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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Kr. Donelaičio lituanistinių mokyklų dvidešimt metų minė
jimo proga JAV LB švietimo tarybos pirm. Bronius Juodelis 
sveikina dir. Julių Širka. Jono Tamulaičio nuotr.

PAMINĖTA KR. DONELAIČIO
MOKYKLŲ SUKAKTIS

ANTANAS JUODVALKIS

EUROKOMUNIZMO MĮSLĖ
Naujas jos spėjimo varijantas

Vytautas Meškauskas

Kristijono Donelaičio mo
kyklos, vadovaujamos ilga
mečio direktoriaus Juliaus 
širkos, š. m. balandžio 22 d. 
Jaunimo Centro didžiojoje 
salėje, paminėjo 20 metų 
sukaktį.

Kr. Donelaičio mokykla 
buvo įsteigta 1959 m. tėvų 
ir LB tuolaikinių vadovų 
rūpesčiu. Pirmieji mokyto
jai buvo Ona Rozniekienė ir 
Palmyra Lampsatienė. Nuo 
pat įsisteigimo .mokyklai 
vadovauja nepailstamas lie
tuvybės ir lietuviško žiburio 
skleidėjas, direktorius Ju
lius širka. Kartu su mokyk
lų sukaktuvine švente, J. 
Širka švenčia 35 metų mo
kytojo darbo sukaktį. Mo
kytojo darbą pradėjo dar 
vokiečių okupacijos metu 
Lietuvoje, jį tęsė tremties 
stovyklose Vokietijoje ir iš 
jo nepasitraukė būdamas 
emigracijoje Kanadoje bei 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse. Sunku apskaičiuoti, 
kiek darbo valandų paauko
jo lietuvių jaunimą auklėti 
ir šviesti.

Tai tik vienas pavyzdys, 
kiek lietuviai mokytojai 
yra pašventę laisvalaikių, 
skiepydami lietuvių vai
kams tėvynės ir kalbos mei
lę. Lietuviai mokytojai ir 

raudoniesiems okupantams 
buvo kiečiausias riešutas, 
todėl jie daugiausia ir nu
kentėjo nuo jų teroro.

Dvidešimtmečio minėji
mas susidėjo iš dviejų da
lių: akademinės ir meninės. 
Akademijai gyvai ir suma
niai vadovavo direktoriaus 
pavaduotoja rašytoja Da-

Kristijono Donelaičio lituanistinių mokyklų dvidešimt metų minėjimo proga dalis garbės 
svečių. Iš kairės: direktorius Julius Širka, Zita Širkienė, vysk. V. Brizgys, Marijos Gim. parapi
jos klebonas A. Zakarauskas. Tėviškės lietuvių evangelikų liuteronių parapijos klebonas Ansas 
Trakis ir JAV LB švietimo tarybos pirmininkas Bronius Juodelis. Jono Tamulaičio nuotr.

Neseniai ir mūsų spaudoje 
buvo skirta daugiau dėmesio 
eurokomunizmui. Štai N. Vil
tyje Bronius Nemickas po ilges
nės jo vystymosi apžvalgos iš
veda, kad eurokomunizme ryš
kėja trys pagrindiniai būdingi 
elementai, prieštaraują sovie
tizmui: nepriklausomumas 
nuo Maskvos, tautiškumas 
vietoje sovietinio internacio
nalizmo (nors iš tikro jis tik ta
riamas - ten vyrauja rusiškas 
nacionalizmas) ir demokratinė 
valdžios žaismė (rinkimus pra 
laimėję eurokomunistai per
duotų valdžią geruoju laimė
jusiems).

Tuo pačiu laiku Akiračiuo
se pasirodė neseniai atvykusio 
iš Lietuvos Aleksandro Štromo 
polemika su Julium Šmulkš
čiu, kurį redakcija pristato 
kaip ‘politinių mokslų specia
listą’ (I). Tris Nemicko ele
mentus jie suveda į du klausi
mus: demokratijos išlikimo 
(eurokomunistams paėmus 
valdžią) ir santykių su Tarybų 
Sąjunga. Štromas spėja, kad 
nežiūrint jų dabartinių pareiš
kimų, eurokomunistai atmes 
vakariečių demokratiją, kai 
tik ji nebus jiems reikalinga, 
tuo tarpu Šmulkštys nėra tuo 
visai tikras. Štromas mano, 
kad eurokomunistai visdėlto 
nenori visai atsiriboti nuo Mas-

nutė Bindokienė.
Įneštos vėliavos, sugiedo

ti himnai, vadovaujant Auš
rai Baronaitytei, pagerbti 
mirusieji.

Į garbės prezidiumą pa
kviesti ir scenoje susėdo: 
vyskupas V. Brizgys, klebo
nas kun. A. Zakarauskas, 

(Nukelta į 7 psl.) 

kvos ir praktiškai konflikte 
tarp JAV ir Sovietijos būtų pas
kutiniosios pusėje. Tuo tarpu 
Šmulkštys aiškina, kad euro- 
komunistai nenorėtų gauti so
vietų satelitų kompartijos sta
tuso ir todėl bandys išsilaikyti 
nepriklausomi.

Man - kaip ne specialistui - 
iš pat pradžių atrodė, kad - jei 
eurokomunistai iš tikro norėtų 
pasirinkti demokratiją ir ne
priklausomumą nuo Maskvos - 
jie pirmiausia turėtų nusikra
tyti susikompromitavusio ko
munizmo vardo, taip kaip pa
darė buvęs tarptautinio ko
munizmo šulas Wehner, įsto
damas į vokiečių socialdemo
kratų partiją. To jiems neda
rant - peršasi prielaida, kad 
dabartiniams prancūzų, italų 
ir ispanų kompartijų vadams 
eurokomunizmas tėra tik laiki
na taktinė priemonė. Juk Ita
lijos kompartijos vadas Berlin- 
quer susilaukė milžiniškų savo 
partiečių ovacijų kai pareiškė, 
jog Lenino spalio revoliucija 
pradėjo žmonijai naują epo
chą, o ir tariamai savarankiš
kas Ispanijos Santiago Carrillo 
teigia, kad ‘Sovietija pradėjo 
maršą į socializmą, kuris da
bar ištvino į pasaulinį revoliu
cinį procesą’.

1964 metais išmestas iš Ispa
nijos kompartijos, dabar tapęs 
kairiųjų teoretiku, Fernando 
Claudin teigia, kad eurokomu
nistai savo santykiuose su 
Maskva serga Oedipo komplek 
su (pagal graikų mitologiją 
Oedipas, pats to nežinodamas, 
nužudė savo tėvą ir vedė savo 
motiną; Oedipokompleksu va
dinamas nesąmoningas prisi
rišimas prie priešingos lyties 
vieno iš tėvų, paprastai moti
nos).

Iš vienos pusės komunistai 
kaž kaip nesąmoningai yra pri
sirišę prie komunistinio sąjū
džio su centru Maskvoje, iš ki
tos - jie yra karčiai nusivylę 
Maskvos partiniu aparatu ir 
šovinistiniu tarptautinio sąjū- 
džo išnaudojimu tik Sovietų 
Sąjungos naudai. Vadovau
jantiems Prancūzijos, Italijos 
ir Ispanijos komunistams So
vietų Sąjunga esanti tėvas ir 
konkurentas viename asme
nyje. Todėl Eurokomunizmas 
iki šiol delsia parodyti savo aiš 
kų veidą - jis abejoja, jis jį 
paneigia ir tvirtina tuo pačiu 
laiku (Žiūr. Fernando Clau
din: Die Krise der kommunis- 
chen Bewegung - Cflle and 
Woler leidykla Berlyne, 2 to
mai, 700 psl., 59.60 DM ir to 
paties autoriaus Zukunft der 
Eurokomunismus, Rotbuch 
leidykla, 158 psl., 9 DM.)

Claudin turėtų žinoti ką kal
ba, nes pats yra išbuvęs ispa
nų kompartijoje per 30 metų 
ir 1947 m. Maskvoje, kaip iš
tikimas stalinistas, buvo pakel
tas į egzilinę politbiurą. Nu
tylėjęs savo stalinizmo priežas
tis, Claudin šiandien teigia, 
kad komunizmo suskilimo pa
grindinė priežastis buvusi Sta
lino užsienio politika, kuria 
Kremlius ir šiandien vadovau
jasi, o tai esant sisteminė revo
liucijos sulaikymo taktika. Pri
ėmęs ‘socializmo išvystymo 
VIENAME krašte’ principą, 
Kremlius priešinosi revoliucijai 
kuriame nors kitame pramo
ningam civilizuotam krašte. 
Antram karui baigiantis, Ita
lijoje ir Prancūzijoje buvo su
sidariusi revoliucinė situacija, 
tačiau Maskva įsakė jos klau
siusiems komunistams prisidė
ti prie demokratinės tvarkos 
atstatymo ir savo partizanų 
dalinių nuginklavimo. Stali
nas siekė pastovaus susitari
mo su JAV ir jų satelitais. Per 
tai buvo sustiprinti staliniško 
monolitizmo ideologiniai ir po 
litiniai pagrindai, Stalino pres
tižas ir autoritetas padidėjo. 
Stalinui mirus Europos komu
nistų ‘tėviškas kompleksas’ su
mažėjo, bet ne tiek, kad kom
partija galutinai išsivaduotų iš 
Kremliaus įtakos.

Pagal Claudin Vakarų kom
partijos tik tada virstų tikrais 
eurokomunistais, jeigu jos įsi
jungtų į kovą už tikrą socializ
mą Rytų Europoje, nes tik di
sidentiniai sąjūdžiai tenai gali 
pakeisti komunizmo veidą, o 
tų sąjūdžių reikšmė kasdien 
auganti. Tai lygu ideologini- 
nio tėvo nužudymo kurstymui 
ir tai padaryti trys vakarų 
kompartijos nėra pasirengu
sios. Graikų legendos Oedi
pas - vedęs savo motiną - tapo 
Tėbų karaliumi, tačiau suži
nojęs visą tiesą išsidūrė sau 
akis ir mirė tremtyje. Ar ne 
toks likimas laukia eurokomu- 
nistų?
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Vokietija nepripažįsta Pabaltijo prijungimo. - Hoiocaustas Olandijoje.

- Šnipu disidentų mainai. - Analogija su Bražinskais. - Churchillio 

sekretorius teisina rusų ir kitų tautybių išdavimą sovietams

Karo pabaigoje vokiečiai iš 
Latvijos ir Estijos išsivežė vi
duramžiais tuos kraštus val
džiusio ordino archyvus. Jau 
kuris laikas sovietų ambasada 
Bonnoje reikalauja tuos archy
vus atiduoti, tačiau vokiečių 
užsienių ministerija vienokį ar 
kitokį atsakymą delsia. Sovie
tai aiškina, kad tie dokumen
tai pagrobti iš jų, tačiau, kaip 
praneša Der Spiegei -

‘Baltijos valstybių aneksijos,, 
sutartos Hitlerio su Stalinu, 
Federalinė Respublika (Va
karų Vokietija), trečiojo rei
cho teisių paveldėtoja, ne
pripažįsta’.
Padėtį komplikuoja dar f ak 

tas, kad Vokietijoje atsikūrė to 
ordino palikuonys, kuriuos bri 
tai 1951 metais pripažino - tie 
tuos archyvus skaito savo nuo
savybe. O be to, Talino - kurį 
vokiečiai vadina Revaliu - sa
vivaldybė 1944 metais pati 
prašė generalkomisariato tuos 
dokumentus išgabenti, kad 
‘juos apsaugoti nuo besiver
žiančios raudonios armijos’. 
Pagal tą aktą nuosavybės tei
sės klausimas liko neišpręstas, 
o įteikti archyvai karui pasi
baigus turėtų būti grąžinti į 
Revalį. Iš to Bonnos užsienio 
reikalų ministrios juriskonsu- 
latai padarė išvadą, kad ar
chyvai turėtų būti grąžinti tik 
Bonnai pasirašius taikos sutar
tį su Maskva.

Der Spiegei įtaria, kad del
simas atiduoti archyvus yra su
sijęs ne tik su juridiniais samp 
rotavimais. Vokiečiai mainais 
norėtų gauti dalį Hamburgo, 
Bremeno ir Luebecko archy
vų, kurie saugumo sumeti
mais buvo išgabenti į tas Vo
kietijos dalis, kurias užėmė so
vietų armija.

♦ ♦ ♦

Balandžio pabaigoje Olandi
joje buvo rodoma ‘Holocaust’ 
vokiškai įkalbėta versija. Ją 
transliavusi televizijos stotis 
buvo smarkiai saugoma, nes 
buvo gauta grąsiAimų ją su
sprogdinti, tačiau jokių ban
dymų tuos grąsinimus įvykdy
ti nebuvo. Per transliaciją sto 
tis gavo apie 500 telefoninių 
pašaukimų. Dauguma skam
bintojų sakėsi nenorį vėl per
gyventi karo įvykių nemalo
numų ir pageidavo pramogi
nės programos. Stotis būkšta
vo, kad žiūrovai, kurie patys 
buvo persekiojami, negalės 
nesijaudindami programos žiū 
rėti. Tokiems buvo suorgani- 
suota speciali ramintojų gru
pė, kurios pagalbos tačiau ne
daug kas šaukėsi.

Olandijos žydų bendruome
nės ‘Nieuw Israelitisch Week- 
blad’ savo skaitytojus paragi
no Holocausto serijos nežiūrė
ti. ‘Serija nėra jums skiriama’ 
- rašė tas savaitraštis - ‘jūs ge- 
raiu žinote kas atsitiko, neįsi
junkite televizijos aparato’. 
Tuo tarpu kitos žydų organi
zacijos ragino žiūrėti serijos 
ne vieniems, bet pasikviesti 
draugus ir kaimynus, kad ga
lima būt aptarti rodomus įvy
kius ir savo įspūdžius nepasi
laikyti tik sau patiems.

♦ * *

Tuo tarpu pačiame Izrae
lyje balandžio24 d., kaip kiek 
vienais metais, buvo paminė
tas 6 milijonų žydų išžudymas. 
Vokietijoje ir jos okupuotose ša
lyse 2 minučių visuotina tyla. 
Vėliavos buvo nuleistos pusiau 
stiebo, restoranai ir pasilinks
minimo vietos uždarytos. Mi
nisteris pirmininkas Begin, ku
rio tėvas žuvo Lenkijoje, savo 
kalboje pareiškė, kad visi va
dovaujantieji Vakarų politikai 
turėtų ‘atsiklaupti prieš žuvu
siųjų paminklą, nes jie net ne
bandė žydus išgelbėti’.

Kaip praneša Die Welt, į 
tas iškilmes buvo pakviestas 
kartu su visu diplomatiniu kor 
pu ir Bonnos ambasadorius Iz
raelyje Klaus Schuets, kuris 
asmeniškai ten yra labai ger
biamas. Prieš pat iškilmes jis 
tačiau buvo paprašytas nuo 
dalyvavimo susilaikyti. Am
basada pranešė, kad ambasa
dorius prašymo sumetimus 
‘pilnai suprantąs’.

* ♦ ♦

Sovietų šnipų išmainymas į 
disidentus ir laisvės kovotojus 
mus nuvylė, nes jų tarpe ne
matome savo tautiečių. Ar jie 
ištikro buvo derybų objektas - 
šiuo tarpu dar neaišku, nors 
Newsweek teigimu vienas Bal 
tųjų Rūmų pareigūnas pareiš
kęs, kad ‘mes neužmiršom nė 
vieno, bet tai dar nereiškia, 
kad mes galime išgauti kiek
vieną bet kuriuo laiku ...’ De
rybos dėl mainų ėjusios tarp 
Brzezinskio ir Dobrynino. Vie
nu metu net pirmojo vasarna
myje. Kol tie du derėjosi, 
Brzezinskio dukra jodinėjusi 
su Dobrynino anūke ...

Paleistųjų tarpe Kuznecov 
ir Dymsits buvo kalinami už 
sąmokslą pagrobti lėktuvą ir 
nuskristi į Izraelį. Būdinga, 
kad tiedu atskraidinti į New 
Yorką tuojau buvo išsiųsti į Iz
raelį, kur buvo iškilmingai Be 
gino sutikti. Analogija su Bra
žinskais. Lėktuvų grobimas 
vistiek kuriais tikslai padary
tas, Amerikoje nepopuliarus.

♦

Baigiant Dirvoje spausdinti 
kazokų išdavimą sovietams, 
kaip tyčia Manchester Guar- 
dian Weekly paskelbė savo ba 
landžio 29 d. laidoje buvusio 
Winston Churchill privataus 
sekretoriaus Sir John Colville 
straipsnį‘Yalta Victims: Why 
Our Hands Were Tied’. Tą 
straipsnį iššaukė, mūsų jau 
prieš kiek laiko šioje vietoje pa 
minėta, britų piliečio grafo 
Tolstojaus knyga ‘Victims of 
Yalta’, kurios ir papiginta lai
da (paperback) dabar pasiro
dė. Sir John rašo, kad po 35 
metų viskas atrodo kitaip, ta
čiau norint suprasti kas iš tik
ro atsitiko, reikia grįžti į anų 
laikų nuotaikas:

‘1945 m. rusų kariai buvo 
labai populiarūs. Vargas tam 
kas blogai atsilieptų apie mū
sų sovietinius sąjungininkus. 
W. Churchill ir kiti ministe- 
riai turėjo abejonių apie sovie
tų intencijas po karo, tačiau 
toms mintims nepritarė Baltie 

ji Rūmai ir Valstybės Depar
tamentas, kurie tikėjo, jog ka
ro patirtis pavers rusus į ame
rikoniško tipo demokratus.’

Tai buvo klaidinga pažiūra, 
bet suprantama. Ji buvo pa
grindas anglų-amerikiečių 
nuolaidoms sovietų reikalavi
mams. Nusileidimas buvo ma
žiau anglų negu amerikiečių, 
ir aš atsimenu, kad Churchill 
iš konferencijos grįžo prislėg
tas. Jis būtų dar daugiau nusi 
minęs, jei žinotų apie ameri- 
kiečių-sovietų pokalbius už jo 
nugaros. Jis buvo už parody
mą rusams, kad mes jiems ti
kime, tačiau abejojo, ar 
Roosevelt žino ką daro. ‘Pre
zidentas’ - sakė Churchill 
man - ‘yra mirštantis žmogus’.

Tuo laiku kai rusai kovojo 
už savo gyvybes ... kai kurie 
jų užsidėjo vokiečių uniformas 
ir kovojo už priešą. Jie turėjo 
gerą priežastį Stalino nekęsti 
ir išvertė tą neapykantą į tar
navimą Hitleriui.

Mūsų akyse Stalinas nebu
vo Dievas, nors daugelis kai
riųjų parlamento narių, uni
versiteto profesorių ir rašytojų 
tuo tikėjo. Bet kad Hitleris bu 
vo velnias - dėl to niekas nea
bejojo. Žinoma, jei rusai pa
gautų kokį britų, amerikiečių 
ar prancūzų išdaviką, mes bū 
tum reikalavę jo išdavimo. Ar 
mes patys galėtumėm pasielg
ti kitaip?

Rusu repatriacija iš Vidur. 
Rytų prasidėjo 1943 metais ...

Mes verkiame, kai matome 
televizijoje tuos nelaimingus 
kazokus atiduodamus žiau
riam likimui. Nes negalime 
neverkti, nes dabar žinom kas 
juos ištiko, bet kartu kvaila bū 
tų tikėti, kad dauguma jų 
buvo nekalti. Kaip jie elgėsi 
su partizanais Italijoje ir kito
se pietryčių Europos šalyse, o 
taip pat ir su civiliais gyvento
jais - negali būtų pateisinama.

Įtraukimas baltųjų rusų 
(1918 m. pabėgėlių) į repatri- 
jantų skaičių be abejonės bu
vo klaida, nes jie niekados 
nebuvo Sovietuos piliečiai. Už 
sienio reikalų ministerija (Fo
reign Office) gali būti patei
sinta. Ji apie tai sužinojo jau 
po fakto. Tai buvo priešinga 
jos direktyvai.

Nors mes žinojome, kad tei
singumas Rusijoe yra žiaures
nis negu Amerikoje ar Brita
nijoje, mes nemanėme, kad jis 
lygus Hitlerio. Tuo laiku apie 
Sovietiją mažai kas buvo žino
ma ... Mes viską žinojome 
apie Dachau ir Buchenwaldą, 
bet nieko apie Gulago Archi
pelagą.

Čekoslovakija buvo dar lais 
va, taip pat ir Vengrija, ne
paisant rusų okupacijos. Tik 
nelaimingi lenkai ir trys Balti
jos valstybės buvo neatšaukia
mai atiduotos rusų kontrolei, 
nes tie reikalavo ‘cordon sani- 
taire’ prieš ateities vokiečių 
agresiją.

Atsisakymas .grąžinti rusų 
belaisvius ir išdavikus būtų 
galėjęs sulaikyti išvaduotų bri 
tų ir amerikiečių nelaisvių grą 
žinimą. Kokia audra būtų dėl

■ Iš kitos pusės
Istorijos perrašinėjimas paprastai prikišamas sovie

tams Pas juos vieną dieną didvyris, o po kurio laiko 
dingsta be žinios. Įvykius, kitaip kaip jų dieną atrodė, 
vertina ir kiti. Tik, žinoma, kiek lėčiau, šiuo laiku tur 
būt neliko kokio žymesnio atsitikimo, kuris nebūtų iš 
naujo pervertinamas. Už tat nenuostabu, kad vokiečiai, 
kurie paprastai viską mėgsta daryti iš pagrindų, nebūtų 
pradėję nuo pat pradžios, štai balandžio 26 dieną Vie
noje pasirodė Paul Hengge 388 psl. knyga pavadinta 
'Biblijos pataisa (Die Bibelkorrektur)’, kur po dešimt 
metų kruopštaus darbo Įrodinėjama, kad Senąjį Testa
mentą reikia suprasti kitaip negu per paskutinius pora 
tūkstančių metų buvo Įprasta. Pavyzdžiui manome, kad 
ten parašyta, jog Dievas sutvėrė pasaulį per šešias die
nas. Iš tikro hebrajiškam tekste yra vartojamas žodis 
1OM, kuris gali būti viena diena, bet kartu ir laikotarpis 
ar ištisas gyvenimas, šiuo atveju versti tą žodį kaip "die
na” yra klaidinga ir tai išplaukia iš paties teksto, kuria
me "diena” nėra apibrėžiama kaip nuo saulėtekio iki 
saulėlydžio. Pagal indus jų kūrėjo dievo Brahmos viena 
diena tęsėsi 28,000 žmoniškus metus. Pagal tai skaičiuo
jant viena sutvėrimo "diena” iš tikro užsitęsė 722.400.000 
žemės dienų, o visos šešios dienos kartu užtrūko 5 mili
jardus metų, kas maždaug atitinka geologų skaičiavi
mams apie mūsų planetos amžių.

Taip atstatydamas žodžių prasmę autorius vienoje 
vietoje atsiprašo: "Tegul vyrai man atleidžia, jei save 
vertina aukščiau moterų pasiremdami biblijos tekstu, kad 
Dievas moterį sutvėrė iš vyro šonkaulio. Iš tikro biblijos 
pasaulio sutvėrimo istorijoje nesąmonės apie šonkaulį 
visai nėra."

