vienetai, 
su kuriais man teko susi
rišti, toliau prašom kreiptis 
į šeštosios šokių šventės 
rengimo komiteto pirminin
ką Joną Talandį.

Algis Modestas

DĖL ČIURLIONIO 
ANSAMBLIO 

MONOGRAFIJOS
Daug kas žodžiu ir laiš

kais vis teiraujasi, ar Čiur
lionio ansamblio monogra
fija jau parašyta ir kada ji 
bus išleista.

Taip, monografija, ant
rašte "Gimtosios žemės 
giesmė", jau seniai parašy
ta ir įteikta ansamblio va
dovybei: vienas egzemplio
rius ansamblio vadovui A. 
Mikulskiui, kitas valdybos 
pirmininkui V. Plečkaičiui. 
Kada ji bus išleista — ne
žinau.

Vacys Kavaliūnas

Opportunity for ąualified 
TOOL REPAIR PERSON 

TO WORK & LIVE 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 excelleijt fringes.
If interested apply, call or write: 

TO SUSAN BROVVN

A. G. P. PLASTICS INC.
P. O. Box £50

150 Washington Avė. 
Peru, Ind. 46970 

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

SUPERVISOR
OPPORTUNITY FOR PERSON W1TH 
TECHNICAL EXPER1ENCE IN PLAS- 
T1C INJECTION MOLDING OPERA- 

T1ON.
Immediate openings available. Large 
modern growing plastics molding 
plant offers top pay for top person 

plūs excellent fringes.
If interested apply, call or tvrite: 

TO SUSAN BROWN

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

150 Washington Avė. 
Peru, Ind. 46970 

317-473-5594 
<12-18).
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š. m. vasario 17 d. „Lite
ratūros ir Meno” savaitraš
tyje Nr. 7 pasirodė J. Aničo 
straipsnis, analizuojąs lie
tuviu išeivių kultūrininkų 
gyvenimą. Straipsnis pa
vadintas „KONSERVATY
VIŲJŲ SLUOKSNIŲ POZI
CIJA”. Antrinė antraštė: 
„Antikomunizmas ir Kultū
ra”. Tai reiškia lietuvių iš
eivių įvairių sluoksnių kul
tūrinės veiklos padėtis. Tri
mis straipsnio skirsniais au
torius ir mėgina analizuoti 
tą kultūrinės veiklos padėtį.

Įžangoje bolševikų propa
gandiniu žargonu autorius 
apkaltina visą laisvąjį pa
saulį ir jo kultūrines insti
tucijas komunizmo ir jo 
„kilnių idėjų” šmeižimu. 
Prie šių institucijų idėjų 
priskiria ir lietuvių išeivių 
kultūrinį gyvenimą. Aničas 
pripažįsta, kad išeivių kul
tūrinis gyvenimas įtakoja 
pavergtą lietuvių tautą. Jis 
sako: „Lietuvių išeivijoje 
vykstąs kultūrinio gyveni
mo procesas neišvengiamai 
susipina su socialistinės 
Lietuvos kultūros raida (m. 
pbr.), todėl, suprantama, 
negalime likti jam abejin
gi”. Kitaip sakant, išeivių 
kultūriniai darbai palaiko 
pavergtos tautos viltis į 
laisvę. Todėl šitą išeivių 
„kultūrinio gyvenimo pro
cesą” reikią suniekinti ir 
diskredituoti bent lietuvių 
akyse tėvynėje.

Lietuvius išeivius Aničas 
skirsto į dvi kategorijas: 1. 
konservatyvieji buržuazinės 
emigracijos išeiviai ir 2. pa
žangioji lietuvių išeivija, 
kuri „su vaidino svarbų 
vaidmenį, ugdant socialisti
nę lietuvių kultūrą”. „Gi
lios pagarbos pažangieji iš
eiviai nusipelnė už .. . jų 
tvirtą i n t e rnacionalizmą, 
meilę Tarybų Lietuvai ir 
mūsų didžiajai socializmo 
šaliai (m. pbr.).” Tai bimbi- 
ninkai, kurių Aničas pri
skaičiuoja net devynis vei
kėjus.

Toks mūsų išeivių sugre
tinimas su bimbininkais yra 
pirmoji pastanga sumenkin
ti išeivių kultūrinio gyveni
mo reikšmę.

❖ * >!<

Pirmą straipsnio skirsnį 
autorius pavadinęs "Reak
cine kultūros panaudojimo 
strategija”, šiame skirsny
je visus išeivijos kultūros 
veikėjus autorius vadina 
reakcininkais, neturinčiais 
pažangių humanistinių ide
alų. O politinius veikėjus 
vadina klerikaliniais ir na
cionalistiniais ultrareakci- 
ninkais, kurie, „labai neap
kęsdami socialinio progreso, 
emigrantų kultūriniam gy
venimui stengiasi suteikti 
a.n t i k omunistinį pobūdį” 
Čia Aničas bolševikų propa
gandinę miglą pučia skaity
tojui tiesiog i akis. Jau kam 
ne kam, tik ne Aničui ieš
kot mūsų kultūrininkų dar
buose kad ir „pažangių” hu
manistinių idealų, nes „jo” 
didžiosios socializmo šalies 
gyventojai humanizmo ne-

Ko verta Jono Aničo analizė?
pažįsta ir jo nepasigenda. 
Tik jų propagandininkai hu
manizmo sąvoką pavartoja 
kaip botagą pliekti „ka
pitalistinius”, imperialisti
nius” kraštus. Jeigu bolše
vikai yra komunistai, tai 
kiek vienas „buržuazinis” 
emigrantas, išvytas iš na
mų ir iš savo žemės, yra 
antikomunistas. Jis yra 
laisvas žmogus; jam nerei
kia ieškot „kryptingumo” 
ar patarimo. Jis yra karys, 
kovojąs už savo namus, už 
tėvų žemę. Jis pats pasiren
ka žmones, kurie jį atsto
vautų ir gintų visos tautos 
reikalus. O jei tūlas būtų ir 
pasyvus, tai vis tiek savo 
buvimu svetimoje šalyje jis 
liudija rusų imperializmą ir 
savo tėvynės nelaimę.

Šalia kitų išeivių proble
mų autorius užsimena ir 
apie VLIKo susirūpinimą, 
kaip pristatyti Lietuvą sve
timšaliams. „Tačiau kaip 
sūdo minti (svetimšalių) 
„kultūrinius sluoksnius”, jei 
u 11 r areakcingieji veikėjai 
jau seniai yra susikompro
mitavę net kapitalistinių 
šalių viešosios nuomonės 
akyse”. Na, jeigu „ultra- 
reakcingieji veikėjai” jau 
seniai yra susikompromita
vę, tai kam apie tokius ir 
kalbėti? Bet šitas uždavi
nys nebuvo ir nėra vien tik 
VLIKo rūpestis. Tai visų 
išeivių darbas ir pastangos. 
Ir jam įvykęs faktas: vi
sam kultūringam pasauliui 
Lietuva tinkamai pristaty
ta!

Bolševikai savo žodyne 
mūsų tautą degradavo į 
„naciją” — „gentį”; priker
gė jai pažyminį „broliška” 
ir įmetė į bendrą pavergtų 
tautų katilą. Mat, pats „tau
tos” vardas pretenduoja į 
suverenumą, o „nacija” to
kios pretenzijos gali ir ne
turėti. Tai ir Aničas operuo
ja šitomis sąvokomis, kalbė
damas apie lietuvių tautos 
„pasikeitimus”. „Vaduoto
jai” dedasi nepastebintys, 
jog nebėra buržuazinės lie
tuvių nacijos, o yra naujo 
socialinio klasinio turinio — 
socialistinė lietuvių naci
ja ..Ta buržuazinė lietu
vių nacija, anot Aničo, bu
vusi archaiška. Bet jis ne
užsimena, kas ir kaip ją su
naikino. Esą, kultūros, me
no, mokslo bei ekonominių 
santykių poveikiai iš esmės 
pakeitė ir nacionalinę tau
tos sąmonę (m. pbr.). Jeigu 
taip, tai kodėl bolševikai ne
leidžia besilankančiam išei
viui pamatyti savo kraštą, 
susitikti su žmonėmis ar 
bent su visuomenės atsto
vais ir tada pačiam pasida
ryti tų gerų ar blogų) pa
kitimų išvadas? Deja, Lie
tuvos gyventojai neturi vi
suomenės, kuri turėtų savo 
„AŠ” ir galėtų spręsti bei 
tvarkyti savo gyvenimo rei
kalus. Tai atlieka iš Mask
vos atsiųsti kompartijos se

kretorių „pavaduotojai” ru
sai. Jie enkavedistų pagal
ba laiko visą lietuvių tautą 
okupaciniame kalėjime.

i.i ifs

Antrame straipsnio skirs
nyje — „Dvasinė dalies 
kultūrininkų degradacija” 
— autorius kalba apie tuos 
išeivių mokslo žmones — 
kultūrininkus (rašytojus, 
meni ninkus architektus), 
kurie, neradę dirvos savo 
pašaukimui, turėję ieškoti 
pašalinių darbų. Tai visai 
natūralu, kad, pvz., rašyto
jas, atsidūręs svetimoje ša
lyje kaip emigrantas, turi 
ieškoti kito pragyvenimo 
šaltinio. Bet Aničas kaltina 
išeivių visuomenę, kad ji 
nustūmusi savo kultūrinin
kus į šalį ir palikusi juos 
savo likimui. Ir kam teks, 
kam neteks, o jau tam 
striukiui beuodegiu! tai tik
rai teks, čia Aničas, be
tyrinėdamas "buržuazinių” 
emigrantų arsonalus, neti
kėtai užtiko gerą kiaulę, tik 
po paršų, kurios visus dvy
lika spenių žinda sugulę 
„įvairaus plauko vaduoto
jai”. Deja, mūsų išeiviai 
neturi tokios žindamos 
kiaulės. Tai tik Aničo mira
žas. Tiesa, vaizdingas, bet 
miražas.

Toliau autorius teigia, 
kad nei JAV, nei kitų kapi
talistinių šalių visuomenės 
neskatina savo narių kultū
rinių poreikių, nekelia jų 
susidomėjimo kultūros ver
tybėmis. Taigi, autoriaus 
išvada tokia, kad lietuvių 
emigrantų kultūrininkams 
svetimose šalyse nėra atei
ties.

Pailiustravęs keliais pa
vyzdžiais, autorius pereina į 
paskutinį skirsnį: "Kultūri
ninkų diferenciacijos proce
sas”.

Šitame skirsnyje J. Ani
čas bando aiškinti, kad 
„buržuazinių” emigr a n t ų 
kova už laisvę baigiasi. "To
lydžio mažėja gretos tokių 
kultūros "veikėjų”, kurie 
iki ausų yra paskendę "va- 
duotojiškoje” ideologijoje. 
Daugelis kultūrininkų, vei
kiami ... ypač Tarybų Lie
tuvos ekonominių, sociali
nių ir kultūrinių paisekimų, 
vis akivaizdžiau įsitikina 
reakcinės veiklos, nukreip
tos prieš Tarybų Lietuvą, 
beprasmiškumu". (Taip tur 
būt atrodo ar sapnuojasi tik 
pačiam Aničui?).

Savo iliuzorinę pragnozę 
išeivių atžvilgiu autorius 
bando grįsti dviem trum
pom Aidų ir Draugo cita
tom ir kai kurių mūsų inte
lektualų ar šiaip inteligentų 
lankymusi Lietuvoje. Aidai 
rašę: „dabartinė tautinė 
kultūra Lietuvoje kyla, o 
išeivijoje smunka”, todėl, 
esą, „neišvengiamai esame 
priversti pasinaudoti dabar
tiniais kultūriniais laimėji
mais Lietuvoje”. Toliau: 
„šiaip ar taip, viskas, ką 

mes sukuriame, ką mes nu
veikiame ir pasiekiame, tu
ri vertę, mastą ir prasmę 
Lietuvoje”. Draugas rašęs: 
"kultūra kuriama aukštes
niame lygyje, rezultatai ge
ri” (Lietuvoje), o išeivijo
je "ateities perspektyvos 
nėra šviesios, nes neturime 
kultūros vartotojų masės". 
Ir autorius, remdamasis tų 
dviejų leidinių pasisaky
mais, tuoj pakiša savo "iš
vadą", būtent, kad emigran
tams "būtina bendrauti su 
gimtojo krašto kultūriniu 
gyvenimu". Naivokas tas 
Aničas.

Lietuviai išeiviai neslepia 
džiaugsmo pavergtos Lietu
vos kultūrininkų pasiektais 
darbais. Tai jų tėvynės mei
lės, veržlumo ir tautos išsi
laikymo pastangų rezulta
tai. Jie yra mūsų tautos li- 
kiminės kovos pagrindinės 
jėgos. Mes didžiuojamės 
jais ir jų lakoniškais dar
bais. Tik per tą laiką, jeigu 
jie būtų buvę laisvi, būtų 
daug daugiau nuveikę. Ant
ra vertus, išeivių moksli
ninkai bei kultūrininkai ku
ria savo darbus ne tik išei
viams, bet ir visai lietuvių 
tautai. Kai tik Lietuva nu
sikratys bolševikais, išeiviai 
ar jų vaikai perkels visus 
dvasinius lobius į tėvynę, 
kad po tiek vergijos metų 
visa tauta pirmą kartą ga
lėtų įkvėpti gryno oro.

Kelių intelektualų lanky
masis Lietuvoje negali reik
šti "kultūrininkų diferen
ciacijos proceso" — kultū
rininkų sklaidymosi ar 
traukimosi iš savo pozicijų. 
Bet Aničas "surado" tokį 
išeivių kultūrininkų sluoks
nį, kuris teigiamai reaguo
ja į „Tarybinės" Lietuvos 
mokslo ir kultūros įstaigų 
kvietimą bendradarbi auti 
"kilniems tikslams"... "Tai 
visų pirma tie žmonės, ku
rie nebuvo susikompromita
vę artimu bendravimu su 
fašistiniu buržuazinės Lie
tuvos režimu bei antiliaudi
ne veikla hitlerinės okupa
cijos metais’’. Bet tas „fa
šistinis buržuazinės Lietu- 
Vos režimas” nebuvo jau 
toks blogas, kad žmonės, ar
čiau su juo bendraudami, 
būtų galėjęs kompromituo- 
tis. Priešingai, žmonės, ben
dravę su "režimu", buvo vi
so krašto gerbiami ir aukš
tai vertinami, nes tas „re
žimas” garantavo visiems 
piliečiams sąžinės laisvę; 
pakėlė krašto ūkį; stabili
zavo valiutą; sukūrė aksti
nus milžiniškai krašto pa
žangai ir prailgino laisvos 
Lietuvos amžių keturiolikai 
metų, žmonių, kurie nebū
tų bendravę su „režimu”, 
emigracijoje, atrodo, nėra. 
O hitlerinės okupacijos me
tais „antiliaudinės veiklos’’ 
lietuvių tarpe iš viso nebu
vo.

