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Washingtono Įspūdžiai
Savųjų ir svetimųjų tarnyboje

Vytautas Meškauskas

Washingtono Nekalto Pra
sidėjimo Šventovėje virš Šilu
vos koplyčios durų nupieštas 
Vytis tarp Kauno Vytauto Di
džiojo muziejaus bokšto bei 
paminklo žuvusiems už nepri
klausomybę ir Amerikos Lais
vės stovylos siluetų. Atrodo, 
kad jis jotų iš vienos vietos j ki
tą. Tai gal teisinga iliustraci
ja. Vyčiui neliko vietos Lietu
voje, bet jis dar kabo virš įėji
mo į Lietuvos pasiuntinybę 
Washingtone. Tiesa, Lietuvoj 
eina gandai, kad Vyčiui šio
kios tokios teisės bus grąžintos 
ir tenai, kas neturėtų labai 
stebinti: caras buvo pasisavi
nęs Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio titulą ir Vytis buvo 
vienas iš jo herbų, įtrauktų į 
įstatymų rinkinį. Kol kas 
tačiau Vytį pagarbioje vietoje 
galima užtikti tik užsieniuose.

Dėl susidariusių aplinkybių 
ir Valstybės Departamento po
litikos Baltijos valstybių atsto-

MIN. S. LOZORAITIS, JR.
APLANKĖ DIRVĄ

Lietuvos atstovas prie šv. 
Sosto Stasys Lozoraitis, 
vykdamas iš Chicagos, bu
vo trumpam sustojęs Cleve
lande, kur dalyvavo lit. mo
kyklos mokslo metu užbai
gime, susitiko su visuome
nininkais ir birželio 3 d. va
kare DMNP parapijos salė
je, susirinkus gausiai visuo
menei, padarė aktualiais 
klausimais pranešimą.

Lydimas dr. H. Brazaičio 
aplankė Dirvą ir su naujuo
ju Vilties Draugijos pirmi
ninku dr. D. Degėsiu ir Dir
vos vyr. redaktoriumi V. 
Gedgaudu pasidalino įspū
džiais.

Lietuvos atstovas prie Šv. Sosto St. Lozoraitis, jr., lankosi Dirvoje. Iš kairės: dr. H. Bra
zaitis, min. St. Lozoraitis, jr. ir Vilties draugijos pirm. dr. D. Degėsys.

vai, ar einą jų pareigas, pri
valo laikytis ‘low profile’ for
mos. Rezultatas toks, kad re
tas užsienio žurnalistų, paskir
tų Washingtonan, žino apie 
mūsų pasiuntinybės egzisten
ciją ir jei ji paminima spaudo
je, tai dažniausiai dėl tikrai 
ironiškų priežasčių. Aną die
ną antikomunistų padėta bom
ba Kubos neoficialios misijos 
rūmuose išmušė ir 26 langus 
komunistinės agresijos aukos - 
Lietuvos pasiuntinybėje! 
Sekančią dieną mūsų pasiun
tinybės sodelyje buvo sulaiky
tas kaž koks krūmuose pasi
slėpęs pašalietis.

Ir mūsų spaudoje yra dau
giau žinių apie visokių veiks
nių demaršus negu pasiunti
nybės veiklą, o šiuo metu mū
sų lūpose linksniuojama ma
lonių ir labai simpatingų po
nų Bačkių pavardė ne dėl jų 
einamos sargybos dar Vyčiu 
atženklintuose rūmuose, bet 
daugiau dėl jų sūnaus, 42 m. 

I monsinjoro Audrio Bačkio pa
kėlimo į Vatikano užsienio rei
kalų ministerijos pasekreto- 
rius, atseit Nr. 2 vietą. Ypač 
kai pasklido žinios, kad popie
žius Jonas Paulius II pakels 16 
arkivyskupų į kardinolus vie
šai ir vieną - lietuvį ■ slaptai. 
Popiežius, atrodo, nori imtis 
iniciatyvos Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios statuso reikalu ir 
ypatingas Audrio Bačkio kil
mės pabrėžimas gali būti su 
tuo susijęs. Yra momentų, ka
da tarnaudamas kitiems gali 
padėti daugiau ...

•••
Kaž kas panašaus yra ir su 

5 AMERIKOS BALSU. Viena- 
i me iš jo patalpų sutinkame di
džiausią lietuvių koncentraci
ją Washingtone, net 8! (Kong
reso bibliotekoje gal yra dau- 

(Nukelta į 2 psl.)

Dalis demonstruotojų su plakatais, susirinkę Clevelando miesto centre š. m. birželio 1 d., 
klausosi pranešimų. J. Garlos nuotr’

Sėkminga demonstracija prieš 
sovietus Clevelande

Laisvąjį pasaulį nustebi
no naujasis Sov. Sąjungos 
pilietybės įstatymas, kuris 
sovietų piliečiais laiko ne 
tik Sov. Sąjungoje gimusius 

išeivius, bet ir jų vaikus. 
Jis buvo oficialiai paskelb
tas 1978 m. lapkričio mė
nesį, o įsigalios 1979 m. lie
pos 1 d. šį faktą JAV pir
mas iškėlė Clevelando Plain 
Dealer dienraštyje žurnalis, 
tas Thomas Brazaitis.

Gegužės 29 d. 7 vai. vak. 
Lietuvių Namuose šiuo rei
kalu LB Tarybos Prezidiu
mas ir Clevelando LB Apy
linkės valdyba sušaukė spe
cialų pasitarimą. Dalyvavo 
gausus skaičius lietuvių ir 
buvo priimta speciali rezo
liucija, kuri pasiųsta JAV 
prezidentui bei kitiems pa
reigūnams.

Penktadienį, birželio 1 d. 
12 vai. miesto centre įvyko 
demonstracijos. Demonstra
cijų tikslas iškelti mūsų nu
sistatymą šiuo reikalu bei 
priminti laisvajam pasau
liui apie Petkų, Gajauską ir 
kitus. Į demonstracijas su
sirinko gausus skaičius lie
tuvių, estų, ukrainiečių bei 
kitų tautybių atstovų. De
monstracijom vadovavo Ri
mas Aukštuolis. Pagrindi

nis kalbėtojas buvo teisi
ninkas Edward F. Katali- 
nas. Kalbėjo taip pat teisi
ninkas Frank O’Bell, sena
toriaus John Glenn atsto
vas Pat Bluso, senatoriaus 
Hovvard Metzenbaum atsto
vas Ladd Antnoky, com 
missioneriaus Virgil Brown 
atstovas Algis Rukšėnas bei 
kiti. Senatoriai bei kiti pri
žadėjo šiam reikalui skirti 
specialų dėmesį, nes toks 
sovietų įstatymas priešta
rauja tarptautinei teisei. 
Savo kalbose visi pabrėžė 
faktą, kad Amerikos pilie
tybė nėra derybų ar pakeiti
mų objektas. Demonstraci
ją filmavo visi televizijos 
kanalai ir transliavo kai ku
rios radijo stovys. Vakare 
visi televizijos kanalai tiks
liai ir plačiai šią demonstra
ciją pristatė. Amerikiečių 
spaudos atstovai apie de
monstraciją parašė sekan
čią dieną.

Demonstracijos rengėjai 
Lietuvių balso radijo pro
gramos vienetas, kuriam 
vadovauja Jonas Nasvytis.
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Zs Pietų Europos socialistai bando atsisakyti marksizmo dogmų. - Kaip 
_______ ilgai Sadatas galės išlaikyti kitų, arabų spaudimų? -------------

vadas - generalinis sekretorius 
Felipe Gonzalez partijos kong
rese pasiūlė atsikratyti mark
sizmo aiškindamas, kad socia
listai gali šio to pasimokyti iš 
marksizmo,tačiau neturėtų jo 
laikyti savo dogma. Ne tik 
marksizmo priešai, bet ir pa
tys marksistai užgniaužę lais
vę ir įvedę totalizmą. Jis ragi
no delegatus basuoti pagal sa
vo sąžinę, o nesilaikyti skyrių 
pavedimų. Per balsavimą ta
čiau 60 % pasisakė prieš Gon
zalez pasiūlymą. Po to, gegu
žės 20 d., Gonzalez atsistaty
dino. Partijai, kuri su 182 at
stovais parlamente, 15,000 at-

Ryšium su šios savaitės Ita
lijos rinkimais, verta sustoti 
prie pietinės Europos socialis
tų evoliucijos. Jų bendramin
čiai protestantai Šiaurėje se
niai atsisakė marksizmo, pie
tiečiai katalikiškuose kraštuo
se tačiau prie jo liko. Iš dalies 
dėl to, kad būkštavo, jog atsi
sakymas marksizmo postulatų 
nukreips jų rinkikus į komu
nistų glėbį, iš dalies todėl, kad 
dažniausiai būdamos opozici
joje Pietų Europos socialistų 
partijos neturėjo progos susi
durti su praktiška politika ir 
todėl paguodos ieškojo ideolo
gijoje. Šias eilutes rašant dar 
nebuvo žinoma kiek Italijos so- stovų savivaldybėse ir 200,000 
cialistams padėjo jų prisiarti
nimas prie šiaurinių socialde
mokratų pažiūrų. Buvo spė- 
ma, jog rinkimai buvo per 
greitai paskelbti, kad naujas 
partijos vadas Bettino Craxi 
būtų galėjęs išpopuliarinti sa
vo pažiūras.