Kitaip interpretuodamas žodžių prasmę autorius iš
veda, kad Adomas su Jieva buvo sutverti kartu. Jie patys 
be šėtono, užsimakavusio gyVate, pagalbos ilgainiui su
prato, kad nauja gyvybė moters kūne negali atsirasti 
be ... vyro.

Nežinau kaip su kitais autoriaus teigimais, bet tą 
paskutinį žmonių patyrimą tur būt dar ilgai niekas ne
bandys užginčyti. vm

to kilusi namuose? Niekas ne
būtų patikėjęs, kad visai nesu
tepti išdavimu rusų belaisviai 
bus traktuojami kaip krimi
nalai.

Tomis dienomis Europa 
buvo pilna pabėgėlių. Kur 
juos padėti, kaip išmaitinti - 
buvo didžiulė problema. 
Lenkai, baltai, jugoslavai - ne 
beturėjo namų. Kaip galima 
būtų siųsti komunistinėn Len
kijon tuos, kurie narsiai kovojo 
mūsų pusėje?

Du su puse milijonų rusų su 
darė kitą bylą. Apie milijoną 
jų - kai kurie noriai, kiti tik 
priversti, dėvėjo priešo unifor
mą. Tose aplinkybėse spren
dimas grąžinti tuos, kurie vie
naip ar kitaip koloboravo su 
naciais - buvo neišvengia
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Juokas Gribauskas, vedėjas

mas ...
...dėlto dabar kaltinti Už

sienio Reikalų Ministerio pa
tarėjus - kaip Sir Patrick Dean 
ir Sir Thomas Bromelow - bū
tų neteisinga. Jie vykdė poli
tiką, kuri buvo nuspręsta Mi- 
nisterių Kabineto. Jos nepil
dymas ar užtęsimas būtų pa
smerktas parlamento, britų 
tautos, Amerikos kongreso ir 
viešosios opinijos.’

PATIKSLINIMAS

Parašus po peticija ba
landžio 28 d. Jaunimo Cent
re rinko ne kalinamo Sovie- 
tijoje Gajausko žmona, kaip 
pranešta Dirvoje Nr. 18, bet 
Bronė Gajauskienė iš San
ta Monicos, Calif.
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VATIKANO OSTPOLITIK ...

VIENA DIENA TAI NE DEŠIMT METU!

Popiežius Jonas-Povilas. II 
paskyrė ark. Agostino Ca- 
saroli vietoj mirusio pran
cūzų kardinolo Jean Villot 
Vatikano valstybės sekreto
rium, kurio pareigos yra 
maždaug lygios ministeriui 
pirmininkui ir kuris papras
tai laikomas Vatikano Nr. 
2, po paties popiežiaus. Ka
dangi Casaroli tėra arki
vyskupas, prie jo titulo pri
dėtas žodelis "pro”. Kas 
reiškia, kad jis tik laikinai 
eina tas pareigas, nes pagal 
Povilo VI patvarkymą, val
stybės sekretorius turi bū
ti kardinolas. Laukiama, ta
čiau, kad netrukus popie
žius sušauks konsistoriją ir 
Casaroli pakels į kardinolus.

Casaroli paskyrimas ne
maloniai nuteikia visus de- 
tentės priešininkus, nes tas 
64 metų arkivyskupas lai
komas Vatikano "Ostpoli- 
tik” architektu, kuris 1964 
metais sutarė "modos vi- 
vendi” su komunistine Ven
grija, o 1970 m. užmezgė 
diplomatinius santykius su 
Tito Juogoslavija. Faktinai 
Casaroli Vatikano užsienio 
politiką veda jau nuo 1967 
metų.

Nuo to laiko pradėjo at
šalti ir Vatikano santykiai 
su Pavergtųjų tautų egzili- 
niais veiksniais. Vatikanas 
degradavo Lietuvos nepa- 
prastą pasiuntinį ir Įgaliotą 
ministerj prie šv. Sosto Sta- 
sį Girdvainį į "gerente dėl 

*affari\tai yra į reikalų ve
dėją, ir iš diplomatinio są
rašo išbraukė pasiuntinybės 
sekretorių ir 1.1.

Vaclovas Sidzikauskas, 
kaip matysite iŠ jo atsimi
nimų tęsinio, pasakoja, kad 
1970 metais Pavergtųjų 
Tautų Seimo delegacijai vi
zituojant Vatikaną, ji gavo 
gerą vietą bendroje audien
cijoje. Tačiau šv. Tėvas, iš
vardinęs audiencijoje daly
vavusias grupes, jų tarpe 
kroatų iš Jugoslavijos ir 
kažkokią berniukų mokyklą 
iš Vokietijos, nė žodžio ne
užsiminė Pavergtųjų Tautų 
gana skaitlingos delegaci
jos. O kai delegacija pasi
prašė audiencijos pas Casa
roli jis pavedė ją priimti sa
vo sekretoriui. Tai sužino
jusi delegacija atsisakė eiti 
Vatikanan. Po kelių dienų 
Sidzikauskas pas S. Lozo
raitį, Jr. sužinojo, kad Va

tikanas apgailestauja tą in
cidentą ir kvietė Sidzikaus
ką asmeniškai aplankyti 
Mgr, Monsalvo, kurio parei
gos Vatikano sekretoriate 
apima ir Lietuvą. Pasikal
bėjimas, kuriame dalyvavo 
ir S. Lozoraitis, Jr., buvo 
labai malonus.

Kaip praneša Frankfur- 
ter Zeitung Romos kores
pondentas, Vatikano kon
servatyvus sluoksniai lau
kia, kad į jo vietą būtų pa
skirtas kardinolas Bonelli. 
Casaroli pakėlimas kalba už 
tai, kad jam bus duotos lais
vesnės rankos. Pats popie
žius norėtų atsiduoti dau
giau ganytojiškam darbui.

Tuo tarpu paryžiškis Le 
Figaro, kuris gegužės 2 d. 
paskelbė net tris straips
nius, praneša konservatorių 
viltį, kad Casaroli paskyri
mas gali atitikti principui 
"pakelti ir nuleisti", t. y. 
jis pagarbinamas už durų 
atidarymą į komunistinį pa
saulį, bet kartu jis turės 
tiek daug kitų pareigų, kad 
negalės specialiai rūpintis 
tuo, kuo rūpinosi jau ketu
riems popiežiams valdant 
— santykiais su komunis
tais.

Casaroli pakėlimas, teigia 
Le Figaro, turėtų patikti 
Lenkijos vyriausybei į kurį 
kraštą popiežius vyks se
kantį mėnesį. Bendrai Ca
saroli nėra laikomas kurios 
nors ideologijos šalininku, 
bet tik norįs drastiškų re
zultatų, kas labai patiko Jo- 
nui-Povilui II, kai tas dar 
buvo Lenkijos vyskupų kon
ferencijos v icepirmininku. 
Casaroli, tarp kitko, nuo 
Povilo VI laikų laikėsi poli
tikos nesusitarti su kitų 
kraštų vyriausybėm be vie
tinio klero pritarimo.

Die Welt pastebi, kad Ca
saroli turėjo daug įtakos į 
Helsinkio akto straipsnių, 
liečiančių religijos laisvę, 
suformulavimą.

SKUBI AKCIJA BŪTINA 
KALINIAMS PAGELBĖTI

š. m. balandžio 27 d. JAV 
Administracijos pastangų 
dėka iš Sovietų Sąjungos 
kalėjimų buvo paleisti, su 
sąlyga iš Sovietų Sąjungos 
išvykti, penki asmenys. 
Jiems laisvės suteikimas 
buvo surištas su paleidimu
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"Jūs barkitės, rokuoki- 
tės", bet savo tėvynę vaduo
kite.

Šį lietuviškos dainos pa
rafrazė tiksliai atvaizduoja 
mūsų išeivijos dabartinę 
buitį. O tėvynę vaduoti mus 
įpareigoja praeities karžy
gių dvasia ir dabarties tė
vynainių kančios.

Mes, gyvendami svetur, 
pasiimti bent dalį savo bro
lių kančios ir padėti jiems 
vargelį vargti negalime. Bet 
mes galime kitais būdais jų 
dalužę palengvinti, jų ašarą 
nušluostyti bei veidą nu
skaidrinti.

Kokiais?
Bent vienos dienos uždar

bio pinigine auka Tautos 
Fondui metuose.

Ak, kokia mažutė yra ši 
auka, palyginus su mūsų 
didvyrių, kurie deginasi ant 
laisvės aukuro, kurie dešim
timis metų kenčia kalėji
muose, vergų stovyklose, 
psichatrinėse ligoninėse ir 
kurių dienos yra neramios 
net savoje žemėje. Ką tad 

dviejų JAV įkalintų sovie
tinių šnipų.

Džiaugdamiesi, kad pa
leistųjų tarpe esama dvie
jų ukrainiečių (babtisto 
George Vins ir herojiškai 
14 metų kalėjusio istoriko 
Valentyn Moroz), ruso disi
dento Alexander Ginzburg, 
ir už bandymą lėktuvą pa
grobti dviejų žydų, apgaili
me fakto, kad nėra nei vie
no lietuvio politinio kalinio. 
Sunku suprasti JAV Admi
nistracijos sprendimą šalia 
trijų rezistentų — disiden
tų prijungti lėktuvo grobi
kus, užmirštant žmogiškųjų 
teisių gynėjus Viktorą Pet
kų ar Balį Gajauską.

JAV LB Visuomeninių 
Reikalų Taryba, patyrusi, 
kad JAV Administracija 
siekdama visuomenėje su
daryti palankesnes nuotai
kas SALT sutarčių patvir
tinimui, su sovietais veda 
tolimesnius pasitarimus ka
linių išlaisvinimo reikalų, 
kviečia lietuvių visuomenę 
siųsti laiškus ir telegramas 
prez. J. Carter ir Tautinio 
Saugumo Tarybos patarė
jui dr. Zbigniew Brzezinski. 
Jų prašyti dėti pastangas, 
kad ir lietuviai politiniai 
kaliniai, ypač Lietuvos Hel
sinkio sutarimams sekti ko
misijos nariai Viktoras Pet
kus ir Balys Gajauskas, bū
tų išlaisvinti. Laiškai bei te
legramos adresuotini sekan
čiai:

Jimmy Carter
President of the United 

Statės
The White House
Washington, D. C.

Dr. Zbigniew Brzezinski
National Security 

Advisor
The White House
Washington, D. C.

(JAV LB Inf.) 
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mums reiškia viena darbo 
diena! Betgi tūkstančiai to
kių dienų, sudėtų į Tautos 
Fondą ir atiduotų VLIKui 
Lietuvos laisvinimo dar
bams paremti, labai sustip
rins tautos dvasią ir kovos 
ryžtą.

Nekreipkite dėmesio, kas 
vadovauja VLIKui ar Tau
tos Fondui, nematuokite jų 
darbų pagal nuomonių skir
tumus ir asmeninius cha
rakterius, nes tėvynės at
žvilgiu jų visų šūkis vieno
das — Laisvės Lietuvai!..

Mes pirkti laisvę tėvynei 
savo krauju negalime. To
dėl bent vienos dienos už
darbiu metuose, savo entu
ziazmu, savo gyvu ir rašytu 
žodžiu, kurį išgirstų pasau
lis, savo pozityvia veikla bei 
širdžių ir dvasios vienybe, 

LTSR Kūrybinių sąjungų savaitraštis Literatūra ir Menas 
šių metų pradžioj per kelis nr. perleido ilgą straipsnį — studiją 
apie "buržuazinės emigracijos" kultūrinę veiklą maždaug nuo 
pat pokario laikų. Apžvalga labai smulki: asmenys, Įstaigos, Įvy
kiai — vis su Partijos lenininio kryptingumo komentarais. Išei
vijos lituanistika nagrinėjama iš sykio pabrėžiant partinę plat
formą. Kai kas lyg pagiriama, bet daugiausia peikiama dėl "re
akcinių, nacionalistinių, vaduotojiškų, antiliaudinių, klerikalinių 
pozicijų". Paminimi kalbininkai (Jonikas, Skardžius, Salys), li
tuanistai (Maciūnas). Lituanistikos institutas nuvertinamas, nes 
esąs Įsteigtas "tik reakciniais tikslais”.

• Piktai plūstama J. Daužvardienė (be abejo, okupantą 
skaudžiai pykdo tebeveikiąs laisvos Lietuvos gener. konsulatas). 
Pataršoma L. Katalikų akademija, nuvertinant jos narius, suva
žiavimus, net paskaitų temas. Į katalikus ypač kabinami dan
tys: užkliūva V. Gidžiūno straipsnis. J. Reitelaičio monografija 
ir kt. Paplakami ir Pr. Naujokaičio L. literatūros istorijos to
mai, o mūsiškė Enciklopedija tai — tik "antikomunistinės psi
chozės dvasia parengtas leidinys”. Neužmiršti net kalbos kam
peliai spaudoj (pritariant "realistiškai mąstančio” V. Rastenio 
žodžiam, jog tai beprasmis Sizifo darbas).

• Apie grožinę kūrybą — Įvade būtinai draugo Brežnevo 
genialios mintys, dar ir perbėgėlio Alseikos išmintybės, — visų 
pirma pagerbiami "pažangieji: Mizara, Kaškiaučius, Margeris 
ir kiti. Naujųjų autorių giriami tik tie, kurių kūryba anapus 
pasirodė: Mekas, Almenas, Cinzas, Katiliškis, Santvaras, Mac
kus. O mūsų Rašytojų draugija — jos vadovai esą tik klerika
linės srovės veikėjai, reakcingų literatų grupelė ir t.t. Apsvars- 
tomas ir mūsų mėgiamas "kūrybos laisvės” šūkis bei rašytojo 
nepartiškumas: girdi, tai tik buržuazinių pozicijų maskavimas ir 
demagogija, o autoriai — imperialistinės reakcijos apologetai. 
Sumini ir užgesusias leidyklas (štai, jūs jau smunkate!) ir ra
šytojų padejavimas (lyg svetur nutremtam kūrėjui gali būti py
ragai?). J. Aistis smarkiai išplūstamas. Apie liter. kritiką aps
čiai pripaistoma, prikišant rimtų darbų ir nuoseklios linijos sto
ką. Vienas kitas veikalas — Gliaudos, Kairio, Volerto, Naujo
kaičio — pagvaldomas savaip, cituojant ir mūsų žurnalų recen
zijas (Aidai, Akiračiai, Draugas) — vis randamas "biaurus me
las apie Tarybų Lietuvą, klerikalinis antikomunizmas" etc. Ypač 
pyktį kelia veikaluose demaskuojama "tarybinė tikrovė”. Pas
kiausia apie švietimą — smulki statistika įvairių mūsų lituan. 
mokyklų, bet visakas apsprendžiama partiškai: "buržuazinės 
emigracijos lituanistinės paskirties koncepcija yra antihuma
niška, antinacionalinė, auklėjimas vedamas reakcinių grupuo
čių antitarybine linkme”. Minima Cicero vaikų išvyka Į Tarybų 
Lietuvą ir Kapsuko universitefo kursai, net Mokytojų sąjunga 
pakandžiojamaT

• Šios talpios studijos vertė ryški jau iš stiliaus: žodis "bur
žuazinis” kartojamas apie 60 kartų! O dar nuolat — reakcinis, 
klerikalinis, vaduotojiškas ir kt. Tai Įprastas ir nudėvėtas bol
ševikų standarto stilius. Mum tegali būti Įdomios tik savos iš
vados: 1. Išeivijos darbai ir žodžiai tenai uoliai registruojami ir 
— partijos reikalam panaudojami. 2. Straipsnio autorius L Ani- 
čas, ypač kieto nago partietis, rodo šiurkšiai smogiamą "kūjo 
ir piautuvo” neapykantą mums: jo rašinys ne kultūra kvepia, 
o vien šališka politika. 3. Itin piktai puolama "klerikalinė dva
sia”, t. y. katalikybė — reiškia, čia dabar jų skaudama vieta.

Iš viso ši studija apie mus išduoda okupanto didį norą mus 
suniekinti ir kultūrinę veiklą sužlugdyti, laisvės balsus bei pa
stangas nutildyti. Be abejo, mum. svetur išblaškytiem, labai 
sunku tautinę kultūrą ugdytis. Todėl šitoki straipsniai teišjudina 
mus visus dviguba ryžtim veikti — savą laisvą kultūrą nuo
širdžiau mylėti ir puoselėti, irgi jaunimo švietimą visom jėgom 
remti.
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suteikime Lietuvai pagalba.
Tenelieka nė vieno lietu

vio, neatlikusio pareigos sa
vajam kraštui — Lietuvai.

Antanas Firavicius
Tautos Fondo Tarybos 

vicepirmininkas ir 
Toronto atstovybės 

pirmininkas
P. S. Aukas prašome siųsti: 

Lithuanian National 
Foundation, Ine. P. O. 
Box 21073 — Wood- 
haven, N. Y. 11421.
Kaadoje: Tautos Fon
do Apylinkių atstovy

bėms.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
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Diplomatijos paraštėje (104) Vaclovas Sidzikauskas

Pavergtųjų vienybės siekiant
Jungtinių Tautų ir Laisvo

sios Europos Komiteto šešėlyje 
New Yorke ir VVashingtone su
sispietė sovietų nelaisvėn pa
tekusių Vidurio ir Rytų Euro
pos valstybių politiniai egzilai 
visi be išimties buvome tos 
minties, kad iš praeities klai
dų, apsileidimų ir negandų 
reikia pasimokyti, reikia da
ryti būtinas išvadas, reikia 
siekti regionalinės ar visaeuro- 
pinės politinės, ekonominės įr 
kultūrinės sintezės. Taip gi
mė, daugiau in pectore laiko
mas nei viešai skelbiamas, šū
kis ‘Europos Pavergtosios Tau
tos Vienykitės'. Mūsų samp
ratoje tatai turėjo ne tik mums 
padėti išsilaisvinti iš sovietinės 
vergijos, bet ir nutiesti tos Eu
ropos dalies valstybių, po jos iš 
silaisvinimo, saugumo ir poli
tinio bei ekonominio apsijun-' 
gimo ir glaudaus kultūrinio 
bendradarbiavimo pagrindus

Mums nestigo paskatos ir iš 
šalies: iš JAV politinių sferų ir 
iš Vakarų Europos. 1952 m. 
nuvažiavęs į Europą dalyvau
ti Londone sušauktoje Vidurio 
ir Rytų Europos Konferencijo
je, Šveicarijos Ciuriche aplan
kiau ten leidžiamo įtakingo 
‘Die Tat’ laikraščio vyriausiąjį 
redaktorių. Išklausęs mano 
samprotavimus ir pageidavi
mus, ypač mano pabrėžimą, 
kad mes siekiame atstatyti sa 
vų valstybių nepriklausomybę 
ir laisvę, jis man pareiškė, kad 
prieškarinė Vidurio ir Rytų 
Europa su jos nesiliaujančiais 
teritoriniais ginčais, antagonis 
tiniai politiniais blokais ir eko
nomine izoliacija, vakarų eu
ropiečiams nebuvo įdomi ir pa 
traukli, ir kad tokios Rytų Eu
ropos atkūrimo jie neremsią. 
‘Pateikite mums apjungtos Eu 
ropos, kurios jūs būtumėt inte 
gralinės dalis, programą, ku
rioje nebūtų vietos teritori
niams konfliktams, vienų 
prieš antrus nukreiptiems ka
riniams blokams ir muitų ka
rams. Prieš akis turėdami to
kios europinės sintezės ir Euro 
pos solidarumo perspektyvas, 
Vakarų Europa veikliai rems 
jūsų pastangas išsilaisvinti iš 
sovietinės priespaudos’. Die 
Tat vyriausiąjį redaktorių aš 
painformavau, kad ir mes, 
New Yorke ir VVashingtone at
sidūrę Vidurio ir Rytų Euro
pos egzilai, galvojame ir vei
kiame panašiomis kategorijo
mis. Tai įrodo, sakiau aš,
1951 m. Philadelphijoje ir
1952 m. VVilliamsburge pasi
rašytos Deklaracijos, kurios 
tikrumoje yra tų idėjų įgyven
dinimo pirmoji pradžia.

♦ ♦ ♦

mūsų įprastą galvoseną tais 
klausimais; (C) visi yra vie
ningai įsitikinę, kad karo grei
tu laiku nebus, kad dabartinė 
padėtis gali tęsti desėtką ir 
daugiau metų, kad raktinę pa 
dėtį Europoje turi Vokietija, 
kad sovietai bandys patraukti 
savo pusėn vokiečius siūlyda
mi jiems teritorines nuolaidas 
Lenkijos sąskaiton, ir t.t. Iš
vada - reikia planuoti egzili
nių veiksnių politiką ilgiems 
metams, ar ilgai distancijai.

***

1951 m. balandžio 3 d. tu
rėjome eilinį Tuesday Panel 
susirinkimą min. Gafencu bu
te. Buvo padaryta tarptauti
nė padėties apžvalga ryšium 
su Paryžiuje vykstančia preli
minarine keturių didžiųjų kon 
ferencija. Ponas Gafencu per 
skaitė raštą, kurį rumunai įtei 
kė Valstybės Departamentui 
po to, kai buvo sužinota, kad 
JAV aukščiau minėtoje konfe
rencijoje pareikalavo į keturių 
didžiųjų susirinkimo dienot
varkę įrašyti taikos sutarčių su 
Rumunija, Vengrija ir Bulga
rija vykdymo, ar teisingiau, 
nevykdymo klausimą. Rumu
nai pabrėžia savo rašte, kad 
satelitinių valstybių klausimas 
kuris tampriai susietas su tarp 
tautiniu įtempimu ir su Vaka
rų Europos saugumu, kartą 
įrašytas į didžiųjų valstybių 
užsienių reikalų ministerių 
konferencijos darbotvarkę, tu
rės joje palikti, iki tas klausi
mas bus galutinai išspręstas. 
Daug buvo kalbama apie 
New York Times iš NCFE šal
tinio paskelbtą sensacingą ži
nią, esą buvusi perimta slapta 
Kominformo instrukcija Ame
rikos komunistams nužudyti 
Vengrų Tautinio Komiteto pir 
mininką Mgr. Belą Varga, ku 
ris visų mūsų vardu kalbėjo va 
sario 11d. Philadelphijoje, ir 
išsprogdinti namą, kurį užima 
sakytas vengrų komitetas. Ins 
trukcijose nurodoma, kad visa 
tai turi būti įvykdyta iki liepos 
1 d. Susirinkimo dieną vyko 
vengrų tardymas, todėl į pasi
tarimą niekas jų neatvyko. Su 
tarta, kad sekančiame Tues
day Panel susirinkime bus pa
darytas pranešimas apie Bal
tijos valstybes, po kurio vyks 
paklausimai ir diskusijos. Pra
nešimą darysiu aš. Tai įvyks 
balandžio 17 d. ♦ ♦ ♦

Balandžio 17 d. turėjome ki
tą Tuesday Panel susirinkimą, 
kuris buvo pašvęstas išimtinai 
Baltijos valstybėms. Dalyva
vo visas čionykštis elitas; be to

kaip aš į tą egzilų šeimą įsijun 
giau, kas ten buvo svarstoma 
ir apie ką buvo kalbama. Čia 
patiekiu keletą jų ištisai, o ki
tų tik ištraukas, nes jos atspin
di to egzilų sambūrio to laiko 
galvoseną ir veiklą. ♦ ♦ ♦

Mr. Christopher Emmet, 
Common Cause pirmininkas, 
buvo pakvietęs buv. Rumuni
jos užsienių reikalų ministerį 
Gafencu ir mane vasario 16 d. 
dalyvauti jo radijo programo
je. Turėjome pusvalandį lai
ko; kalbėjome angliškai į ame 
rikietiškąją visuomenę. Buvo
me pakviesti kaipo Philadel- 
phijos manifestacijos dalyviai, 
pasirašiusieji Išlaisvinimo De
klaraciją. Min. Gafencu aiš
kino kaikurias sakytos Dekla
racijos vietas, o aš turėjau pa
vaizduoti dabartinę padėtį 
Lietuvoje, vienoje Sovietų Ru
sijos pavergtų valstybių. Su
jungiau tai su Vasario 16 
švente.