Intelektualų bei kultūri
ninkų, lankiusių Lietuvą, 

Aničas priskaičiuoja 14. Tai 
labai nedaug, ypatingai vi
so dešimtmečio laikotarpy
je. Bet būdinga, kad nė vie
nas ir šių kultūrininkų, bai
gę viešnagę ir spaudžiami 
bolševikų pasakyti teigiamą 
žodį apię "Tarybų" Lietuvą, 
neparodė didelio džiaugsmo 
ir nepareiškė jokių aliuzijų 
į geresnę Lietuvos ateitį.

* * *
Aničo straipsnio tikslas 

yra suskaldyti lietuvių išei
vių visuomenę, dezorientuo
ti jos kultūrininkus ir bent 
pristabdyti išeivių politinę 
veiklą. Bolševikai siekia Va
karų pasaulyje numarinti 
Lietuvos bylą. Tai ir Aničas 
savo rašinyje puse lūpų pra
sitaria apie išeivių "nevy
kusias” pastangas pristaty
ti Lietuvą pasauliui. Bet tai 
tik bolševikinis apsimeti
mas: Aničas žino tikrą pa
dėtį.

Lietuvos vardas išpopu
liarintas visuose pasaulio 
kontinentuose. Lietuvos pa
vergimą ir visos tautos ko
vą už laisvę žino visų kon
tinentų — Vakarų Europos, 
Šiaurės ir Pietų Amerikos, 
Australijos ir Azijos — 
tautos. Visuose kontinen
tuose žybčioja Lietuvos S.
O. S. Išeivių kultūrininkai 
per trisdešimtį su viršum 
p r i v e r.stinės emigracijos 
metų parašė ir išleido tūks
tančius mokslo, meno, švie
timo, beletristikos knygų, 
kuriomis Vakarų Pasauliui 
pristatė lietuvių tautą ir jos 
genijų. Tai byloja ir liudija 
tų pačių kultūrininkų išleis
tos dvi enciklopedijos: 1. 
Lietuvių Enciklopedija 36 
tomų ir 2. Encyclopedia Li- 
tuanica (anglų kalba) 6 to
mų.

Kai jau ‘Aničas taip gi
riasi „Tarybų” Lietuvos 
e k o nominiais, socialiniais 
bei kultūriniais pasiekimais, 
kurie’ „svaigina” kai ku
riuos išeivių kultūrininkus, 
— įdomu, kiek „Tarybų" 
Lietuva išleido per tą laiką 
enciklopedijų? Ogi vieną 
trijų tomų enciklopediją: 
Mažoji Lietuviškoji Tarybi
nė Enciklopedija! Dabar 
nuo 1976 m. leidžiama ki
ta — Lietuviškoji Tarybinė 
Enciklopedija, kurios išėjo 
jau 2 tomai. Bet pastaroji 
maža ką turi bendro su Lie
tuvos gyvenimu. Tai tik ru
sų enciklopedijos vertimas, 
šitie enciklopedijų palygini
mai jau parodo, į kokį ka
lėjimą bolševikai įstūmė 
Lietuvą.

Savo organizacijomis, 
mokslo, meno, švietimo in
stitucijomis, kasdienine kul
tūrine veikla — koncertais, 
tautiniais šokiais, dainų 
šventėmis, dramų, operų 
spektakliais, spauda lietu
vių išeiviai pristatė ir pri
stato Vakarų Pasauiliui, ko
kia buvo ir kokia turės būti 
Lietuva.

J. Palangiškis

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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Kaip anglai po karo išdavė 
sovietams kazokus... «

Su pirmaisiais saulės spin
duliais visi karininkai išei
na iš barakų. Kariuomenės 
šventikas, atvykęs kartu su 
mumis, laiko pamaldas. 
Tūkstančiai žmonių gieda 
’Tšgelbėk, Viešpatie žmo
nes savo” ir "Tėve mūsų”.

Suklaupė tūkstančiai žmo
nių. Juda rankas, daryda
mos kryžiaus ženklą.

Išgelbėk Viešpatie! Pasi
gailėk Viešpatie!

Sukinėjasi po lagerį, lyg 
užsukti žaislai, anglų tan
kai. Bokštelių dangčiai pa
kelti ir kareiviai stebi besi
meldžiančius žmones su ne
slepiamu žingeidumu. Rodo 
dantis, kažko šaukia, rėkia, 
iš kažko juokiasi.

Pamaldos baigtos. Atsi
stojame ir blaškome pilot- 
kėmis dulkes nuo kelnių. 
Sieloje, maldos įspūdžiams 
dar veikiant, suliepsnojo 
mažytė vilties kibirkštėlė. 
Juk dar gali įvykti stebuk

’M

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
(Ėst. 1959)

9727 SOUTH VVESTERN AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60643 

TELEFONAS: (312) 238-9787

Iš Bostono ar New Yorko
$850.00
$875.00
$875.00
$850.00

1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
VIENOS SAVAITES: 

Gegužės 14 ir 21
Birželio 11, Liep. 9,
Rugp. 20, Rūgs. 3 ir 10
Rūgs. 17

1 naktis Maskvoje, 5 naktys Vilniuje, 1 naktis Maskvoje

DVIEJŲ SAVAIČIŲ:
Birželio 25, Liepos 16.
Rugpiūčio 6 $1200.00 $1330.00

2 naktys Maskvoj, 5 naktys Vilniuje, 3 naktys Rygoje,
3 naktys Leningrade, 2 naktys Helsinke

Liepos 2 $1375.00 $1500.00
2 naktys Maskvoj, 5 naktys Vilniuje, 1 naktis Maskvoje,
5 naktys Romoje

Liepos 23 $1400.00 $1530.00
2 naktys Maskvoj, 5 naktys Vilniuje, 1 naktis Maskvoje,
2 naktys Luceme, 2 naktys Muniche, 1 naktis Baden-Baden,
1 naktis Zuriche

Rugpiūčio 14 $1375.00 $1500.00
1 naktis Maskvoje, 5 naktys Vilniuje, 1 naktis Maskvoje,
6 naktys Paryžiuje

Visas grupes lydės patyrę vadovai. Įskaitoma ekskursijos j Kauną ir 
Trakus, ir vizų mokesčiai. Kainos asmeniui, dviese kambaryje (are subject 
to changes and/or government approval). Vienam kambaryje 1 savaitei 
reikia primokėti $100.00; 2 savaitėms — $175.00.

Kainos 30 ar daugiau keleivių.
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I PUIKIAUSIUS
I KAILIUS
i rasite tik pas vieninteli
| lietuvį kailininką
: Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

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

I 185 N.
| Chicago, III.
f Antrame aukšte.
ČlUUlUlllUUlIUUllimilHIUU 

las! Sako feldmaršalo žmo
na rusė. Gal būt ji užstos? 
O civilizuotasis pasaulis ? 
O tarptautinės konvencijos 
dėl teisių ir apsaugos karo 
belaisviams? Mes juk ne 
plėšikai - galvažudžiai. Mes 
kovojome dėl idėjos, kurią 
turėtų priimti visas laisva
sis pasaulis. Mes kareiviai, 
ne partiečiai. Mes pasidavė
me su ginklu rankose, nesi- 
slaptėme, nenumetėme savo 
uniformų, nei ženklų. Taip 
mes galvojome.

... Aštunta valanda ryto. 
Einu barako link. Staiga 
šauksmas keleto šimtų žmo
nių, sulaiko mane, žiūriu ir 
savo akimis netikiu. Prie 
vielinės aptvaros vidaus zo
noje, tvirtu žingsniu žengia 
anglų kareiviai, šautuvai su 
durtuvais — parengty. Kuo
pos vadas atidaro vartus. 
Zonoje urzgia paruoštos 
mašinos.

Orą ima drebinti ne šauk-

Iš Chicagos 
$980.00 

$1010.00 
$1010.00 
$980.00 

smas, o jau kaukimas.
— Šaudykit! Neisim gyvi 

išdaviman!
šventikas iškelia aukštyn 

kryžių, žiba jis ankstybos 
saulės spinduliuose, kaip 
mielaširdystės ir žmogiškos 
meilės simbolis. Blizgesys 
akina mane, bet atplėšti sa
vo žvilgsnio nuo kryžiaus 
nepajėgiu.

Anglai Įsiveržia minion. 
Ore šmėkščioja guminės 
lazdos. Girdisi kurti smū
giai per pečius, galvas ...

Nežinau, kas davė ko
mandą mušimui. Paskendęs 
tyliam kryžiaus stebėjime 
ir maldoje, buvau lyg ir pa
simetęs. Bet kur gi kryžius 
dabar.

Nukryžiuotasis, vienu gu
minės lazdos smūgiu, išmuš
tas iš šventiko rankų. Ap
link šauksmai, dejonės, mal
dos ir keiksmai. Tarp mūsų 
zuja vertėjai. Jie perduoda, 
tvarkančio pakrovimą kari
ninko. Įsakymus.

— Ponai privalo lipti į 
mašinas, jei neis laisvai, 
prieš ponus bus pavartota 
jėga ir šaunamieji ginklai.

Po smūgių kruša lazdo
mis ir šautuvų buožėmis, 
pakrovė pirmąją mašiną. 
Lyg kokiame žmoniškų kū
nų sūkury, raitydamasis 
aplink savo ašį, čia suklup
damas, čia parvirsdamas, 
skubu Į autobusą, kurin, 
kaip man pasirodė buvo 
Įgrūstas mano tėvas. Prieš 
mane anglas. Jo šautuvas 
durtuvu nukreiptas pirmyn. 
— Šitai mirtis! — šaukiu 
pats sau ir su kažkokiu 
džiaugsmu, puolu krūtine 
durtuvą. Vikrus šautuvo pa
dėties pakitimas ir, skaudus 
buožės smūgis, krinta ant 
peties. Nejučiomis aikteliu. 
Akyse nuo skausmo tamsė
ja. Dideliu vargu pavyksta 
išlaikyti lygsvarą ir nesu- 
kristi prie nugalėtojo kojų. 
Kažin kas iš užpakalio ap
kabinęs, įstūmė į autobusą.

Apmetu žvilgsniu zoną. 
Aplink lyg kermošiuj, juda, 
banguoja minia. Šauksmai 
ir dejonės nesiliauja.

Lėtai, lazdele pasiramsty
damas, mūsų autobuso link, 
eina mano senelis, žemai 
nuleista galva, susikūpri
nęs. širdimi jaučiu, ką jis 
pergyvena. Jame dabar su
grius visas pasaulis, palai
dodamas po griuvėsiais pa
garbą anglų karininkams, 
armijai, didžiosios jūrų val
dovės ir anglų monarchijai.

Pasipriešinimas palauž
tas. šauksmais bei smūgiais 
raginami žmonės, pripildo 
mašinas. Dar nesuspėja pri
sipildyti viena, kaip ją tuo
jau apsupa širšės — moto
ciklininkai, stumia tankai ir 
išlydi Į kelią.

Ir vėl plentas. Tan
kai. Autobusai. Šarvuočiai. 
Sunkvežimiai. Vikriai besi

sukinėdami, lyg kovbojai 
ant mustangų, koloną apva
žiuoja kareiviai — motocik- 
listai. Kiekvienam per krū
tinę automatas, kiekvienas 
prie diržo rankinės grana
tos.

Šypsosi saulė. Pavasaris. 
Kaip emaliuotas dubuo mė
lynuoja dangus, be jokio de
besėlio. Miškai, šviesiai ža
lios ganyklos užsėtos dobi
lais. Tiltai. Drama. Lanku 
apvažiuojame Villach mies
tą. Atsirėmę pečiais Į auto
buso duris, stovi du anglų 
kareiviai; šaiposi, kalbasi ir 
ne sekundei nenukreipia 
žvilgsnio nuo mūsų, vis lai
kydami paruošty savo šau
tuvus.

Ilgai važiuojam. Tylim. 
Apie ką Įkalbėti? Kiekvie
nam mūsų griuvo vidaus pa
saulis. žiūrėdamas pro lan
gą matau, kad mūsų kelionė 
vyksta ne didžiaisiais ke
liais, ne per miestus. Tik ne
didelės gyvenvietės, išmė
tyti austrų atskiri nameliai, 
momentui sulaiko žvilgsnį. 
Pavargo akys, užsimerkęs 
stengiuosi negalvoti, nedra
skyti sielos save kaltinant.

Tėvas, beveik skaudžiai, 
stukteli alkūne mano šonan. 
Matau privažiuojame mies
tą. Stypso lenta, o joje už
rašas: ”Jugenburg”. Mes 
prie tikslo. Artinamės Į ak
meninį tiltą. Mašinos lėtina 
greitį, kiek pasisuka ii- ga
lop, sustoja, šis tiltas lyg 
ir simbolizuoja perėjimą 
per rubikoną. Jis pakilo virš 
akmenuoto lovio upės. Mur, 
dabar kažkodėl labai nuse
kusios, panašios į linksmą 
upeliūkštį, švitintį sidabru 
ir žaidžiantį tarp aštrokų 
dugno akmenų — akmenė
lių. šioje tilto pusėje —- 
anglų kareivis, graužiantis 
obuolį, anoje pusėje — so
vietų. šioje tilto pusėje — 
gyvenimas. Laisvė. Anoje 
pusėje — nežinia, ir grei
čiausiai mirtis.

Iš mašinų iššoka ginkluo
tieji palydovai. Jie šaukia 
mums ”good bye”, mojuoja 
rankomis ... Šalia sunkve
žimių susibūrimas. Įsižiūrė
jęs matau, kaip anglų karei
viai, apstoję belaisvius, siū
lo jiems cigaretes už laikro
džius, žiedus bei kitas ver
tybes. Kai kurie mūsiškiai, 
pilni pasitikėjimo ir opti
mizmo, buvo pasiėmę foto 
aparatus, tikėdami ”konfe- 
rencijoj” padaryti nuotrau
kų, gal net paties feldmar
šalo.