Tas klausimas buvo svarsty
tas ir Ispanijos socialistų dar
bininkų partijoje, kuriai šiais 
metais sukanka 100 metų. Jos 
palyginti jaunas ir populiarus

yra didžiausia opozicijos frak
cija, vadovaus 5 asmenų 
ciaj, vadovaus 5 asmenų komi 
tetas. Per šešis mėnesius tas 
klausimas bus plačiai apsvars
tytas ir bus sušauktas naujas 
kongresas generaliniam sekre
toriui išrinkti. Dabar atrodo, 
kad kandidatu bus tas pats - 
Felipe Gonzales.

Buvo mėginimų moderni
zuoti ir Prancūzijos socialistų 
partiją, atpalaiduojant ją nuo

WASHINGTONO
ĮSPŪDŽIAI...
(Atkelta iš 1 psl.)

giau lietuvių, bet jie išmėtyti 
tarp įvairių skyrių.)

marksizmo dogmų. ‘ Revoliu
cionierių’ bandymui tai pada
ryti vadovavo jaunas ekono
mistas Michel Rocard, tačiau 
senasis vadas Francois Mitter- 
rand dar pajėgė jį nugalėti.

Portugalijos socialistai, lai
mėję 1976 metų rinkimus, 
juos pralaimėjo už dviejų me
tų didele dalimi todėl, kad 
kraštas negalėjo pakelti jų so
cialinės ir ūkinės politikos. Po 
pralaimėjimo jie pakrypo dau 
giau į dešinę.

vių politinei ir kultūrinei veik
lai.

Tipiškoje VOA programoje 
paprastai dalyvauja keturi 
žmonės, pvz. toje, kurią stebė
jau, žinias skaitė Jurgis Blekai 
tis ir čia gimusi, bet gražiai 
lietuviškai kalbanti, Jolanda 
Raslavičiūtė, kontrolės kamba
ryje stovėjo Jurgis Bradūnas 
(per laidą girdima ir daug at
skirai įkalbėtų komentarų), o 
Dirvos skaitytojams pažįsta
mas Vladas Būtėnas budėjo, 
jei reikėtų žinias papildyti 
naujausiais įvykiais.

Salia tų aštuonių darbuoto
jų lietuvių tarnyba dar susilau
kia talkos iš buvusių, pensijon 
išėjusių bnedradarbių ir Chi
cagoje, New Yorke bei Los An* 
gėlės esančių korespondentų. 
Dėl laiko skirtumo, tas kas kai 
bama Washingtone 11 ar 13 
valandą, Lietuvoje girdima 
18 ir 20 valandą. Supranta
ma, kad atsiliepimų iš ten nė
ra daug, tačiau kiek girdėti 
programos yra plačiai klauso
mos ir nėra kliudomos.

Lietuviškai Amerikos Balsas

Žinoma, nereikia turėti jo
kių iliuzijų. The Voice of 
America pasauliui kalba JAV 
bei jų vyriausybės vardu ir sa
vaime aišku tarnauja jų inte
resams. Priešingai totalinių 
valstybių prooagandos orga
nams, VOA tačiau yra įparei
gota laikytis TIESOS. Prezi
dentinė direktyva steigiant tą 
instituciją reikalavo, kad VOA 
patiektų kitoms valstybėms 
įrodymų, jog JAV siekiai ir 
politika derinasi su jų (kitų 
tautų) teisėtomis laisvės, pa
žangos ir taikos aspiracijomis. 
Ir kaip tik laikydamasi to prin
cipo ir informuodama Lietu
vos gyventojus du kartus į die
ną po pusvalandį žiniomis iš 
viso pasaulio, VOA pasitarnau
ja ir lietuvių tautai. Lietu
vių tarnybos, kuriai vadovau
ja Alfonsas Petrutis, redakto
riai turi labai didelę laisvę pa
sirinkti žinias, kurios, jų nuo
mone, būtų įdomios lietuviam, prabilo 1951 metų vasario 16 
Tokių žinių, kurios yra būti
nai skelbtinos, tėra gal koks 
trečdalis. Kitos parenkamos iš 
gausios įvairių agentūrų pra
nešimų medžiagos. Be to, 
kaip matome iš atskirai duoda
mos lietuvių laidos dienotvar
kės, kasdien po dešimt minu
čių skiriama Amerikos lietu-

dieną. Pradžioje tik po 15 mi
nučių. Nors ir ne savais pini
gais apmokamas, atliekamas 
lietuviams labai naudingas 
darbas. Juk net toks sovietų 
taip norimas sutarimas dėl 
SALT II Vakaruose buvo pa
skelbtas 36 valandom 
čiau negu Rytuose.

anks-

Nepaisant visų pesimistinių 
spėliojimų, Egipto-Izraelio 
santykiai vystosi kaip numa
tyta. Izraelis pradėjo dalinę 
Sinajaus dykumos evakuaciją, 
jo prekybos ir kariniai laivai 
galėjo pasinaudoti Sueco ka
nalu. Visa tai - nepaisant kitų 
arabų valstybių padidinto 
spaudimo. Iš 21 arabų lygos 
valstybių, 18 nutraukė diplo
matinius santykius su Egiptu. 
Santykių kol kas nenutraukė 
tik Omanas, Sudanas ir Soma
li ja. Arabų valstybių lėktuvai 
nebeskrenda į Egiptą ir tojo 
lėktuvų nepriima pas save. 
Blogiau, kad turtingieji arabų 
kraštai nutraukė pašalpas, ku
rios vertinamos tarp 350 mili
jonų ir dviejų bilijonų dolerių. 
Saudi Arabija ir Kuwait žada 
iš Egipto bankų atitraukti ten 
padėtus 2 bilijonus dolerių, 
ko Egiptas nenorėtų leisti, bet 
tokiu atveju jo kreditingumas 
sumažėtų. Saudi Arabija pa
sitraukė iš Arabų Organizaci
jos Pramonei, kuri turi įmones 
Egipte su 10,000 darbininkų. 
Saudi Arabija taip pat atsisa
kė mokėti 465 mil. dolerių už 
Egipto JAV-bėse nupirktus 50 
F-SE lėktuvus. Kol kas tačiau 
kiti arabų kraštai leidžia pas 
save dirbti Egipto piliečiams, 
kurie siunčia į namus dalį sa
vo uždarbio, siekiančio 2 bili
jonus dolerių.

Neatrodo, kad arabai būtų 
vieningi ką daryti su Sadatu. 
Libija, Pietų Jemenas, Irakas 
ir, žinoma, PLO - palestinie
čiai jį tuojau sušaudytų, jei tik 
galėtų. Kiti tačiau pageidau
tų, kad Sadatas apsižiūrėtų ir 
pasikeistų.

Šiuo metu didžiausi Sadato 
priešininkai yra Sirija ir Ira
kas. Abu kraštai glaudžiai 
bendrauja su sovietais. Pirma
sis jaučiasi galįs vadovauti vi
sam arabų blokui, ar bent duo
ti jam toną. Abiejų kraštų re
žimai nėra labai populiarūs ir 
yra reikalingi įtempimo, kad 
galėtų išsilaikyti. Turtingoji 
Saudi Arabija yra nusivylusi 
Sadatu, kad jis neatgavo ara
bams bent Jeruzalės, o taip 
pat ir Carterio administraci
ja, kuri - pažadėjusi pilną Iz- 
raelio-arabų santykių spren
dimą - iš tikro pasiekė tik Iz
raelio-Egipto sutarimo, kuris 
paliko kitus klausimus dar blo-

n«r a

Jaunieji demonstrantai su plakatais. J. Garlos nuotr.
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gesnėse pozicijose negu prieš 
tai. Be to, ji mano, kad ame
rikiečiai nepajėgia, ir net ne
nori, apginti savo draugų.