Ta proga Gafencu pakvietė 
mane į vadinamą Tuesday Pa 
nei - kas antrą antradienį jo 
bute vykstantį egzilinių veiks
nių posėdį. Pirmą kartą daly
vavau vakar vakare. Ten su
sirenka egzilinis elitas - buv. 
min. pirmininkai, užsienių 
reik, ministeriai, ambasado

riai, pasiuntiniai, etc. Daž
nai pakviečiami žymesnieji 
amerikiečiai, didžiųjų laikraš
čių korespondentai, ir kiti. 
Baltijos valstybės iki šiol į tą 
Panel nebuvo kviečiamos, tad 
vakar pirmą kartą ten buvo 
atstovaujama ir Lietuva. Ga
fencu gražiais, simpatiškais žo 
džiais mane pristatė kitiems 
Tuesday Panel dalyviams.

Pasikalbėjimo objektas bu
vo dabartinė tarptautinė pade 
tis, ruošiama keturių didžiųjų 
konferencija ir egzilinių veiks
nių darytini žygiai ryšium su 
ta konferencija. Paskutiniuo
ju klausimu pranešimą sekan
čiam posėdžiui apsiėmė pada
ryti Gafencu. Jis nori pavaiz
duoti Jaltos konferencijos pre- 
liminarijas ir susieti tai su da
bar ruošiama konferencija. Se 
kantį kartą rinksimės po dvie
jų savaičių.

Pažymėtina štai kas: (a) 
Niekas netiki, kad konferenci
ja, jei ji iš viso įvyks, duos tei
giamų vaisių, nors lenkas nu
rodinėjo į gręsiančius pavojus 
visoms anapus geležinės už
dangos esančiom valstybėms; 
(b) Rytų Azijos klausimų ži
novas prancūzas de Riancour 
davė įdomią Tolimųjų rytų po 
litinės problematikos analizę, 
kuri verčia aukštyn kojomis

žinomas čia vidurio ir Rytų 
Europos reikalų žinovas Car— 
negie Foundation narys, ame
rikietis Malcom Davis ir viena 
Ženevos universiteto profesorė 
archeologė šveicarė. Be to,
mano iniciatyva, šį kartą - ir 
tai pirmą kartą, buvo pakvies
ti latviai ir estai, kuriuos atsto 
vavo Blodnieks ir Masens iš lat
vių, ir min. Pusta iš estų pu
sės. Iš lietuvių, be manęs, da
lyvavo P. Labanauskas ir dr. 
V. Dambrava, abu iš Voice of 
America.

Po trumpo, bet labai gra
žaus įžangos žodžio, p. Gafen
cu pakvietė mane padaryti 
pranešimą apie Baltijos vals
tybes. Savo pusantros valan
dos užtrukusioje kalboje aš su
minėjau vyraujančią kai ku
riuose sluoksniuose pažiūrą į 
Baltijos valstybes, padariau il
goką ekskursiją į istoriją, ypač 
Lietuvos istoriją, į tarpkarinį 
laikotarpį, ilgėliau sustojau 
ties 1939-40-41 metų įvykiais, 
padėtimi okupuotuose Baltijos 
kraštuose, pastangomis ir pers 
pektvvomis išsilaisvinti. Baig
damas sujungiau Baltijos vals
tybių problemą su vidurio ir 
Rytų Europos problema, pa
brėžiau padėties ir perspekty
vų identiškumą ir pavaizda
vau mūsų, taip pat latvių ir 
estų, pažiūrą į Rytprūsių klau 
simą. Man baigus min. Ga
fencu gražiai man padėkojo ir 
kartu paryškino kaikuriuos 
baltiškosios problemos aspek
tus; Jis pabrėžė mūsų padėties 
ir mūsų likimo identiškumą. P 
Pusta ir p. Masens pritarė ma
no išvedžiojimams ir paryški
no - pirmasis dominium maris 
Baltici problema, o antrasis - 
ar, ir kiek, Baltijos valstybės 
kliudo Rusijai naudotis Balti
jos jūra ir jos uostais. Sekė la
bai gyvos diskusijos, kuriose 
dalyvavo buv. Vengrijos aukš
tas pareigūnas Eckhart, buv. 
Rusijos premjeras A. Kerenskį. 
Malcolm Davis, min. Ripka 
(Čekoslovakija), pulk. Micha- 
lowski (Lenkija), ir kiti. Iš dis 
kusijų pažymėtina štai kas: 
(a) turės būti nustatyti aiškūs 
santykiai tarp Rusijos - iš vie
nos pusės, ir Europos - iš kitos, 
po išlaisvinimo, ir bet koki 
glaudesni santykiai tarp Bal
tijos valstybių ir Rusijos būtų 
ne kas kita, kaip Pax leonina ir 
eventualiai duotų pagrindą 
Vokietijai reikšti pretenzijas į 
Baltijos valstybes; aš žinau, 
kad teisinė Baltijos valstybių 
padėtis yra labai stipri, įrody
mas - pasiuntinybių buvimas, 
tačiau aš džiaugiuosi, kai ir po 
litinė bei moralinė jų padėtis 
dabar yra sulyginta su mūsų 
kraštų padėtimi - turiu galvo
je NCFE, Voice ir kitą; (b) 
Jaunoji Rusijos karta nereiškia 
jokių pretenzijų į Baltijos vals
tybes; jos buvo laimingos be 

mūsų ir gerai tvarkėsi tarpka- 
riniame laikotarpyje, tad jų 
nepriklausomybės atstatymui 
demokratinė Rusija pritars; ži 
noma, ji stengsis turėti drau
gingus santykius su kaimyni
nėmis baltiškomis valstybė
mis (A. Karenski); (C) būtų 
politiškai neišmintinga sugrą
žinti Vokietijai Rytprūsius, ir 
jie prie Vokietijos negrįžtų. 
Lietuviams ir lenkams atsive
ria gražios perspektyvos, jie tu- 
retų susiprasti, kad ir, saky
sim, dėl Karaliaučiaus; nors 
sienų klausimas ateityje gal ir 
neturės tokios reikšmės kaip 
prieš karą, tačiau visvien jie 
turi būti išspręsti; tokia pa
dėtis, kada vieni tvirtina, kad 
yra Wilna, o kiti - Vilnius, 
negali būti tęsiama; aš esu 
buvęs dvejose iš trijų Baltijos 
valstybių (Lietuvoje ir Latvi
joje) ir turiu joms daug simpa
tijų; galvokit apie Rytprūsius 
(Malcolm Davis); (d) Baltgu- 
dijos ir Ukrainos atidalinimas 
nuo būsimos Rusijos beveik 
kad neturi pritarėju aukščiau 
išvardintuose sluoksniuose; (e) 
išlaisvinimo požiūriu nėra skir
tumo tarp Baltijos ir vadina
mųjų satelitinių valstybių; 
jei sovietiškoji dominacija užsi
tęs ilgiau, satelitinės valstybės 
ir formaliai pavirs sovietinė
mis respublikomis, kaip kad 
šiandien Maskva laiko Baltijos 
valstybes; (f) regionalinis su- 
sigrupavimas Baltijos erdvėje 
po išlaisvinimo pareis ir nuo to 
koks bus Baltgudijos ir Ukrai
nos likimas, o ir nuo to, kokia 
bus Skandinavijos valstybių ir 
Suomijos politinė orientacija, 
taip pat ir kokia bus Lenkijos 
politika; santykiai tarp Balti
jos valstybių bus glaudesni 
negu jie buvo prieš karą.

Wanted lst Class Skilled 
MACHINE OPERATORS

AND
SĖT UP MEN

Mušt be experienced on the follovving 
LATHES

DRILL PRESS 
RADIAL DRILLS

GRINDERS
Mušt be able to layout Irom blue 
prints. Openings on lst & 2nd shift. 
We offer excellent wages and fringe 
benefits. If interested apply on per 
son Mon. through Fri. 9 am to 5 om.

W. E. HENNELLS CO.
50625 CHERRY HILL RD. 
CANTON, MICH. 48188 

313-495-0000
An Equal Opportunity Employer M/F

(19-22)

MACHINE SHOP

SPECIAL MACHINE 
BUILDER

Located in Fenton. Equal Opportunity 
Employer offering good benefits and 
pay rate. Immediate openings in the 
follovving trades.

BORING MILL OPERATOR
MILL HAND
LATHE HAND

MACHINE BUILDERS
Call 313-629-5382

FLUID & ELECTRIC 
CONTROL CO.

(19-28)

Persikėlęs gyventi į Ameri
ką radau pirmąją Vidurio ir 
Rytų Europos egzilų, su Ju
goslavija imtinai, bet be Bal
tijos valstybių, bendravimo 
ir bendros veiklos užuomazgą. 
Buvo tai Rumunijos buv. už
sienio reikalų ministeris Gre- 
gor Gafencu, ‘Les preliminai- 
res de la guerre de l’Est’ kny
gos autoriaus, suorganizuotą 
ir vadovautą ‘Tuesday Panel’ 
- Antradinio Grupę. Taip pa
vadinta todėl, kad jie rinkosi 
posėdžiams antradieniais. 
Lietuvos diplomatams ir lais
vinimo veiksniams skirtose pro 
memorijose aš esu surašęs,

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVŲ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUfcAITIS ir J. MA1EIKA

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
Šiais metais Vilniaus uni

versitetas švenčia 400 metų 
sukaktį nuo jo įsteigimo. 
Lietuvių studentų tautinin
kų korporacijos Neo-Lithu- 
ania Chicagos padalinio val
dyba ryžosi šią svarbią su
kaktį tinkamai atžymėti. 
Minėjimas įvyks š. m. ge
gužės 13 d. (sekmadienį), 3 
vai. po pietų Jaunimo Cent
ro didžiojoje salėje (5620 
So. Claremont Avė., Chica- 
go, III.).

Paskaitininkais pakviesti 
profesoriai: dr. Vincas Ma
ciūnas ir dr. John F. Ca- 
dzow. Meninę dalį išpildys 
Izabelė žmuidzinienė.

Dr. Vincas Maciūnas
Dr. Vincas Maciūnas gi

mė 1909 m. Šiaulių apskr.

MINTYS IR 
ŽODŽIAI
V. KAVALIŪNAS

Šviesos simfonija
Šviesos simfonija! Prasi

deda ji vos girdimu ir tarsi 
iš sielos ilgesio kylančiu 
aušros preliudu. Paskui vai
vorykštinių spalvų žaismu 
suskamba viršūnėse, bažny
čių bokštuose, žaliuojan
čiuose soduose. Ir pagaliau 
galinga jos giesmė užlieja 
visą žemę — lygumas ir slė
nius ir nuaidi nesustojan
čiu dangaus skliautu.

O koks būtų pasaulis, jei 
ji, šviesa, nubanguotų į to
lumas ir niekad nebegrįž
tų?! — Išnyktų horizonte 
mėlynuojantis miškas, ir 
upių krantai nustotų žalia
vę. O aksominiame vasaros 
vakaro danguje nesuspindė- 
tų jokia žvaigždelė.

Be šviesos daiktai nusto
tų gelmių ir grožio — spal
vų ir formų. Ir visa artėtų 
prie nebūties. Sunkioje ir 
juodoje masėje teliktų tik 
klaikus ir vienišas garsas. 
Joje sudužtų skaidrus kū
dikio juokas, ir pavasariu 
pražydusi jaunimo daina 
imtų raudoti.

Joje niekad ir niekur ne
besutiktume mylinčių akių 
žvilgsnio ir džiaugsmu, liū
desiu ar ilgesiu spinduliuo
jančio veido. Joje, parafra
zuojant gražų vienos poetiš
kos sielos vaizdą, ir ramu
nėlės žiedas, atsistojęs tam
sioj pakelėj, juodais savo 
lapeliais užsidengtų liūdin
tį veidą ir tyliai pravirktų.

Juodi ir gudės šešėliai už
lietų ir žmogaus sielą, kuri 
— tarsi dykumų žiedas ra
sos — ilgisi šviesos, šviesos, 
kuri vilties spalvomis nu
tvieskia jo gyvenimo kelią, 
kai artėja vakaro sutemos. 

Baigęs Linkuvos gimnaziją, 
1926 m. įstojo į Lietuvos 
universitetą Kaune ir stu
dijavo humanitarinius mok
slus ir teisę. 1932 m. įgijo 
diplomą ir literatūros stu
dijas gilino Vokietijos uni
versitetuose: Bonnoje ir 
Miunchene. Disertacijai me
džiagą rinko Vilniaus, Var- 
šuvos ir Krokuvos univer
sitetų bibliotekose. 1939 m. 
apgynė disertaciją — ”Li- 
tuanistinis sąjūdis XIX am
žiaus pradžioje” ir gavo fi
lologijos dr. laipsnį.

VDU pradėjo dirbti 1935 
m. vyr. asistentu, o 1940 m. 
kartu su humanitarinių 
mokslų fakultetu persikėlė 
į Vilnių. 1941 m. pakeltas į 
docentus ir išrinktas huma
nitarinių mokslų fak. pro- 
dekanu, kartu tas pačias pa
reigas ėjo ir Kaune įsteigto 
filosofijos fakulteto. Buvo 
Vilniaus universiteto bib
liotekos direktorium. Pasi
traukęs į vakarus, Pabalti
jo universitete (1946-49) 
dėstė lietuvių literatūrą. 
1949 m. emigravo į Ameri
ką, nutūpė Philadelphijoje 
ir dirbo Pennsylvanijos uni
versiteto bibliotekoje.

Dr. V. Maciūnas dirbo 
Lietuvių Enciklopedijos re
dakcijoje dar Lietuvoje, o 
taip pat ir tremtyje. Jo dar
bams surašyti reiktų išti
sos studijos. Dr. V. Maciū
nas žinomas literatūros is
torikas, rinkęs medžiagą 
archyvuose, rašęs straips
nius įvairiuose žurnaluose 
ir Liet. Enciklopedijoje, su
redagavo V. Krėvės raštų 
šešis tomus. Buvo Lituanis
tikos instituto pirmininkas, 
LB Tarybos narys ir kt.

Dr. V. Maciūnas yra ge
rai susipažinęs su istoriniu 
Vilniaus universitetu.

Dr. John F. Cadzow
Prof. dr. John Cadzow 

Niagara universiteto gra- 
duantas, istorijos dr. laips
nį gavo 1972 m. Kent Statė 
universitete, apgyręs diser
taciją ”The Lithuanian 
Question in the 3rd Rus- 
sian Durna”. Dabar yra 
Ethnic Heritage Programos 
direktorius Kent Statė uni
versitete. Universiteto bib
liotekoje jis yra surinkęs 
10,000 tomų lietuviškų kny
gų.

Dr. J. Cadzow yra gavęs 
Rockefellerio fondo stipen
diją studijuoti ir rinkti Bal
tų eksponatus. Lietuvių kal
bai Kent Statė universitete 
yra skirta 21 kredito valan
da.

Lietuvių kalbai geriau pa
žinti ir pramokti net du 
kartus lankėsi Vilniaus uni
versitete — 1973 m. 6 sa
vaites ir 1977 m. 5 savaites. 
Lietuvių kalbos klausimais 
rašo "Lituanus” žurnale, 

Journal of Baltic Studies, 
Cleveland Statė University 
Press. Lietuvių biblioteką 
Kent Statė universitete 
tvarko istorijos magistrė 
Audronė Tamošiūnaitė. Dr. 
J. Cadzow yra palankus lie
tuviams ir labai rūpinasi 
lietuvių kalbos ir kultūros 
išlikimu.

Taigi, šie du mokslininkai 
gerai pažįsta Vilniaus uni
versiteto padėtį — vienas 
istorinio, o antras dabarti
nio.

Izabelė žmuidzinienė
Izabelė žmuidzinienė yra 

knygnešio Aleksandro Sa
vicko anūkė — Izabelė Sa
vickaitė. Nenori save va
dinti aktore ar menininke, 
bet tik lietuviškojo žodžio 
puoselėtoja. Tai tikrai in
terpretuotoja. Anot jos pa
reiškimo, kaip S. Čiurlionie
nės ”Aušros sūnų” Barbo- 
rėlė, keliauju su tarbele po 
lietuviškas kolonijas, skleis
dama lietuvišką žodį, šį kar
tą jos tarbelėje yra ištrau
kos iš dr. Jono Puzino rank
raščio "Vilniaus bokštams 
kylant”, dr. Balio Sruogos 
"Giesmė apie Gediminą” ir 
kt.

Nors save ir nusikuklino, 
bet Izabelė žmuidzinienė 
yra tikra dailiojo lietuviško 
žodžio meisterė. Kas girdė
jo jos pasakojimą, neapsi
vylė.

Tad ir šį kartą girdėsime 
tikrų mokslininkų mintis ir 
menininkų žodį apie mūsų 
sostinės sostinei Vilniaus 
mokslo šventovę.

Atvykime ir pasiklausy
kime.

A. Juodvalkis

• JAV LB Kultūros tary
ba nutarė paskelbti lietu
viškųjų radijo valandėlių 
konkursą Vilniaus universi
teto sukakties minėjimo 
programoms paruošti. Tam 
reikalui iš Lietuvių Fondo 
gauta 1000 dolerių. Sąlygos 
ir teisėjų komisija bus pa
skelbta vėliau.

• Pasaulio lietuvių archy
vas Chicagoje veikia JAV 
LB Kultūros tarybos žinio
je. Šiuo metu vedėjo Česlo
vo Grincevičiaus pastango
mis archyvas inkorporuotas 
Illinois valstybėje ir suor
ganizuotas Globos komite
tas šio komiteto pirmininku 
yra dr. Antanas Razma, 
kaip Kultūros tarybos pir
mininko atstovas, sekreto
rium — PLA vedėjas Čes
lovas Grincevičius, teisine 
patarėja — dr. Rima Sko- 
rubskaitė, PLA ryšininku 
su amerikiečių visuomene 
— Saulius Girnius, nariais 
Vincentas Liulevičius — 
PLA steigėjas ir ilgametis 
jo direktorius ir kun. An

AŠTUONIOLIKTASIS SIMO KAŠELIONIO 
NOVELĖS KONKURSAS

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

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

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

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

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

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

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

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

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

tanas Saulaitis, S. J. — Jau
nimo centro direktorius.

• LB Kultūros Tarybos 
Dailės premija už 1978 m. 
paskirta skulptorei Elenai 
Kepalaitei, New Yorke. Ju- 
ry komisiją sudarė dailinin
kai : Kazys Varnelis, Petras 
Alekna, Algirdas Kuraus- 
kas, Zita Sodeikienė ir Vy
tautas O. Virkau. Premija 
yra $1,000. Mecenatas Lie
tuvių Fondas.

• Ofelija Baršketytė. vei
kli jaunimo vadovė, Moks
leivių Ateitininkų Sąjungos 
Centro valdybos narė, 
"Akademinių Prošvaisčių” 
redaktorė ir eilės lietuviškų 
organizacijų narė, nuo ba
landžio mėnesio pradžios 
dirba PLB Valdybos rašti
nėje, tvarkydama Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso 
reikalus ir talkindama Fi
nansų Komitetui.

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

9837 SOUTH KEOZIE AVENUE 
EVERGREEN PARA, III. 60642 
Tel. 422-2000

KIEK STOVYKLAUS?
Kun. A. Saulaitis, IV 

PLJK stovyklos komisijos 
pirmininkas, praneša, kad 
ligi kovo 20 d. į kongreso 
stovyklą užsiregistravo (ir 
užpildė stovyklinę anketą) 
115 berniukų ir 205 mer
gaitės. Iš užsiregistravusių
jų, 107 yra tarp 20-23 metų 
amžiaus ir 79 tarp 18-19 
metų.

Jaunimas mieliausiai už
sirašė į sekančius užsiėmi
mų būrelius, kurie vyks 
stovyklos metu: tautiniai 
šokiai — 143, papročiai ir 
tradicijos — 100, foto ir fil
mai — 90, lietuviški valgiai 
ir choras — po 69, audimas 
— 49 ir t.t. Temos apie oku
puotos Lietuvos gyvenimą, 
kurios daugiausia jaunimą 
domina yra: kultūra — 140, 
žmogaus teisės — 135, ke
lionės (į Lietuvą) — 134, 
pasaulėžiūra — 130 ir t.t.
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■ laiškai Dirvai
DĖL KINIŠKO PUODO IR 

KATILO

Kadangi esu spaudoje 
kritiškai pasisakęs dėl kai 
kurių Vytauto Meškausko 
straipsniuose keltų minčių, 
matau reikalą viešai pareik
šti ir pasitenkinimą bei pri
tarimą jo straipsniui "Lie
tuviai ir kinai" kovo 22 d. 
DIRVOS Nr. 12. Ypač veik
sniams ir spaudai priminti- 
na to straipsnio antrinė 
antgalvė: "Gera proga rim
čiau pagalvoti", nors tai ir 
nereiškia, jog tai pirma to
kia proga.

Diskutuojant ALT ir LB 
politinius ėjimus mūsuose 
per dažnai nusmunkama į 
senoviškų "kantičkų” vel
nio ir angelo pobūdžio žur
nalistiką: vieniems LB — 
angelas, gi ALT — velnias, 
o kitiems — atvirkščiai. To
dėl buvo tikra atgaiva už
tikti jausminiai neįsivėlusį, 
nei vienai pusei neįsiparei- 
gojantį, žurnalisto žvilgsnį 
į ALT ir JAV LB vadovų 
politinius žygius JAV už
sienio politikai Kinijos at
žvilgiu pagaliau formaliai 
pasikeitus.

V. Meškauskas visai tei
singai neranda nieko pagir
tino ar verto pasididžiuoti 
nei LB-nės nei ALTos neva 
labai jau aukštos diploma
tijos ėjimuose.

Manding ligi šiol vestoje 
plačioje politikoje ir vie
niems ir kitiems nebūtinai 
tinka velnio ragai, tačiau ir 
angelo sparnai vargu ant 
kurio labai jau tvirtai lai
kytųsi. Nes, kaip medalį be- 
vartytume, abi organizaci- 
jos laikosi Statę Dpt. lini- 

/ jos ir šoka arba pagal "tiP
tų statybos” arba pagal 

v "detentinės” plokštelės mn^ 
ziką,. Abeji landžioja Statė 
Dpt. virtuvėn pro šalutines 
ir užpakalines duris, ir 
triukšmas kyla tik tada, kai 
abeji bando įsmukti pro 
priekines duris, ir drauge 
belįsdami įstringa tarpdu
ry. "Puodas katilą vaino- 
ja...”