Keistas atsitiktinumas — 
visi anglai kalba lenkiškai. 
Jie laido gerkles, trauko už 
rankovių, įtikinėdami, kad 
savo daiktų į kapą vistiek 
nenusinešime, o cigaretę 
dar suspėsime surūkyti. Tie 
”prekiautojai” pasižymėjo 
ypatingu cinizmu. Norėda
mi paaiškinti kas mūsų lau
kia, rodomuoju pirštu brūk
štelėdavo po smakru per 
kaklą. Jūsų dainelė sudai
nuota, kam dar čia vazo
tis...

Kankinantis laukimas bai- 
.giasi. Pirmutinis sunkveži

mis užšliaužia ant tilto. 
Staiga ore šmėkšteli kažkie
no kūnas, girdėti ne tai de
javimas, ne tai riksmas. 
Kurčias smūgis į akmenuo
tą upės dugną ... Tyla ... 
šliaužia antrasis sunkveži
mis. Anglai sunerimo. Su
nerimo ir sargybinis toje 
pusėje, bet ir vėl šuolis, 
šmekštelėjimas kūno ore, 
vėl kurčias smūgis ir . .. 
tyla.

Iš sovietų pusės, priešais, 
bėga kareiviai ir karinin
kas, bet ir vėl kūnas ore ...

Palikdami mūsų autobu
są, sargybiniai spraktėri 
durų užraktą; iš užrakyto 
autobuso neiššoksi. Kol mes 
lėtai pravažiuojame tiltą, 
žiūriu žemyn. Kūnų nesima
to, bet vandens srovelės, te
kančios tarp akmenų, nuda
žytos krauju.

Laimingi... — sušnabž
da kažkas užpakaly.

— Laimingi ... — nuo
širdžiai pakartoju aš.

Vertė Petras Pajaujis

Wanted Journeymen
or

lst Class Skilled

MACHINISTS 
PATTERN MAKERS 

GRINDER OPERATORS
Mušt be able to sėt up work from 

blue prints & close tolerance.

FOR IST & 2ND SHIFT.

Steady work, good vvorking condi
tions, top rate to property qualified. 
IAM Pension Plan, and other liberal 

benefits.

SCHMUTZ MFG. CO.
1600 W. Main St.

Louisville, Ky. 40201 
502-583-7771

(14-17)

REGISTERED NURSES
FULL-Time, all shifts, for sniall pro
gressive California convalescent hos
pital. Excellent salary and benefits. 
Best climate in the west. 3C niiles 
from San Francisco, close to Stanford 
University SEND resume to:

MRS. HE1SLER
Whitcolmb Convalescent 

Hospital
800 ROBLE AVĖ.

MENLO PARK, CALIFORNIA 94025 
Interviews April 9-14 

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

H O S T E S S
ln 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

WANTED JOURNEYMEN 
OR 1ST CLASS SKILLED 

TOOL & DIE MAKERS 
AND

HORIZONTAI, BORING MILL 
OPERATOR & SĖT U P MEN

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

Days or nights. Top area rates. 
Fringe benefits.

FACKLER TOOL CORP.
620 BRANDT ST. 

DAYTON, OHIO 45404 
513-223-5940

(13-22)

WANTED 
WELDERS 

Mušt be experienced in 
ARC, MIG, & TIG.

Also
EXPERIENCE SHEETMETAL 

LAYOUT/FITTERS
Mušt have at least 5 years experience 
FOR M1SCELLANEOOS JOB SHOP 
FABRICATION of SHEETMETAL & 

LIGHT STRUCTURAL & PLATE.
Mušt be able to work with prints. 
Advancement, high hourly rate, over
time, excellent benefit package, steady 
work with variety. Apply in person:

E. & W. SERVICES, INC.
7876 ENTERPRISE DR. 

MENTOR, OHIO 
216-951-1500

(17-23)

COUPLE
For General Housevvork. Man for in- 
side work & wife for part-time. House 
available (rent free) for there own 
quarters. Some experience. Refs. re- 
quired.

Call 216-942-1242
(17-23)
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Los Angeles Lietuvių Tautiniai 
Namai

Los Angeles Lietuvių 
Tautinių Namų metinis na
rių susirinkimas įvyko š. m. 
balandžio 8 d. savoje pasto
gėje, kuriame dalyvavo iš
skirtinai didelis skaičius na
rių, apie 50. Tai, tur būt, 
buvo pats gausiausias susi
rinkimas nuo šios organiza
cijos įsisteigimo 1961 m.

Susirinkimui pirmininka
vo vienas iš šių namų stei
gėjų Bronius Dūda ir sekre
toriavo Rūta Šakienė. Val
dybos pirm. Jonas Petronis, 
kuris vadovauja šiai ne pel
no bendrovei jau keleri me
tai, savo labai lakoniškame 
pranešime pareiškė, kad il
gomis gražbylystėmis dar 
niekada daug ko konkretaus 
nebuvo pasiekta, bet tinka
mai naudojant „šluotą ir 
mapą”, galima atsiekti gerų 
rezultatų, kuriuos kiekvie
nas narys aiškiai mato. Per 
praeitus metus padaryta 
namų pagerinimų labai 
daug: įdėtos salėje, laiptuo
se ir valgykloje naujos grin
dys, nupirktos naujos pato
gios kėdės, uždėtas naujas 
stogas ant valgyklos, įvyk
dyti įvairiausi dažymo dar
bai ir t.t.

Ne jo pranešimas, bet jo 
vadovaujamos valdybos at
likti darbai buvo susirinki
mo griausmingais plojimais 
įvertinti ir pirm. J. Petro- 
niui vienbalsiai visų narių 
pareikšta giliausia padėka.

Ižd. V. Juodvalkio patiek
ta finansinė apyskaita ir 
Ed. Balcerio perskaitytas 
revizijos komisijos aktas 
taip pat priimti vienbalsiai.

Kiek ilgiau užtruko dis

Į----------------—q--------------------- ĮMMii—iBMiiiHiinmiMmiitrfHir—““‘“E

I AŠTUONIOLIKTASIS SIMO KAŠELIONIO I 
NOVELĖS KONKURSAS

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, Novplės 
Konkursas, P. O. Box 03206, Cleveland, Ohio 44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai g 
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašo
mi slapyva'rdžiu. 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.

kusijos dėl naujo vidaus 
statuto (by-laws) priėmi
mo. šis reikalas jau buvo 
keliamas ir diskutuojamas 
per pastaruosius 10 metų, 
kol pagaliau 1974 m. advo
katų įstaiga Forster, Gem- 
mil & Farmer parengė sta
tuto projektą, labai panašų 
į Chicagos Tautinių Namu 
statutą. Bet įvykusiame na
rių susirinkime 1975 m., 
daugumai nebuvo priimtina 
naujenybė, paskirstant na
rius į kelias kategorijas ir 
o r g anizacijoms suteikiant 
atstovavimo galimybę di
rektorių taryboje. Buvo iš
rinkta komisija šį projektą 
pataisyti ir, valdybai pri
ėmus, patiekti visuotiniam 
narių susirinkimui priimti. 
Komisija, susidedanti iš 
pirm. S. Paltaus, V. Alek- 
sandriūno ir A. Kiršonio, 
galutinai apivadalino šį pro
jektą, kuris praeitos valdy
bos buvo priimtas ir visiem 
nariams išsiuntinėtas. Po il
gokų svarstymų, pagaliau 
šis statutas su kai kuriomis 
pataisomis buvo priimtas. 
Taigi, šiandien jau turime 
naują savo vidaus statutą.

Į naują valdybą vienbal
siai išrinkti ir pareigomis 
pasiskirstė: J. Petronis — 
pirm., R. Aneliauskas — 
vicepirm., V. Juodvalkis — 
sekr., Br. Dūda — ižd., V. 
Štokas — j aunimo reika
lams, VI. Gilys ir R. žemai
taitis — nariai. Revizijos 
komisijon išrinkti: Ed. Bal- 
ceris, A. Tumas ir A. Vala
vičius.

Šiuo metu yra kasoje gry
nais pinigais apie $10,000, o

1979 m

LST Korp! Neo-Eithuania

Meninė dalis —
Izabelė Zmuidzinienė

Kalbės: Dr. V. Maciūnas,
bav. Vllnlan* Univeraltetn prnfeanrins ir

Dr. J. F. Cadzow,
Kent Universitete profeanrins

ZZII ....773%^” Z3E

VILNIAUS UNIVERSITETO 

4DD METU 
SUKAKTIES MINĖJIMAS

15S2
gj » įhr Jy
J r v*
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nuosavybės vertė siekia 
apie ketvirtį milijono dole
rių. Tad linkime naujai 
energingai valdybai, kaip ir 
praeityje, daug naujų užsi
mojimų sėkmingai įvykdy
ti. Po ilgokai užtrukusio 
susirinkimo, vyko kuklios 
vaišės ir nuoširdūs pašneke
siai. (eb)

NAUJA LOS ANGELES 
ALT VALDYBA

Š. m. balandžio 1 d. įvy
kusiame Los Angeles ALT 
visuotiniame metiniame su
sirinkime, kuriame dalyva
vo 33 asmenys, atstovaują 
18 organizacijų, išklausius 
valdybos ir revizijos komisi
jos pranešimų ir juos priė
mus, buvo išrinkta nauja 
valdyba kuri pareigomis pa
siskirstė: F. Macaitis — 
pirm., V. Bandziulis — I 
vicepirm., A. Skirius — II 
vicepirm., I. Bužėnaitė — 
prot. sekr., J. Mitkus — 
sekr., K. Prišmantas — ižd. 
ir S. Kvečas — finansų sekr.

• BALFo direktorių su
važiavimas įvyks š. m. lap
kričio 17 d., šv. Kazimiero 
parapijos salėje, Los Ange
les, California.

Paskutiniame Seime, Chi- 
cagoje, Los Angeles sky
rius pakvietė direktorių su
važiavimą rengti jų mieste. 
Direktoriai kvietimą pri

ėmė, paliekant Centro Val
dybai nustatyti suvažiavi
mo datą. Tuo reikalu buvo 
pasitarta su Direktorių Ta
rybos ir Los Angeles sky
riaus pirmininku Vladu Pa
žiūra ir nutarta, kad tinka
miausias laikas suvažiavi
mui būtų rudens metu. Tuo 
pačiu metu Los Angeles 
skyrius paminės 35 m. 
BALFo įsteigimo bei sky
riaus gyvavimo sukaktis.

ROCHESTER

MAŽOJI TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ ŠVENTE 
ROCHESTERYJE

Rochesterio ir apylinkės 
lietuviai bei jų svečiai tu
rės neeilinę progą pasi
džiaugti kanklių muzika ir 
pasigrožėti lietuvių tauti
niais šokiais. Rochesterio 
tautinių šokių grupė „Laz
dynas” savo pavasarinį pa
sirodymą ruošia su Cleve- 
lando „Čiurlionio” kanklių 
orkestro talka, šis jungti

MAINTENANCE
ALL AROUND PERSON WITH SOME KNOLEDE OF 

HYDRAUL1CS AND MECHANICAL PRESSES.
APPLY MONDAY THOUGH FRIDAY 9 AM TO 4 PM

METAL SPECIALIST, INC. 
26269 Grosbeck Hwy. 
Warren, Mich. 48089

An Equal Opportunity Employer
(17-19)

nis pasirodymas - koncertas 
įvyks gegužės 6 dieną, 3 vai. 
p. p. gražioje, erdvioje Na- 
zareth Arts Center salėje, 
5245 East Avė., Rochester, 
N. Y.

Jadvygos Reginienės va
dovaujamas „Lazdynas” iš
augo į meniniai stiprų vie
netą ir gražiai reprezentuo
ja lietuvius bei lietuvių tau
tinius šokius amerikiečių 
tarpe, šis jų koncertas yra 
didelis ir gražus mostas 
parodyti lietuvių liaudies 
meną: muziką ir šokius 
tinkamai apipavidali n t u s 
jiems prideramoje aplinko
je, nes geram paveikslui 
reikia ir gerų rėmų.

Būtų gera, kad jų pastan
gos būtų teigiamai įvertin
tos ir jie susilauktų gau
saus pulko žiūrovų, (amk)

Experienced
WAREHOUSE HELP

STEADY RELIABLE WORKERS
NEEDED.

East 45th & St. Claii Area 
CalI 216-431-3920 — Mr. Morris 

(17-18)
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1978 m. Tautos Fondui aukojo
(tųsa iš praeito nr.)