Paskutinėmis savo viešna
gės Art. Rytuose dienomis, 
Carteris pasišaukęs savo amba
sadorių Saudi Arabijai John 
West įsakė jam pranešti, kad 
jei Saudi Arabija nepalaikys 
Sadato, tai neteks špecial re- 
lationship’ su amerikiečiais. 
Saudi Arabiją tai taip įsiutino, 
kad Carteris turėjo pasiųsti sa
vo sūnų, Brzezinskį ir Jungti
nio Gen. Stabo viršininką jos 
nuraminti. Brzezinskis grąsi- 
nimo nepakartojęs, tačiau san 
tykiai laikomi pašlijusiais.

Washingtonas tikisi, kad 
arabų bendras frontas prieš 
Sadatą ilgai neišsilaikys. Taip 
moko patyrimas. Kol kas Sa- 
datas dar neturi rimtos opo
zicijos savo tėvynėje, kurioje 
gyvena netoli pusės visų ara
bų. Ilgainiui tačiau jam bus 
reikalinga didesnė Vakarų pa- 
galba pakelti masių pragyve
nimo lygį. Daug kas priklau
sys ir nuo Izraelio laikysenos. 
Iš jo vyriausybės žodžių ir 
darbų daug kas sprendžia, 
kad atidavęs Egiptui Sinajų, 
Izraelis tikisi amžiams prisi
jungti vakarinį Jordano kraštą, 
Gazos sritį ir Galano aukštu
mą - okupuotą Sirijos dalį. Ne- 
pasitenkinimo arabų tarpe su
kėlė ir Roberto Strausso pasky
rimas specialiu prezidento 
Carterio pasiuntiniu Art. Ry
tams, nes jis esąs ne tik žydas, 
bet ir sionistas’, nors Egiptas 
tikisi, kad tai buvo daugiau vi- 
daus politikos aktas, skirtas - 
rinkimams artėjant - nuramin
ti žydų kilmės rinkėjus ...

•••

energijos krizę ir kylančias naf
tos kainas, verta sustoti ir prie 
Sovietuos padėties šioje srity
je. Kaip matome iš londoniš- 
kio Economist piešinio, Sovie- 
tija šuo metu yra didžiausia 
naftos tiekėja (19%) prieš 
JAV (14%) ir Saudi Arabi
ją (13%). Jos įrodyti rezervai 
tačiau yra beveik dvigubai 
mažesni už Saudi Arabijos. 
Kartu reikia neužmiršti, kad 
dalis jos rezervų yra tolimoje 
Šiaurėje, kur prie jų prieiti 
yra labai sunku. Neseniai 
ČIA būkštavo, kad sovietų naf
tos rezervams mažėjant jie 
bus priversti dairytis kitų - už
sienio šaltinių. Kiti ekspertai 
mano, kad tai per daug pesi
mistiška pažiūra, tačiau ir jie 
sutinka, kad baigiant leng
viau prieinamus šaltinius, 
naujos naftos išgavimas Sovie- 
tijoje pareikalaus daugiau dar
bo ir kapitalo. Negalima už
miršti, kad sovietai nafta turi 
aprūpinti ir savo satelitus Ry
tų Europoje, kurie, tiesa, turi 
akmens anglies, bet toji dau
gumoje blogos kokybės, kurios 
savikaina yra aukšta. Už tat 
ir Sovietija stengiasi įkinkyti 
atominę energiją. Jos vadai 
bando išsklaidyti Vakaruose 
kilusią baimę dėl atominių jė
gainių pavojaus gyventojų 
sveikatai, nors pačioje Sovietų 
Sąjungoje yra buvę daug blo
gesnių aksidentų negu Har- 
risburge.

Turint galvoje vadinamą

GMT SEKMADIENIS PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS ŠEŠTADIENIS
Lietuvos 
laiku Banga k Hz

1500- Naujienos ir Naujienos ir Nauiienos ir Naujienos ir Naujienos ir Naujienos ir Naujienos ir 1800-
1830 19.7 15270

1530 komentarai. komentarai. komentarai komentarai. komentarai komentarai. komentarai. 25.1 11960
Lietuviškojo Sportas, Iš kūrybos

Jaunimo
Iš mokslo Knygų ir Savait i 31.2 9620

gyvenimo Americana. pasaulio. pasaulio' žurnalu įvykiu
ir

2000-
2030

ir

1700-
1730

apžvalga 
žinios, 
reportažai, 
pasikalbejima.

įvairenybes. valandėlė pranešimai, 
pasikalbėjimai.

lentyna. apžuvalga. 
Dialogas su 
klausytojais. 
Religine 
valandėlė:

19.7
25.6
30.8
31.2

15270
11710 
9735 
9620

Wanted lst Class Skilled
LATHE HANDS 
MILL HANDS

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance. And be 
experienced in form work. Fringe 
benefits 6c oveitime.

313-365-4260
(20-28)

WANTED 1ST CLASS SKILLED 
MACHINISTS

WITH JOB SHOP EXPER1ENCE. 
O. D. GRINDERS 

SURFACE GRINDERS 
LATHE OPERATORS 

MILL HANDS
Starting wage $7.00 per hour to starr 
depending on experience. Benefits 6c 
overtime. Apply

LANE PUNCH
25907 TROWBRIDGE 

INKSTER. MICH. 48141 
(20-23)
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REDAKTORIAUS ŽODIS
Dirvos vyr. redaktoriaus 
Vytauto Gedgaudo žodis, 
pasakytas Vilties Draugijos 
suvažiavime Chicagoje, 
š.m. gegužės 26 dieną.

Stabtelsiu trumpai ties esa
ma padėtimi, kylančiais klau
simais ir siekiu.

Paskirų asmenų, skyrių ir 
daugumos skaitytojų parama, 
bei pusiau asketiško tvarky
mosi dėka, šiandien galime pa« 
sidžiaugti veik stabilia Dirvos 
finansine padėtimi. Tuo re
mianti galime drąsiau žiūrėti 
į ateitį ir planuoti, kad būtų iš
laikytas Dirvos tęstinumas, jos 
augimas ir stiprėjimas.

Po visų kitų - Dirvos redak
toriaus pranešimas turbūt ma
žiausiai naujo gali įnešti, nes 
didele dalimi darbo rezultatai 
matomi kas savaitę. O tuo pa
čiu - ir darbo įvertinimas, su 
kiekvienu Dirvos numeriu, 
vyksta Jūsų namuose.

Prieš suvažiavimą ypatin
gai sustiprintoje užmetimų 
Dirvai bangoje, išryškėjo pa
grindiniai punktai: cenzūra, 
ideologijos stoka, praradimas 
savitumo, - jau nekalbant 
apie redaktoriaus ‘nugarkaulį.’

Žiūrint iš redakcijos taško:
Pagrindinę Dirvos - tauti

nės minties laikraščio - liniją 
nustato leidėjai, ką patvirtina 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos seimai ir Vilties 
Draugijos suvažiavimai. Re
daktorius turi laisvas rankas ir 
atsakomybę ją išlaikyti. Ga
liu Jus užtikrinti, kad jeigu ne
galėčiau ramia sąžine pašvęsti 
visų savo jėgų patikėtam dar
bui - iš pareigų pasitraukčiau, 
nes čia negali būti vietos as
meniškumui ir pasitikėjimo iš
naudojimui.

Cenzūra. Taip, jei norima 
tą žodį vartoti, ji yra. Ne iš 
viršaus, kaip mėginama įro
dyti, bet redakcijoje. Yra tik
rai stengiamasi nepraleisti 
straipsnių ar rašinių, kurie 
yra tik asmeninių sąskaitų su
vedimas, ar paprastas išsiko- 
liojimas. Dažniausiai pasitai
kąs atvejis - tai ‘cenzūrą’ pri- 
kišą asmenys čia pat nurodo, 
kas gali ar negali būti talpina
ma Dirvoje, kas turėtų būti ‘iš
mesti’ iš Dirvos. Antruoju ei
tų skundai dėl nededamos me
džiagos, kai tariama medžia
ga ar informacija netgi nebu
vo pasiųsta Dirvai.