"Apsigalvoti” reikia ne

BiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiUHHiiiiiiiiuiiiiniiiiiiiii

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS
rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ ?

Telefonai:
krautuvės: (312) 263-5826 
namų: (312) 677-8489
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E 
E
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185 N. Wabash Avė.
Chicago, III. 60601
Antrame aukšte. į 

tik veiksniams. Visuomenė 
turėtų viešai pasvarstyti 
klausimą: ar (esmėje) pad
laižiavimo politika dera 
mums, už pavergtos Lietu
vos ribų atstovaujantiems 
garbingą tauta, ir, jeigu 
taip, ar dabartinė politika 
labiau veda prie Lietuvos 
laisvės atgavimo, ar prie 
jos pavergimo įtvirtinimo? 
Į šį klausimą jau seniai pri
valėjome ieškoti atsakymo, 
ko, deja, vengėme. Mes juk, 
kaip Meškauskas teisingai 
nurodė, neturime net ir to, 
ką turi išduotoji Tautinės 
Kinijos vyriausybė: nei ka
rinių pajėgų, nei valstybi
nės ekonomijos, nei 17 mi
lijonų tautos. Mūsų jėga, 
ramstis, platforma ir gar
siakalbis yra principas. Jei
gu patys paneigsime lais
vės ir teisingumo principą, 
stovėsime nuogi, be balso ir 
be atramos.

Girdime balsų pateisinan
čių beprincipinę politiką 
prel. Krupavičiaus posakiu 
— ”kad ir su velniu .. ." 
Tačiau neteko skaityti, kad 
jis kada būtų uždraudęs 
"susidėti su ... angelu”. 
Tad kodėl tie, kurie nebijo 
"velnio”, taip labai bijosi 
"angelo” — dešiniųjų, an- 
tikomunistų? Jeigu dešinie
ji tiems "politikams” atro
do esant "velniu", prašosi 
kitas klausimas: kodėl dera 
"susidėti” su komunistiniu 
"velniu", bet nedera, ir ligi 
šioliai "nesusidėta”, su 
antikomunistiniu "velniu", 
kursai jau trys dešimtme
čiai maišosi mūsų pašonėje 
ir bando mus "sugundyti”? 
Kodėl?

Kai dėl R. Kinijos žmog
žudiškų diktatorių pagar
bos "žmogaus teisėms” ar 
"tautų laisvei" — jų ne tik 
praeities žodžiai, bet ir dar
bai įrodo, jog kai kas mūsų 
eilėse vaikosi miražus. Tik 
išgirskime, ką įrūdija apie 
60 milijonų išžudytų kinie
čių, kambodieČių, okupuotų 
tibetiečių. Tie patys mūsų 
"sąjungininkai", kurie šian
dien puola sovietinį "hege- 

I

1

monizmą”, dar neseniai 
puolė JAV imperializmą. 
Gal tik laiko klausimas, 
kaip ir Hitlerio-Stalino bar
niuose ir draugystėse, kaip 
tenai vėjai apsisuks.

Nejaugi mes ryžtumėmės 
ant tokios kortos statyti 
Amerikos, Lietuvos ir as
meninę ateitį?

Vilnis Bražėnas 
Ft. Myers, Fla.

įstatų problema
Kaip matyti iš Amerikos

Lietuvių Tautinė Sąjungos seiY XT. . ° .
mo parengtinės darbotvarkės,/ ^nepateisinama ir są-
paskelbtos 1979 m. balandžio\l 
26 d. Dirvos Nr. 17, įstatų pa- 
pildymo ir pakeitimo klausi
mas yra kažin kodėl prašapęs.

Gyvuoja žinomas dėsnis, 
kad teisė vejasi be paliovos kin 
tantį gyvenimą, ne vien tik jį 
tvarkydama, reglamentuoda
ma, bet taip pat ir prisiderin
dama prie jo kaitos padarinių. 
Kai teisė nebeįstengia pasivyti 
gyvenimo ir toli nuo jo atsilie
ka, tada jos vietoje arba prasi
veržia revoliuėinė jėga, pa
diktuojanti ‘savąją teisę’, arba 
pamažėl išsivysto kontraban- 
dinė galia, apgobiama mena? 
i ' _____
trabandinė galia gali rastis 
bet kokio organizuoto visuome 
ninės vieneto (neišskiriant nė 
valstybės) gyvenime ir jame iš 
sigožti. Tada tokioje organiza
cijoje vietoje visuotinės jos na
rių valios ima reikštis (taria
mųjų vardu) joje viešpataujan
ti antauga. Ji, toji antauga, ir 
organizacijos gyvęnimą prade 
da vairuoti pirmoje eilėje 
gal savo užmačias, i_______

Malonėkite atspausdinti šį 
mano laiškelį artimiausioj Dir
vos laidoj kaip atsaką į balan- 

 džio 19 d. Dirvoje vedamojo 
mosTeišes skraiste. Tokia kon- straipsnį ‘Kai pabunda miego- 

" ---- ję ‘milžinai’.
Pats šio straipsnio antgalvis 

yra labai teisingas, bet turi
nys - išsigandusių balsas, smo
giąs kaltinimais^ardymais. Vi
siškai be reikalo.

Juk sukruto, susirūpino ge^ 
^riaus^taudninkai^dėl or^ani- i 
zaciioje įsigaįėjusĮo vienasalįš-•I 
kūmo, asmenų teršimo, nuosj-Į

ma jos narių valią.
Amerikos Lietuvių Tauti

nės Sąjungos įstatai, priimti 
1953 m. kovo 15 d. ir dviem 
atvejais (1963 m. ir 1969 m.) 
papildyti, po ketvirčio šimt
mečio jau prašosi pakeičiami 
ir dar papildomi.

1.ĮSTATŲ KEITIMAS.
Sąjungos seimo sąranga yra 
keistina, nes dabartiniu metu 
ji nebeatspindi tautinės sąjun
gos narių valios. Kaip žinia, 
seimas susideda iš dviejų kate
gorijų narių: skyrių išrinktųjų 
atstovų ir tarybos narių .sąjun
gos valdybos narių, buvusių 
sąjungos pirmininkų, apygar
dos ir skyrių pirmininkų. Teo 
riškai, jei visi dalyvautų, da
bartiniu metu seimą sudarytų 
(apytikriai skaičiuojant) maž
daug 25 skyrių išrinkti atsto
vai ir daugiau kaip 40 ex-ofi 
cio asmenų. Praktiškai Sei
man nebeatvyksta nė pusės jo 
narių. Pav. praeitame Phila- 
delphijos seime iš 29 jo narių 
tik keletas bebuvo skyrių iš
rinktų atstovų. Skyriai, bū
dami mažumoje, nebemato 
reikalo siųsti seiman savo at
stovų ir pnsnmtfšu jų kelione 
įšĮaidų~ Norint sužadinti skv- 
rių ir sąjungos narių domesį 
seimais ir organizacine veikla, 
neišvengiamai reikia keisti sei 
mo sudarymo atgyvenusią cen
zinę sistemą.

2. GARBES TEISMAS. 
Gyvenimas įrodė garbės teis
mo reikalingumą. Įstatų pa
pildymas garbės teismo insti
tucija buvo numatytas 1971 m. 
Philadelphijos seime. Tačiau 
Teodoras JjĮinstrubas, kandi- 
datas į Sąjungos pirmininkus 
trečiai kadencijai, tokiam pa- 
J^dymui pasipriešino ir sei
mas, pasirodo, be reikalo nu

sileido. Jei Tautinė Sąjunga 
"turėtų garbės teismą, tikriau
siai nebūtų dabartinių sunku
mų.

Tautinės Sąjungos 1979 m. 
gegužės 26-27 d.d. Chicagoje 
įvyksiantis seimas turėtų pa
keisti ir papildyti Tautinės Są
jungos įstatus. Seimo sudary
mo pasenusi cenzinę sistemą 
reikia pakeisti teisingesne, de
mokratiškesne, patrauklesne, 
reprezentatyvesne, sakysime, 
suteikiant balso teisę skyrių 
atstovams, renkamiems nuo 
kiekvienu 5-kių jo narių, kad 
seimuose galėtų reikštis visuo- 
tiniau Sąjungos narių valia.

ma ‘amžinoji’ privilegija.
Sąjungos įstatai būtinai pa- 

pildytini garbės teismo nuos
tatais, kad būtų kompetenti 
institucija narių nesusiprati
mams spręsti ir apsaugotų or
ganizaciją nuo negerovių.

Bronius Nemickas

Gerbiamas pone 
Dirvos Redaktoriau, 

3 eilėje_pa- mukią- Tie buvę užmigdyti 
nustelbaa-' milžinai savo laiku yra daug 

padarę, daug nuveikę, išvaj- f 
ravę organizaciją perjjĮn^ikųj X 
pacijasYTSTkuodami savo lais- \ 
•veTlciti dalyvavę Lietuvos ne
priklausomybės kovose. Tie 
‘pabudę milžinai’ nieko near
do, bet tik rūpinasi pašalinti iš 
organizacijos nesklandu mus, 
rūpinasi suglaudinti broliš
kas gretas. Jie nenori valdžios/* 
bet tik rūpinasi kad per seimą 
būtų išrinktą, ne padiktuota, 
nauja" valclyba priimtina vi
siems. Jeigu yra nepasitenki
nimų, opozicija, reikia su tuo 
skaitytis, dalykus kultūringai

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
(Ėst. 1959)

9727 SOUTH WESTERN AVENUE
. CHICAGO, ILLINOIS 60643 

TELEFONAS: (312) 238-9787

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 govemment approval). Vienam kambaryje 1 savaitei 
reikia primokėti $100.00; 2 savaitėms — $175.00.

Kainos 30 ar daugiau keleivių.

išdiskutuoti. Juk yra nusibodę 
iš anksto, prieš seimą sudary
tos ir automatiškai primestos 
nominacijos ir visos komisijos. 
Jos ir sprendžia vienašališkai 
pagal sudarytojus. Taip ir ei
na kasmet nublyškę seimai 
praeitin. Įstatai jau atsilikę 
nuo gyvenimo, nedemokratiš
ki. Dėl visa to savo spaudoj ne 
visi nariai gali pareikšti savo 
mintis.

Iš anksto tariu ačiū ponui re 
daktoriui už šio laiško atspaus
dinimą.

A. Koncė
RED. PASTABA:

Minimame straipsnyje iš
reikštos mintys yra pagrįstos 
tikrais, gyvais faktais.

Dirva reiškia gilų respektą 
dirbusiems ir dirbantiems lie
tuvybės baruose, su gailesčiu 
konstatuodama apgailėtinus 
faktus. Tai nėra Jūsų minima 
baimė.

PROJECT ENGINEER
Nevvly located manufacturer in Ann 
Arbor is looking for project engineers. 
Minimum 3-5 year experience. Salarv 
negotiable.

CONTACT:
PHOTON SOURCES INC.

4651 PRATT RD.
ANN ARBOR, MICH. 48150

313-973-0285
(18-27)

APPLICATION ENG1NEER
Newly located manufacturtr in Ann 
Arbor is looking for application en
gineers electro/mechanically oriented. 
Good hardware costing background. 
Systenis architecture, documentation 
& defining of equipment. Minimum 
3-5 years experience desirable salary 
negotiable.

CONTACT:
PHOTON SOURCES INC.

4651 PRATT RD.
ANN ARBOR. MICH. 48150 

313-973-0285
(18-27)

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP 

to live and wo.rk in a Congenial 
Community

REGISTERED NURSES 
with supervisory experience 

FOR 3-11 — 11-7 SHIFT
ALSO NEEDED

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

BROOKS COUNTY IIOSPITAL
QUITMAN, G A. 31643 

912-263-4171
(12-25)

Ii Bostono ar New Yorko
$850.00
$875.00
$875.00
$850.00

B Chicagos
$980.00 

$1010.00 
$1010.00
$980.00
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DONELAIČIO 
MOKYKLŲ
SUKAKTIS

(Atkelta iš 1 psl.) 
klebonas kun. A. Trakis, 
BALFo pirm. M. Rudienė, 
direktorius J. širka, tėvu 
komiteto pirm. J. Variako- 
jis, LB švietimo Tarybos 
pirm. Br. Juodelis, LT Na
mų pirm. J. Jurkūnas, Vy
dūno Jaunimo Fondo pirm. 
V. Mikūnas ir mokyklų va
dovybės nariai: Ir. Buka- 
veckienė, J. Bagdonas, J. 
Jasaitis ir V. Gutauskas. 
Buvo kviesti Pedagog. liet, 
instituto direktorius A. 
Dundulis ir mecenatas dr.
L. Kriaučeliūnas. Direkto
riaus pavad. ir šios progra
mos vedėja D. Bindokienė 
neturėjo laiko prie stalo at
sisėsti, nors vieta ir jai bu
vo skirta.

Kr. Donelaičio lituanistinių 
mokyklų minėjimo metu kalba 
Tėviškės lietuvių evangelikų 
liuteronių parapijos klebonas 
Ansas Trakis.

Jono Tamulaičio nuotr.

Mokyklų apžvalgą patei
kė J. Jasaitis. Teisingai D. 
Bindokienė pastebėjo, kad 
tik Jasaitis taip vaizdžiai, 
suglaustai ir trumpai su
geba pasakyti. Taip pat 
trumpai kalbėjo tėvų komi
teto pirm. J. Variakojis.

Po šių dviejų kalbų, į sce

Kristijono Donelaičio lituanistinių mokyklų dvidešimt metų 
minėjimo buvo specialiai pagerbti 10, 15 ir 20 metų išdirbę mo
kytojai. Iš kairės: Tėvų komiteto pirm. Jonas Variakojis, Auš
relė Izokaitienė — pareng. vad. pav., Birutė Sasnauskienė — 
par. vad. sega gėlę muz. Vytautui Gutauskui.

Jono Tamulaičio nuotr.

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS CHICAGOS SKYRIUS 

MALONIAI KVIEČIA VISUS I

PAVASARINI BANKETĄ
1979 M. GEGUŽĖS MĖN. 26 D. 7:30 VAL. VAK.

LIETUVIŲ TAUTINIUOSE NAMUOSE, 6422 SO. KEDZIE AVĖ., CHICAGOJE.

Programoje: dainininkė Vanda Stankienė, Jūratė Statkutė de Rosales (iš Venezuelos) ir rašyt. Vytau
tas Alantas, 1979 m. Dirvos novelės konkurso laureatas, šilta vakarienė ir šokiai grojant Ąžuolo Stelmoko or
kestrui. Asmeniui kaina $12.50. Vietas prašo iš anksto rezervuoti pas A. Švažą (312) 964-1061 ar O. Daške
vičienę (312) 778-7864.

ALT S-GOS CHICAGOS SKYRIUS

ną buvo iškviesti visi mo
kytojai ir papuošti gėlėmis, 
o ilgiau dirbę apdovanoti 
meniškais medžio darbais. 
Išskirtinai atžymėtas direk
torius J, širka, einąs koja 
kojon su visa mokykla. Jam 
buvo įteikta „Vargo mo
kykla’’ ir plaketė.

Prisiminti mokyklos foto
grafai — V. Noreika ir J. 
Tamulaitis, o taip pat ir 
pačios pirmosios mokytojos 
-— O. Rozniekienė ir P. 
Lampsatienė.

Programos vedėja paste
bėjo, kad pasiaukojimą ro
do ir antros šeimos pusės, 
nes laiku neparuošiami pie
tūs, nepatvarkomi namai. 
Reikia gerbti visas šeimas.

Negalėdamos dalyvauti, 
raštu sveikino gen. konsu- 
lė J. Daužvardienė ir dr. V. 
Sruogienė, žodžiu sveikino: 
vysk. V. Brizgys, kun. A. 
Zakarauskas, kun. A. Tra
kis, M. Rudienė, Br. Juode
lis ir O. Rozniekienė.

Akademinę minėjimo da
lį užsklendė direktorius Ju
lius širka, pasidžiaugęs su
tartinu darbu ir visuomenės 
parama.

Meninė dalis
Po trumpos pertraukos, 

programai vadovaujant Au
drai Aleknaitei, meninė da
lis pradėta Kr. Donelaičio 
’’Metų” ištrauka. Paruošė ir 

įvadą padarė mokytoja Ire
na šerelienė, talkinama Jo
no Bagdono ir Vidos Kaz
lauskaitės. Išpildė aukšt. 
mokyklos mokiniai. Skaity
mą paįvairino mokinės pa
šokusios blezdingėlę. Vaiz
das buvo gana įspūdingas.

Vytės Nemunėlio „Meš
kiuką Rudnosiuką” išpildė 
parengiamojo ir pirmo sky
riaus mokiniai. Paruošė mo
kytojos Marija Plačienė ir 
Laima Booth.

Audrai Aleknaitei vado
vaujant, pradinės mokyklos 
chorai padainavo tris dai
neles.

„Malūną” suko aukšt. mo
kyklos mokiniai, „Kalvelį” 
šoko IV skyriaus ir „Audė
jėlę” — aukšt. mokyklos 
mokinės. Paruošė mokyto
jos Vida Kazlauskaitė ir 
Violeta Atkinson.

Minėjimą baigė aukšt. 
mokyklos choras, vadovau
jamas mokytojo Vytauto 
Gutausko, padainavęs net 
aštuonetą dainų.

Akordeonai — Arūnas 
Polikaitis ir Darius Polikai- 
tis. Dekoracijos ir apšvieti
mas Vandos Aleknienės ir 
Pauliaus Aleknos.

Minėjimas buvo gerai or
ganizuotas ir sklandžiai 
pravestas, bet ilgokai užsi
tęsė. Pradėtas akademiniu 
punktualumu 3:15 vai. p. p., 
baigėsi 6:30 vai. vak. Aiš
kiai per ilgai, bet sunku su
trumpinti ir ką nors nu
kirpti. Reikia leisti ir mo
kiniams pasirodyti, ir dir
bančius mokytojus pagerb
ti, ir rėmėjus pristatyti.

Sukaktuvinis leidinys
Atskirai reikia paminėti 

Kr. Donelaičio mokyklų ju
biliejui skirtą leidinį — 
”Dvidešimt Metų”. Jubilie
jinis leidinys yra didelio 
formato knyga, turinti 220 
psl. Knygą reiktų pavadinti 
albumu, nes joje daugiau 
nuotraukų, kaip teksto. Lei
dinys sujungtas kartu su 
mokyklos metraščiu.

Leidinį redagavo Danutė 
Bindokienė, išleido tėvų ko
mitetas, viršelis Jono Ma- 
leiškos, nuotraukos Jono 
Tamulaičio ir Vaclovo No
reikos. Spaudė S. Morkūno 
spaustuvė, Chicagoje, 1979 
metais.

MIDLAND BENDROVĖ 
PLEČIA VEIKLĄ

MIDLAND taupymo ir 
skolinimo bendrovė, vado
vaujama prityrusio finansi
ninko adv. Frank Zogo ir 
visų lietuvių direktorių, 
plėsdama veiklą, prieš pus
trečių metų atidarė Mar- 
ąuette Parke — Lithuanian 
Plazoje — naują skyrių. 
Šioje vietoje, tirštai apgy
ventoje lietuvių, bankas bu
vo labai reikalingas, nes per 
šį trumpą laiką indėliai 
prašoko dešimt milijonų do
lerių.

Marąuette Parko sky
riaus įsteigimas ir pradė
tos duoti nekilnojamam tur
tui paskolos, pakėlė namų 
vertę ir pristabdė žmonių 
bėgimą. Turtingiausia ir 
gražiausia lietuvių kolonija 
buvo išgelbėta, o žmonės 
atgavo pasitikėjimą, preky
ba pagyvėjo.

MIDLAND taupymo ir 
skolinimo bendrovės indė
liai visuose turimuose sky
riuose jau prašoko 47 mili
jonus dolerių. Už indėlius 
mokamos aukščiausios pa

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

Opportunity for Joumeymen or lst Class Skilled
MACHINISTS

MILLING MACHINISTS 
TOOL ROOM MACHINISTS 

THREAD GRINDERS 
FORM TOOL GRINDERS (FLAT FORM) 

VERTICAL TURRET LATHE (VTL) OPERATORS 
HORIZONTAL BORING MIŲL OPERATORS 

RADIAL DRILL OPERATORS
You mušt be able to sėt up your own work and have a tvorkable 

knowledge of shop dravvings.
ALSO NEEDED

INDUSTRIAL JOURNEYMEN 
MILL WRIGHTS

ELECTRICIANS
Escellent working conditions above average earnings 6c complete 

package of company benefits. 
To arrange for interview please call: MR. BEN DiFRANCO.

NATIONAL ACME DIVISION 
ACME-CLEVELAND CORPORATION 

170 E. 131st Street at Coit, Cleveland, Ohio 44108 
(216) 268-4200

An Equal Opportunity Employer M/F/H

lūkanos, o visos sąskaitos 
apdraustos Federalinės val
džios agentūroje.

MIDLAND taupymo ir 
skolinimo bendrovė dėkoja 
visiems taupytojams už tei
kiamą paramą ir prašo atei
tyje savo santaupas laikyti 
saugioje vietoje. Kapitalo 
investavimai atliekami rū
pestingai ir saugiai.

MIDLAND Savings and 
Loan Assoc. skyriai:

8929 So. Harlem Avė., 
Bridgeview, III. 60455; 
4040 Archer Avenue, 
Chicago, III. 60632 ir 
2657 West 69th Street, 
Chicago, III. 60629. (aj)

IMMEDIATE OPENINGS
MACHINISTS EXPERIENCE1)

AUTOMATIC SCREW
MACHINE SĖT UP MEN

Experience on conomatics, New 
Britian, or Acme Gridley. 

ALSO
GRINDER H AND

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

Overtime available.
WHARRAM 

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

313-743-5202
(13-22)
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Donizetti Lucijai nuskambėjus
Lietuvių operos kolekty

vas, Chicagoje, jau 23-ti 
metai pateikia lietuviškai 
visuomenei lietuvių kalba 
operas. Operų pastatymas 
nėra paprastas ar eilinis 
darbas. Nepaprasto uolumo, 
ištvermės ir kantrybės tu
ri parodyti visi: valdyba, 
choristai, solistai ir meno 
vadovai.

Operos choristus kai ku
riais atžvilgiais galima ly
ginti su lituanistinių mo
kyklų mokytojų darbu, nes 
ir vieni ir kiti dali savo 
laisvalaikio atiduoda bend
riesiems lietuvybės išlaiky
mo reikalams. Choristai vi
są pusmetį vieną ar du va
karus savaitėje lanko repe
ticijas ir gaišta laiką. Ne
žiūrint oro ar kitų sąlygų, 
sutartu laiku turi atvykti Į 
repeticijas, nors už tai ne
gauna jokio atlyginimo, iš
skiriant tautinį pasididžia
vimą ir pasitenkinimą, štai, 
žiūrėkite, ką mes, lietuviai, 
galime padaryti ir plačiajai 
visuomenei parodyti! Paša
liniam stebėtojui sunku jų 
darbą apskaičiuoti ir įver
tinti. Chorai yra lietuvių 
operos stiprybė.