Po $10.00 — T. Aleksoms, 
Mass., K. Ališauskas, III., A.L.R. 
C. VVomen’s Allianee, Mass., S. 
Alšėnas, Ohio, D. Anand, N.Y.,
A.T. Antanaitis, III., J.M. Apa- 
navičiai, Ohio, J.A. Augustina- 
čius, Ohio, L. Bagdonas, Calif.,
J. Balbottas, Ohio., S. Baltusienė, 
Wisc., J. Barniškis, Ohio, J. 
Baublys, Mich., T. Bauža, Wisc., 
V. Biliūnas, Ohio, S. Blaskevi- 
čius, Mass., T. Bogužienė, 
Mass., J. Botyrius, N.Y., M. Bru- 
žėnienė, N.J., V. Budnikas, N.Y., 
J. Budrikis, III., V. Butkys, N.Y., 
V. Čečetienė, N.Y., H. Čepas, 
Mass., R. Česnavičius, N.Y., S. 
Chester, R.I., B.T. Čiunkai, 
Mich., J.K. Čiurinskas, Ind., J. 
Čyvas, Ohio, Z. Daniliauskas, 
N.Y., V.T. Degutis. Ohio, A.P. 
Dikinis, III., A. Gargasas, Ohio, 
C. Gečys, Conn., S. Geštautas,
III., J. Gliosas, III., J.O. Gra- 
dinskai, III., A. Graužinis, III., 
T.K. Grikinas, Calif., L. Gude
lienė, Ark., V. Gurka, Mich., 
J. Hasselberg, N.Y., S. H. Idze- 
lis, Ohio, S.A. Ingaunis, Ark., 
S. Išlinskas, Conn., O. Ivaškie- 
nė, Mass., dr. J. Jakštas, Ohio, 
dr. S. Jankauskas, Ohio, J. Ja- 
nušaitis, III., M. Jasėnas, N.Y.,
F.J. Jasinevičius, Ohio, P. Jo
čius, Ohio, P. Jokubka, III., E. 
Juciutė, Mass., J. Juodis, N.Y., 
A. Juodvalkis, III., A .G. Juš- 
kėnas, Ohio, A.G. Karsokai, 
Ohio, V. Kasakaitis, Ohio, S. 
Kasias, III., A.J. Kasulaitis, Ohio, 
A. Kavaliūnas, III., J. Kavaliū
nas, Ind., A.L. Kazis, Ohio, P. 
Kazlas, Ark., S. Kemežys, Md., 

S.L. Keženis, Ohio, E. Kezienė, 
N.Y., J. Kiaunė, N.Y., A. Kirši
nąs, III., P. Kliorys, Ohio, 
V. Klova, Calif., E.J. Kojelis, 
Calif., S.S. Laniauskai, Ohio, S. 
Lazdinis, Ohio, L.B. Vid. Vaka
rų apyl., E. Legeckis, N.Y., A. 
Leikus, Conn., L. Lendraitis, 
Mass., N. Lendraitis, Mass., Le- 
vanienė, Conn., E.J. Liaukus, 
N.Y., A. Lingis, N.Y., S. Lip- 
čius, Conn., Lithuanian Radio 
Braodcasting, Mass., J. Liubi- 
nas, Ind., V.J. Lopatauskas, Ca
lif., J. Mačys, Conn., B. Martin- 
kienė, Mass., J. Martunas, Pa.,
A. Masilionis, Ohio, R. Masiu- 
lionis, N.Y., A. Matulevičienė, 
Fla., A.J. Meats, III., E. Mekys, 
Ohio, Z. Merkevičius, Conn., V. 
Mieželis, Ariz., J. Miglinas, III.,
B. Mikalauskienė, N.Y., J. Mika
lonis, Calif., A.O. Mikulskiai, 
Ohio, B. Milaknis, Calif., E. Mi
leris, N.Y., V. Misiūnas, N.J., 
A.B. Monkevičius, Mass., V.E. 
Mozuraitis, Ark., J. Murinas, 
Mich., L.L. Nagevičius, Ohio, V. 
Nakutavičius, N.Y., L. Nali- 
vaika, Mass., J. Naujokaitis, 
Ohio, R.E. Nemickas, Ind., P. 
Normantas, N.J., M. Norvaiša,
III., K.J. Norvilą, N.Y., A. Norvi
las, III., Z. S. Obelenis, Ohio,
J. Okunis, N.Y., V. Padvarietis, 
N.Y., kuri. J. Pakalniškis, N.Y.,
K. Pakeltis, III., dr. B Pa
liokas, III., L.M. Parzel, N.Y., 
A. Pašukonis, Mich., kun. P. 
Patlaba, Ark., A.C. Pautienis, 
Calif., J. Penkiunas, Md., J. Pet
kevičienė, Ohio, J. Plesys, Mass., 
A. Pocius, N.J., K. Pocius, Ind.,
J. C. Polikaitis, Calif., T. Povila- 
vičius, N.Y., J.B. Prakapas, Ca
lif., B. Prialgauskas, III., Pūke
liai, Conn., R. Pūras, N.Y., A. 
Puškoriūtė, Ohio, J.T. Radys, 
Ark., B. Raila, Calif., A. Rama
nauskas, Conn., S. Raštikis, Ca
lif., J. Rauba, N.Y., E. Remeza, 
N.Y., I.J. Rimkūnas, Ind., J. 
Rimkūnas, Ind., V. Rinkevičius, 
Mich., V. Rociūnas, Ohio, A. 
Rudzitas, N.J., V.J. Rūtenienė, 
N.Y., B. Rymantas, III., A. Rysa- 
vy, N.Y., E. Sabai 14, Calif., Ch. 
Sable, III., J.A. Sadūnas, Calif., 
V.A. Sajauskas, Md., E. Saka
lauskas, Md., L. Sakalienė, Ark.,
L. Šaudzienė, Pa., J. Šaulys, 
Conn., I. J. Skirgaudas, Calif.,
K. Škirpa, D.C., J. Skladaitis, 
Conn., S. Skobeikienė, N.Y., J. 
Skuodas, III., K. Šleringeris, Ca
lif., M. S. Smelstorius, Ohio, 

B. Snarskis, Ohio, D.A. Špokajs, 
Ind., P. Stakė, D.D. Staniškis, 
Ohio, A. Štokas, Calif., I. Strau- 
kas, III., B. Strimaitis, Conn., A. 
Styra, Ohio, C.S. Surdokas, Md.,
A. I. Sušinskas, Ohio, A. Svalbo- 
nienė, N.Y., dr. F. Tallat-Kelpša,
111., B. Tamulienė, Calif., J. Ti
jūnas, III., J. Tubelienė, Fla.,
M. Tumas, III., A. Tumosa, 
Mich., B.E. Užemys, Ark., S*. 
Vaičiulaitis, D.C., V. Vaičiulis,
N. Y., E. Vainauskienė, N.Y., 
M.A. Vaitkus, Calif., dr. J. Va
laitis, III., Valiūnai, Conn., L. 
Valiukas, Calif., V.E. Vasiliaus
kas, III., A. Vasiukevičienė, 
'III., kun. Vilčiauskas, Conn., Z. 
Venslauskas, Calif., G. Zabels- 
kis, N.Y., S. Žadeikis, N.Y., D. 
Zakaras, Ariz., A. Zaparackas, 
Mich., J. Zatorskis, N.Y., A. 
Žindžius, N.Y., A. Zujus, III., 
K. O. Žygas.

Po $8.00 — E. Eidėnas, III.,
B. A. Urbonas, Fla.

Po $7.00 — V. Civinskas, 
Ohio’, G. Dumbrys, Ohio, V. 
M. Matulionis, Ohio, Medelie
nė, Md., S.H. Stasas, Ohio.

Po $6.00 P. Jonikas, III., A. 
Šilbajoris, N.Y., J. Sirutis, N.Y..

Po $5.00 — J. V. Alyta, 
Mass., VI. Bacevičius, Ohio, 
V. Bačiulis, Ohio, L. 
Balvočius, Calif., M. Barauskas, 
Calif., V. Bartuška, Ohio, K. Bar- 
tys, N.J., J. Beinoris, Conn., V. 
Benokraitis, Ohio, A. Bernotas, 
Conn., A. Brazaitis, Ohio, E.H. 
Bugarevičius, Fla., A. Buškus, 
Ark., K.S. Butkus, N.Y., J.R. Cei- 
lius, N.Y., S. Čekas, N.Y., J. 
Cerakavičius, Ind., E. Cigas, 
Ohio, K. J. Civinskas, Ohio, A. 
Degutis, Ind., Deikis, N.Y., V. 
Dragūnevičius, N.Y., L.C. Euro- 
koos, D.C., K. Gaižutis, Ohio, 
V. Galinienė, N.Y., V. Geležiū
nas, Ohio, O. Geležiūnienė, 
Ohio, J. Gerdvilienė, Ohio, E. 
įlenda, Ohio, P. Jasaitis, N.Y., 
E. Jovaiša, Calif., O. Jurskienė, 
Pa., J. Kačinskas, Mass., I. Ka- 
mentauskienė, Md., J. Kavaliū
nas, Ohio, O.V. Kavaliūnas, 
Ohio, Kazmūrai, Conn., kun. G. 
Kijauskas, Ohio, J. Kirstukas, 
Md., A.B. Kliorė, Fla., M. Knis- 
tautienė, Conn., J. Kriščiūnas, 
Mich., J. Krygeris, Ohio, V.G. 
Kulpai, N.Y., A. Kundrotas, N.Y., 
Aldona, L., N.Y., A.J. Lapšys, 
Mass., K. Laskauskas, Md., L.B. 
Piet. New Jersey apyl., H. Lu- 
kaševičius, Fla., F. Mackevičius, 
Ark., V. Mariunas, Ohio, A. Ma
žeika, N.Y., A.B. Mickelevičius, 
Fla., D. Mikeliunas, Ind., Z. L. 
Minginas, Ark., J. Miškinis, N.Y., 
J.J. Muraškai, Conn., B. Natke
vičius, Ohio, S. Nutautas, N.Y., 
J. E. Pajuodis, Ark., V.K. Pal- 
čiauskas, Fla., J. Paliulis, Conn., 
T. Penikienė, N.Y., A. Petraitis, 
Ind., J.A. Petrauskas, Calif., O.J. 
Petrikai, Fla., R. Petronienė, 
Mass., V. Petrulis, Mich., S.F. 
Prekeris, Fla., Puodžiukaičiai, 
Conn., B. Pūras, Ind., J. Rama
nauskas, N.J., Reivytis, Ark., A. 
Rūkas, III., A.A. Rukšėnas, Ohfo, 
V. Ruseckas, Ariz., V. Rutkaus
kas, Ohio, L.H. Sabaliūnas, Atk., 
V.S. Šakalys, R.I., K.M. Saudar
gai, Ark., A. Šerkšnys, III., M. 
Šimkus, V. Sirutis, Calif., J. šir- 
vinskaitė, Mass., E. Skladaitytė, 
Conn., J. Skruzdis, Conn., A. 
Skudra, Ind., B. Smetona, Ohio,
C. Sodaitis, N.Y., J. Stonkus, 
Ark., J. Strimaitis, N.J., J. Šve
das, N.J., K. Swek, Calif., J. 
Tautvilą, Ind., A. Vaicekauskas,
111., W. Vaičėnas, Conn., K. Vai
nius, N.Y., V. Vaitkus, Conn., M. 
A. Valušis, Fla., J. Veblaitis, N.J., 
Veličkai, Conn., D. Venslauskai- 
tė, Conn., J. Vidūnas, Mass., E. 
Vyšniauskienė, Ohio, J. Zaraus- 
kas, N.Y., B. P. Zelbai, tėv. T. 
Žiūraitis, O.P., D.C., C.M. Zu- 
baitis, Calif., J. Žygas, Ohio.

Po $4.00 — J. Bačanskas, 
Md., K. Jankevičius, Md.

Po $3.Q0 — K. Baltrikonis, III., 
V. Gecevičius, Ohio, F.A. Kvan
tai, Ark., J. Lapinskas, Ind., E. 
Mažeikienė, Ark., L.B. Vilimas, 

Calif.
Po $2.00 — H. Bergen, Ariz.,

■ Detroito lietuviai
Antanas Grinius

A. A. ELZBIETOS 
PAURAZIENĖS 

NETEKUS

Balandžio 8 d. netikėtai, 
atsiskyrė su šiuo pasauliu 
visuomenės veikėja, kelių 
organizacijų veikli valdybos 
narė bei pirmininkė, Balfo 
direktorė Elzbieta Paura- 
zienė,

Elzbieta Paurazienė buvo 
gimusi 1902 m. spalio 8 d. 
Connecticut valstijoje. Jau
na būdama atvyko i Detroi
tą ir Čia tuoj pat Įsijungė Į 
visuomeninę veiklą, buvo 
Vyčių 79 kuopos finansų 
sekretorė, dirbo ir ALRK 
moterų s-gos 54 kuopoje 
būdama valdybos narė bei 
pirmininkė.

Nuo 1943 m. DLOC kata
likų organizacijų atstovė, 
valdybos narė bei pirminin
kė, ALTo centre direktorė, 
Balfo centro direktorė. 
Kiekvienais metais būdavo 
Detroite Balfo rinkliavų ir 
Vasario 16 minėjimų aukų 
rinkimo vadovė. Buvo veikli 
LB ir keleto kitų lietuviškų 
organizacijų narė: nors ir 
buvo nemačiusi Lietuvos 
bet visa širdimi ir siela my
lėjo Lietuvą ir jos labui 
darbavosi.

Balandžio 10 d. Įvyko or
ganizacijų atstovų atsisvei
kinimas ir rožinis, kurį su
kalbėjo kun. Vikt. Kriščiū- 
nevičius ir kun. Alf. Babo- 
nas. Atsisveikinimą prave
dė ir DLOC vardu žodi tarė 
ir šeimai užuojautą pareiš
kė Stasys šimuliūnas, ALT 
vardu atvykęs iš Chicagos 
kun. Ad. Stašys, Balfo cent
ro valdybos vardu Balfo pir
mininkė Marija Rudienė, 
Vyčių 79 kuopos vardu 
Magdelena Smailienė, mo-

J. Budrys, Ind., P. Deveikis, 
Ark., R.R. Druktenis, Calif., J.D. 
Gruzdaičiai, Ark., V.O. Juškin, 
Ind., A. Lanza, Md., B. Lukoše
vičius, N.Y., A. Mack, N.J., V. 
Radzivanas, N.Y., K. Širvinis, 
Qhio, E. Višniauskienė, Ohio, 
X.Y.

Po $1.00 — Kreciah, R.I., 
A. Kriaučeliūnienė, Ark., T. 
Pauliukaitis, Canada, G. Puško- 
rius, Ohio.

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. 

terų katalikių 54 kuopos 
vardu vicepirmininkė Mari
ja Kasevičienė, Lietuvių 
Fondo vardu Vytautas Kut- 
kus, St. Butkaus šaulių 
kuopos vardu pirmininkas 
Vincas Tamošiūnas, LB De
troito apylinkės pirminin
kas Algis Rugienius. Po 
atsisveikinimo sugiedotas 
Lietuvos himnas.

Balandžio 11 d. po iškil
mingų pamaldų Dievo Ap
vaizdos parapijos bažnyčio
je, virš 70 automobilių vilk
stinės nulydėta Į Holv Se- 
pulchre kapines amžinam 
poilsiui.

Nuliūdime liko: sūnūs 
Stasys ir Dovydas su šeimo
mis, sesuo Ona, sesers sū
nus kun. Petras Paurazas ir 
kiti giminės.

EAST CHICAGO
PASKIRSTĖ AUKOMS 

1000 DOLERIŲ

ALT S-gos, East Chica
gos skyrius, minėdamas sa
vo veiklos dvidešimtmetį 
(1958-1978) nutarė atžymė
ti šią sukakti sekančiomis 
aukomis lietuviškoms orga
nizacijoms, institucijoms ir 
fondams.