Čia gal reikėtų pastebėti, 
kad neturime sąlygų išvystyti 
apmokamų korespondentų vie
tovėse tinklo. Ir todėl didele 
dalimi darbas remiasi mūsų vi
sų talka ir pastangomis, kad 
Dirvos turinys būtų galimai 
pilnesnis, įvairesnis ir įdomes
nis.

Ideologija. Sunkoka atsaky. 
ti į šį užmetimą negirdėjus, 
kad kas nors būtų sumaišęs 
Dirvą, tautinės minties laik
raštį, su kuriuo nors kitos kryp
ties leidiniu. Anaiptol, iššau
kiama reakcija rodo labai aiš
kią, tiesią, ir skaitytojams pri
imtiną liniją. Tačiau, jeigu 
pasigendą platesnių ideologi
nių nagrinėjimų savaitraštyje 
ateitų su konkrečia talka, be 
abejonės tai būtų labai pozity
vus įnašas. Bet gi, dažnu at
veju kritikų talka yra tokia są
lyginė, kad ribojasi kuone as
mens kulto pripažinimu.

Prarastas savitumas. Esą, 
laikraštis - neišryškindamas 
tautininkų pakraipos - tinkąs 
beveik kiekvieno lietuvio na
muose. Čia kritikai, ieškoda
mi Achilo kulno, pasakė gra
žiausią komplimentą Dirvai. 
DIRVA YRA TAUTINES 
MINTIES LAIKRAŠTIS. Už 
savo valstybės ribų, tuo labiau 
dabar, kada pagrindinė už
duotis yra lietuvybės išlaiky
mas ir kova už Lietuvos nepri
klausomybės atgavimą, nega
lime ribotis tik kurios nors vie
nos organizacijos apimtimi. Ir 
jeigu Dirva, nepaisant fakto, 
kad yra tautininkų oficiozas, 
yra priimtina ir laukiama 
kiekvieno lietuvio namuose, ji 
yra teisingame kelyje. Tai 
yra komplimentas ir Tautinei 
Sąjungai, kuri nesistengia pa
versti Dirvą ribotu organiza
ciniu biuleteniu, bet sugeba iš
laikyti prieš akis bendrą, di
dįjį tikslą bei respektą kitiems.

Redaktoriaus nugara - be
veik intymus dalykas. Nieka
dos neradęs reikalo įrodinėti 
savo pranašumo ar galios, ne
ieškojęs liaupsinimų - nesiim
siu to nė dabar. Grynai parei
gų apimtyje, pageidaujamas 
kietas nugarkaulis vargu ar ga- 
Ii būti sėkmingu bendro dar
bo pagrindu. Galime kalbėti 
tik apie aiškią, tvirtą laikraš
čio liniją - ko stokos priekaištų 
dar vis nėra, bet ne apie as
menišką pasinaudojimą parei
gų privilegija. DIRVA NĖRA 
REDAKTORIAUS NUOSA
VYBE ir ji negali būti sutapin. 
ta su jo asmeniu, nežiūrint 
kaip didelė būtų pagunda. 
Negalint to suderinti - anks
čiau ar vėliau vyksta skaudus 
lūžis, kaip kad matėme pra
eityje.

Dirva. Toli gražu jau ne 
jaunas daigas. Nei sukrėtimų, 
nei gaisro neužgniaužta - Dir
va jau septinto dešimtmečio 
kelyje. Aiški savo linija ir sie
kiu. Aiški respektu savo kūrė
jams, ugdytojams ir darbuo
tojams. Aiški savo atsparumu 
būti panaudota asmeniniams 
interesams.

Tautos Fondo metiniame suvažiavime š. m. gegužės 19 d., Kultūros Židinyje, Brooklyne, 
naujai išrinktoji TF Taryba su TF Valdyba. Sėdi iš kairės: Ona Strimaitienė, Irena Banaitienė, 
Jadvyga Vytuvienė, Marija Noreikienė, Margarita Samatienė, Jonė Pumputienė ir Aldona Ka- 
tinienė. Stovi: Aleksandras Vakselis, dr. Petras Vileišis, Juozas Audėnas, inž. Jurgis Valaitis — 
TF Tarybos pirm., Antanas Firavičius, Juozas Giedraitis — TF Valdybos pirm, ir Juozas Vai- 
čeliūnas. Trūksta Birutės Lukoševičienės ir Vyžtauto Kulpos. L. Tamošaičio nuotr.

LIETUVOS 
PASIUNTINYBĖS 

ŽINIOS
Lietuvos atstovas prie šv. 

Sosto, S. Lozoraitis, Jr., at
vykęs iš New Yorko svečia
vosi keletą dienų pasiunti
nybėje Washingtone. Lietu
vos atstovo JAV-se, dr. S. 
Bačkio kvietimu jis turėjo 
progą pasikalbėti-papietauti 
su Valstybės Departamento 
pareigūnu Baltijos valsty
bių reikalams ir kitą dieną

Kokią matysime Dirvą ry
toj? - Tai pareis nuo mūsų pa- ' 
čių. Ar skirsime jai ką turime 
geriausio, ar tik likučius nuo 
kitų. Tautinės minties puose
lėtojų gretų potencialas yra 
plačios apimties. Ir jei pasą
monėje degtų KĄ AS GALIU 
DUOTI DIRVAI, užgniauž
damas labai žmogišką kitų ne- 
davertinimą ir ‘kuo Dirva sko
linga man’, jų įnašas Dirvai 
galėtų būti nepakeičiamas ir 
neįkainuojamas. Spauda yra 
viena galingiausių priemonių 
mūsų rankose, nežiūrint kaip 
ją panaudosime: ji lygiai taip 
pat gali būti dinamiška kūry
boje, kaip ir destrukcijoje.

Visų mūsų įsipareigojimu ir 
pastangomis, tebūnie Dirva 
laisva nuo pigių, skaudžių in
trigų ir lėkšto asmeniškumo. 
Pasitaiką šeimoje dūmai tene- 
būnie išsklaidomi po visą gimi- 
nę. Respektas sau ir mūsų vi
sų bendram tikslui tegu nelei
džia nei vienam mūsų tapti 
mažu. Teatsispindi Dirvoje 
mūsų ryžtingos pastangos ir 
tikėjimas Lietuvos laisve.

Šiandieną nėra lengva dirb
ti, ko įrodyti turbūt nereikia 
nė vienam. Ir kas bebūtų val
dybose ar redaktoriaus kėdė
je, yra reikalingi talkos, supra
timo, paramos ir dar karta tal
kos. Ne sau, ne asmeniškai, 
be pareigoms bei institucijoms.

Širdingai dėkoju visiems tal
kininkams, kurie savo infor
macijomis, straipsniais, pozi
tyviais komentarais prisideda 
prie Dirvos ugdymo. Nema
žesnė padėka ir Dirvos rėmė
jams, kurie įgalina darbo tęs
tinumą. Laukiame visų Jūsų 
talkos ir toliau.

Ačiū!

su Latvijos atstovu Wa- 
shingtone.

★
Lietuvos pasiuntinybėje 

1979. V. 19 d. buvo susitikę 
pasitarimui Lietuvių žmo
gaus Teisių Komisijos pir
mininkas dr. D. Krivickas, 
Lietuvos atstovas prie šv. 
Sosto, S. Lozoraitis, Jr. ir 
Lietuvos atstovas JAV-se 
dr. S. A. Bačkis. Posėdžio 
metu buvo pasikeista nuo
monėmis ryšium su žmo
gaus teisių gynimo klausi
mu Europoje bei Lietuvos 
bylos reikalu 1980 m. Ma
drido konferencijoje.

★
žurnalistas V. Meškaus

kas iš Chicagos 1979. V. 24 
d. lankėsi Lietuvos pasiun
tinybėje, kur turėjo progos 
pasikalbėti su Lietuvos at
stovu ir O. Bačkiene bei su
sipažinti su pasiuntinybės 
patalpomis ir dabartine na
mų padėtimi.

★
PLB pirmininkas inž. V. 

Kamantas, lydimas A. Gu- 
recko lankėsi 1979. V. 19 d. 
Lietuvos pasiuntinybėje. Ta 
proga jis painformavo Lie
tuvos atstovą apie PLB-nės 
veiklos planus ir rūpesčius 
bei pasitarė, kaip geriau bū

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

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

I 185 N. Wabash Avė.
Į Chicago, m. 60601
= Antrame aukšte.

tų galima Lietuvos reika
lams patarnauti.