Turinys
šių metų pastatymui bu

vo pasirinkta Gaetano Do-

JEI JUS NORITE SIŲSTI 
SIUNTINI - DOVANĄ Į LIETUVĄ IR 
VISAS SOVIETU SĄJUNGOS DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOSPACKAGE EXPHESS & TRAVEL AGBIUCY, Ine.
(Licensed by Vnešposyltorg) VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, N. Y. 10019
Tel.: 581-6590; 581-7729

Siuntiniai, siunčiami pec mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu 
laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų 
įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA*.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasi
rinkimui įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir 
kitų daiktų.
Atidaryta kasdien nuo 9 valandas ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MOŠŲ SKYRIAI:

ANTANAS JUODVALKIS 

nizetti opera Lucia di Lam- 
mermoor. Spektakliai vyko 
balandžio 21, 22 ir 28 d.d. 
Marijos aukšt. mokyklos 
auditorijoj. Visuomenės su
sidomėjimas buvo didelis ir 
visi spektakliai užpildyti, 
o sekmadieniniam pritruko 
vietų.

Veiksmas vyksta 17 am
žiuje Škotijoje. Pilies val
dovo lordo Enrico Ashton 
sesuo Lučija įsimyli mirti
ną brolio priešą, kaimyną 
Edgardo, išgelbėjusio jos 
gyvybę. Lučija ir Edgardo 
slaptai susitikinėja, o Enri
co sutaria jos vestuves su 
lordu Artūro Bucklaw. Ed
gardo išvyksta į Prancūziją 
ir susirašinėja su Lučija, 
bet lordas Enrico perima jų 
laiškus. Vieną suklastotą 
Edgardo laišką perduoda 
Lučijai, iš kurio ji supran
ta, kad yra apgauta. Broliui 
reikalaujant, pasirašo su
tuoktuvių raštą. Tuo tarpu 
grįžta Edgardo ir vėliau pa
tiria klastą. Lučija skau
džiai pergyvena, nužudo vy
rą, pati išprotėja ir nusižu
do. Edgardo suvokęs padėtį 
ir pats nusižudo. Labai 
skaudi scena ir reto grožio 
daina pavergia žiūrovus.

Opera Lučija yra labai 

mėgiama dėl puikių solis
tams arijų ir chorams dai
nų. šioje operoje puikiai 
pasirodė chorai, ypač pir
mame veiksme — vyrai, o 
solistė Gina čapkauskienė 
(Čapkas) čiulbėjo, kaip lak
štingala. Visi solistai buvo 
puikūs ir savo vaidmenį at
liko pasigėrėtinai. Daug 
kartų jų dainavimas buvo 
pert ra ūktas plo j i m a i s.

Solo partijas turėjo šie 
solistai: Julius Savrimas — 
Normano, Algirdas Brazis 
— lordas Enrico Ashton 
(Lučijos brolis), Jonas Vaz- 
nelis — Raimondo (pilies 
kapelionas), Gina čapkaus
kienė — Lučija (Enrico se
suo), Roma Mastienė — 
Alisa (Lučijos palydovė), 
Stefan Wicik — Edgardo 
(Ravenswoodo valdytojas) 
ir Antanas Pavasaris — lor
das Artūro Bucklavv (Luči
jai pramatytas vyras).

Grimas ir perukai — Art 
Anthony, kostiumai ir de
koracijos — Anthony Stiva- 
nello, N. Y.

Operos chorą sudaro 29 
vyrai ir 27 moterys. Cho
rui talkino tenorai — P. 
Gudas, R. A. Lindland ir 
R. Reichel.

Operos meno vadovai
Dirigentas — muzikas 

Alvydas Vasaitis. Režisie
rius — Nicolas Di Virgilio. 
Scenos produkcija — Kazys 
Oželis. Chormeisteriai — 
Alfonsas Gečas ir Emilija 
Sakadolskienė. Scenos vado
vas — Jonas Paronis. Ap
švietimas — Kazys Cijūnė- 
lis ir Romas Račiūnas, 
akompaniatorius — Arūnas 
Kaminskas ir režisieriaus 
asistentė — Diane Busko.

Operos valdyba
Pirmininkas — Vytautas 

Radžius, vicepirmininkai — 
Vaclovas Momkus, Irena 
Navickaitė ir Jurgis Vidžiū
nas, sekretorė — Rūta 
Graužinienė, iždininkas — 
Algirdas Putrius ir narė — 
Gailė Mačiulytė. Revizijos 
komisija: pirm. Gediminas 
Kazėnas, vicepirm. Valerija 
žadeikienė ir sekretorė 
Giedrė Končienė.

Programa
Negalima tylomis praeiti 

pro A. Korsakaitės-Sutku- 
vienės meniškai sukurtą 
programą. Programoje su
dėta plati informacija apie 
operos vadovybę, abiem kal
bom Lučijos turinys ir gau
sus mecenatų sąrašas. Meno 
vadovų ir solistų nuotrau
kos su metrika. Išvardinti 
visi choro nariai, orkestran
tai ir bendradarbiai.

Baigmė
Veiksmo metu žmonių ry

šys su scena buvo šiltas. 
Publika gyvai reagavo į 
choro ar solistų dainavimą. 
Daugelis džiaugėmės esą 
lietuviai ir didžiavomės, kad 
pajėgiame tokius renginius 
įvykdyti, parodyti svetim
taučiams ir patys pasigėrė
ti. Tokiu momentu negalvo
jama apie dideles išlaidas ir 
įdėtą darbą, bet džiaugia
mės pasiektais rezultatais.

Reikia pasidžiaugti, kad

WANTED JOURNEYMEN

TOOL 
MAKERS

2nd shift position available. Mušt be 
experienced on Lathe, Milling Ma
chine, Bridgeport, and in making 
tools, dies, jigs and fixtures. Mušt 
have own precision ineasuring tools. 
EXCELLENT hourly rate and Coni- 
pany paid fringe benefit program. Ap
ply or call Mon. thru Fri. 8 a. m. 
to 4 p. m. 216-943-5700.
PARKER-HANNIFIN CORP.

30240 LAKELAND BLVD. 
WICKL1FFE, OHIO 44902

Equal Opportunity Employer
(18-19) 

operos meno vadovybėje 
yra jaunų žmonių, pasiry
žusių dalį savo laisvalaikio 
atiduoti dainai.

Linkime lietuvių operos 
kolektyvui nepavargti ir 
kasmet, kaip iki šiol, bent 
vieną operą išvesti į rampos 
šviesą.

CICERO
ALT S-GOS CICERO 

SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Skyriaus metinis narių 
susirinkimas įvyko š. m. ba
landžio mėn. 27-tą dieną, S. 
ir J. žemaičių rezidencijo
je — Ciceroj. Susirinkimą 
atidarė valdybos pirm. Pra
nas Kašiuba ir pakvietė, na
riams pritariant, susirinki
mui pravesti pirmininku 
Juozą žemaitį, sekretorium 
Stasį Liepą.

Susirinkimą paįvairino 
žurnalistas, Dirvos bendra
darbis, Vytautas Meškaus
kas. Paskaitoje prelegentas 
pristatė šiandieninę pasau
lio įvykių apžvalgą ir įtaką 
į Lietuvos laisvinimo eiga, 
atsakinėjo į susirinkusiųjų 
klausimus.

Aiškintasi dėl Vasario 1G 
minėjimo. Ciceros b’etuvių 
kolonijoje vis rengiama du 
Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimai. Vie
tiniai amerikonai, bei Cice
ro miesto administracija ne
supranta, kodėl Cicero lietu
viai negali visi kartu susi
rinkę paminėti Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbi
mą? Todėl, susirinkusieji 
pasisakė, kad ateityje rei
kėtų rengti tik vieną, bend
rą, gausingą, visų lietuvių 
minėjimą.

Sekantiems metams val- 
dybon išrinkti: Pranas Ka
šiuba, Jonas Cinkus, Danu
tė Liepienė, Sigutė Žemai
tienė. Revizijos komisijon: 
Gediminas Biskis ir Juozas 
Šulaitis. Atstovais į ALT 
Cicero skyrių: Jonas Cin
kus, Stasys Liepas, Juozas 
žemaitis. Susirinkime į 
ALT S-gos Cicero skyrių 
įstojo trys nauji nariai.

Į Sąjungos seimą išrink
ti du atstovai ir pasižadėta 
gausingai dalyvauti seime 
ir bankete. Po susirinkimo 
vyko pokalbiai prie vaišių 
stalo. (ak)

Miami Beach, Fla. 33139'1201 17 St....................................................................... 305 673-8220
Allentown, Pa. — 126 Tilghman Street .................................«..................................... 435-1654
Baltimore 31, Md. — 1828 Fleet Street .............................. -......... .......................... .'142-4240
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue ........ w............................ 633-0090
Buffalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue ............... .................................................. 895-0700
Chicago 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue ............ ~......   486-2818
Chicago, III. 60629 — 2608 West 69 Street ............................................................... 925-2787
Chicago, III. 60609 — 1855 West 47 Street ............................................................... 376-6755
Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue ............... ...................................... 771-0696

CAREER OPPORTUNITIES
LAUNCH YOUR BETTER FUTURE 
WITH DIAMOND MANUFACTURING
From barges to tugboats, and eranes to special vveldments, Diamond 
Manufacturing Company is filling important needs iii specialfced marine 
equipment areas. We’re in Savannab, Georgia, the hub of the South’s 
11 city ”CoastaI Empire”. We’re in a good location for cxpansion — 
and that’s exactly what we plan to do. We have growth clans that 
have created opportunities for a number of people in a variety of 
areas, including:

• STEEL FABRICATORS • WELDERS

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.

Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue ......................-...............-............. 365-6780
Forest Hills, N. Y. 11375 — 69-40 Fleet St......................................................... 212-268-1594
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue .............  ........................ 365-6740
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ............ -..................................... .*185-6550
New York 3, N.Y. — 78 Second Avenue ........ .....................     674-1540
Nęw York 3, N. Y. — 324 E. 9 St............................._............................................... 475-7430
Philadelphia, Pa. 19123 — 1013 N. Marshall St..................  215-WA-5-8878
Phoenix Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy..........................................602-942-8770

.Rahway, N.J. — 47 East Milton Avenue ....................................................... ............. 381-8800
Siiver Springs, 1002 Kennebec Avė.................................................................... 301-589-4464
South River, N.J. — 41 Whitehead Avenue .........................—............-..............   257-6320
Syracuse, N.Y. 13204 — 515 Marcelius Street ..........       475-9746
Lakewood, N. J. 08701 — 234 Second St.............................................................. 363-0494
Herkimt-r, N. Y. — McKennan Rd..................................................••••.............  315-866-3939

• SHIP FITTERS • INSIDE & OUTSIDE MACHINISTS

(15-17)
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LIETUVIU ENCIKLOPEDIJOS PABAIGTUVIŲ 
AKADEMIJA TORONTE

Š. m. balandžio 29 d., sek
madieni, Toronto Lietuvių 
Namų didžiojoje salėje įvy
ko LE pabaigtuvių akade
mija, kurioje dalyvavo apie 
300 Kanados lietuvių ir sve
čiai iš JAV.

Akademiją pradėjo KLB 
Krašto Valdybos pirminin
kas J. R. Simanavičius pa
sveikindamas LE leidėją 
šiais žodžiais: "Kanados lie
tuviai nuoširdžiai sveikina 
mūsų tarpe esantį didįjį 
kultūros darbuotoją Juozą 
Kapočių, # kuris išleisdamas 
lietuvių enciklopediją lietu
viškai ir angliškai įrodė 
kaip galima ne žodžiais bet 
darbais pasitarnauti gyvai 
lietuvybei. Visų Kanados 
lietuvių vardu reiškiu LE 
leidėjui lietuvišką ačiū.

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

EMPIRE DIE CASTING
19800 Milės Avė.

Cleveland, Ohio 44128
An Equal Opportunity Employer

(13-22)

Wanted Journeymen
OR 

Ist Class Skilled
MOLD MAKERS

HORIZONTAL BORING 
MILL OPERATORS 
MOLD LEADERS

RADIAL DRILL PRESS 
OPERATORS 

DAY AND NIGHT SHIFTS.
TOP WAGES AND BENEFITS.

FORMATIVE MOLD 
6580 Cotter 

Sterling Heights, Mich. t8078 
313-588-8170 

________________________________ (15-21)

ENGINEER STATIONARY
Our orgąnization has an lmmediate 
openmg for a stationary engineer vvith 
a 3rd class steani and a 2nd class 
refrigeration license from the City of 
Detroit. This position offers a quali- 
fied candidate the opportunity for 
advancement. We offer a competitive 
wage rate and a comprehensive, fui- 
ly paid fringe benefit program. In- 
terested applicants contact Ms. 
PATRICE NOVAK,

313-869-3600, Ext. 545.

METROPOLITAN HOSPITAL 
1800 Tuxedo 

Detroit, Mich. 48206
Equal Opportunity F.mplover 

(15-21)

Opportunity for ųualified
TOOL REPAIR PERSON

TO WORK & LIVE IN CONGEN1AL 
SMALL COMMUNITY.

Iriin.ediate opening mold maker or 
machinist vvho can lepair injection 
molds. Large modern grovving plastics 
molding plant offers top pay for top 

person plūs excellent fringes.
If interested apply, call or vvrite: 

TO SUSAN BROV/N

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

150 Washington Avė. 
Peru, Ind. 46970 

317-473-5594 
(12-18),

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

T1ON.
lmmediate openings available. Large 
modern grovving plastics molding 
plant offers top pay for top person 

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

TO SUSAN BROWN

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

150 Washington Avė. 
Peru, Ind. 46970 

317-473-5594

Gen. konsulas J. žmuidzi- 
nas sveikinimo žodyje paly
gino LE išleidimą su anks
tyvesnėmis lietuviškos kul
tūros prošvaistėcmis, kaip 
Lietuviško Statuto išleidi
mas, Mažvydo — lietuviško 
rašto pradžia, Donelaičio ir 
Čiurlionio lietuviškos poezi
jos dailės ir muzikos kūry
ba. LE leidėjas garbingai 
įsijungė į tų lietuviškos kul
tūros kūrėjų ei'ę Ta garbė 
tenka ne vien Juozui Kapo
čiui, bet ir jo bendradar
biams, kurie LE tomus ra
šė, redagavo, platino ir skai
tė.

Toliau sekė iš Rocheste- 
rio atvykusio prof. A. Kli
mo paskaita trukusi arti 
valandos. Pradžioje prele
gentas kalbėjo bendrai apie 
Enciklopedijas kaip mokslo 
ir kultūros apraiškas, pri
mindamas pastangas išleis
ti lietuviškas enciklopedi
jas. Pirmasis bandymas bu
vo prieš 95 metus, kai Chi
cagos bankininkas ir knygų 
leidėjas Antanas Olševskis 
1884 m. sumanė leisti lietu
vių enciklopediją. Bet tada 
lietuviai neturėjo nei mok
slininkų nei kultūrininkų 
kiek jų turime dabar, tai, 
žinoma, iš tų Olševskio pa
stangų niekas neišėjo. Ant
ras LE leidimo bandymas 
buvo nepriklausomoje Lie
tuvoje, kai mokytojų profe
sinės sąjungos kooperaty
vas "Spaudos Fondas", su
sitaręs su Katalikų Mokslo 
Akademiją 1931 metais 
pradėjo leisti Lietuvišką 
Enciklopediją. Per 10 metų 
buvo išleisti devyni tomai, 
bet prasidėjus karui ir atė
jus okupantams į mūsų 
kraštą, tos enciklopedijos 
leidimas buvo sustabdytas. 
Okupuotoje Lietuvoje nuo 
1966 m. išleista trijų tomų 
vad. "Mažoji lietuviškoji 
tarybinės enciklopedija", 
bet ji yra siauros apimties, 
pasitenkindama tik okupuo
tos Lietuvos ir komparti
jos veikėjų pavaizdavimu, 
vengdama parodyti kitų 
kraštų kultūros ir mokslo 
žmones, o ypač ignoruoda
ma nepriklausomos Lietu
vos gyvenimą ir pažangą.

Juozo Kapočiau išleisti 36 
tomai LE apima viso pasau
lio tautų kultūros ir mokslo 
sritis. Joje yra sudėta visa 
mūsų tautos istorija, visos 
kančios ir visa mūsų tau
tos gyvybė, šešių tomų En- 
cyclopedia Lithuanica iš
leista daugiausia pasaulyje 
išsiplėtusioje anglų kalboje 
ir ja gali pasinaudoti įvai
rių kraštų mokslininkai.

Baltijos Studijų suvažia
vime Oklahoma profesorius 
sveikinimo kalboje pirmiau
sia priminė Lietuvių Enci
klopediją kaip geriausią lie
tuvių istorijos, literatūros 
ir informacijos šaltinį. Ja
ponų prof. Murata versda
mas Donelaičio Metus į ja
ponų kalbą naudojosi LE, 

o dabar sumanęs išversti 
Anykščių šilelį, pirmiausia 
išstudijavo LE visas žinias 
apie vyskupą A. Baranaus
ką.
J. Kapočius per 25 metus, 

dirbdamas ir rizikuodamas, 
sukūrė sau ir Lietuvai gra
žų kultūros paminklą ir sa
vo tą darbą paaukojo tau
tai. Palinkėkime jam ilgiau
sių metų, o jo sukurtu kul
tūros lobiu pasinaudoti mū
sų jaunuosioms kartoms.

Po paskaitos, atvykęs iš 
Bostono St. Santvaras skai
tė savo poezijos kūrinius: 
Romo Kalantos monologus 
— Pradmuo, Sprendimas ir 
Mirtis. Toliau poetas pa
skaitė keletą jo parašytų 
ketureilių - rabajatų. Tie 
"Rabajatai" neseniai buvo 
LE leidyklos išleisti ir šia 
proga nemažai torontiečių 
tą knygą įsigijo su auto
riaus autografu.

Toliau buvo rodomas gar
sinis spalvotas filmas apie 
LE leidimo darbą, kuriame 
leidėjas atsakinėjo į St. 
Santvaro klausimus, o re
daktoriai Pr. Čepėnas, J. 
Girnius ir S. Sužiedėlis, 
kiekvienas atskirai, paaiški
no savo specialius dalykus. 
Dar trumpą pagirimo žodį 
tarė kun. Pugevičius iš New 
Yorko ir ant galo pats lei
dėjas Kapočius padėkojo 
Kanados lietuviams už LE 
rėmimą ir šios akademijos 
suruošimą. Pagal Kapočių 
Kanados lietuviai prisidėjo 
prie LE leidimo 25 G .

Jam baigus, visi daly
vaujantieji sustojo ir su
giedojo "Ilgiausių metų". 
Šalutinėje salėje buvo pa
ruoštos geros vaišės, kur 
dalyvavo 50 svečių, šią 
akademiją suruošė Krašto 
Valdybos sudarytas komi
tetas iš 9 asmenų: M. Chai- 
nauskas, inž. J. Danys, dr. 
B. Povilaitis, kun. dr. Pr. 
Gaida, O. Indrelienė, G. Juo
zapavičiūtė, Aug. Kuolas, 
A. Rinkūnas, J. R. Simana
vičius. Akademijos progra
mą pravedė adv. Joana Ku- 
raitė.

P. Lelis

Dainos vieneto "Antroji Jaunystė" krikšto tėvai. Iš kairės: 
Ona Indrelienė, Jurgis Strazdas, Vytautas Alantas, Irena Alan
tienė skaito krikšto aktą.

"Antrosios Jaunystės" dainininkės. Iš kairės: Aldona Dar- 
gytė-Buszkiewicz, Aldona Skilandžiūnienė, Aldona Jankaitienė, 
Valė Siminkevičienė, Ada Jucienė ir Laima Mačionienė.

"ANTROSIOS 
JAUNYSTĖS" 
KRIKŠTYNOS

Toronto Lietuvių Namų 
Moterų Būrelio penkerių 
metų sukaktis buvo pami
nėta balandžio 8 d. Lietu
vių Namų Gedimino Pilies 
menėje. Kartu buvo ati
dengta dedikacinė lenta ir 
atšvęstos Lietuvių Namų 
dainų vieneto "Antroji Jau
nystė" krikštynos.

Ilgalaikė Moterų būrelio 
pirmininkė A. Jankaitienė 
papasakojo apie būrelio vei
klą ir padėkojo buvusioms 
pirmininkėms, kurioms bu
vo įteikta po rožę, gi pirmai 
pirmininkei J. Skrebutėnie- 
nei ir dabartinei pirm. A. 
Jankaitienei buvo įteiktos 
rožių puokštės. Būrelį svei
kino L. N. valdybos pirmi
ninkas A. Senkus ir L. N. 
Vyrų būrelio vardu J. Dam- 
baras.

Dedikacinę lentą, kurioje 
menės lankytojai galės per
skaityti, jog Lietuvos vals
tybė jau egzistavo ir vidur
amžiuose, atidengė L. N. 
valdybos pirm. A. Senkus 
perskaitęs tekstą anglų kal
ba ir N. Kulpavičienė — 
lietuvių kalba. Rašytojas 
Vyt. Alantas iš Detroito pa
tiekė įdomių minčių apie 
karalių Gediminą ir per
skaitė jo paties parašytą ei
lėraštį apie "Antrąją Jau
nystę".

Po vakarienės, kurią pa
ruošė ponia Bubulienė, buvo 

dainos vieneto "Antroji 
Jaunystė" krikštynos. Vie
neto seniūnė A. Jucienė su
pažindino svečius su viene
to įsikūrimo istorija, jo sąs
tatu ir atliktais koncertais, 
perskaitė sveikinimus ir pa
dėkojo visiems rėmėjams 
už dovanas. Krikšto tėvai 
buvo I. Alantienė, J. Straz
das, O. Indralienė ir V. 
Alantas. Alantienė perskai
tė krikšto aktą, o T. Staniu
lis L. N. Valdybos vardu 
dainininkes apdovanojo ro
žėmis. Vienetą sveikino O. 
Indrelienė, J. Strazdas, V. 
Alantas, T. Staniulis, o S. 
Kuzmas kartu su sveikini
mais dovanojo 15 naujų iš 
Lietuvos gautų dainų gai
das.

Po krikštynų įvyko "Ant
ros Jaunystės” dainų kon
certas. Dainininkės padai
navo 8 dainas su dideliu pa
sisekimu. Svečiams taip pa
tiko, kad jie nenustojo plo
ję — "Antroji Jaunystė" 
dar padainavo keletą dainų. 
Dainininkės turi tą gerą sa
vybę, kad sugeba užmegsti 
ir laikyti malonius šiltus 
ryšius su publika, jau nebe
kalbant apie tai, kad turi 
gerus balsus, yra susidai
navusios ir aplamai yra 
jaučiamas vieneto vadovo 
muziko J. Govėdo drausmin
ga ranka.

Salė buvo papuošta L. N. 
Moterų būrelio padovano
tais Lietuvių Namams pa
veikslais ir gėlėmis. Svečiai 
domėjosi būrelio albumais, 
spaudos iškarpomis ir "An
trosios Jaunystės” albumu. 
Programą sklandžiai prane
šinėjo A. Jankaitienė. Visa 
šventė praėjo jaukioje šei
myninėje nuotaikoje, (as)

WANTED JOURNEYMEN 
OR 1ST CLASS SKILLED 

TOOL & DIE MAKERS 
AND 

HORIZONTAL BORING MILL 
OPERATOR & SĖT UP MEN 

Mušt be able to sėt up vvork froi.i 
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)

OWNER OPERATOR
VVanted for permanent leasing. Late 
model tandem tractor vvith sleeper. 
Mušt pass tractor requirements. Be 
25 years or older vvith at leas*. 18 
months provable road experience. No 
conipetition from company tractors. 
Call BROWN TRANSPORT CORP., 
Container Division, Norfolk, Va. Toli 
Free 1-800-446-8384._______ (17-26)
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■ Detroito lietuviai
Antanas Grinius

ATSISVEIKINANT SU 
A. A. ELZBIETA 

PAURAZIENE
Šių metų balandžio 8 d., 

Verbų sekmadienio ankstį 
rytą, mirė Elzbieta Paura- 
zienė. Visose JAV lietuvių 
kolonijose gerai žinoma vi- 
suomenininkė-patriotė, Bal
fo direktorė ir ALT nuola
tinė delegatė ir Tarybos na
rė.