Po šimtą dolerių: KAI
RIO, BIELINIO ir KALAN
TOS Paminklų Pastatymo 
Fondams, 1979 metų Jauni
mo Kongresui, ALKOS Mu
ziejaus Statybos Fondui, 
ALT S-gos 1979 metų Sei
mui ir Šv. Pranciškaus Lie
tuvių parapijai, East Chi
cago, Ind. (Viso: $700.00).

Po penkiasdešimts dole
rių: Lietuviškai spaudai: 
DIRVAI, DRAUGUI LITU- 
ANUS, NAUJAJAI VIL
ČIAI, NAUJIENOMS (alfa
beto tvarka) ir Radijo Va
landėlei MARGUTIS. (Vi
so: $300.00).

Aukų paskirstymo komi
sija: R. Nemickas, Ir. Rim- 
kūnienė, V. Aukštuolis.

Dirva nuoširdžiai dėkoja 
komisijai už atsiųstą para
mą.

FLORIDA

Iš LB VEIKLOS
LB Auksinio Kranto Apy

linkė savo visuotinam narių 
susirinkime, kuris, po ben
drų priešpiečių, Įvyko kovo 
25 d. Sea Garden restorano 
patalpose, dalyvaujant be
veik visiems Apylinkės na
riam ir nemažam skaičiui 
vasarojančių svečių, išrinko 
į valdybą 4 naujus narius 
vietoj tų, kurių kadencija 
baigėsi po 2 metų.

Tam pačiam susirinkime 
buvo renkamos aukos Pa
saulio Lietuvių jaunimo 
kongresui Europoje. Visi 
dosniai aukojo ir buvo su
rinkta 385 doleriai.

Pirmame naujos valdybos 
posėdyje kovo 29 d. bu

vo pasiskirstyta pareigomis 
sekančiai: P. Urbutis pir
mininkas, N. Žutautienė ir 
V. Balčiūnas vicepirminin
kai, P. Bielskus sekretorius, 
E. Zubrickienė iždininkė, 
narės: Karia Liutermozaitė 
jaunimo reikalams, O. Ru- 
daitienė parengimams ir B. 
Sidzikauskienė informaci
jai.

Balsavimas i 9-tą LB Ta
rybą bus gegužės 6 d. nuo 
12 iki 3 vai. p. p. Sea Gar
den restorano viršutinėj sa
lėj, 615 No. Ocean Blvd., 
(A1A) Pompano Beach. 
Tuo pačiu laiku valdyba ten 
pat ruošia Motinos dienos 
minėjimą. Norintieji daly
vauti ir minėjime bei prieš
piečiuose prašomi užsiregis
truoti iki gegužės 2 d. pas 
P. UrbutĮ — 941-3786, E. 
Zubrickienę — 973-0222 ar
ba O. Rudaitienę — 943- 
9735.

LB nariai gyveną Miami 
ar apylinkėse balsuoja irgi 
aukščiau nurodytu adresu 
arba gali balsuoti paštu LB 
Krašto valdybos paskelbtų 
taisyklių tvarka. Apylinkės 
rinkiminės komisijos adre
sas: Elena Balčiūnas, 1481 
So. Ocean Blvd., Apt. 202, 
Pompano Beach, Fla. 33062. 
Floridos lietuviai išstatė 4 
kandidatus, balsuojama už
2. (bvs)

PHILADELPHIA
MADŲ PARODA

Philadelphijoje gegužės 6 
d. Įvyks Vinco Krėvės lit. 
mokyklos tėvų komiteto 
rengiama madų paroda. Pa
rodos metu bus mokyklos 
metinės loterijos dovanų 
padalinimas. Tarp loterijos 
dovanų yra R. Viesulo gra
fika, P. Vaškio keramika, 
I. Nenortienės emalis, gin
tarinis papuošalas ir kitos 
dovanos. Loterijos bilietus 
platina tėvų komitetas ir 
visi mokiniai. Madų parodos 
vieta — Lietuvių Namai, o 
laikas — 3 vai. p. p.

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED NURSES

To work and live in a Congenial 
Community with Supervisory experi- 
ence. For 3-1) — 11-7 Shift. Good 
starting salary and liberal personnel 

policies. Apply call or write
CLINCH MEMORIAL 

HOSPITAL
815 CARSWELL ST. 

HOMERVILLE, G A. 31634 
912-487-5331

(12-25)

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP 

to live and work in a Congenial 
Community 

REGISTERED NURSES 
with supervisory expenence 

FOR 3-11 — 11-7 SHIFT
ALSO NEEDED

DIRECTOR OF NURS1NG
B. S. Degree preferably, with experi- 
ence. Good starting salary with liberal 
personnel policies.. Apply ęali or write

BROOKS COUNTY HOSPITAL 
QUITMAN, GA. 31643 

912-263-4171
(12-25)

WANTED JOURNEYMEN 
or 1ST CLASS SKILLED 

MACHINISTS
BRIDGEPORT OPERATORS

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

PEAK INDUSTRIES, INC. 
5320 OAKMAN BLVD. 

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

313-846-8666
(14-20)-



1979 m. balandžio 26 d. DIRVA Nr. 17 — 11

Australijos padangėje
Antanas Laukaitis

VIEŠNIA Iš ŠIAURĖS
Melbourno Lietuviu Na

muose yra speciali garbės 
lenta, kurioje randasi nuo
traukos ir pavardės lietuvių 
svečių menininkų ir kultū
rininkų, viešėjusių Austra
lijoje ir davusių savo kon
certus bei kitus pasirody
mus Australijos ir šiuo at
veju, Melbourno lietuviams. 
Šalia čia buvusių svečių iš 
Amerikos Baro, Stankaity- 
tės,’ Brazdžionio, „Gvvata- 
ro„ ir „Grandinėlės”, mes 
matome ir svečius iš Lietu
vos: Kaniavą, Ambrozaity- 
tę, Noreiką ir neseniai Lie
tuvą palikusį Daunorą. Pa
skutinė į šių menininkų tar
pą įsijungė Vilniaus Filhar
monijos solistė Nijolė Ščiu
kaitė.

Nijolė Ščiukaitė, kaip 
lengvosios muzikos daini
ninkė yra plačiai žinoma ne 
tik Lietuvoje, bet ir už jos 
ribų, vakarų pasaulyje. 
Australijoje ji buvo virš 
trijų mėnesių, savo koncer
tus, net po du kartus, duo
dama didžiosiose lietuvių 
kolonijose. Ir visur, kur tik 
jinai dainavo, pasisekimas 
buvo nepaprastas ir salėse 
tiesiog nebuvo galima rasti 
vietos. Jos švelnus ir nuo
taikingai labai patrauklus 
balsas, išpildęs ne tik leng
vosios muzikos, bet ir Ba
cho, Offenbacho ir kt. kom
pozitorių kūrinius, buvo 
pilnai profesionalus ir klau
sytojus taip pagaunantis, 
jog žmonės, per visus jos 
koncertus, jai plojo ir kėlė 
didžiules pasigėrėjimo ova
cijas. Ne tik savo puikiu iš
pildymu, ne tik savo gražia 
išvaizda, bet ir pačiomis 
dainomis Nijolė pagavo aus
traliečių širdis. Dainų žo
džiai buvo persunkti lietu
viškosios gamtos grožiu, tė
vynės meile, Nemuno klo
niais ir visa kita kas paro
do kokia Lietuva yra graži 
ir kokia ji yra lietuviams 
brangi. Puiki daina ir tie 
jausmingi žodžiai pravirk
dė ne vieną Australijos lie

Laima Barkutė Australijoj baigė Sydnėjaus universitetą ir 
1979 m. kovo 17 d. gavo diplomą. Ji dabar dirba savo profesijoj 
kaip vaistininkė. Nuotraukoje Laima kartu su savo tėvais ir 
seserimi. Iš kairės med. dr. Valė Barkienė, Laima, agr. Balys 
Barkus ir stud. Rita.

tuvį, dažnai matant ir pačią 
Nijolę ašarotomis akimis

Paklausta kaip jai patiko 
Australijos lietuviai, ji man 
atsakė:

— Nuo pat pirmųjų at- 
skridimo minučių, patekau 
į lietuvių tarpą su gėlėmis 
ir šampanu, kaip pradžioje, 
taip ir dabar, atrodė, kad aš 
esu sava tarp savų. Tokia 
tikra, nuoširdi meilė visur. 
Visi Australijos lietuviai 
tokie jautrūs, tokie malo
nūs, tokie nuoširdūs ir man 
žodžių trūksta visa tai pil
nai išreikšti. Lietuviai visur 
ir visada yra lietuviai. Šir
dys atviros savam žmogui, 
savai tėvynei ir aš iš čia 
išsivešiu pačius gražiausius 
Įspūdžius. Tikėkit manim, 
man buvo taip miela su ju
mis visais taip nuoširdžiai 
bendraut ir pas jus man bu
vo karšta ne tik nuo jūsų 
vasaros oro, bet ir nuo jūsų 
karštų širdžių.

MIELI SVEČIAI
Nesenai Australiją aplan

kė Putnamo, Amerikoje, se
selių viršininkė seselė Mar
garita Bareikaitė, kuri lan
kėsi visose didesnėse lietu
vių kolonijose, "turėjo pasi
kalbėjimus ir pasimatymus 
su platesne mūsų bendruo
mene, darydama ir savo 
pranešimus. Labai maloni ir 
nuoširdi seselė Margarita 
plačiau papasakojo apie sa
vo darbus, vienuolyną, ku
ris labai skiriasi nuo visų 
kitų vienuolynų ir yra dau
giau pasaulietiškas ir apie 
savo darbus su lietuviais, 
visur pabrėždama savo lie
tuvybę ir meilę savam kraš
tui.

Aplankyti savo dėdę, iš 
Chicagos buvo atvykęs kun. 
Jurgis šarauskas. šalia savo 
darbo amerikiečių parapijo
je, kun. J. šarauskas dar 
dėsto psichologiją universi
tete ir lektoriau ja kunigų 
seminarijoje. Nors būda
mas dar jaunas, 35-rių me
tų ir labai užimtas savo 
darbe, jis ypatingai domisi

Sol. Nijolė Ščiukaitė

ir lietuviškaisiais reikalais. 
Sydnėjuje ir Melbourne jis 
susitiko su daugeliu lietu
vių, padarė pranešimus 
ateitininkams ir, būdamas 
čia, daugiausiai dėmesio 
kreipė į jaunimą, su jais ar
timai susipažindamas.

NAUJAS PASTATYMAS
Sydnėjaus „Atžalos” te

atras, po paskutinio sėkmin
go A. Kairio „Popiečio diag
nozės” pastatymo Lietuvių 
Dienų metu, šiuo metu ak
tyviai dirba ir rengia, taip 
pat A. Kairio komediją „Si
dabrinė diena”, kurią reži
suoja Julius Dambrauskas. 
Pirmasis pasirodymas nu
matomas rugsėjo mėn. 2 
dieną Lietuvių Klube.

Sydnėjuje apie savaitę 
laiko viešėjo Los Angeles 
teatro dailininkas ir artis
tas Algis žaliūnas, kuris 
buvo atvykęs aplankyti sa
vo nesenai ištekėjusios duk
ros Lauros Gulbinienės. Ta 
pačia proga jis apžiūrėjo ir 
Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
salę ir sceną, kurioje, šių 
metų pabaigoje, pasirodys 
Los Angeles lietuvių teat
ras, kuris su keliais savo 
veikalais aplankys Austra
lijos lietuvius, šiam teatrui 
vadovauja buvusi australie
tė Dalila Mackialienė.

PRAŠYMAS BREŽNEVUI
Australijos sostinės lie

tuviai, minėdami Vasario 
16-ją, išnešė rezoliuciją ir 
nutarė kreiptis į L. Brežne
vą, prašydami, kad iš kalė
jimo būtų paleisti V. Pet
kus, B. Gajauskas ir N. Sa- 
dūnaitė. Paminėdami SSSR 
konstituciją ir Helsinkio 
konferencijos susitarimus, 
jie savo prašymą užbaigė 
šiais žodžiais: „Viso pasau
lio žmonių dėmesys atkreip
tas į jus ir tikisi, kad jūs 
būsite ištikimas Helsinkio 

konferencijos ir SSSR kon
stitucijos dvasiai.” Pasira
šė Canberros Lietuvių Ben
druomenė.

28-RIUS METUS URVE
Sydnėjaus ir kitoje aus

tralų didžiojoje spaudoje 
buvo įdėta nuotraukos pir
muosiuose puslapiuose, ap
rašant, kaip lietuviai Geno
vaitė ir Steponas Nekrošius 
išgyveno viename miškingo 
Sydnėjaus priemiesčio urve 
28-rius metus. Dabar, mirus 
jo žmonai Genovaitei, turė
jusiai 68-rius metus, jos vy

MULTIPLE DRILL HEAD ASSEMBLERS 
BORING MILL OPERATORS 

GEAR SHAPERS 
JIG BORE OPERATORS 

RADIAL DRILL OPERATORS
Excellent pay rate. Excellenl 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. COMPUNY
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 we)dments, Diamond 
Manufacturing Company is filling important needs in specialized marine 
eąuipment area?. We’re in Savannah, Georgia, the hub of the South’s 
11 city ”Coastal Empire”. We’re in a good location 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:

• STEEL FABRICATORS • AVELDERS

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.

• SHIP FITTER • INSIDE & OUTSIDE MACHINISTS

ras atėjo į Salvation Army 
būstinę, pranešdamas apie 
jos mirtį urve. Jie jo žmoną 
palaidojo ir jį priėmė savo 
globom Kaip australiškoji 
spauda rašo, Lietuvoje jis 
buvęs žymus partizanų va
das ir sovietų saugumas jį 
buvo suėmęs 1944 metais, 
bet iš jų pabėgo ir 1948 me
tais atvyko į Australiją, kur 
Sydnėjuje KGB agentai jį 
smarkiai sumušė ir nuo 
1950 metų jie gyveno ir 
slapstėse urve.