★
VAINIKŲ DIENA — Lie

tuvos atstovas ir O. Bačkie- 
nė padėjo gražią rožių puok
štę, iš Pasiuntinybės darže
lio, prie JAV Įeit. Samuel 
J. Harris kapo Arlington 
nacionalinėse kapinėse. Tai 
padaryta pagerbimui Ame
rikos kario žuvusio už Lie
tuvos laisvę 1920. II. 24 d. 
Kaune.

Ant paminklo yra Lietu-r 
vos vytis ir toks įrašas: 
”Erected by the .Lithua- 
nians and sons and daugh- 
ters of Lithuanians in Ame
rica and dedicated in loving 
memory of lieutenant Sa
muel J. Harris who died 
fighting for the freedom of 
Lithuania.”

★
Tą pačią dieną Lietuvos 

atstovas ir Ona BaČkiai taip 
pat padėjo gėlių puokštes 
prie mirusio Lietuvos minis- 
terio Povilo žadeikio pa
minklo ir ant mirusio Lietu
vos atstovo Juozo. Kajecko 
ir jo žmonos kapo.

Skaitykit ir platinkit Į 
D I R V £
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Australijos padangėje
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VILNIAUS 
UNIVERSITETO 

MINĖJIMAS
Sydnėjaus lietuviai, vieni 

iš pirmųjų Australijoje, la
bai gražiai paminėjo gar
bingą Vilniaus universiteto 
400 metų sukaktį. Bendro
mis jėgomis organizacinį 
darbą atliko: Sydnėjaus Fi
listerių Būrelis, Apylinkės 
Valdyba, Plunksnos Klubas 
ir Skaučių Akademikių 
Draugovė. Minėjimas buvo 
pradėtas pamaldomis, ku
rias atlaikė Sydnėjaus kle
bonas kun. P. Butkus, šiose 
iškilmingose pamaldose, or
ganizuotai su savomis vė
liavomis, dalyvavo skautai 
akademikai, ateitininkai ir 
ramovėnai. Pats minėjimas 
buvo pravestas Lietuvių 
Klube, kurio didžioji salė 
buvo pilnutėlė žmonių.

Minėjimą atidarė Sydnė
jaus Filisterių Būrelio ir 
Sporto Klubo ”Kovo” pirmi
ninkė A. Grincevičiūtė-Wal- 
lis, įžanginiame žodyje 
trumpai iškeldama Vilniaus 
universiteto reikšmę Lietu
vos gyvenime. Visą minėji
mą labai gražiai ir įspūdin
gai pravedė filisterė E. ži- 
žytė-Suchowerskij. Minėji
mo pagrindiniu kalbėtoju 
buvo "Mūsų Pastogės” re
daktorius ir "Plunksnos” 
klubo pirmininkas V. Kazo
kas, plačiai atskleisdamas ir 
įspūdingai nušvies damas 
Vilniaus universiteto svar
bą visų 409 metų istorijos 
raidoje. Jis, duodamas isto
rinius faktus, susirinku
siems gausiems klausyto
jams, atskleidė tą didelę 
kultūrinę ir mokslinę reikš
mę, kurią Vilniaus univer
sitetas turėjo visam Lietu
vos gyvenimui. Patį šio uni
versiteto įkūrimą ir jo spal
vingą gyvenimą 400 metų 
bėgyje, savo kalboje gražiai 
papasakojo V. Patašius, kai 
šio universiteto svarbą ir 
įnašus į Lietuvos meninį 
gyvenimą labai įdomiai pa
vaizdavo dr. G. Kazokienė. 
Tarp visų paskaitų ir pra
nešimų, skautės filisterės 
E. žižytė, G. Viliūnaitė, V. 
Viliūnaitė, E. Kiverytė, L. 
Barkutė, R. Maksvyty  tė- 
Gakienė skaitė įvairių Vil
niaus universiteto auklėti
nių kūrybas, kas visą minė
jimą padarė labai iškiliu. 
Pats minėjimas buvo pra
dėtas akademiniu himnu 
"Gaudeamus” ir baigtas 
Lietuvos himnu. Scenos pui
kias dekoracijas su Vilniaus 
universiteto priekiu ir ąžuo
lo lapais apgaubtu vainiku, 
kurio viduryje buvo didžiu
lis 400, paruošė žinomoji 
Australijos lietuvė dailinin
kė Eva Kubbos.

KULTŪRININKAI 
SULAUKĖ 70-TIES

Sydnėjuje, tiek ir visoje 
Australijoje, o taip pat ir

visame skautijos pasaulyje, 
labai gerai yra žinomas dr. 
Aleksandro Mauragio var
das. Praeitą mėnesį jam su
kako garbinga 70-ties metų 
sukaktis. Ramaus būdo, ty
lus, savo kalbose ir paskai
tose auksinius žodžius be
riantis, yra šis mūsų gar
bingas sukak tuvininkas. 
Būdamas gilių krikščioniš
kų įsitikinimų, jis visą savo 
gyvenimą ir laikėsi šių sa
vųjų principų, Australijoje 
plačiai veikdamas Sydnė
jaus Katalikų Kultūros 
draugijoje, Australijos Lie
tuvių Katalikų Federacijo
je, ateitininkuose ir kitose 
katalikiškose organizacijo
se, būdamas vienas iš jų 
steigėjų ir jų vadovų. Ta
čiau be viso šito, jis, kaip 
išskirtinas Sydnėjaus lietu
vis veikėjas, labai nuošir
džiai įsijungia į Lietuvių 
Bendruomenę, jos steigimą 
ir visą gyvenimą, būdamas 
Krašto Taryboje, Krašto 
Valdybose, Bankstovvno ir 
Sydnėjaus Apylinkių valdy
bose, Bankstovvno ir vėliau 
Lietuvių Klubo steigėjas ir 
namų valdybų pirmininkas. 
Sunku šiandien būtų ir iš
minėti visas mielo sukaktu
vininko turėtas pareigas ir 
jo atliktus lietuviškuosius 
darbus. Tačiau, nuo pat jau
nystės pamėgtas skalitavi
mas, yra nenutraukiamas ir 
iki dabar. Jo pastangomis 
yra įsigyjama didelė ir gra
ži stovyklavietė, jis, kone 
kiekvienais metais dalyvau
ja skautų stovyklose, taip 
pat ir Jubiliejinėse Ameri
koj ir Australijoj, be įvai
riausių didesnių ir mažesnių 
pareigų, būdamas ir Aus
tralijos Rajono Vadas.

Kaip teisininkas, turėda
mas puikų įgimtą iškalbin
gumą, jis yra nuolatinis 
mūsų paskaitininkas ir Syd
nėjaus "Plunksnos” klubo 
narys, dažnai savo iškiliai
siais straipsniais dalyvau
damas ir mūsų lietuviškoje 
spaudoje. Du kartus dr. A. 
Mauragis yra buvęs bend
ruomenės laikraščio "Mūsų 
Pastogės” redaktorius, pa
čiais jos sunkiausiais gyva
vimo metais išvesdamas ją į 
dabartinį gražų jos gyvavi
mo laikotarpį. Sukaktuvi
ninkas, būdamas labai gi
laus jausmo lietuvis, yra

tikras pavyzdys visame lie
tuviškame darbe. Sveiki
nant mielą sukaktuvininką, 
norisi jam palinkėti tik ge
ros sveikatos ir daug 
džiaugsmingų ateities gyve
nimo dienų, auklėjant ir 
mokant mūsų lietuviškąjį 
jaunimą ir būnant jiems lie
tuviškojo gyvenimo gaire.

BRONIUS STRAUKAS, 
Adelaidės lietuvis kultūri
ninkas, taip pat sulaukė 
garbingos 70-ties metų su
kakties. šis, kuklus, lėto 
būdo, Adelaidės lietuvių Li
tuanistinių Kursų lektorius, 
yra plačiai žinomas ne tik 
pačioje Adelaidėje, bet ir 
visoje Australijos lietuvių 
bendruomenėje. Jis jau 
daug metų yra nuolatinis 
"Mūsų Pastogės” bendra
darbis, duodamas ne tik iš
samius aprašymus iš Ade
laidės gyvenimo ir veiklos, 
bet taip pat, savo giliuose 
s t r a ipsniuose iškeldamas 
mūsų bendruomenėje ir lie
tuviškame gyvenime, pasi
taikančius nesklandumus, 
nagrinėdamas juos ir duo
damas puikius bei nuošir
džius patarimus, ieškant 
bendruomenėje gražaus su
gyvenimo. Jis buvo Apylin
kės Valdybose, Kra’što Ta
ryboje, Kultūros Fonde, 
"Ramovės” valdyboje ir kt. 
Jis yra vienas tų retų Aus
tralijoje gyvenančių Lietu
vos žurnalistų, jau nuo 1934 
metų, priklaususių Lietuvos 
Žurnalistų Sąjungai.