Elzbieta Vėlioniškvtė gi
mė 1902 m. spalio 8 d. New 
Haven, Conn., vadinas, yra 
Amerikos lietuvaitė. Jai 
neteko atsilankyti Lietuvo
je, bet ji be akcento puikiai 
kalbėjo lietuviškai ir lietu
vių kalba laisvai rašė. Smul
kesnė jos biografiją galima 
rasti Lietuvių Enciklopedi
joje.

Ji aktyviai dalyvavo vi
suose Detroito lietuvių vi
suomeniniuose pasireiški
muose. Ji buvo narė dauge
ly organizacijų, o dažnai jų 
vadovė arba vicepirmininkė.

Lygiai noriai įsijungdavo 
į vienkartinio reikalo komi
tetus ir ne kaip statistė, o 
kaip aktyvi darbininkė Ji 
buvo giliai tikinti katalikė 
ir pasišventusi veikėja pa
rapijos komitetuose bei Ka
talikų Federacijos Centro ir 
jos padalinių vadovybėse.

Bet ypatingai visas savo 
širdies, proto ir fizines jė
gas atidavė ALTai ir Bal
tui — okupuotai Lietuvai 
vaduoti ir vargan pateku
siam lietuviui pagelbėti.

Ji dalyvavo steigiant 
ALTą ir BALFą, ir iki pat 
mirties buvo tų organizaci
jų centro vadovybėse. Ji bu
vo būrelyje iniciatorių, ku
rie prieš 37 metus įsteigė 
Detroito Lietuvių Organi
zacijų Centrą ir buvo daž
na to centro pirmininkė ir 
visada jo valdyboje. Ji nuo
latiniai vadovavo BALFo ir 
ALTo aukų rinkliavoms. Sa
vo įsitikimuose ir princi
puose buvo ytin kieta ir pa
stovi.

ALTe, BALFe ir DLOCe 
yra įvairių pakraipų ir pa
žiūrų asmenų. Elzbieta Pau- 
razienė mokėjo ir sugebėjo 
darniai su jais kartu dirbti, 
buvo tolerantė kitų pažiū
roms ir galvosenai, buvo 
tikra to žodžio prasme de
mokratė.

Detroite ji buvo lietuvių 
veikloje tikras pastato ker
tinis stulpas. Netikėta ir 
staigi jos mirtis pritrenkė 
Detroito lietuvius.

Stasys šimoliūnas

• Aktorius Justinas Pus- 
dešris sutiko režisuoti mu-

Atsisveikinant su a.a. Elzbieta Pauiazienė. Laidotuvių apeigoms vadovavo sesers Onos, irgi 
Paurazienės, sūnus kun. Paurazas. Jam iš kairės buvęs Dievo Apvaizdos parapijos klebonas kun. 
M. Kundrotas, iš dešinės dabartinis klebonas kun. V. Kriščiūnevičius, šv. Antano parapijos 
klebonas kun. A. Babonas, laidotuvių dir. Charles Stepanauskas ir grabnešiai. K. Sragausko nuotr.

4Arpber Holidays”
1979 M. EKSKURSIJOS 

Į LIETUVĄ
iš BOSTONO ir NEW YORKO

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

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

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

Maskva 2, Helsinkis 2....... $1189.00
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

MEMBER

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 j 

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.

zikinį sceninį pastatymą, 
kuris užplanuotas mergaičių 
choro 1979-1980 metų veik
loje.

• Mergaičių vokalinis an
samblis yra ruošiamas dai
nų ir giesmių repertuarui, 
kuris gegužės mėn. bus įra
šytas į juostą. Parinktos 
trys bažnyčios su gera 
akustika ir gerais vargo
nais. Tarp jų yra ir šv. An
tano lietuvių bažnyčia, ku
rios vargonai dabar yra res
tauruojami. Ansamblis yra 
pakviestas atlikti Joninių 
meninę programą „Pilėnuo
se”, jūrų šaulių stovykloje.

DLOC METINIS 
SUSIRINKIMAS

1979 m. balandžio 29 d. 
12 vai. šv. Antano parapi
jos patalpose įvyko Detroi
to organizacijų atstovų, su
darančių DLOC, metinis su
sirinkimas. Susirinkimą ati
darė ir jį pravedė pirm, 
adv. Rimas Sakis. Jam tal
kininkavo vicepirm. dr. Al
gis Barauskas, sekretoriavo 
Stasys šimoliūnas. Susirin
kime dalyvavo virš 30 orga
nizacijų atstovų.

Atsistojimu ir tylos mi
nute pagerbti mirę nariai. 
Stasys šimoliūnas suglaus- 
bei papasakojo mirusios 
vicepirmininkės Elzbietos 
Paurazienės biografiją ir 
jos veiklą.

Pranešimus padarė: pir
mininkas adv. Rimas Sakis, 
vicepirm. dr. Algis Baraus
kas, iždininkas-finansų se
kretorius Antanas Vaitė- 
nas. Birželio 15-17 d. kartu 
su slovakais DLOC dalyvau
ja miesto rengiamame festi
valyje ir liepos 13-15 d. pa
vergtų Tautų festivalyje, 
kuris įvyks ukrainiečių pa
talpose.

Birželio 17 d. Dievo Ap
vaizdos parapijos Kultūros 
Centre, bendrai su latviais 
ir estais minėsime birželio 
trėmimų minėjimą, šiais 
metais minėjimu rūpinasi 
latviai.

Revizijos komisijos aktą 
perskaitė Antanas Norus.

Metų laikotarpyje turėjo: 
pajamų 10,945.85 dol., išlai
dų 9,761.04 ir likutį kaso
je 1,184.81 dol. Antano No
raus pasiūlymu, už tvarkin
gą ir gražų knygų tvarky
mą ižd. A. Vaitėnui ploji
mais pareikšta padėka.

IŠRINKTA DLOC 
VALDYBA

Į DLOC valdybą išrinkti: 
adv. Rimas Sakis, dr. Algis 
Barauskas, dr. Arūnas Vai- 
tiekaitis, Bernardas Briz- 
gvs, Antanas Vaitėnas, Al
fas Šukys, Angelė Šukienė, 
Saulius Kaimelis, Vytautas 
Petrauskas, Aldona Pet
rauskaitė, Gražina Vaškely- 
tė, Vitalija Vaškelytė, Ro
mas Macionis, Antanas Su- 
kauskas, Stasys šimoliūnas, 
Povilas Čėckus, Vincas Rin
kevičius, Birutė Janulevi- 
čiūtė, česys šadeika ir Sau
lius šimoliūnas. Valdyba 
pareigomis dar nepasiskirs- 
tė. Į revizijos komisiją per
rinkti : Antanas Norus, Pet
ras Bliūdžius ir Vincas Ta
mošiūnas ir kandidatu, nau
jai išrinktas, Marijonas 

xšnapštys.

KANDIDATAI Į LB 
TARYBĄ

Michigano apygardoje į 
JAV LB IX-tąją tarybą 
kandidatuoja: Violeta Aba
riūtė, Gintė Damušvtė, Be
nius Kušlaitis, Vytautas 
Kutkus, Albertas Misiūnas, 
Narimantas Udrys ir Jonas 
Urbonas. Balsuoti galima 
tik už 5 kandidatus. Kas ne
balsavo gegužės 5-6, dar ga
li balsuoti; prie šv. Antano 
ir šv. Petro parapijų gegu
žės 12 d. nuo 10 iki 12 vai. 
iš ryto, o gegužės 13 d. nuo 
8:30 vai. ryto iki 2 vai. po 
pietų.

Prie Dievo Apvaizdos pa
rapijos gegužės 12 d. nuo 
9 vai. ryto iki 12 vai. iš ry
to ir nuo 4:30 iki 7:30 vai. 
po pietų, o gegužės 13 d. 
nuo 8:30 vai. ryto iki 2 vai. 
po pietų. Norintieji balsuo
ti paštu, balsavimo lapus ir 
vokus gali gauti prie para
pijų bažnyčių kioskose.

TELLER

W0RK NEAR HOME
EAST AND WEST SIDE OPENINGS

TELLER TRAINEES
PERMANENT PART-TIME

EXCEL.LENT SALARY
PAID VACATJONS

PAID HOLIDAYS
FREE L1FE INSURANCE

FREE CHECK1NG ACCOUNT
If you have good math aptitute, work 
well under pressure and have had 
some experience working with money 
in the past, we want to talk with you.
Please apply in person PERSONNEL 

DEPT., I5th floor of our lower 
complex, at

CLEVELAND TRUST
900 Euclid Avenue

Cleveland, Ohio 44115
An Equal Opportunity Emplover M/F 

(18-22)

W A N T E D
TOOL AND DIE MAKERS 

DIE REPAIR 
TOOLROOM MACHINIST 
Permanent, full time, benefits.

Apply in person
UNIVERSAL METAI. 

PRODUCTS 
29980 LAKELAND BLVD. 
V/ICKLIFFE, OHIO 44902

An Eaual Opportunity Employer 
(18-24)

EXPERIENCED
SĖT UPS PERSONS

Plastic injection molding. Union Shop. 
All benefits. Excellent hourly rate, 
and overtime.
Send resume to:

R E F L E X
P. O. BOX 7068

VVINDSOR, ONT., CANADA N9C 3Y8
(18-22)

WANTED 
WELDERS 

Mušt be experienced in 
ARC, MIG, & TIG.

Also «
EXPERIENCE SHEETMETAL 

LAYOUT/FITTERS
Mušt have at least 5 years experience 
FOR M1SCELLANEOUS JOB SHOP 
FABRICATION of SHEETMETAL &c 

L1GHT 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)

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED NURSES

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

policies. Apply call or write
CLINCH MEMORIAL 

HOSPITAL
815 CARSWELL ST. 

HOMERVILLE, GA. 31634 
912-487-5331

(12-25)

OPPORTUNITY FOR
DIE CASTER SUPERVISOR 

(ALUMINUM) 
FOR SMALL SHOP.

Experience in supervising & main- 
taining produeting on cold chamber 
machine (500 tons). Excellent living 
conditions, liberal personnel policies 
& fringe benefits. Apply call or write

EAGLE-MOTIVE 
INDUSTRIES, INC. 

P. O. BOX 2508 
FORT WORTH, TEXAS 76113 

817-338-0401
(17-26)
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Religinės muzikos koncertas 
Clevelande

Muzika lydi žmogų per 
visą gyvenimą. Pradedant 
lopšinėmis, linksmomis vai
ku mokyklinėmis dainomis, 
jaunuolių romantika, ves
tuvių ir įvairių kitokių ap
eigų melodijomis ir bai
giant atsiskyrimu su šiuo 
pasauliu, muzika keliauja 
kartu su kiekvienu iš mūsų. 
Ji iššaukia linksmus ir 
liūdnius giliai filosofinius ir 
lengvabūdiškus, jaudinan
čius ir paviršutiniškus per
gyvenimus, prisiminimus ir 
asociacijas.

Laisvame pasaulyje mu
zikos kūrinių lobiai yra pri
einami kiekvienam. Apie tą 
privilegiją aš pagalvojau, 
klausydamas religinės mu
zikos koncerto Verbų sek
madieni Dievo Motinos Nuo
latinės Pagalbos parapijos 
bažnyčioje, Clevelande.

Sausakimšai pripildytoje 
bažnyčioje buvo ne vien tik 
katalikai ir lietuviai. Klau
sytojus pritraukė ne tik 
garsių kompozitorių kūri
niai, bet ir jų išpildytojai.

Viduramžių italas Pales- 
trina ir šių laikų kompozito
rė Gudauskienė, vokietis 
Beethovenas, rusas Bort- 
nianskis, prancūzas Debus- 
sy, ir žydas Mendelsonas tai 
tik dalis kompozitorių, ku
rių kūriniai buvo išpildyti 
tam koncerte.

Klausant to koncerto man 
prisiminė kai kurie faktai 
iš mano ankstyvo gyveni
mo.

Vienas iš pačių pirmųjų 
mano girdėtų koncertų bu
vo ”Requiem”, išpildytas 
didžiulėj katalikų bažnyčio
je Maskvoje. Milžiniškas, 
puikus choras. Simfonijos 
orkestras, kunigas pasakęs 
įvykiui pritaikytus žodžius 
— tas viskas taip gyvai 
grižo i mano atminti, lyg 
tai būtų buvę vakar, o tai 
buvo prieš 60 metų! Dabar 
ta bažnyčia uždaryta ir pa
versta sandėliu. Uždaryta 
ir kita mažesnė katalikų 
bažnyčia netoli mano gyve
namų namų prieš išvyks
tant iš Sovietų Sąjungos. 
Bažnyčios šventoriuje da
bar Maskvos gyventojai ve
da savo šunis pasivaikščio
ti...

Multimilijoninėj Maskvoj 

Mūsų brangiam draugui

MARTYNUI JOKŪBAIČIUI

po sunkios ligos mirus, gilią ir nuoširdžią 

užuojautą reiškiame jo žmonai JADVYGAI, 

sūnui KĘSTUČIUI su šeima ir sūnui ALGIUI

Irena ir Vytautas
Alantai

nėra nė vienos katalikų 
bažnyčios, nežiūrint į tai, 
kad Maskvoje yra daug 
tūkstančių katalikų.

Man teko būti Lietuvoje 
pirmą kartą 1946 metais. 
Didelį įspūdį man padarė 
bažnyčių gausumas, milži
niški kryžiai sodybose, pui
kūs chorai bažnyčiose ir 
daugybė žmonių, jas lan
kančių.

Mums Maskvos gyvento
jams atrodė, kad komunis
tai nesuspėjo iš lietuvių 
tautos išrauti gilaus tikė
jimo.

Vėliau teko dažnai važi
nėti į Lietuvą ir kuo toliau 
tuo mažiau teko matyti vei
kiančių bažnyčių, tik retą 
sodybą bepuošė kryžius ir 
bažnyčiose chorai žymiai 
menkesni, negu anksčiau.. .

Bet paskutinį kartą būda
mas Lietuvoj 1974 metais 
su nusistebėjimu pamačiau 
didelį jaunuolių skaičių lan
kančių bažnyčias. Atrodo, 
kad nežiūrint grasinimų, 
persekiojimų, trėmimų, Lie
tuvoj nepasisekė užmušti 
tikėjimo ir galimas daiktas, 
kad tikėjimas Lietuvoj at
gimsta.

Klausydams šio religinio 
koncerto aš galvojau apie 
tai, kiek muzikalinių lobių 
yra paslėpta nuo žmonių 
Sovietų Sąjungoj. Religinės 
muzikos kūriniai tokių ge
nijų kaip Bachas ir Beetho
venas ir netgi rusų Rach- 
maninovo ir Čaikovskio la
bai retai girdimi. O dirigen
tai ir solistai mėnesiais ir 
net metais turi laukti leidi
mo jų kūriniams išpildyti.

Draudimas nesiriboja 
vien religine muzika, tauty
bė irgi reiškia. Geras pavyz
dys gali būti Čiurlionis. Bu
vo uždrausta susipažinti su 
jo paveikslais ar muzika, 
kadangi jis priklausė "bur
žuazinei" Lietuvai. Bet bol
ševikams okupavus Lietu
vą, Čiurlionis atgavo visas 
pilietines teises.

Besiklausydamas šio kon
certo aš palyginau jį su dau
geliu mano tą savaitę gir
dėtų religinės muzikos kon
certų kitose Clevelando 
įvairių tikybų bažnyčiose. 
Galima drąsiai tvirtinti, 

kad lietuvių bažnyčios kon
certas buvo vienas iš ge
riausių.

Koncerto programa buvo 
ypatingai gerai parinkta, 
labai geras vyrų choras ir 
solistai, iš kurių pirmoj ei
lėj reikia paminėti Salomė
ją Valiukienę, turinčią la
bai gražų milžiniškos jėgos 
ir plataus diapazono balsą. 
Ji labai dvasingai padaina
vo dvi arijas iš Bacho kan
tatos, Gudauskienės "Vieš
paties Pasaulis" ir Debussy 
ariją iš "Sūnaus Palaidū
no". S. Valiukienę Clevelan
do ir Chicagos muzikos mė
gėjai gali prisiminti iš jos 
ankstyvesnių pasirodymų 
operose "Rigoletto" ir 
"Fauste”. Gaila, kad ši taip 
puikiu balsu apdovanota 
dainininkė retai tesirodo 
koncertų operos salėse.

Didelio pagyrimo vertas 
ir vyrų choras diriguojamas 
Juliaus Kazėno, šiam kon
certui pakviestas klebono 
kunigo Gedimino Kijausko, 
S. J. Choro dainavimas bu
vo ypatingai aukšto meni
nio lygio.

Kiti solistai Irena Griga- 
liūnaitė, Julius Kazėnas, 
Vytautas Matulionis ir Bro
nius Kazėnas kiekvienas sa
vo talentu teikė klausyto
jam didelio pasitenkinimo.
D. Miškinytė ir A. Miški
nis gerai atliko fleitos ir 
klarneto numerius, palydint 
vargonams.

Vargonais grojo R. Bra- 
zaitienė ir G. Korsakienė 
rūpestingai, betgi norėtųsi 
joms patarti duoti daugiau 
paramos solistams. Tos pa
ramos stoka, ypač jautėsi S. 
Valiukienės išpildytuose kū
riniuose. Reiktų palinkėti, 
kad tokie koncertai, atsklei- 
džią muziko mėgėjams re
čiau girdimus ypatingo gro
žio kūrinius, įvyktų daž
niau.

Boris Chalip

WANTĘD JOURNĘYMEN 
or 1ST CLASS SKILLED 

MACHINISTS 
BRIDGEPORT OPERATORS 

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close toierance.
Top pay, overtime, masier medical 
EHue Cross insurance, & Dental ben-

PEAK INDUSTRIES, INC. 
5320 OAKMAN BLVD.

Betvveen Mich. & Ford Rd.) 
DEARBORN, MICH. 48128 

313-846-8666
(14-20).

REGISTERED NURSES
FULL-Tirr.e, all shifts, for small pro- 
gressive California convalescent hos- 
pital. Excellent salary and benefits. 
Best climate in the west. 30 miles 
from San Francisco, close to Stanford 
University SEND resunie to:

MRS. HE1SLER 
Whitcolmb Convalescent 

Hospital 
800 ROBLE AVĖ.

MENLO PARK, CALIFORNIA 9f4025 
Interviews April 9-14 

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

Experienced
WAREHOUSE HELP

STEADY RELIABLE WORKERS 
NEEDED.

East 45th & St. Claire Area
Call 216-431-3920 — Mr. Morris

(17-18)

A. A.

EUGENIJAI GASPARAITIENEI

mirus, vyrui KOSTUI ir sūnui dr. ARŪNUI, 

Korp. Neo-Lithuania filisteriui, nuoširdžią 

užuojautą reiškia

Korp! Neo-Lithuania
Clevelando padalinys

Mielai

A. A.

GENOVAITEI GASPARAITIENEI, 

staiga mirus, jos vyrą KOSTĄ ir sūnų 

ARŪNĄ giliai užjaučiame ir kartu liūdime

E. J. Sirusai

A. A.

EUGENIJAI GASPARAITIENEI

mirus, vyrui KOSTUI ir sūnui dr. ARŪNUI

nuoširdžią užuojautą reiškiu

Viktoras Stankus

VIKTORIJAI MASAITIENEI

mirus, jos dukterims EUGENIJAI AMBRA- 

ZIŪNIENEI ir MARIJAI NABULSI, jų šei

moms ir artimiesiems reiškiame gilią užuo

jautą

Vanda ir Alfonsas 
Valavičiai

A. Ą. 

FELIKSUI SENKUI
Toronte, Kanadoje, mirus, jo žmonai, L.S.T. 
Korp! Neo-Lithuania filijai, ELENAI GAI- 

LIŪNAITEI-SENKUVIENEI ir kitiems jo 

giminėms nuoširdžią užuojautą reiškiame ir 
drauge liūdime

Marta ir Vytautas Aleksandras 
Račkauskai 

Cicero, III.
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LIETUVIS MADAGASKARE

Vytautas Benetas

Prieš keletą metų 'Dirvo
je’ buvo Įdėta maža-žinutė, 
kad vienas lietuvis ,buvęs 
prancūzų legionierius, da
bar gyvenąs Madagaskaro 
saloje (buvo duotas jo ad
resas), jaučiasi labai vieni
šas ir norėtų susirašinėti su 
užsienio lietuviais. Būda
mas mėgėjas susirašinėti, 
parašiau tam lietuviui, ir 
mūsų susirašinėjimas tru
ko keletą metų.

Tarp kitko, Madagaskaro 
sala yra i rytus nuo Afri
kos, užima apie 229,955 kv. 
mylių plotą ir ten gyvena 
virš 6 milijonų gyventojų, 
vadinamų malgašiais (dau
giausia malajų kilmės). Iki 
1958 m. sala buvo prancūzų 
kolonija, po to gavo nepri
klausomybę. Pirmus keletą 
metų sala buvo neutrali, su 
dideliu palinkimu Į savo se
ną ’motiną’ Prancūziją. Ta
čiau vėliau, kai Afrikoje 
pradėjo pūsti ’nauji vėjai’ 
iš kairės, ir Madagaskaro 
valdovai apsisprendė eiti 
pavėju|. Prancūzai ir kiti 
svetimšaliai, gyvenę saloje, 
pasidarė nepageidaujamas 
elementas. Kas turėjo ko
kius nors ryšius su vakarų 
valstybėmis ar Amerika, i 
tokį buvo žiūrima šnairiai. 
Tas pats nutiko ir su mūsų 
mielu tautiečiu, nukakusių Į 
tą tolimąjį užkampį.

Prieš keletą metų kitas 
buvęs legionierius, Bruno 
Vytis-Vrublevičius, dabar 
gyv. Kanadoje, parašė ir iš
leido knygą "Lietuviai legio 
nieriai Vietname’’ (Toronto, 
1968 m.), kurioje aprašė, 
kaip lietuviai pateko į tą 
prancūzų legioną, o su juo 
ir į Vietnamą. O buvo taip: 
pokario metais lietuviai,

jauni vyrai ,kuriems liki
mas lėmė apsigyventi Vo
kietijoje, prancūzų zonoje, 
Vokietijai kapituliavus ir 
ten užėjus prancūzams, bu
vo surinkti ir prancūzų ka
rinės administracijos pasta
tyti prieš alternatyvą: arba 
jūs stojate "savanoriais” į 
mūsų svetimšalių legioną, 
arba būsite grąžinti į savo 
kilmės kraštus, tai yra ati
duoti sovietams. Toks liki
mas ištiko ne tik lietuvius, 
bet ir kitų tautybių gyven
tojus. Pasirinkimo nebuvo: 
niekas nenorėjo grįžti pas 
sovietus, ir pasirašė stoji
mo pareiškimus į legioną.