Ar šis australiškasis pra
nešimas yra pilnai teisin
gas, sunku patikrinti, tačiau 
Sydnėjaus Lietuvių Soc. 
Moterų D-jos pirm. O. Bau- 
žienė dar 1968 m. gavo pra
nešimą iš Salvation Army, 
kad jie turi žinių, jog du 
lietuviai yra apsigyvenę olo
se. Vienas jų pareigūnų ją 
ir nuvedė pas juos. Jie gy
veno gražioje vietoje, miš
ke prie tilto, gražiai savo 
olą apsitvarkę. Velionė Ge
novaitė, pasirodo, buvo kul
tūringa moteris, kadaise 
dirbusi UNRRA. Vyras ne
kalbėjo lietuviškai. Jie buvo 
įsitikinę, kad komunistai 
juos persekioja ir jie net su 
lietuviais nenorėjo susitik
ti. Vienu laiku Salvation Ar
my juos jau buvo ištraukę 
iš tos uolos, tačiau, kažko 
nusigandę, jie ir vėl atgal į 
ją grįžo ir tik po 10-ties me
tų vėl pasirodė, žmonai mi
rus. Steponas Petrošius yra 
gimęs Vilniuje ir dabar pra
šėsi suvedamas su lenkais, 
kurie, kartu su Salvation 
Army, dabar juo rūpinasi.
G. Petrošienės laidotuvėse 
dalyvavo ir Moterų Sekcijos 
atstovės jos karstą puošda- 
mos lietuviška trispalve 
perjuostomis gėlėmis.



Nr. 17 — 12 DIRVA 1979 m. balandžio 26 d.

NEW YORK
WOODHAVENE 

BALSAVIMAMS JAU 
PASIRUOŠTA.

Bene svarbiausias ir, sakytu
me, gajausias Lietuvių Bend
ruomenės pažinimo veiksnys yra 
LB rinkimai, vykdomi kas treji 
metai visoje Amerikoje tuo pačiu

laiku. Šiemet renkame jau 9-tąją 
LB tarybą nuo Bendruomenės su- 
siorganizavimo pradžios.

Per kiekvienus naujus rinki
mus vis aiškiau atsiskleidžia LB 
paskirtis ir jos apimtis. Jei dar vie
nas —kitas ir suabejoja LB visuo
tinumu, tai visi gali pastebėti, 
kad ji pasiryžusi sujungti vis ąlie- 
tuviškąją išeiviją į bendrą lietu
vių šeimą. Ir to siekia vadovau

NL SHAFFER
WILL BE CONDUCTING LOCAL INTERVIEWS

MARCH 4 & 5TH

NL Shaffer, a major manufacturer of capital eųuipment 
used in the Petioleum Industry has the following excel- 
lent opportunities in the Beaumont, Texas plant. The posi- 
tions will be for 2nd shift.

NC PROGRAMMERS
A minimum of 3 years experience in manual or computer 
assisted programming of milling and turning eąuipment.

NC MACHINISTS
A minimum of 4 years experienee on large vertical bor- 
ing mills and/or turret lathes. Rate to $8.48 an hour.

MACHINISTS
A minimum of 4 years experience on numerically con- 
trolled VLT’s, turning centers and milling centers. Rate 
to $8.48 an hour.

OPERATORS
A minimum 3 years experience on large turret lathes and 
radial drills. Rate to $8.05 an hour.

MAINTENANCE MECHANIC
A minimum of 5 years experience in maintenance of large 
vertical boring mills & turret lathes, etc. NC Machine tool 
exposure helpful. Rate to $8.48 an.hour.

NL Shaffer is an employee oriented company with excel- 
lent benefits and with excellent work environment in its 
new air-conditioned machine shop. We are located in 
Beaumont, Texas in the East Texas ”Golden Triangle” 
and convenient to beaches, lakęs and forest areas. In 
addition to our excellent vvages and company benefits, 
relocation benefits are provided plūs extensive scheduled 
overtime.

Our representatives Mr. H. MORTON and Mr. H. L. 
HALL will be interviewing Sunday, March 5th, from 9 a. 
m. to 6 p. m. and Monday, March 5th from 9 a. m. to 4 p. m.

PLEASE CALL ON THE ABOVE DAYS & TIMES
FOR 1NTERVIEW APPOINTMENT

RAMADA INN NORTH 
DAYTON, OHIO 
(513) 890-9504

lf out of the Dayton area. please call COLLECT.

If it is inconvenient to see us while we are in the Dayton 
area vvrite or call:

NL Shaffer

•(713) 833-3351
P. O. B0X 4008 

BEAUMONT, TEXAS 77704

An Equal Opportunity Employer M/F
(10-1!)

damasi demokratiniais principais, 
todėl kiekvienas lietuvis yra 
LB narys ir nuo 18 metų am
žiaus turi teisę rinkti ar būti ren
kamas į LB tarybą.

Į 9-tąją LB tarybą renkame 
(visoj Amerikoj) 60 atstovų. New 
Yorke turime teisę balsuoti tik už 
6 kandidadtus, bet tai nereiškia, 
kad tik 6 atstovus tegalime išsi
rinkti. Išrinktųjų skaičius priklau
so nuo balsuotojų skaičiaus, pvz., 
jei vijoje Amerikoje balsuotų 
9600, tai kiekvienam atstovui tek
tų po (9600:60) 160 balsų ir jei 
New Yorke balsuotų, sakykim, 
1280, tai mūsų apygarda gautų 
(1280:160) 8 atstovus-

Vien Woodhaveno apylinkėj 
gyvena per 1000 turinčių teisę 
balsuoti, bereikia tik tautinio en
tuziazmo, ir mes galime pirmau
ti visoje Lietuvių Bendruomenė
je.

Woodhaveno apylinkės rinki
mų būstinė yra Vito Gerulaičio 
įstaiga, 94 — 10 Jamaica Avė., 
Woodhaven, N. Y. 11421.

Balsavimai: geužės 5 d., šešt. 
J vai. ryt,o iki 8 vai. vak., gegužės 
6 d., sekm., 12 vai. dienos iki 5 
vai. vak.; gegužės 12 d., šešt. 10 
vai. ryto iki 6 vai. vak., gegužės 
13 d-, sekm., 12val. d. iki 6 vai. 
vak.

Taip pat atskiros balsavimų 
urnos veiks gegužės 6 d. Kultū
ros Židiny —madų parodos me
tu ir Apreiškimo parap. salėje — 
Motinos Dienos min. laiku-

LB New York,o apygarda turi 
išstačiusi 19 šaunių tarybos kan
didatų, besireiškiančių įvairio-

se lietuviško darbo srityse. Pasi
rinkimas puikiausias. Turime ir 
šaunią Woodhaveno apylinkės 
rinkimų komisiją, pasiryžusią vi
siems maloniai pagelbėti.

Kurie numatote negalėsią at
vykti j balsavimo būstines, pa
skambinkite bet kuriam Rinkimų 
komisijos nariui, ir mes tuoj pa
siųsime jums balsavimo medžia
gą su visais paaiškinimais, jums 
bereikės tik pažymėti pasirinktus 
ne daugiau kaip 6 kandidatus, 
Įdėti kortelę į balsavimo voką, jį 
užklijuoti ir didesniajame voke su 
savo adresu bei parašu grąžinti

R. Komisijai paštu ar asmeniš
kai Įteikti bet kuriam iš mūsų.

Rinkimų komisijos adresas:
JAV LB IX tarybos rinkimų

Woodhaveno apylinkės komisija, 
97-08 88 Avė. Woodhaven, N. Y. 
11421.

A. Balsys p-kas, tel, 874 - 4538; 
P. Ažuolienė —sekr. 296 - 1205, 
nariai: V. Seibytė 235 — 0232; S- 
Skobeikienė 658 —3135. V. Šilei
kienė 441 — 5485; A. Reivytie- 
nė 494 — 4368; K. Norvilą 827 — 
2629; P Pocius 844—9563.

Aloyzas Balsys
Komisijos p-kas

LANKYKITE LIETUVĄ 1979 METAIS

SPECIALI 15 DIENŲ KELIONĖ, ĮSKAITANT RO- 
MĄ. Vilniuje 5 naktys, Maskvoje 2 naktys, Romoje 

6 naktys.
LIEPOS 14-18 RUGPIŪČIO 15-29

1 savaitės kelionė asmeniui nuo $795.00
2 savaičių kelionė asmeniui nuo $1189.00

2 savaičių kelionė įskaitant Vokietiją asm, nuo $1399.00

VISOS KAINOS IŠ NEW YORKO. NUO BALANDŽIO 
IKI GRUODŽIO, PAGRINDAN IMANT KAMBARIUS 

DVIEM ASMENIM.

EUROPA TRAVEL SERVICE, INC.
911 EAST 185th STREET 

CLEVELAND. OHIO 44119 
(216) 692-1700

INDUSTRIAL 
ELECTRICIAN

Top wages for individual whose func- 
tion vvould be troubleshoot automat- 
ed equipment. Mušt be able lo 
troubleshoot electrical. pneumatic. 
and hydraulic systems with the ūse 
of schematics. Prefer high school 
graduate with 5 years Industrial 
Electrical experience.

ALSO 

MAINTENANCE 
GENERAL 
FOREMAN

. . . while you keep t.hings running 
smoothly at Newnani Foundry. We're 
looking for an aggressive decisiou- 
maker who can supervise the totai 
maintenance operations of the 3rd 
shift. This individual mušt be able 
to make necessary repairs on all 
foundry, coreroom and finishing room 
equipment on a routine and preven- 
tive maintenance basis. Your duties 
will also include assisting in the 
training of hourly employees, and 
handling first level personnel and 
labor matters.
The pualified candiaate should have 
2 years post high school, technical 
or college training, as veli as strong 
pneumatic, electricial, and hydraulic 
skills, preferably with foundry appli- 
catiori.
Newnam Foundry provides excellent 
company paid benefits including a 
stock plan. For immediate considera- 
tion send resume vdth complete 
salary history to:

John D. Hursh

NEWNAM FOUNDRY
200 W. Ohio 

Kendallville, Indiana 46755
An Ecual Opportunity Employer M f F

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. 
sketches and verbai instructions. 
Work in wood, metai, plastie and 
Urethane. Know!edge of operation of 
shop machinery necessary lo 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 appointment.

BLACKBIRD TOOL CO.
1320 ST. CLAIR HWY„ 

ST. CLAIR, MICH. 
313-329-7550

(16-20)

0WNER OPERATOR
Wanted for permanent leasing. Late 
model tandem tractor with sleeper. 
Mušt pass tractor requirements. Be 
25 years or older with at least 18 
months provable road experience. No 
competition from company tractors. 
Call BROWN TRANSPORT CORP., 
Container Division, Norfolk, Va. Toli 
Free 1-800-446-8384. (17-26)

' JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR u 
E PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS Į 3

B LATVIAN ROOFING |
jr Cleveland telef. (216) 521-2182 |
t St. Petersburg, Fla. tel. (813) 866-3263 j
H DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI. į 

f Dengiame stogus apartamentams, Įmonėms, krautuvėms. ] 
f Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius. Į 
jį MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio į

BORING MILL OPERATORS 
HORIZONTAL & VERTICAL

WITH MILLING EXPERIENCE HELPFUL

Mušt have journeyman’s card, or 8 years experience. APPLY

z#
COMPAMV

12141 Charlevoix Detroit, Michigan 48215
An Equal Opportunity Employer nr/f

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845SOUTH 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
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Wanted Journeymen
OR 

lst Class Skilled
MOLD MAKERS 

HORIZONTAL BORING 
MILL OPERATORS 
MOLD LEADERS 

RADIAL DRILL PRESS 
OPERATORS

DAY AND N1CHT SH1FTS. 
TOP WAGES AND BENEFITS. 

FORMA 1'1 V E MOLI) 
6580 Cotter 

Sterling Heights, Mich. 18078 
313-588-8170

(15-21)

ENGINEER STATIONARY
orsjanization has an lmniediate 

opening for a stationary engineer with 
a 3rd class steam an d a 2nd class 
refrigeration license froni the City of 
Detroit. This posilion offers a quali- 
fied candidate the opporl unity for 
advancemenl. We offer a competitive 
wage rate and a comprehensive, fui- 
ly paid fringe benefit program. In- 
terested applicants contact Ms. 
PATR1CE NOVAK,

313-869-3600, Ext. 545.
METROPOLITAN HOSPITAL 

1800 Tuxedo
Detroit, Mich. 48206

F.qual Opportunitv Employer 
(15-21)

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

EMPIRE DIE CASTING
19800 Milės Avė.

Cleveland, Ohio 44128
An Equal Opportunity E.iiiployer

(13-22)

WANTED EXPERIENCED
TURRET LATHE — SĖT 

UP MEN
TOOL MAKERS

Mušt be able to sėt up work fron> 
blue prints & close tolerance. High 
hourly rate, overtime & fringe 
benefits.
FLUID LINE PRODUCTS INC.
38377 W1LLOUGHBY. OHIO 44094 

216-946-9470
(12-16)

TOOL & DIE 
MAKERS

UN1STRUT CORPORATION HAS 
OPEN1NGS FOR TOOL & DIE 
MAKERS ON THE AFTERNOON & 
MIDN1GHT SHIFT. ADD1T1ONAL IN- 
FORMAT1ON ON THESE OPE.NINGS 
CAN BE OBTA1NED BY CALLING 
313-721-4040, EXT. 346 (New RATES 
HAVE RECEN1LY BEEN ESTAB- 
LISHED DUE TO CONTRACT NEGO- 
T1AT1ONS).

An Equal Opportur.ity Employer 
(14-18)

INSPECTOR 
MACHINE SHOP

$7.74 to $8.09
Position requires the ability to rnake 
complex surface plate inspections, in- 
dividual mušt be able te read blue- 
prints and ūse all types of measuring 
equipment. Liberal fringe benefit 
package and shift differential. Month- 
ly cost of living. Applicants should 
apply.

EMPLOYEE RELAT1ONS OTFICE
VAN DORN PLAST1C

MACHINERY CO.
11792 ALAMEDA DR. 

STRONGSVILLE, OHIO 44136 
216-238-8960, Ext. 236

Equal Opportunity Employer M /F 
(16-18*

1MMEDIATE OPEN1NGS
MACHINISTS EXPERIENCED 

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE SĖT UP MEN

Experience on eonomaties, Nevv 
Britian, or Acme Gridley. 

ALSO
GRINDER H AND

Specialized grinding of form tools, 
and related eutting tools. Mušt be 
capable of working to close tolerance. 
Excellcnt wages & fringe benefits.