Sveikinant garbingą Ade
laidės sukaktuvininką, lin
ki m jam gražių ateities me
tų ir toliau dirbant ta gražų 
kultūrinį lietuvišką darbą.

J. KONGRESO ATSTOVŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Balandžio pabaigoje Mel- 
bourne įvyko Australijos 
Jaunimo Kongreso atstovų 
suvažiavimas, kurį Lietuvių 
Namuose atidarė pirminin
kė Birutė Prašmutaitė. Iš 
Australijos kongrese daly
vaus septyni atstovai, šia
me suvažiavime buvo pla
čiai išnagrinėta studijų te
mos, kongreso darbotvarkė 
ir kt. Suvažiavimas praėjo 
labai darbingoje nuotaikoje 
ir buvo pasveikintas Mel
bourno LB Apylinkės ir 
Tautos Fondo pirmininkų.

Po šio suvažiavimo, pir
mininkė B. Prašmutaitė lan
kėsi Adelaidėje ir turėjo 
pasitarimus su Krašto Val
dybos nariais ir ALFAS

valdyba. Kiek teko girdėti, 
busimojo Jaunimo Kongre
so metu Europoje, Austra
lijos atstovai numato pra
šyti leidimo sekantį Jauni
mo Kongresą ruošti Austra
lijoje, kurio metu galėtų bū
ti surengta ir sporto šven
tė, pakviečiant dalyvauti ir 
Amerikos bei Kanados lie
tuvius sportininkus. Šis vi
sas reikalas, kartu su Kraš
to Valdyba ir ALFU buvo 
plačiai apsvarstytas, tikin
tis, kad Jaunimo Kongresas 
ir mažesnio masto sporto 
šventė, įvyks sekantį kartą 
Australijoje.

NAUJAS FILOSOFIJOS 
DAKTARAS

Balandžio pabaigoje New- 
castle universitetas, kuria
me profesoriauja ir prof. 
dr. Vyt. Doniela, suteikė 
"Daktaro laipsnį’’ sydnėjiš- 
kiui Pauliui Vyteniui Kabai- 
lai, kuris kaip mokslinin
kas dirba Australijos mok
slinėje CSIRO institucijoje. 
Būdamas prof. dr. Algio 
(buvusio Krašto Valdybos 
pirmininko) ir dailininkės 
Vidos Kabailų sūnus, jis 
1973 metais N.S.W. univer
sitete gavo savo pirmuosius 
diplomus, tai: inžinerijos ir 
tiksliųjų mokslų (B. E. ir 
B. SC.) vėliau paruošdamas 
ir doktorato dizertaciją, ku

ria sėkmingai apgynė, pasi- 
puošdamas daktaro laipsniu 
ir garbingai sekdamas savo 
iškilaus tėvo profesoriaus 
pėdomis.

VILNIAUS 
UNIVERSITETO 

LEIDINIAI
Vilniaus universiteto ju

biliejinis informacinis leidi
nys jau yra baigiamas 
spausdinti Melbourne, vie
šumoj pasirodant liepos mė
nesy. Leidinys anglų kalba 
jau taip pat yra paruoštas, 
kurio anglų kalbą peržiūrė
jo vienas anglų kalbos lek
torius. Šis leidinys bus gau
siai iliustruotas ir.šį darbą 
dirba meninis redaktorius 
V. Simankevičius. Taip pat 
šiame leidinyje tilps straip
sniai, parašyti lietuvių bi
čiulių : prof. J. Marvan, apie 
lietuvių kalbą ir amerikie
čio profesoriaus W. Schmal- 
stieg apie baltistiką ir li
tuanistiką šių dienų Vil
niaus universitete, archi
tektas J. žalkauskas rašo 
apie universiteto architek
tūrą, L. Pocienės straipsnis 
apie vasaros lituanistinius 
kursus Vilniaus universite
te ir taip pat daug įdomių 
prisiminimų iš jame studi
javusių žmonių. Visą leidi
nį tvarko kun. P. Vaseris 
ir jį finansuoja Australijos 
Lietuvių Fondas.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
(Ėst. 1959)

9727 SOUTH VVESTERN AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60643 

TELEFONAS: (312) 238-9787

1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
VIENOS SAVAITES: Ii Bostono ar New Yorko 13 Chicagos

Birželio 11, Liep. 9, $875.00
Rugp. 20. Rūgs. 3 ir 10 $875.00
Rūgs. 17 $850.00

1 naktis Maskvoje, 5 naktys Vilniuje, 1 naktis Maskvoje

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

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

Liepos 2 $1375.00
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

$1010.00 
$1010.00
$980.00

$1330.00 
Rygoje,

$1500.00

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

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

Kainos 30 ar daugiau keleivių.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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SVAJONES IR TIKROVE
KAZIMIERO BARENO "KILOGRAMO CUKRAUS" PASAULYJE

Vacys Kavaliūnas

Eidami per pasauli, žiūri
me ir matome. Ir tą pasaulį - 
jo daiktus ir žmones - matome 
nevienodai. Nevienodai su 
juo susitikdami ir jaučiame 
bei mąstome.

O rašytojas ne tik žiūri, ma
to, mąsto ir jaučia. Jis ir kuria 
Ir tas pasaulis, kuris atsispindi 
jo kūryboje, juo labiau yra in
dividualus. Pareina jis nuo kū 
rėjo psichinės konstrukcijos 
bei jo vidinės laikysenos jį su
pančios aplinkos atžvilgiu - ap 
lamai nuo jo pasaulio vizijos.

Kūrybos valandomis jis - 
dažnai visai nesąmoningai - 
susitelkia ties tais vaizduoja
mo gyvenimo ir žmogaus egzis 
tencijos momentais, kurie ati
tinka jo dvasinę konstrukciją 
ir kurie harmoningai susilieja 
su jo siela.

Nuo jo individualaus žvilgs
nio į gyvenimą ir nuo visą jo 
kūryboje dominuojančios jos 
pasaulio vizijos pareina ne tik 
individualus ir nepakartoja
mas to pasaulio charakteris, 
bet ir jo atskleidimas - rašymo 
būdas. O už rašymo būdo, ku 
ris pareina nuo to, kaip kūrė
jas jaučia, Paul Bourget psi
chologinių etiudų (Essais de 
psychologie contemporaine) 
žodžiais, yra ir jo gyvenimo fi
losofija.

Individualus pasaulis atsi
skleidžia ir Kazimiero Barėno 
‘Kilogramo cukraus’ novelėse. 
Pasaulis, turįs skirtingus fizi
nius ir dvasinius savo charak
terio bruožus ir pareinąs nuo 
jų autoriaus vidinės konstruk
cijos, nuo jo pasaulio vizijos ir 
pagaliau aplamai nuo jo laiky. 
senos to pasaulio atžvilgiu, le
miančio ir jo literatūrinės sro
vės kryptį.

Viso čia - penkiolika novelių 
Ir kiekviena - vis atskiras ir 
skirtingas pasaulis, turintis 
daugiau ar mažiau personažų 
ir atskleidžiantis įvairius jų gy 
venimo kelio ir vidaus pasau
lio momentus. Kiekviena jų - 
ir atskira meninė realybė - gro 
žinis vienetas, turintis skirtin
gą temą, skirtingus personažų 
veiksmo motyvus ir skirtingą 
siužetą, kuris atsiskleidžia ir 
skirtingoje mizanscenoje - 
daiktinėje aplinkoje, daugiau 
ar mažiau susijusioje su veikė
jų vidinio pasaulio momentais.

Tad iš tikrųjų ir kalbėti rei
kėtų apie kiekvieną novelę sky. 
rium. Tai tačiau čia neįmano 
ma - būtų per platu. Todėl ir 
teks paliesti tik pačius bend
ruosius novelių aplinkos, vie
tos ir laiko, personažų gyveni
mo ir pagaliau vaizduojamo 
pasaulio vizijos atžvilgiais.