Legiono rekrūtai buvo 
surinkti ir išgabenti į Alži- 
rą, šiaurės Afrikoje, kur 
turėjo praeiti labai žiaurų 
naujokų apmokymą. Po ap
mokymo buvo nuvežti į 
Vietnamą, kur ėjo kovos su 
vietkongo partizanais. Viet
namas, kaip ir visa likusi 
Indokinija, tuomet buvo 
valdoma prancūzų, bet, pra
sidėjus naciontaliniams iš
silaisvinimo sąjūdžiams, ir 
ten prasidėjo labai žiaurios 
kovos tarp komunistinių 
vietkongų, ir kolonialistų 
prancūzų. Taip ir naujai at
gabenti legionieriai, jų tar
pe ir lietuviai, turėjo pa
kelti visus partizaninio ka
ro sunkumus ir žiaurumus. 
Keletas lietuvių kovose žu
vo. Likusieji legionieriai, 
prancūzams kapituliavus, iš 
Indokinijos buvo atitraukti 
"namo”, tai yra į Prancūzi
ją arba į kitas jų valdytas 
sritis, paleisti iš legiono ir 
duota teisę išvykti į kitas, 
tuomet prancūzų dar tebe- 
valdomas kolonijas. Taip ir 
mūsų aprašomas lietuvis le-

gionierius pateko į Mada
gaskarą.

Atsidūręs Madagaskare, 
tuomet dar prancūzų val
džioje, įsikūrė visiškai ge
rai. Vedė vietos merginą 
malgašę, įsigijo restoraną, 
turėjo gerą klijentūrą, ir 
vertėsi visiškai neblogai. 
Įsigijo net keletą namų, tu
rėjo savo mašiną. Tačiau 
visi reikalai pakrypo į blo
gąją pusę, kai Madagaskaro 
vietiniai paėmė valdžią į sa
vo rankas. Prasidėjo visoks 
svetimšalių persekiojimas: 
buvo verčiami iš krašto iš
vykti, neduodama leidimų 
gyventi, jų turtai konfis
kuojami, o kad ir išvyktam, 
nieko neleidžia pasiimti nei 
parduoti. Visoks svetimša
lių susirašinėjimas pradė
tas cenzūruoti arba ir visai 
nepraleisti. Jokia užsienio 
spauda neįleidžiama.

Taip ir šis mūsų tautie
tis, vadinkime jį Vytu Be- 
netu, 1977 m. gruodžio mė
nesį vietinių pareigūnų bu
vo suimtas ir padėtas į ka
lėjimą be jokios kaltės. Pa
reikalavus paaiškinti, už ką 
areštuotas, jam pasakė, kad 
jis esąs "kapitalistas", ir 
kaip toks, neturįs jokių tei
sių. Iš kalėjimo paleido už 
15 dienų, kai teisėjui davė 
stambų kyšį. Taip buvo pa
daryta su daugeliu svetim
taučių. Neseniai buvo su
imti 5 prancūzai, kurie išsi
pirko iš kalėjimo tik sunio-

Lietuviais norime būti visi — 
Lietuvių Fondą ar remi?

Jono Krukonio palikimas
S)43.336 51 lietuviams siu 
deniams slipendijoms

6 2422 WEST MAROUETTE ROAD 
CHICAGO, ILLINOIS 60629 

PHONE 312 925-6897 
U.S.A.

IIHIIVIU, fŪNOIIS/^IHHIIANIBN KliliOimON
1979

AMŽINI LIETUVYBĖS RĖMĖJAI
POMIRTINIAI PALIKIMAI

Dr Janina ir dr Amanas 
Slankai: $20.000 00 „Algio 
Stankaus Fondas“, duodąs 
kasine! apie $1,500.00 
Pedagoginiam Lituanistikos 
Institui.

Tat gyvi pavyzdžiai, kuriais visi turime sekti.

Rašydami testamentus, neužmirškime Lietuvių Fondo, įrašykime į testamentą numatytą 

sumą:

„LITHUANIAN FOUNDAT1ON. A NON FOR PROFIT, TAX EXEMPT,

ILLINOIS CORPORATION, 2422 W MARQUETTE ROAD. CHICAGO 
ILLUNOIS 60629"

Lietuvių Fondas 1962—1978 metais turėjo:
1 Pagrindinio kapitalo bruto S 1,524.741.66

2. Pajamų 763.384.31

i
I

3. Per Pelno Skirstymo Komisiją, remiantis protokolais, 
lietuviškiems reikalams (švietimui, kultūrai, premijoms, 
stipendijoms ir moksliniams veikalams) paskirstęs 550,051.35

Visi statykime Lietuvių Fondą, kad jis pasiektų 2 milijonus ir kasmet galėtų skirti 
lietuvybei daugiau kaip

150 tūkstančių dolerių.

LF mirusiųjų narių yra 1745.
Visi nariai ir įnašai-palikimai bus surašyti leidinyje „Lietuvių Fondas".

Antanas Razma, M D. Gediminas K Batukas. M.D
LF Tarybos pirmininkas LF Valdybos pirmininkas

y

MAINTENANCE
ALL AROUND PERSON W1TH SOME KNOWLEDiGE OF 

HYDRAULICS 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)

kėję teisėjui apie 6 milijo
nus frankų. Korupcija vieš
patauja visur. Svetimšaliai 
už leidimą gyventi į metus 
moka po 13,000 vietinių 
frankų (labai menkos ver
tės pinigas).

Visur siaučia taip vadi
namas ”loi de jungles” 
(džunglių įstatymas). Jei 
kas užmuša svetimšalį, tai 
pasakoma: oh, svetimšalis,

na, vienu bus mažiau ... 
Praeitų metų gruodžio 28 d. 
salą nusiaubė ciklonas. Bu
vo nugriauta daugybė na
mų, nutraukyti laidai, nu
laužyti medžiai. Paties Be- 
neto 5 namų stogus nunešė. 
Ir dabar nė pats nežino — 
taisyti ar ne. Jei bus pri
verstas iš krašto išvykti, tai 
kam ir taisyti?

A. Bernotas

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ 
NUOŠIMTĮ

UŽ SANTAUPŲc. PAŽYMĖJIMUS

6'/2% įnešus $1,000
12 mėnesių 60/ (Z7 įnešus $1,000

/zg /O 30 mėnesių

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

5*4%
įdedi kiek nori, išimi kada nori.

Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvieną dieną ir išmokamas 
du kartus metuose.

SANTAUPŲ SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI $40,000. 
MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS 

PASKOLAS NAMU PIRKIMUI.

/uperior Avino/
■and loan association *

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East 185th Street

481-8552
6712 Superior Avė. 

431-2497
13515 Euclid Avė. 

681-8100
32800 Center Ridge Road

779-5915

14406 Cedar Avė. 
381-4280

9 9 9 9 9 e-=•>JiT-ir---* 4T > -9J9- *
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40 metų altoriaus tarnyboje
KUN. BALIO IVANAUSKO SUKAKTIS. METAI VIL
KAVIŠKIO SEMINARIJOJ. — PASIMATYMAS SU 
VALSTYBĖS PREZIDENTU ANTANU SMETONA. — 
KAUNO OPERA: KIPRAS PETRAUSKAS. — ATOSTO

GOS PALANGOJE.

Gegužės mėnesi šv. Jur
gio parapijos Clevelande 
klebonas kun. Balys Iva
nauskas švenčia savo 40- 
ties kunigystės metų sukak
tį. Artėjančio jubiliejaus 
proga kreipiausi Į mielą ir 
malonų sukaktuvininką pa
sikalbėjimui. Kaip šv. Jur
gio parapijietis kun. Iva
nauską pažįstu nuo 1949 
metų. Pokalbis visai natū
raliai nukrypo į jaunystės 
dienas, pašaukimo pasirin
kimą. klieriko mokslo kelią 
čia Amerikoje ir Lietuvo
je ... toliau į pastoracijos 
darbą, kurį pradėjo 1939 
m. tada dar lietuviškoje, 
Akrono šv. Petro parapijo
je. Po poros metų perkelia
mas į Šv. Jurgio lietuvių pa
rapiją Clevelande, kurioje, 
su 2 metų pertrauka Šv. Mo
nikos parapijoje, ir šiandien 
tebesidarbuoja. Taigi kun. 
Balio Ivanausko kunigo gy
venimas suaugęs su šv. Jur
gio parapija, kurioje jis 
darbą pradėjo jaunu vika
ru, o nuo 1961 m. tebesidar
buoja, kaip klebonas. Tėvai 
mirę Detroite: tėvelis prieš 
15, mamytė prieš 9 metus. 
Turi dvi ištekėjusias sese
ris, kurios gyvena: Ona prie 
Detroito, Marija — Kalifor
nijoje.

MULTIPLE DRILL HEAD ASSEMBLERS 
BORING MILL OPERATORS 

GEAR SHAPERS 
JIG BORE OPERATORS 

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

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

FI0S- COMPANY
DRILLAVAY DIVISION 

23247 Pinewood Warren, Mich. 48091
(15-29)

TOOL MAKERS AND DIE MAKERS 
Associated Spring Barnes Group Ine., Plymouth Division is noro ac- 
cepting applications for tool makers and die makers for the day and 
afternoon shifts. We offer top wages, company paid Blue Cross/Blue 

Chield, drug plan, etc. along with excellent working conditions. 
REQUIREMENTS:

TOOL MAKERS AND DIE MAKERS
Mut have 8 years industrial experience or a journeymans card. 

APPLY AT THE EMPLOYMENT OFFICE: 
ASSOCIATED SPRING BARNES GROUP INC. 

40300 Plymouth Rd., Plymouth, Mich. 48170 
Phone: 313-453-6100, Ext. 265

Located west side of 1-275; I mile south of 1-96

An Equal Opportunity Employer M/F

INGERSOLL RAND EPC DIVISION 
OKMULGEE, OKLAHOMA.

Is Growing fast and have immediate openings for: 
MACHINIST: With experience on VTL, HBM, Lathes and 
Mills.
ONE PRODUCTION PLANNER:
ONE QUALITY CONTROL INSPECTOR
Benefits include: Annual vacation, 10 Holidays, paid medical & life 

insurance, fully paid pension & work uniforms.

WHY COMMUTE TO TULSA? Call Mr. Hugh Garrison, 
for immediate oppointment at 918-756-1828.

(19-22)

— Klebone, kodėl pasi
rinkote kunigo kelią? — 
pradėjau pašnekėsi.

— Sunku trumpai pasa
kyti ... Nuo jaunystės ža
vėjo mane liturginės apei
gos, ypač bažnytinė muzika 
ir giedojimas, į kurį dar 
jaunas įsijungiau. Gilus tė
vų, ypač motinos, religinis 
gyvenimas .. ., o taip pat 
tuometinio mano klebono 
kun. Igno Boreišio asmeniš
kas pavyzdys paskatino ma
ne pasirinkti altoriaus ke- 

, lią . ..

Gimiau ,augau ir mokyk
las pradėjau Detroite. Ku
nigo mokslus pradėjau ma
rijonų seminarijose Cleren- 
ton, III. ir Marianapolyje, 
Conn. Nors ir mokiausi vie
nuolių seminarijose, bet 
marijonai profesoriai, ypač 
kun. Juozas Vaitkevičius, 
patarė man rinktis ne vie
nuolio, bet pasauliečio ku
nigo kelią. Kunigų — Na
vicko, Vaitkevičiaus, Juške
vičiaus, o taip pat tėvų pa
ragintas, 1937 m. sausio 
mėnesį laivu išvykau Vilka
viškio Kunigų Seminarijon, 
tikėdamasis ten užbaigti 
mokslą, daugiau pramokti 
lietuvių kalbos bei arčiau 
pažinti tėvų gimtąjį kraš

tą — Lietuvą. Deja .,. ma
no noras užbaigti kunigo 
mokslą Vilkaviškio semina
rijoj neišsipildė ... Pasimo
kius tik virš metų, vokie
čiams užėmus Klaipėdą ir 
apskritai pradėjus Europo
je kvipti paraku, 1938 metų 
pavasarį, rektoriaus para
ginti, kad čia gali kilti ka
ras, mes visi 6 amerikiečiai 
klierikai sugrįžom Ameri
kon. Grįžęs įstojau į St. Ma
ry Seminary Clevelande 
(Ansel Rd.). Ją baigęs 1939 
m. gegužės mėn. gavau ku
nigo šventimus.

Toliau mūsų pašnekesys 
vėl nukrypsta į Lietuvą .. . 
Vilkaviškio Kunigų Semi
nariją ... ir apskritai ten 
praleistą virš metų laiką ...

Amerika ir Lietuva anais 
laikais tai du skirtingi 
kraštai. Lietuva man pali
ko daugiau ūkininkų krašto 
vaizdą, nors Kaunas, Palan
ga ir kiti, mano aplankyti 
miestai ar vietovės, paliko 
gražaus įspūdžio. Miestai, 
ūkiai daug tvarkingesni ir 
švaresni, kaip Amerikoj. 
Keliai ir susisiekimas pras
tesni. žmonės tikrai labai 
nuoširdūs. Vilkaviškis tvar
kingas ir švarus miestas. 
Katedra imponuojanti, se
minarijos pastatai moder
niški. Maistas gi seminari
joj kitoks, kaip Detroite ar 
Marianapoly j e. Seminari j o j 
tvarka ir drausmė mums 
”amerikonukams” atrodė, 
kaip kareivinėse. Tuo metu 
be manęs seminarijoj mo
kėsi dar kiti 5 iš Amerikos 
lietuviai klierikai: Antanas 
Kacevičius, Leonas Peciu- 
kevičius, broliai Jonas ir 
Stasys Lukšiai ir Pranas 
Morkūnas. Pradžioje čia 
mums atrodė viskas kitaip, 
negu Amerikoje.

Kun. Ivanausko draugas 
iš Vilkaviškio laikų kun. J. 
čekavičius tuo klausimu 
taip sako: ”Mes vietiniai 
klierikai iš karto stebėjo
mės amerikonų elgesiu, jų 
manieromis. Bet greitai vie
ni su kitais apsipratome ir 
buvome geriausi draugai”. 
Ir kun. Ivanauskas gerai 
prisimena, kad ir profeso
riai ir klierikai buvo drau
giški. Jie bandė suprasti ir 
padėti, kartais net patai
kauti.

— Mano profesoriais bu
vo ir vysk. Brizgvs ir prel. 
Tulaba. Iš kolegų klierikų 
artimesniais draugais išli
kome su kun. Juozu čekavi- 
čium, kun. dr. V. Bartuška, 
kurie ir dabar retkarčiais 
atvažiuoja Clevelandan man 
pagelbėti. Seminarijoj gal 
geriausiai mus ”ameriko- 
niukus” suprato prof. Tu
laba, kuris mūsų ”ameriko- 
niškų triksų” dažnai ir ne
matydavo. Pats Vilkaviškis

Sukaktuvininkas Šv. Jurgio lietuvių parapijos klebonas kun. 
Balys Ivanauskas, nuoširdus Dirvos rėmėjas, 1975 m. po gaisro, 
kad Dirva toliau galėtų eiti, paaukavęs 1000 dolerių.

paliko man ir linksmesnių 
ir "kietesnių” prisiminimų. 
Pav. vakarais vaikštynės 
dviese apie miestą, sportas, 
netgi bandymas base-ball 
žaidynių. Mes "amęriko- 
niukai” pradėjome semi
narijoj organizuoti kai ku
riuos amerikoniškus žaidi
mus, bet porai žaidėjų išsi
sukus pirštus, rektorius už
draudė. Gerai prisimenu ir 
miesto kioską, kuriame išsi- 
keisdavome mamų atsiųs
tus dolerius į litus. Iš ne- 
taip malonių prisiminimų li
ko — Katedra, nors ir labai 
gražus pastatas, žiemą ne
buvo šildoma, neturėjo suo
lų, nuo klūpojimo ant grin
dų gavome ant kelių ”mazo- 
lius". Pati seminarija buvo 
Šildoma durpėmis; nevisuo- 
met užtekdavo ir karšto 
vandens nusiprausti. Tai tik 
maži, amerikiečiams ne
įprasti, trūkumai.

Apskritai mes ”ameriko- 
niukai” buvome turtingesni 
už vietinius, todėl kai kur 
galėjome ir ”prisidurti”. 
Taipgi mes turėjome įvai
rių privilegijų. Pav. vasa
ros atostogų metu mes vi
si "amerikoniukai" buvome 
pasiųsti 6 savaitėm Palan- 
gon pasimokyti lietuvių kal
bos, o taip pat paatostogau
ti puikiame Lietuvos kuror
te. čia lietuvių kalbą mums 
dėstė rašytoja Nelė Maza- 
laitė ir kiti. Vasaros metu 
su ekskursija aplankiau jo 
ūkyje Prezidentą Antaną 
Smetoną. Mokslo metu teko 
aplankyti Kauno Valstybės 
Teatrą ir išgirsti ir matyti 
operos žvaigždes — Kiprą 
Petrauską ir kitus. Opera 
paliko įspūdingo ir gilaus 
prisiminimo. Be teatro, iš 
Kauno didesni prisiminimai

liko: Žaliakalnio puiki Pri
sikėlimo bažnyčia, Laisvės 
alėja su puikiais Pieno Cen
tro rūmais, aukštos klasės 
valgykla su skaniu maistu 
ir elegantišku patarnavimu. 
Aplankiau ir savo močiutę 
(mamos motiną) Jiezne ir 
kitus gimines. Močiutė jau 
buvo senutė, beveik apaku
si. Ji labai džiaugėsi savo 
anūkėliu, busimuoju kuni
gėliu. Dar tą vasarą su 
ekskursija, kuriai vadova
vo prof. K. Pakštas, teko 
lankytis Pax Romana kon
grese Bled mieste Jugosla
vijoje.

Mano praleistas virš me
tų laikas Lietuvoj, be studi
jų seminarijoj, buvo sunau
dotas mano tėvų krašto gi
lesniam pažinimui. Tai tik
rai prisidėjo prie mano lie
tuvybės sustiprinimo. Ir 
šiandien esu labai patenkin
tas, kad turėjau progos mo
kytis ir būti Lietuvoj. Gaila 
tik, kad negalėjau dar me
tus pasilikti ir užbaigti 
mokslą Vilkaviškio kunigų 
seminarijoj, — baigė savo 
malonius prisiminimus kle
bonas kun. Balys Ivanaus
kas.

* * *
Kleb. kun. Balio Ivanaus

ko 40-ties kunigystės me
tų iškilmingas paminėjimas 
įvyks Šv. Jurgio parapijoj 
š. m. gegužės 20 d. tokia 
tvarka: 10:30 iškilmingos 
pamaldos bažnyčioje, 12:30 
banketas - pietūs parapijos 
salėje.

Šios prasmingos sukak
ties proga ir aš norėčiau 
jungtis prie parapijiečių, 
solenizanto draugų, pažįsta
mų bei lietuviškos visuome
nės sveikinimų ir linkėjimų.

Antanas Garka
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Pirmoje eilėje iš kairės: M. Taraška, J. Minkūnaitė, K. Motiejūnaitė, L. Geležytė, R. 
Žiedonytė, A. Bankaitis. Antroje eilėje: K. Šiupinytė, V. Zorska, R. Bieliūnas, D. Silgalis, 
L. Kijauskaitė. Gale Šv. Kazimiero mokyklos vedėja V. Augulytė, DMNP parapijos kleb. kun. 
G. Kijauskas, S. J., paruošę komunijai vaikus I. Bublienė ir kun. J. Kidykas, S. J.

V. Bacevičiaus nuotr.

PIRMOJI KOMUNIJA
Kiekvienais metais šv. 

Kazimiero lituanistinės mo
kyklos mokiniai paruošiami 
pirmai šv. Komunijai lietu
vių kalba, šiais metais net 
12 mokinių buvo parengti. 
Tai išskirtinas skaičius. 
Pirmos Komunijos šventė 
vyko balandžio 29 d. DMNP 
parapijos šventovėje. At
gailos sakramentą lietuvių 
kalboje priėmė balandžio 27 
d. atliekant specialias apei
gas. Šiose apeigose mokiniai 
dalyvavo su savo tėveliais.

Pirmos Komunijos diena 
šventiškoj nuotaikoj moki

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

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

j LATVIAN ROOFING j
g Cleveland telef. (216) 521-2182 į

jį St. Petersburg, Fla. tel. (813) 866-3263 į
[ DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI. 1 

r Dengiame stogus apartamentams, Įmonėms, krautuvėms, f 
[ Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius. į 
į MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio j

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 sūnua Wiliiam yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzafnuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą pat&rnąvimą.

niai kanklių muzikai skam
bant darnioj rikiuotėj ėjo 
i šventovę. Visų dėmesys 
nukrypo Į baltais rūbe
liais pasipuošusias mergai
tes, kurias puošė tai progai 
išaustos tautinės juostos. 
Berniukai dėvėjo tamsius 
kostiumėlius su tautine 
juostele kaklaraiščio vieto
je.

Visos apeigos vyko pagal 
šių dienų naują liturgiją ir 
lietuviškas tradicijas. Mo
kiniai su savo tėveliais sė
dėjo jiems rezervuotose 
vietose. Parapijos kleb. kun. 

G. Kijauskas, S. J. šiai pro
gai pasakė skirtą pamokslą 
atkreipdamas dėmesį svar
bą prieiti prie pirmos Ko
munijos gimtąja kalba. Tai 
girtinas tėvų pageidavimas. 
Per aukojimą prie Dievo 
stalo nešė gėles, visų metų 
atliktus jų kruopščiai dar
belius, savo pirmos Komu
nijos vadovė1!, lininį audek
lą išpuošta žiedais, duona 
ir vyną. Solo giedojo Nora 
Braziulienė. Vaikučiai prie 
Dievo stalo artinosi uždegta 
žvake ir tėvelių lydimi. Ko
munijos metu grojo šv. Ka
zimiero mokyklos kankli
ninkės. šv. Mišių pabaigoje 
vaikučiai perskaitė padėkos 
žodelius ir tuo metu kun. 
G. Kijauskas, S. J., įteikė 
jiems pažymėjimą šiai die
nai prisiminti. Pažymėji
mas iliustruotas dail. N. Pa- 
lubinskienės ir įrašai atlik
ti T. Beržinskienės.

Pirmąją Komuniją pri
ėmė šie mokiniai: Lilė Gela- 
žytė, Lina Kijauskaitė, Ju
lija Minkūnaitė, Kristina 
Motiejūnaitė, Kristina šiu
pinytė, Rima žiedonytė, 
Audrius Bankaitis, Rimas 
Bi'iūnas, Darius šilgalis, 
Motiejus Taraška ir Vytau
tas Zorska. Vaikučius pa
ruošė kun. J. Kidykas, S. J. 
ir Ingrida Bublienė, šv. Ka
zimiero lit. mokyklos atsto
vė St. Stasienė prisidėjo 
prie apeigų sklandumo.

Šv. Kazimiero lit. mokyk
los mokytojai skyrė kiek
vienam priėmusiam šv. Ko
muniją po Aušros Vartų 
Marijos paveikslėlį, šiuos 
įteikė mokyklos direktorė p. 
Vida Augulytė. (ib)

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nabonwide is on your side

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

FITTERS OR FITTER 
WELDERS

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

G&W INDUSTRIES, INC. 
1898 CARTER RD. 