Overtime available.
WHARRAM 

MANUFACTURING CO. 
4301 WESTERN R D. 
FLINT, MICH. 48506 

313-743-5202
(13-22)

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

BEVERLY SHORES
BEVERLY SHORES 

MINIMA BALFO 
SUKAKTIS

Gražioje Beverly Shores, 
Indiana lietuviu kolonijoje 
artimo meilės dvasia vieš
patauja nuo pirmųjų dienų, 
kai čia pradėjo kurtis lie
tuviškoji kolonija, kai ku
riantis Ball’ui čia buvo 
įsteigtas ir Balfo skyrius. 
Širdies meilė ir darbo ran
kos susijungė, kad padėti 
tiems, kur vargas bujoja, 
vargas lapoja.

Sunku būtų išvardinti pa
vardes, kurie ėjo artimo 
meilės keliu, suskaičiuoti 
darbo valandas praleistas, 
kad vargstančiajam padėti, 
sudėti surinktus pinigus bei 
kitas gėrybes.

Beverly Shores Balfo sky
riaus ilgametė pirmininkė 
buvo Ona Pulkauninkienė. 
Pradėjusi dirbti šalpos dar
bą nuo Petrapilio studenta
vimo dienų, nuo jaunystės 
metų, ji šiam kilniam dar
bui pašventė savo gyveni
mo gražiausias dienas. Dir
bo, vadovavo, kai kiti padė
jo, dirbo viena ir tada, kai 
kitų rankos pavargo. Ji gar
bingai nešė Balfo vėliavą 
per ilgus metus iki dabar, 
švenčiant Balfui 35 metų 
veiklos sukaktį.

Kai Beverly Shores Lie
tuvių Klubas įsteigė Savi
šalpos ratelį, ji jam vado
vavo ir šimtai siuntinių pa
siekė tuos, kam jie buvo 
reikalingi, šis Savišalpos 
ratelis atliko labai didelį, 
gražų, kilnų darbą. Jo ren
giami metiniai pietūs liko 
graži tradicija užbaigti me
tų šalpos darbus, šis kukliu 
vardu pasivadinęs ratelis 
susilaukė labai didelio skai
čiaus talkininkų, nuoširdžių 
šalpos darbininkų. Tai Irena 
ir inž. Leonas Nekai, Teresė 
ir Jonas Mildažiai, Danguo
lė ir inž. Eugenijus Bartkai, 
Meilutė ir inž. Petras Ru-

WANTED AT ONCE
CUTTER

X good opportunity for Journeyman 
eloth eutter experienced in ūse of 
eleetrie knife. Piecevvork. Day shift. 
Benefits include medical and dental 
insurance and free parking

RICHMAN
1600 EAST 55TH STREET
CLEVELAND, OHIO 44103 

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

(16-18, 

liai, Aldona ir inž. Visvaldas 
Masiuliai, Dana ir inž. Juo
zas Noreikos ir daug, daug 
kitų. Vieni organizavo, va
dovavo, kiti padėjo.

Reikia džiaugtis, kad at
gaivintam Balfo skyriui, 
kuriam pirmininkauja mo
kytojas Jonas Kavaliūnas 
(vicepirmininku yra Ona 
Pulkauninkienė ir iždininku 
mokyt. Stasys Rudys), nuo
širdžiai talkina visi tie, ku
rie anksčiau dirbo Savišal
pos ratelyje. Balfo skyriaus 
nariais yra Julius Pakalka, 
paaukojęs Balfui 1000 dole
rių, East Chicagos Balfo 
buvęs ilgametis skyriaus 
pirmininkas Jonas Rimkū- 
nas ir buvęs ilgametis iždi
ninkas, nuoširdžiai visados 
rėmęs Balfą, Steponas Kar
velis.

Beverly Shores Balfo sky
rius iškilmingą Balfo 35 me
tų sukaktį minės balandžio 
29 d, 3:30 vai. po pietų 
Stankūnų restorane. Jame 
dalyvaus Balfo pirmininkė 
Marija Rudienė, inž. Anta
nas Rudis, nesenai iš Lietu
vos atvykusios Juodvalkiu 
ir Vaičekauskų šeimos ir 
balfininkai iš kitų artimų 
vietovių. Vyt. Kas.

E. JONUŠIENĖS 
STIPENDIJA 

LITUANISTIKAI 
STUDIJUOTI

Muziko Broniaus Jonušo 
našlė Emilija Jonušienė sa
vo mirusiam vyrui prisi
minti įsteigė kasmetinę sti
pendiją tūkstančio dolerių 
sumoje.

Stipendija duodama pir
moj eilėj neturtingam jau- 
nuoliui-jaunuolei, norinčiam 
— šalia tiesioginių studi
jų — rasti galimybę studi
juoti ir lituanistiką. Iš kan
didatų pageidaujama, kad 
jis ar ji būtų aktyvūs lietu
viškųjų jaunimo organiza
cijų nariai ir aktyviai savo 
veikla pasireikštų lietuviš
koj dirvoj.

Kandidatus stipendijai su 
savo rekomendacijomis gali 
siūlyti kiekviena lietuviško- ,

Dalis IV PLJK atstovų iš Vokietijos su studijinės komisijos pirmininku Vincu Bartuse
vičium. Iš kairės: Edvardas Grigušis, Jūratė Barasaitė, Jurgėnas Margis, Birutė Šyvokaitė, 
Vincas Bartusevičius, Marytė Šmitienė, Algis Stankus-Saulaitis, Romas Kynas ir Romas Ši
leris. A. Stankaus Saulaičio nuotr.

Jaunimo premijos mecenatė Emilija Jonušienė.

ji jaunimo organizacija iš 
bet kurio kontinento, įvai
rūs sambūriai ar kiti vie
netai. Siūlymų terminas — 
iki birželio 15.

Kam stipendija turėtų 
būti paskirta, nutars spe
ciali teisėjų komisija.

Siūlymus siųsti adresu:
Mrs. Emilija Jonušienė 
4006 So. 26th Street 
Omaha, Neb. 68107

JAUNIMO KONGRESO 
BŪSTINĖ

Daugeliui turistų tikriau
sia bus įdomu žinoti, kur 
Kongreso būstinė — Vasa
rio 16 gimnazija tiksliai 
yra, kad galėtų jos aplan
kymą planuoti. Vasario 16 
gimnazija yra Huettenfeld 
kaimelyje — 60 km. nuo 
Frankfurto, 30 km. nuo Hei
delbergo, 20 km. nuo Mann- 
heimo ir 30 km. nuo Darm- 
stadto. Artimiausia trauki
nių stotis, iš kurios Huet- 
tenfeldą galima pasiekti au
tobusu yra Weinheim. Au
tobusu važiuoti link Worms 

arba Lampertheim ir Huet- 
tenfeldą, nes ten yra gim
nazija. (Lampertheim yra 
tik pašto adresas ir pats 
Lampertheim yra 10 km. 
nuo gimnazijos).

Apsisto j usie j i gimnazi j o j 
galės aplankyti aplinkinius 
miestus, ypatingai pagarsė
jusį Heidelbergą, Worsmą, 
Weinheimą ir kt. Kelis kilo
metrus nuo gimnazijos pra
sideda Odenwaldo kalneliai, 
kuriuose yra gražių senų 
miestelių ir pilių.

Norintieji gimnazijoj ap
sistoti ilgesniam laikui, pra
šomi iš anksto apie tai pra
nešti kongreso būstinei, kad 
būtų galima rezervuoti vie
tą. Būstinės adresas: IV 
PLJK, Romuva Litauisches 
Gymnasium, 6840 Lampert
heim 4, West Germany.

• 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.
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Susitikime su šen. John Glenn š. m. balandžio 20 d. Cleve
lande, dr. Danguolė Tamulionytė įteikė pintinėlę su lietuviškais 
margučiais. Iš kairės: dr. D. Tamulionytė, Mrs. Annie Glenn ir 
šen. John Glenn. Pauliaus Nasvyčio nuotr.

SU ŠEN. JOHN GLENN...

• Ateities Klubas dėkoja 
prof. Aldonai Augustinavi- 
čienei už jautriai pristatyta 
Putino Mykolaičio romaną 
"Sukilėliai" kovo mėnesio 
vakaronėje. Taip pat dėko
ja Vytui Klioriui už supa
žindinimą su kompiuteriais. 
Prelegentas vykusiai nau
dojo pačią moderniškiausią 
metodiką pristatymui, sun
kiai eiliniam žmogui su
prantamos aparatūros, ba
landžio vakaronėje.

Gegužės mėn. 3 d. 7:30 
vai. vak. DMNP mažoje sa
lėje 18022 Neff Rd., Jonas 
Nasvytis, naujosios radijo 
valandėlės "Lietuviu Bal
sas” organizatorius, kalbės 
"Lietuvis ir jo Įtaką Ame
rikos politikai”.

Visi maloniai laukiami.

(Atkelta iš 1 psl.)
Liečiant santykius su sovie

tais Glenn teigia, kad reikia 
kalbėti, tartis, argumentuoti, 
diskutuoti su jais, mėginti su
mažinti įtampą. Ir palaips
niui sumažinti skirtumus taip, 
kad ilgainiui ir laisvė atitektų 
Estijai, Latvijai, Lietuvai, 
Vengrijai ir kitiems sovietų or- 
bito kraštams.

Šen. Glenn taip pat priėmė 
memorandumą ir duomenis iš 
dr. V. Stankaus, liečiančius 
nuoskriaudas lietuvių tautai 
Holocaust laikotarpyje. Sena
torius prižadėjo įteikti duome
nis prezidentui Carteriui, kad 
į Holocaust paminklo sąrašą 
būtų įtraukti ir lietuviai kan
kiniai. Senatorius pavedė sa
vo egzekutyviniam asistentui 
Bob White įteikti gautų duo
menų kopiją Prezidento suda
rytai Holocaust komisijai, kuri 
š.m. balandžio 24 d. susiren
ka posėdžiui Washingtone.

Šen. Glenn įstaigos Cleve
lande vedėjas Pat Bluso ir jo 
žmona Laverne gražiai priė
mė pokalbio dalyvius. Nuotai - 
ka buvo smagi ir draugiška, 
veik šeimyniška, ypatingai 
paslaugios ir malonios ponios 
Annie Glenn dėka. Ji, kaip ir

senatorius, šiltai prisiminė 
viešnagę lietuvių tarpe per Va
sario 16-tąją. Lietuviams tai 
buvo vėl maloni proga paben
drauti su mums draugišku se
natoriumi ir jo žmona.

• Vacys Kavaliūnas š. m. 
gegužės 10 d. 7:30 vai. vak. 
LB vakaronėje DMNP pa
rapijos mažoje salėje kalbės 
tema: "Svajonė ir tikrovė 
K. Barėno novelėse”.

• Dail. Alfonsas Krivic
kas, mokytojaująs Vasario 
16 gimnazijoje Vokietijoje, 
atvykęs pas savo seserį Ge
novaitę, lankėsi Dirvoje.

• Milda ir dr. Edmundas 
Lenkauskai atšventė savo 
vedybinio gyvenimo 25 me
tų sukakti. Vaišėse dalyva
vo apie šimtas svečių.

• PLJ Kongresui remti 
Clevelande sudarytas komi
tetas, kuriam pirmininkau
ja Juozas Mikonis. Iš Cleve
lando Į kongresą vyksta šie 
jaunuoliai: Saulius čyvas, 
Nijolė Lenkauskaitė ir Kris
tina Rociūnaitė.

MACHINISTS
HORIZONTĄ L & VERTICAL

BORING MILL

SĖT UP OPERATORS

Applicanls should have job experi- 
ence preferably on tire molds. First 
and second shift openings. F.scellcnt 
fringe benefits. Applications accepted 
any day betvveen 8 &5 pn> or call 
LES HLAV1N PHONE

216-848-3773

THE JAMES C. HE1NTZ CO.
880 West Waterloo Rd.

Akron, Ohio
equal opportunity emplover

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 patirtį. (14-17)

............ i i

SIUVĖJAI
Moterų drabužių gamintojas priima 

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

Mylimam broliui
ANTANUI STANKŪNUI

iškeliavus amžinybėn, jo seserims BRONEI 
KRIŠČIUKAITIENEI, MARIJAI ADOMAI
TIENEI, ALDONAI ANDRIUŠ1ENEI, TE
RESEI STANKŪNATEI, ONAI VlLĖNIš- 
KIENEI, JULIJAI LEŠČINSKIENEI ir arti
miesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą

• 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.

E., A. ir G. Griauzdės

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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

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

Lietuvių grožio salionas 
SILVER SHEAR — Hair 
Fashion, 687 East 185 St.. 
Cleveland, Ohio 44119, tek: 
486-4240.

NATIONWIDE 
K ■ INSURANCE 

-vJe Nationwide >s on your *ide

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

Mūsų mylima motina, močiutė ir uošvė
A. t A.

ONA MATUSEVIČIENĖ, 
širdies smūgio pakirsta, staiga mirė Didįjį Šeštadieni, 
1979 m. balandžio 14 d. Marymount ligoninėje.

Po gedulingų pamaldų šv. Jurgio bažnyčioje balan
džio 17 d. palaidota Visų Sielų kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame: kun. Juozui Cekavičiui ir 
kun. Aleksandrui Goldikovskiui už maldas koplyčioje, 
pamaldas bažnyčioje ir palydėjimą į amžino poilsio vie
tą: karsto nešėjams, visiems užprašiusiems šv. Mišių, 
aukojusiems Lietuvių religinei šalpai, atsiuntusiems gė
lių, pareiškusiems mums užuojautų ir kartu buvusiems 
su mumis tose liūdesio valandose.

Didelė padėka priklauso Jakubs & Son laidotuvių 
namams už simpatingą patarnavimą.

Velionė pasiliks mūsų širdyse ir maldose ilgiems 
laikams, kaip kukli, pasiaukojanti, giliai tikinti ir visus 
mylinti Motina. Jos šios žemės kelionė buvo puikus pa
vyzdys mums visiems čia pasilikusiems.

Ilsėkis ramybėje pas Aukščiausi, kurį Tu taip nuo
širdžiai mylėjai!