Trylikos šių K. Barėno nove
lių siužetinis laikas ir erdvė - 
pokarinis daugelio lietuvių 
tremtinių gyvenimas Didžio
joje Britanijoje. Tačiau 
pschologinis laikas kur kas pla 
tesnis. Jis dažniausiai pasiekia 
Lietuvą, kur daugelio ‘Kilo
gramo cukraus’ veikėjų augta, 
gyventa, dirbta ir svajota. Tai 
aplamai - šviesus laiko tarpas, 
kuris suspindi jų sielos tolumo
se, atsidūrus toli už to laiko ri

bų. Tačiau laikas sunkiai ar 
ir visai nesuvokiamas be erd
vės. Tad ir novelių veikėjai, 
ieškodami prarasto laiko, su
grįžta ir į tas vietoves, kur ki
tados bėgo jų dienos ir su ku
riomis jie intymiai ir neatski
riamai susiję savo mintimis ir 
siela.

Praeitis tačiau, kurią pasi
vejame savo vaizduote, minti
mis ir jausmais ir kurion su 
ilgesingu liūdesiu sugrįžtam 
savo vidaus pasauliu, jau ne
beturi jokios reikšmės tiems 
mūsų kelio žingsniam, kurie 
kitados buvo žengti. Bet ji at
skleidžia, aplamai imant, gi
lesnius ir platesnius mūsų vi
dinio pasaulio plotus. Žmogus 
gi psichine prasme ir susideda 
iš trijų - praeities, dabarties ir 
ateities - momentų.

Praeitis ir K. Barėno nove
lių pasauly reikšminga. Ji daž
nu atveju pagilina jo persona
žų vidinius jų gyvenimo kelio 
momentus, o kartais joje glūdi 
ir jo dramos pradai, kurie ga
lutinai atsiskleidžia siužetinio 
vienos ar kitos ‘Kilogramo cuk 
raus’ novelės plotmėje.

Novelėse vaizduojamas pa
saulis realistiškas. Jų autorius, 
atrodo, tebevaizduoja tik tai, 
ką gyvenamoje ir artimoje ap
linkoje mato ir girdi. Tačiau 
šio teigimo nereikėtų suprasti 
paraidžiui, nes tai prieštarau
tų mintim, pasakytom kal
bant apie kūrėjo žmogaus 
sampratą ir jo pasaulio viziją. 
Pagaliau skirtumas, koks be
būtų jis didelis, tarp realizmo 
ir, sakysim, romantizmo nėra 
absoliutus, o tik reliatyvus. Ir 
šio skirtumo pagrindas - žmo
gus, psichofizinė jo prigimtis 
ir įvairūs jos aspektai - protas, 
valia, jausmai bei aistros ir pa
sąmonės bangavimų gelmės. 
Žmogus drauge yra ir pagrin
dinis literatūros kūrinio objek
tas, kuris sujungia ir iš pažiū
ros priešingas jos sroves. Tad 
ir realizme yra romantizmo 
elementų, o romantizme - rea 
lizmo. Pagaliau net ir tuo 
atveju, jei žmogus būtų su
prastas vien tik materialistiš
kai, nenutolstant nuo anglų fi
losofo Herberto Spencerio min
ties, pozityvistinis pažinimas 
neužpildo ir niekad negalės už
pildyti visų žmogaus minties 
plotų. Kyla ir visada kils 
klausimas: O kas gi toliau?

Tačiau, žiūrint iš toliau ir 
nesileidžiant į kūrinyje vaiz
duojamo gyvenimo - išorinės 
aplinkos ir žmogaus sielos - gel 
mes, susidaro daugiau ar ma
žiau ryškūs kūrinio kontūrai, 
leidžiantieji priskirti jį kuriai 
nors vienai ar kitai literatūri
nei srovei. O tai - tuos kontū
rus - sudaro ir tema, ir siuže
tas bei jo traktavimas, ir per
sonažai, ir pagaliau visa jo 
vaizduojamos aplinkos atmos
fera.

Konstrukciniai K. Barėno 
‘Kilogramo cukraus’ novelių 
pradai - temos, siužetas ir jų 
traktavimas, personažai ir 
veiksmo motyvai, pagaliau išo

rinė jų gyvenimo aplinka - re
alistiški. Nieko čia nėra 
nepaprašo, nieko stebinančio, 
nieko kuriuo nors atžvilgiu ga
lingo. Vis - realu, paprasta ir 
kasdieniška. Dažnai jos ir pra 
sideda - ir tai gerai - lyg ir iš 
nieko: vienu ar kitu vaizduo
jamo gyvenimo vietovės bruo
žu, veikėjo judesiu ar kurio 
nors jo vidinio pasaulio mo
mentu. Ir tik vėliau - visumo
je - atsiskleidžia veikėjai, ir iš
kyla ir idėjinė novelės reikšmė
- tai, ką autorius nori pasakyti 
skaitytojui.

Pažymėtina tačiau, kad ir 
realistiškiausias literatūros kū
rinys nėra tiksli vaizduojamo 
gyvenimo ir jo aplinkos kopija 
Jo egzistencijos pagrindas ki
toks. Rašytojas realistas, jei jis 
yra menininkas, stengiasi duo 
ti ne banalią gyvenimo foto
grafiją, bet gilesnę ir pilnesnę 
pasaulio - ir žmogaus - viziją 
už kasdieninės aplinkos realy
bę. O gražiais ir giliais R. 
Huyghe knygos ‘Menas ir sie
la’ (‘Lart et l’ame’) žodžiais, 
meno tikslas nuo pačių seniau
sių laikų atskleisti žmogų.

Žmogų, žmogų paprastą, 
kasdienį, tokį, kokį galime pa
matyti visur ir visada bana
lioje mūsų gyvenimo aplinko
je, sutinkame ir ‘Kilogramo 
cukraus’ novelių pasaulyje. 
Tai daugiausia pabėgėliai, ku 
rie netekę gimtosios žemės po 
karo atsiduria Didžiojoje Bri
tanijoje. Nei tragiška jų dalia, 
nei apokalipsinio charakterio 
laikotarpis, kuris daugiau ne
gu oficialus egzistencinės filo
sofijos pradininkas Kierke- 
gaard (Kirkegoras) Vakarų fi
losofų mintį stumtelėjo žmo
gaus gyvenimo prasmės ieško
jimo plotmėn, o literatūroje iš
kėlė daugelį į žemės kelio ri
bas peržengiančių klausimų, 
nesulaukiančių atsakymo, ‘Ki
logramo cukraus’ novelių per
sonažuose nepagimdo jokių gi
lesnių problemų. Neatsisklei
džia juose nei gilūs egzistenci
nės žmogaus būties jjelmes pa- 
liečiantieji pergyvenimai. Nė
ra čia pagaliau nei personažų 
autoanalizės - niekur jie ryš
kiau nesustoja ir nepažvelgia į 
savo vidaus pasaulio bangavi
mus. Tai,tarp kitko,trumpos 
apimties kūrinėliuose ir tech
niškai nėra įmanoma.

O tačiau jie, šių K. Barėno 
novelių personažai, - žmonės. 
Ir žmonės konkretaus mūsų gy 
venimo laikotarpio, kurio 
apimtis ir gelmės vargu ar be
gali būti išmatuotos žemiško 
gyvenimo dimensijom. Ir jų 
dienos slenka konkrečiose vie
tovėse, ir nesvarbu, ar jos vi
sos geografiškai yra tikros. Ta
čiau tai - toks realistiškas mo
tyvavimas - sustiprina realios 
tikrovės iliuziją, ir skaitytojas 
neabejoja - ar abejoja mažiau
- ir novelės vaizduojamo gyve
nimo tikrumu.

Prie realios tikrovės įspū
džio prisideda ir K. Barėno 
vaizdavimo būdas. Jų siuže
tas dažniausiai atsiskleidžia 

pro kurį nors vieną ar kitą no
velės personažą, kuris kartais 
ir pats yra ne tik kitų gyveni
mo liudininkas, bet ir organiš
kai susijęs su to gyvenimo vyks 
mu. Tuo būdu patsai šių no
velių pasaulio kūrėjas - auto
rius - stovi už savo sukurto pa
saulio ribų ir į jo reikalus nesi
kiša. Ir tai - pirmojo asmens 
pasakojimo atveju - suteikia 
K. Barėno novelėse vaizduoja
mam gyvenimui tam tikros ši
limos, ypač jei tasai persona
žas intymiai susijęs su to gyve
nimo įvykiais.