CLEVELAND. OHIO 44113 
(.12-19)

CLEVELANDO 
_ PARENGIMAI J

• GEGUŽĖS 12 D. Žalgirio 
šaulių kuopos parengimas.

• GEGUŽĖS 13 D. — Šv.

Kazimiero lituanistinės mo
kyklos rengiamas Motinos die
nos minėjimas.

• GEGUŽĖS 19 D., 7 vai. 
vak. — Poezijos vakaras "Šau
kiu aš tautą — vad. poetas 
Balys Auginąs.

. • GEGUŽĖS 20 D. Šv. Jur
gio parapijos klebono kun. Ba
lio Ivanausko 40 metų kuni
gystės sukaktuvinis balius pa
rapijos salėje.

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

• BIRŽELIO 9-10 D. M. Tū- 
belytės-Kuhlmann iš Teiwano 
meno paroda DMNP parapijos 
salėje. Rengia ALT S-gos 
Clevelando skyriaus valdyba.

• BIRŽELIO 10 D. Tragiškų 
birželio įvykių minėjimas. 
Rengia ALT Clevelando sky
rius.

• BIRŽELIO 10 D. O. Mi
kulskienės Kanklių muzikos 
studijos mokinių rečitalis Lie
tuvių namuose.

• BIRŽELIO 17 D. — Kar. 
Juozapavičiaus šaulių kuopos 
gegužinė.

• BIRŽELIO 24 D. Cleve
lando lietuvių pensininkų klu
bo narių gegužinė.

• BIRŽELIO 30 — LIEPOS
2 D. Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje seimas Hollenden 
House.

• LIEPOS 1 — SLA seimo 
delegatų vakaras Lietuvių na
muose.

• LIEPOS 15 D. Žalgirio 
šaulių kuopos ir Jūrų šaulių 
gegužinė.

• RUGPIŪČIO 26 D. Kario 
žurnalui paremti parengimas 
Lietuvių Namuose. Rengia 
LKVS Ramovė Clevelando 
skyrius.

• RUGSĖJO 1-3 D. — 1979 
m. Š. Amerikos Lietuvių Va
saros Sporto žaidynės: lengvoji 
atletika, plaukymas, lauko te
nisas ir golfas. Vykdo Cleve
lando LSK Žaibas ir Clevelan
do Lietuvių Golfo Klubas.

• RUGSĖJO 8-9 D. Tautos 
šventė. Rengia LB Clevelando 
apylinkė.

• RUGSĖJO 30 — 4:00 vai. 
Vilniaus Universiteto 400 m. 
sukakties minėjimas DMNP 
parapijos salėje.

• SPALIO 6 D. Balfo .35 
metų sukakties minėjimo ba
lius Lietuvių Namuose.

• SPALIO 7 — 4:00 vai. 
Kultūrinė popietė DMNP pa
rapijos salėje.

• SPALIO 12, 13, 14 D. šau
kiamas Lietuvių Kongresas 
Clevelande. Rengėjai Ameri
kos Lietuvių Taryba.

• SPALIO 20 — Tėvynės 
Garsų radijo 30 metų sukak
ties minėjimo vakaras Lietu
vių namuose,

• SPALIO 27 D, . Ohio 
Lietuvių Gydytojų Draugijos 
metinis susirinkimas Lietuvių 
Namuose.

• LAPKRIČIO 3-4 D. Lie
tuvių Diena.

• LAPKRIČIO 10 D. Ka
riuomenės šventės minėjimas

Lietuvių Namuose. Rengia 
LKVS Ramovė Clevelando 
skyrius.

• LAPKRIČIO 11 — 4:00 
vai. Parapijos 50 metų sukak
ties minėjimas DMNP parapi
jos salėje.

• LAPKRIČIO 17 D. Korp! 
Neo-Lithuania šventė - balius 
su Neo-Lithuania orkestru iš 
Chicagos.

• LAPKRIČIO 24 — Vienos 
dienos rekolekcijos DMNP pa
rapijoje.

• GRUODŽIO 2 — 4:00 vai. 
Kultūrinė popietė DMNP pa
rapijos salėje.

1980 m.
• SAUSIO 20 — 4:00 vai. 

Kultūrinė popietė DMNP pa
rapijos salėje.

• VASARIO 3 — 4:00 vai. 
Kultūrinė popietė DMNP pa
rapijos salėje.

• KOVO 16 — 4:00 vai. Kul
tūrinė popietė DMNP parapi
jos salėje.

• GEGUŽĖS 18 — 4 00 vai. 
Kultūrinė popietė DMNP pa
rapijos salėje.

Dvasinės kelionės Dievo 
Motinos Nepaliaujamos

Pagalbos parapijoje
1979 m.

• RUGSĖJO 12 — 7:30 v. v.
• SPALIO 10 — 7:30 v. v.
• LAPKRIČIO 14 — 7:30

v. v.
• GRUODŽIO 12 — 7:30 

v v.
1980 m.

• SAUSIO 9 — 7:30 v. v.
• VASARIO 13 — 7:30 v. v.
• KOVO 12 — 7:30 v. v.
• BALANDŽIO 9 — 7:30 

v. v.
• GEGUŽĖS 11 — 7:30 v. v.

FIELD SERVICE ENGINEER
Newly located manufactv rer in Ann 
Arbor is looking for field engineers. 
Minimum of 3 to 5 years experience 
desireable. Extensive traveling. Salary 
negotiable.

Contact:
PHOTON SOURCES INC.

4651 PRATT RD.
ANN ARBOR. MICH. 48150 

313-973-0285
(IS 27)

PROTOTYPE MACHINIST
&

MOLD MAKER
to work in clean environmenl mak- 

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

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

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

BLACKBIRD TOOL CO.
1320 ST. CLAIR HWY„ 

ST. CLAIR, MICH. 
313-329-7550

(16-20)

TOOL & DIE 
MAKERS

UN1STRUT CORPORAT1ON HAS 
OPEN1NGS FOR TOOL & DIE 
MAKERS ON THE AFTERNOON & 
M1DN1GHT SH1FT. ADD1T1ONAL IN- 
FORMAT1ON ON THESE OPE.N1NGS 
CAN BE OBTA1NED BY CALL1NG 
313-721-4040. EXT. 346 (New RATES 
HAVE RECENTLY BEEN ESTAB- 
L1SHED DUE TO CONTRACT NEGO- 
T1AT1ONS).

An Equal Opportur.ity Employer 
(14-18)

MOLD MAKERS 
DROOP AND REIN 

OPERATORS 
MOLD LEADERS 
DAY & N1GHT SH1FTS.
TOP WAr-ES BENEFITS 

EXPERIEi-._ L? PEOPLE ONLY.

ASK FOR BOB WEDGE

FORMATIVE MOLD 
6580 Cotter 

Sterling Heights, Mich.
313-588-8170 

(17-20)

V * A ♦ * ♦ * 4 « 4 »’
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MIRTIES PRANEŠIMAS

CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

• Atsisveikinimas su a.a. 
Marija Kijauskiene įvyks 
trečiadienį, gegužės 9 d. 8 
v. v. Jakubauskų-Jakubs 
koplyčioje. Gegužės 10 d. 
9:30 v. r. gedulingos pa- 
mados DMNP bažnyčioje. 
Bus palaidota Visų Sielų ka
pinėse.

r.

DAR GALIMA BALSUOTI

Clevelande, nesuspėję bal
suoti LB tarybos rinkimuo
se gegužės 5 ir 6 d., dar gali 
balsuoti gegužės mėn. 12 d. 
DMNP parapijos salėje nuo 
12 iki 2 vai. p. p. ir gegu
žės 13 d. nuo 11 iki 2 vai. 
p. p. DMNP ir šv. Jurgio 
lietuvių parapijų salėse.

Ohio apygardoje į tarybą 
kandidatai yra: V. Bieliaus
kas, R. Bublys, A. Butkus, 
A. Idzelis, B. Krokvs, R. 
Kudukis, A. širvaitis, V. 
Stankus, G. Taoras.

Balsuojama ne daugiau 
kaip už 7 kandidatus.

Balsuojant paštu, vokelis 
su balsavimo kortele, siun
čiama A. Karsokui, 18123 
Landseer Road, Cleveland, 
Ohio 44119, ne vėliau gegu
žės 13 d.

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Clevelando šv. Kazimie
ro lituanistinė mokykla ren
gia Motinos dienos minėji
mą sekmadienį, gegužės 13 
d., 11:30 vai. r. DMNP pa
rapijos didžiojoje salėje. 
Mokiniai suvaidins vieno 
veiksmo vaizdelį "Laiškas 
močiutei", į kurį įpinta 
daug muzikos, dainų ir šo
kių. Režisuoja mokytoja St. 
Stasienė, talkinama kitų 
mokytojų. Tautinių instru
mentų orkestrą moko muz. 
Alf. ir O. Mikulskiai ir V. 
Juodišiūtė.

A. A.
MARIJA DABULEVIČIŪTĖ-KIJAUSKIENĖ, 

gyveno Chalftont, Pa. Mirė 1979 m. gegužės 6 d. 10:45 
vai. ryte, sulaukusi 83 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje. 
Vilkaviškio apskr., Keturvalakių valse., Pašelmenių kai
me. Amerikoje išgyveno 29 metus. Pasiliko dideliame 
nuliūdime: Lietuvoje 3 sūnūs: Jonas, Albinas ir Petras; 
Amerikoje ir Kanadoje dukterys: Aldona Norkienė ir 
Nijolė Botyrienė, sūnūs kun. Gediminas, Juozas ir Al
girdas, marčios, žentai, 22 anūkai ir 10 proanūkų. Lie
tuvoje brolis Antanas su šeima, a. a. brolio Albino šei
ma ir Amerikoje a. a. brolio Petro Dabulio šeima. Kū
nas pašarvotas Jakubauskų-Jakubs koplyčioje, Cleve
land, Ohio (tel. 531-7770). Atsisveikinimas trečiadieni, 
gegužės 9 d. 8 vai. vak. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, 
gegužės 10 d., 9:30 vai. ryte. Iš koplyčios bus atlydėta 
į Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijos bažny
čią, kurioje Įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Visų Sielų kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
SŪNŪS, DUKTERYS, 
MARČIOS, ŽENTAI,

ANŪKAI IR PROANŪKAI

Po programos mokyklos 
tėvų komitetas visus pavai
šins.

Į minėjimą kviečiami visi 
Clevelando ir apylinkių lie
tuviai.

Gintaro valgykloje
Lietuvių Namuose 
877 East 185 St.
MOTINOS DIENĄ 

sekmadienį, gegužės 13 d.
specialūs PIETUS 

nuo 11:30 iki 4:00 v. p. p.
Prašome rezervuoti 

vietas.
Tel. 531-2131.

• 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’’.

• LB vakaronė su jauni
mo atstovais j PLJ Kongre
są įvyks gegužės 31d. 7:30 
vai. vak. DMNP parapijos 
mažoje salėje.

• Elenutė Mulioiytė akty
vi Neringos tunto skautė ir 
viena iš pagrindinių Čiur
lionio ansamblio kanklinin
kių laimėjo kelionę į Meksi
ką. Mokosi Beaumont aukš
tesniojoje mokykloje ir ten 
išlaikė egzaminus ispanų 
kalbos su geriausiu pažy
miu visose Northeastern 
Ohio mokyklose. Į Meksiką 
išvyks liepos 9, kur 7 dienas 
praleis Mexico City ir mo
kysis ispanų kalbos su vie
tos studentais, bei ekskur

suos po žymesnes Meksikos 
vietas.

Sveikinam Elenutę Mu- 
liolytę ir džiaugiamės lietu
vaitės atsiektu laimėjimu.

JAUNIMAS DOMISI 
LIETUVIŲ NAMAIS

Clevelando Studentų Atei
tininkų draugovės nariai 
balandžio 7 d. buvo susirin
kę Lietuvių Namų jaunimo 
kambaryje ir turėjo pokal
bį su naujai išrinktu Lietu
vių Namų valdybos pirmi
ninku R. Bubliu, kuris nu
švietė Lietuvių Namų pra
eitį ir šiek tiek ateities pla
nų. Tačiau daugiausia kal
bėtasi apie Lietuvių Namų 
rolę jaunimo gyvenime. Bu
vo nusiskundimų iš abiejų 
pusių. Pvz.: jaunimui ne
prieinamas jaunimo kamba
rys, o kai jį galime naudo
tis, tai reikia už jį mokėti.

R. Bublys pristatė nema
žai naujų ir patrauklių min
čių: pvz. būdus jaunimo or
ganizacijoms užsidirbti pi
nigų. Nariai kokiam nors 
parengimui padengtų stalus 
ar padavinėtų valgius porą 
valandų vieną vakarą mėne
sio bėgyje. Už šį patarnavi
mą atitinkamai būtų užmo
kėta organizacijos iždui, ši
tokiu būdu jaunimas ir Lie
tuvių namų valdyba viens 
kitam padeda, vien kitą re
mia.

R. Bublys padarė jauni
mui teigiamą pasitikėjimo 
įspūdį bei ateities vilčių. 
Konkrečiai susitarta dėl 
jaunimo kambario: kad jau
nimas galės naudotis jauni
mo kambariu bei visom 
Lietuvių Namų žemutinėm 
patalpom dėl susibūrimų ne
mokamai, jeigu iš anksto 
dėl to susitariama. (ak)

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 St., Cle- 
veįande, yra didelis pasirin
kimas vietinių ir importuo
tų maisto produktų. įvairių 
skanumynų, lietuviškos juo
dos duonos, o dovanų sky
riuje yra gintaro, plokšte
lių, audinių, knygų ir lietu
viškų sveikinimo kortelių. 
Prašome atsilankyti. Telef. 
531-6720.

• Ohio Lietuviu Gydyto
ju Draugijos metinis susi
rinkimas įvyks ne lapkričio 
3, bet spalio 27 d. Lietuvių 
Namuose.

KLEBONO KUN BALIO 
IVANAUSKO 

PAGERBTUVĖS
Š. m. gegužės mėn. sueina 

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

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

(a. g.)

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į ČIPKUS 
REALTY, 31715 Vine St., 
Willowičk, Ohio 44094. Tel.

I 943-0910.

ELEKTROS tinklo ir namų 
įrengimo taisymai. Algis Bi
liūnas. Tel. 944-4942 (18-21)

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

HELP
Father of boy 7 and 

daughter 5, desires live in, 
supervisor. Please call after 
3:00 p. m. 731-0052.

ti

bonui

reiškiame nuoširdžią užuojautą

Amerikos Lietuvių Tautinės S-gos Clevelando sky
riaus nariui

VLADUI DAUTUI,
jo tėvui Lietuvoje mirus, reiškiame gilią užuojautą

SKYRIAUS VALDYBA

KUN. GEDIMINUI KIJAUSKUI, S. J.

Dirva

Mylimai motinai mirus, DMNP parapijos kle

Balandžio 28 d. Jonas ir Barbora Armonai atšventė Lietuvių Namuose auksinę vedybinio 
gyvenimo sukaktį, į kurią atsilankė virš šimto svečių, jų tarpe ir Clevelando meras Kucinich. 
Barbora, Sibiro tremtinė, su inž. A. Nasvyčio pagalba parašė atsiminimų iš Sov. gulagų knygą 
"Palik ašaras Maskvoje’’, kurios ištraukas spausdino milijoninio tiražo žurnalas Life. Knyga bu
vo išleista keliomis kalbomis. Nuotraukoje meras Kucinich įteikia Barborai proklamaciją.

V. Bacevičiaus nuotr.



DIRVA
ANGLIJOJE MIRĖ PLK. 

TOMAS VIDUGIRIS
Balandžio 27 d. Londono 

ligoninėje mirė pik. Tomas 
Vidugiris, Vyčio Kryžiaus 
kavalierius ir Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Sąjun
gos garbės narys.

• Antanas Jurgėla, gyve
nęs Glendale, N. Y., mirė 
balandžio 26, ketvirtadienį, 
7 v. r. ištiktas širdies prie
puolio. Buvo pašarvotas M. 
Shalins šermeninėje. Atsi
sveikinimas buvo balandžio 
27, palaidotas šeštadienį, 
balandžio 28, iš Angelų Ka
ralienės parapijos bažnyčios 
Šv. Jono Kapinėse. Liko 
žmona Emilija ii- du sūnūs 
— Vytautas ir Rimas. Bu
vo gimęs 1905 Varniuose. 
Priklausė prie Liet. Tauti
nės Sąjungos I skyriaus, 
reiškėsi ir Liet. Bendruo
menės veikloje. Prieš keletą 
metų turėjo sunkų širdies 
priepuolį, paskui visą laiką 
gydėsi ir negalavo.

Dirva velionies žmonai ir 
sūnums reiškia užuojautą.

• JAV LB Bostono apy
gardoje kandidatais į IX 
Tarybą yra šie asmenys: 
Mykolas Drunga, Vytautas 
Izbickas Povilas Jančaus- 
kas, Česlovas Mickūnus, An
tanas Mažiulis, Jonas Mika
lauskas ir Romualdas Vel
tas. Balsuojama už 4-ris pa
sirinktus kandidatus.

Kas nebalsavo gegužės 
5-6 d., dar gali balsuoti ge
gužės 12 d. nuo 2 iki 5 v. v. 
ir gegužės 13 d. nuo 12 iki 
5 v. v. Amerikos Liet. Pil. 
Draugijos namuose, pirma
me aukšte, 368 W. Broad- 
way, So. Boston. Balsuojant 
paštu, vokelius reikia siųsti 
Bostono apyg. rinkimų ko
misijos pirm. A. Keturakių i, 
61 Thomas Park, So. Bos
ton, Mass. 02127. Paskutinė 
data gegužės 13 d. (pašto 
antspaudas).

• Korp! Neo-Lithuania 
New Yorko vieneto sueiga 
įvyks penktadienį, gegužės 
11 d., 7 vai. vak. Kultūros 
židinyje. Bus aptarti atei
nančio sezono veiklos pla
nai. Po sueigos kava, užkan
džiai ir atgaiva.

ŽYDŲ LIKIMAS 
LIETUVOJE

Numatoma, kad JAV-se 
bus daugiau bylų, kaltinant 
dalyvavus žydų naikinime 
Lietuvoje. Tuo metamas še
šėlis ir visai lietuvių tautai. 
Norėdamas išryškinti tikrą 
padėtį, kun. dr. Juozas 
Prunskis ruošia tuo klausi
mu leidinėlį. Prašo skubiai 
jam siųsti šias informaci
jas :

1. Vardus, pavardes ir 
gyvenvietę lietuvių, kurie 
buvo už žydų gelbėjimą na
cių areštuoti, kalinti, su

šaudyti, ar kitaip nubausti.
2. Vardus, pavardes ir 

veikimo vietą žydų, kurie 
dalyvavo lietuvių areštuo
se, tardymuose, trėmimuo
se ir egzekucijose, žinios 
turi būti tikros, galimos vie
šai paliudyti.

3. Ištraukas iš pačių žy
dų pasisakymų spaudoje, 
kad lietuviai padėjo gelbė
ti žydus ir kad negalima vi
sos lietuvių tautos kaltinti 
dėl žydų naikinimo Lietu
voje.

Informacijas siųsti adre
su: Rev. J. Prunskis, 2606 
West 63rd Street, Chicago, 
Illinois 60629.

Leidinys bus anglų kal
ba. J. išleis Amerikos Lie
tuvių Taryba. (ALT)

VENEZUELOJE MIRĖ 
INŽ. VLADAS VENCKUS

Balandžio 24 d. Maracy 
mieste širdies smūgio ištik
tas mirė inž. Vladas Venc
kus, ilgametis Venezuelos 
LB pirmininkas, neseniai iš 
tų pareigų pasitraukęs svei
katos sumetimais.

PIRKDAMI LOTERIJOS 
BILIETĄ PAREMSITE 

PLJ KONGRESĄ
Mėginant sukelti IV Pa

saulio Lietuvių Jaunimo, 
Kongresui lėšas, prie PLJ K 
Finansų Komiteto veikia ir 
laimėjimų paskirstymo ko
misija. Jai vadovauja Jonas 
Bagdonas su grupe talki
ninkų : Giedrė čepaitytė, Li
nas Kučas, Danutė Salikly- 
tė, Vida Mačiukevičiūtė, 
Virginija Markevičiūtė, Vy
tautas Markevičius, Vita 
Musonytė, Asta Paškevičiū
tė, Birutė šontaitė, Dalia 
Musonytė, Aras Lintakas ir 
Loreta Stončiūtė.

šios komisijos pagrindi
nės pareigos yra tvarkyti 
loteriją, šiuo laiku visose 
lietuviškose kolonijose jau 
galima įsigyti loterijos bi
lietų. Vieno bilieto kaina 
yra vienas doleris. Premijos 
yra piniginės. Pirma premi
ja — $1,000, antra — $400, 
trečia — $200, ketvirta — 
$100 ir penkta iki dešimtos 
— po $50. Premijų paskirs
tymas įvyks sekmadienį, 
birželio mėn. 24 d., per Lie
tuvių Dienas Chicagoje.

Dauguma loterijos bilie
tų jau yra išsiuntinėti į lie
tuviškas kolonijas Ameri
koje ir Kanadoje. Bilietais 
yra aprūpintos ir kai ku
rios organizacijos ir pavie
niai asmenys. Tad kviečia
me visus išmėginti savo lai
mę ir nusipirkti bent po ke
letą bilietų. Tai yra vienas 
iš lengviausių ir maloniau
sių būdų paremti Jaunimo 
Kongresą! Jeigu nerandate 
kur įsigyti bilietus, malonė
kite susisiekti su komisijos 
pirmininku Jonu Bagdonu: 
6449 South Troy Avenue, 
Chicago, III. 60629. Telef. 
(312) 778-8370. Kartu ga
lima kreiptis į PLB būstinę 
Chicagoje.

Linkime visiems laimės!

IV PLJ Kongreso 
informacija

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS 
ŠEŠIOLIKTOJO SEIMO 

DARBOTVARKĖ
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.

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 
"VILTIS” 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.

12:00-1:00 PRIEŠPIEČIAI.
1:00-5:00 DARBO POSĖDIS.

1. Skyrių atstovų ir apygardos atstovo pranešimas.
2. Diskusijos dėl pranešimų.
3. Mandatų komisijos pranešimas.
4. Nominacijų komisijos pranešimas.
5. Sąjungos pirmininko ir valdybos narių rinkimai.
6. Nutarimų komisijos pranešimas.
7. Seimo uždarymas.

★

5:00-7:00 SVARSTYBOS: "IŠEIVIJOS KRAITIS LIE
TUVAI”. Dalyvauja: rašytojas Vytautas Alantas, žurn. 
Jūratė Statkutė de Rosales, moderatorius Jonas Jurkūnas.

Į svarstybas visi maloniai kviečiami atsilankyti.

7353 SOUTH CICERO AVENUE 
CHICAGO. ILLINOIS 60629 
PHONE 312/581-5300

1 ROOM RESERVATION
ROOM S | 1PLEASE PRINTI

ARRIVAL DATE

NAMF
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 ADDRESS

□ 2 ROOMS, 2 BEDS

□ 2 ROOMS. 1 & 2 BEDS CITY STATĖ

PHONE

REOUEST DATE CLERK

National lithuanian Society COMMENTS:

of America, Ine. ADVANCE PAYMENT
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