ONOS (MATUSEVIČIŪTĖS)) IR 
VACIO ROCIŪNŲ ŠEIMA IR

DR. STEPONO IR DR. GIEDRĖS 
MATŲ ŠEIMA.

i

Independence, Ohio

ONAI M ATUSE VIČIENEI

mirus, jos dukrą ONĄ ir sūnų STEPONĄ

su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir drau

ge liūdime

K. ir St. Lazdiniai

ONAI MATUSEVIčIENEI

staiga mirus, jos dukrą ONĄ ROCIŪNIENĘ

ir sūnų dr. STEPONĄ MATĄ ir jų šeimas

giliai užjaučiame ir kartu liūdime

E. ir B. Steponiai

KOTRYNAI KAZLAUSKIENEI

mirus, dukterims JOANAI, ANELEI, ALEI

ir jų šeimoms reiškiame nuoširdžią užuojautą

Jonaičiai
Zimavičiūtė-Carter
Gvidai
Jakštienė

Mylimam tėvui, uošviui ir seneliui
A. A.

JUOZUI DAUTUI
Lietuvoje mirus, sūnų VLADĄ, žmoną JADZĘ ir vai
kus nuoširdžiai užjaučiame

CLEVELANDO NERINGOS TUNTO 
VYR. SKAUČIŲ ŽIDINYS



1979 m. balandžio 26 d.

ATEITININKU PAVASARIO ŠVENTĖ

CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

SUKŪRĖ LIETUVIŠKĄ 
ŠEIMĄ

Veterinarijos studentė 
Dalė Bložytė ir Algis J. 
Skrinska, M. D. balandžio 7 
d., Columbus, Ohio sukūrė 
šeimą. Jaunasis daktaras 
šiuo metu ruošiasi vaikų 
gydimo specialybei Ann Ar- 
bor, Michigane ir ši pavasa
ri rengiasi persikelti i Co
lumbus, Ohio, kur jaunoji 
Dalė Skrinskienė studijuo
ja veterinariją.

Dalės tėvai yra Lili ir dr. 
Vladas Bložė, žinomas Cle- 
velando visuomenės veikė
jas, Vilties draugijos narys, 
dosnus lietuviškų reikalų 
bei spaudos rėmėjas. Jau
nojo tėvai, Birutė ir dr. 
Juozas Skrinskai taip pat 
yra veiklūs lietuviai ir Cle- 
velande visų gerai žinomi.

Sėkmės jaunajai porai!
(rd)

• DALIA RYDELYTE ir 
LINAS VAITKUS balandžio 
21 d. susituokė DMNP para
pijos bažnyčioje.

Sutuoktuvių pokylis įvyko 
Celebrity salėje.

B

išvakarėse — šeštadienį, gegužės 5 dieną 7 vai. vak.
DIEVO MOTINOS NUOLATINĖS PAGALBOS 

PARAPIJOS SALĖJE, 18022 NEFF ROAD,

KONCERTAS-VAKARAS
PROGRAMA:

ALOYZAS BARONAS, naujo romano LAIVAI ir UOSTAI autorius, skai
tys savo beletristinę ir humoristinę kūrybą.

KRISTINA MILDA ALKAITYTĖ — SMUIKAS su pianino palyda. Jau
noji smuikininkė, baigusi Peabody Muzikos Konservatoriją, Baltimorėje, Cle- 
velande pasirodys pirmą kartą. Pianistė — estaitė REENA PAABO.

Po programos pasilinksminimas, RIMO STRIMAIČIO orkestrui grojant 
disco, tango, valsus, polkas ir kt. šokių muziką. Veiks bufetas.

Bilietų kaina: 5 dol., moksleiviams, studentams ir pensininkams — 3 dol. 
Bilietus iš anksto platina: Kazė Vaičeliūnienė — 464-9513, Roma Čepulienė — 
942-8402, Jadvyga Kliorienė— 291-3607, Juozas čyvas — 486-5970.

g» 1Rengia CLEVELANDO ATEITIES KLUBAS

PAMALDOS Už
A. A. J. JUCAITIENŲ
Pamaldos už a. a. profe

soriaus Prano Jucaičio žmo
ną Jadvygą Jucaitienę, bus 
sekmadieni, balandžio mėn. 
29 dieną, 10 vai. 30 min. šv. 
Jurgio bažnyčioje.

• Nijolė R. Shutlerly, 
dirbanti Kongreso bibliote
koje Washingtone, lydima 
St. Astrausko, lankėsi Dir
voje, užsiprenumeravo laik
raštį ir nusipirko Dirvos iš
leistų knygų.

• Albina Bakūnienė iš
rinkta Clevelando Neringos

DIRVA

ŠAULIŲ ŽINIAI

Balandžio 29 d., 4 vai. po 
pietų, Lietuvių namuose, 
Čiurlionio patalpose, Žalgi
rio šaulių kuopos valdyba, 
šaukia visuotiną narių susi
rinkimą, kurio metu Įvyks 
ir šaulių s-gos įsteigėjo VI. 
Pūtvio minėjimas.

Clevelando Šauliai ir sve
čiai, prašomi susirinkime ir 
minėjime dalyvauti.

• Kent Statė universite
tas iš Alberto Puskepalai- 
čio gavo 150 vertingų senų 
knygų Mažosios Lietuvos 
temomis, kurios bus lietu
vių kolekcijoje.

u

• Aurelija ir Antanas Ju- 
caičiai džiaugiasi sulaukę 
pirmojo sūnaus Arijas-An- 
tanas. Jo gimimu džiaugiasi 
seneliai Stasė ir Stasys Ma
čiai ir Laima ir Juozas Ju- 
caičiai.

• Medžio raižinių paroda 
įvyks gegužės 5 ir 6 d. 
Čleveland Statė universite
te (22 ir Euclid Avė.). Lais
vas įėjimas ir automobilių 
pasistatymas. Virš 100 me
džio drožinių iš Ohio išsta- 
tys savo darbus ir demons
truos techniką. Parodą glo
boja the Parma Wood Car- 
vers Guild.

Nr. 17 — 15

PARDUODAMAS
3 miegamųjų plytinis na

mas su pristatytu garažu, 
Beverly Hills rajone, 24351 
Glenbrook. Pilnas perskir
tas rūsys, užtvertas platus 
sklypas. Atidarytas apžiū
rėjimui sekmadienį nuo 1-4 
vai. po pietų. Dėl smulkes
nių informacij ų skambinti 
RITAI MATIENEI, office 
manager

TURNER REALTY 
486-2530

FOR SALE
Our Lady of Perpetual 

Help, BRICK bungalow, 3 
bedrooms, two car garage, 
Florida Room, in mint con- 
dition. Owner anxious.

CalI: FRANK JASKO,
Sales person 

289-0391 .
Launders, Ccntury-^

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)

• LB Clevelando apyl. su
sirinkime balandžio 22 d. 
buvo perrinkti keturi valdy
bos nariai. Naujos valdybos 
sąstatas yra; J. Malskis, I. 
Bublienė, S. Astrauskas, B. 
Gražulis, V, Mariūnas, Bie
liūnas ir V. Bacevičius. Jau
nimo atstovė N. Lenkaus- 
kaitė. Kandidatais liko Ake
laitis ir Mačys.

tunto vyr. skaučių židinio 
pirmininke.

• Agnės Lapinskas, seno
sios ateivių kartos lietuvė, 
Dirvos rėmėja, mirė Š. m. 
balandžio 11 d. ir palaikota 
Hillcrest kapinėse. Sūnui 
Frank Lapinskui, šeimai ir 
artimiesiems, Dirva reiškia 
nuoši rd ži ą u žu o j a utą.

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ 
NUOŠIMTĮ

UŽ SANTAUPŲc. PAŽYMĖJIMUS
įnešus $1,000
12 mėnesių 6« J / 07 įnešus $1,000

/zj 30 mėnesių

Šį šeštadienį, balandžio 28 d. 8 vai. vak. Clevelando Muzikos 
Institute, Kulas salėje, 11021 East Blvd., įvyks pianisto Antano 
Smetonos koncertas, kuriame bus išpildyti Mozarto, Paradisi, 
Beethoveno ir Čiurlionio kūriniai. Koncertą globoja Allan D. 
Forbes Foundation ir DMNP parapijos klebonas kun. G. Kijaus- 
kas, S. J. Bilieto kaina 5 dol. asmeniui. Visi lietuviai maloniai 
kviečiami atsilankyti.

Įnešus $1,000
48 mėnesiams

įnešus $1,000
72 mėnesiams

Pagal federalinės valdžios įsaką už santaupas, išimtas iš pažymė
jimo sąskaitos prieš nurodytą laiką, nemokamas nuošimtis už 90 dienų, 
o už likusį periodą ant išimtos sumos išmokamos tik reguliarus san
taupų knygutės nuošimtis (5*4%).

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Už įnašus mokame

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

du kartus metuose.
SANTAUPŲ SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI $40,000.

MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS 
PASKOLAS NAMU PIRKIMUI.

/uperior /ovinq/
AND LOAN ASSOCIATION

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East 185th Street

481-8552

FSEjC

6712 Superior Avė. 
431-2497

13515 Euclid Avė. 
681-8100

14406 Cedar Avė. 
381-4280

32800 Center Ridge Road
779-5915



DIRVA
TIKRINO DIRVOS 
ATSKAITOMYBĘ

Praeitą šeštadieni, balan
džio 21 d. Vilties draugijos 
revizijos komisija, suside
danti iš pirm. dr. J. Mauru

ko ir St. Astrausko (trety
sis narys Feliksas Mackus 
tragiškai mirė 1978 m.), da
lyvaujant Vilties draugijos 
vicepirmininkui ir buhalte
riui J. Kazlauskui ir Dirvos 
vyr. redaktoriui V. Gedgau-

A. A.

ANTANUI VADAPOLUI
mirus, jo šeimai ir mūsų bendradarbiui J. 
VADAPOLUI nuoširdžią užuojautą reiškia
me

St. Antonaitis
Eug. Bartkus
H. Carter
P. čelkis
F. Daukus 
Ed. Jokūbauskas 
Alg. Jurkūnas
J. Jurkūnas
J. Petkūnas 
A. Rimas
J. Stulpinas
P. Vaičekauskas 
A. R. žemaitaitis

Mielai

GENOVAITEI GASPARAITIENEI 
taip nelauktai mirus, jos liūdinčiam vyrui 
KOSTUI ir sūnui dr. ARŪNUI GASPARAI- 

ČIAM reiškiam gilią užuojautą

Degėsių šeima
ir

M. Rudaitienė

A. A. 

EUGENIJAI 
UŽUPYTEI-GASPARAITIENEI 

mirus, vyrui KOSTUI ir sūnui dr. ARŪNUI 

reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime

Julė, Jonas ir Beverly 
Žostautai

Ida ir Jonas 
Valauskai

Brangiai žmonai ir Mamai

A. A.

EUGENIJAI GASPARAITIENEI

mirus, KOSTUI ir ARŪNUI reiškiame gilią

užuojautą

Estera ir Stasys
A 1 š ė n a i 

dui, padarė Vilties draugi
jos atskaitomybės bei turto 
patikrinimą ir surašė aktą, 
kuris bus išsiuntinėtas vi
siems Vilties draugijos na
riams.

Revizijos komisija siūlo 
š. m. gegužės 26 d. Chica
goje įvyksiančiam Vilties 
draugijos narių suvažiavi
mui Vilties draugijos val
dybos ir Dirvos redakcijos 
ir administracijos darbus 
užgirti.

MINĖS PETRĄ KLIMĄ 
IR STEPONĄ KAIRĮ

Gegužės 13 d. New Yor- 
ke Kultūros židiny rengia
mas Vasario 16 akto signa
tarų Petro Klimo ir Stepo
no Kairio minėjimas-akade- 
mija.

Kalbės Lietuvos atstovas 
dr. Stasys Bačkis ir buvęs 
Vliko vicepirm. Jurgis Va
laitis.

• A. a. Leonas Bileris, il
gametis žurnalo ”Kario” ad
ministratorius ir lietuvių 
visuomenės veikėjas, po il
gos ir sunkios ligos mirė 
balandžio 14 d. ryte. Gyve
no Valley Stream, N. Y. 
Liūdesyje liko žmona Ona 
(Kisieliūtė), sūnus Kęstutis 
ir Vladas su šeimomis ir 
daug draugų iš Karo mo
kyklos ir visuomeninės vei
klos.

Dirva reiškia šeimai ir 
artimiesiems užuojautą.

SĖKMĖS GABIAI 
LIETUVAITEI

Renita Gusaraitė savo pa
sirinktas medicinos techno
logijos studijas apvainika
vo diplomo įsigijimu. Moks
lą užbaigė labai gerais pažy
miais, atliko praktiką ir iš
laikė valstijos nustatytus 
egzaminus. Per mokyklą at
sirado proga gauti darbą 
užsienyje. Danijos daktarų 
komisija pasirinko Renitą 
Gusaraitė iš trijų gabiausių 
kandidačių kaip tinkamiau
sia būti jų naujos klinikos 
laboratorijos vedėja Danijo
je. Renita tą pasiūlymą su 
džiaugsmu priėmė ir kovo 
23 d. išskrido į Daniją.

Renitos tėveliai inž. Vla
das ir Irena Gusarai, sesutė 
Sabrina, gyv. Madison, Wis. 
ir seneliai Barbara ir Anta
nas Zubavičiai, gyv. Hot 
Springs, Ark. linki jai sėk
mės naujoje tarnyboje ir 
gražiai reprezentuoti lietu
vių vardą svetimtaučių tar
pe.

Renita Gusaraitė, nors ir 
neturėjo galimybės lankyti 
lituanistinės mokyklos — 
skaito, rašo ir gražiai kalba 
lietuviškai. Džiugu kada 
mūsų jaunimas pasiekia už
sibrėžtą tikslą ir savo gabu
mais atkreipia į save kita
taučių dėmesį. Sėkmės Re
mtai.

S. šmaižienė

FITTERS OR FITTER 
WELDERS

Ist and 2nd sliifts, good hourly rate 
plūs overtime and f ringes.

G&W INDUSTRIES, INC. 
1898 CARTER RD. 

CLEVELAND. OHIO 44113 
(12-19)

Brangiai žmonai ir motinai

lijamės skausmo valandomis

amžinybėn iškeliavus, nuoširdžiai užjaučia

me vyrą KOSTĄ, sūnų ARŪNĄ ir kartu da

EUGENIJAI GASPARAITIENEI

Genė ir Juozas 
č y v a i

m1- r-"i'W8TW
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