Pirmojo asmens pasakojimu 
prasideda ir pati pirmoji ‘Ki
logramo cukraus’ novelė ‘Onos 
Karutienės misija’: ‘Man 
gaila Onos Karutienės. Ma
tau, kad jos nuoširdžios pas
tangos supažindinti kitatau
čius su savo gimtuoju kraštu 
atsidūrė visiškame akligatvyje 
ir prislėgė ją’. Šiais dviem pir
maisiais sakiniais pasakotojas 
ne tik save susieja su novelėje 
vaizduojančiu gyvenimu, bet 
ir skaitytoją nusviedžia į patį 
to gyvenimo vidurį - in me- 
dias res.

Ir toliau matome, kaip ši bu
vusi advokatė kur buvus kur 
nebuvus vis visiems kalba 
apie Lietuvą, ranka sienoje ar 
ir ore piešia jos žemėlapį. O 
vėliau, išėjusi į pensiją, lanko 
meno mokykla ir piešia didžių
jų Lietuvos žmonių - kuni
gaikščių ir rašytojų - paveiks
lus, kad tuo sukeltų ir dėmesį 
ir pagarbą savo kraštui. Ta
čiau toks didelis ir nesustojan
tis jos darbas tesukelia tik gai
lestį - niekas nesusidomi nei 
Lietuvos praeitimi, nei dabar
tine jos situacija. Ir visa be
prasmiška. Su gailesčio šypse
na ir mes palydėtume tą sizi- 
fišką Karutienės misiją. Ta
čiau novelėje atsiskleidžia ir gi
lesnė jos gyvenimo drama: Si
bire mirė jos vyras, advokatas 
kaip ir ji. Sibire, prie Lenos 
upės, palaidota ir jos duktė, o 
kita - ištekėjusi už ruso. Iš jos 
ir laiško susilaukė, rašyto ru
siškai.

Šie giliai dramatiški Karu
tienės gyvenimo momentai at
skleisti ne lyriškai, ne tiesiogi
niu jos pačios pasisakymu, o to 
paties novelės veiksmo pasa
kotojo. Tačiau vistiek skaity
tojo sielą jie sujudina. Čia, ži
noma, gali kilti įdomus meno 
pshichologijos - kūrinio ir su 
juo susitinkančio individo san
tykių - klausimas. O šiuo atve
ju - kiek tai, ką išgyvename, 
kyla iš ‘Onos Karutienės misi
jos’ novelės, kiek iš mūsų pa
čių sielos, kurios virpesiai dau
giau ar mažiau pareina ir nuo 
mūsų vidaus pasaulio sūkurių.

‘Geltonuosiuose jazminuo
se’ tebegyvuose Kipro Cepur- 
nos prisiminimuose atsisklei
džia jo draugo Adomo Gervės 
gyvenimo kelias. Nieko, ro
dos, čia nepaprasto. O tačiau 
žmogiškąja prasme sukrečian
čiai gilų - Gervės kelio finalas 
tragiškas: lėktuvo bomba, nu
mesta prie vienos požeminio 
Berlyno traukinio stoties, su
traiško ir Gervę, ir vokietį, ra
ginusį Gervę slėptis, ir gelto
nųjų jazminų krūmą, prie ku
rio jie stovėjo. Sis mirties siau
bo momentas ligi būties gel
mių sukrečia Cepurną. Visur 
ir visada tie geltonieji jazmi
nai jam atskleidžia ‘džiaugs

mingą Adomo veidą prie krū
mo, pusę galvos, duobę ir ko
ją. Net ir ilgi metai nepajėgia 
išdildyti to vaizdo’, - baigia no
velės pasakotojas Kipro Cepur- 
nos jį tebepersekiojančius pri
siminimus.

‘Draugeliuose’ Stokė nei iš 
šio, nei iš to, pjaudamas savo 
darželyje žolę, prisimena Vi
jūną, kuris Rytprūsiuose su
žeistam Stokei šūktelėjęs: ‘Ju
liau, Juliau!’ Ir šie drauge su 
Vijūnu išgyventų siaubo mo
mentų prisiminimai, ypač tas 
‘Juliau, Juliau!’ taip Stokę ap
sėda, kad jis tuojau pat prade
da savo draugo ieškoti. O ra
dęs, negali atsidžiaugti - galė
siąs nuvykti ir pagyventi bend 
rais prisiminimais. Tačiau 
Vijūnas nei iš tolo nieko neno
ri kalbėti apie tą biaurią ir ne
malonią praeitį. Ir Stokė, 
užuot pas Vijūnus praleidęs 
bent savaitę ar dvi, išvažiuoja 
rytojaus dieną - toks pasirodė 
jam svetimas tasai jo draugas. 
Ir išvažiuoja su dideliu džiaug 
smu: ‘Iš Cardifo išsukęs, Sto
kė kelyje net uždainavo.’

Novelėje ‘Ko Teresė raudo
jo’, kurioje, atrodo, nėra nė 
vieno nereikalingo žodžio, - 
šeimos gyvenimo iškarpa: Te
resė, jos vyras, uošvis ir sūnus. 
Ir čia atsiskleidžia mįslinga 
buvusios ir kuklios, ir bailios, 
ir gerutės Teresėlės prigimtis. 
Ji čia transfiguruojasi į jokio 
gailesčio neturinčią kietaširdę 
Teresę, pasiryžusią savo uošvį 
išgrūsti į prieglaudą, atrodo, 
vien todėl, kad jis kosti. O kai 
uošvis, tai patyręs, atsigula ir 
miršta, ji rauda kaip pasam
dyta. Ko ji ištikrųjų rauda - 
nežinome. Ir drauge su vienu 
personažu, paklaususiu ‘Ko gi 
ta Teresė dabar taip nežmo
niškai rauda?^ patraukiame 
pečiais. Ir tik tiek. Jokio gai
lesčio, jokios užuojautos jaus
mų ta jos rauda nei novelės 
personažų, nei mūsų sieloje 
nesukelia.

‘Klaidose’ pro akis prabėga 
psichiškai karo siaubo sukrėsto 
Piliponio ir jo žmonos Stasės 
šeimos gyveimo momentai. Jie 
savo sūnų pakrikštija Jėzaus 
vardu. Ir dėl to ir abu tėvai, 
ir berniukas daug kenčia, ta
rytum tame— varde būtų 
rytum tame varde būtų kaž
kas fatališka - jei jau esi Jėzus, 
tai ir eik jo kryžiaus keliais. 
Nors šioje novelėje yra ir kiek 
mažiau įtikinančių momentų, 
pvz. Stasės dialoge su motina 
per daug palaidas dukters lie
žuvis, jos finalas kraupus ir su 
krečiantis: prieš Velykas ma
žąjį Jėzų vaikai karūnuoja ro
žių vainiku, ir Piliponis, su
krėstas to vaizdo, nuo tilto nu
šoka ant geležinkelio bėgių, ir 
traukinys nukerta jo galvą.

‘Paskutiniame parade’ sutin 
kame Lietuvos kariuomenės 
savanorį Aleliūną, kuris ne
praleidžia jokio lietuvių pa
rengimo. Ir eisenose, kaip ir 
visuose renginiuose, Aleliūnas 
- su visais kitados gautais me
daliais.

— Kas gi čia toks? Gal koks 
generolas? Tiek medalių.

Pradžioje jis eina pirmojoje 
gretoje. Tik visa bėda, kad se
nukas maišo koją. Ir rikiuotė
je statomas į vidurį, kad kiti jo 
nematytų. Pagaliau ir visai 

(Nukelta į 6 psl.)
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Svajonės ir
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nekviečiamas žygiuoti. Jam 
mirus, Sargautis pasako kal
bą, pabrėždamas, kad Vyties 
kryžių uždirbo laisvės kovose 
atidavęs ranką, o ir medalių 
niekas dovanai jam nedavė: - 
‘Mylėjome tave gyvą, o mirusį 
apraudame, vyresnysis mūsų 
broli Aleliūnai, ir visada tavęs 
pasigesime’, meluoja pats sau 
ir kitiems Sargautis. Kokia gi 
gali būti meilė žmogui, kurio 
net ir vardo nežinai? Ir Sar
gautis, išrėžęs kalbą, teirauja
si: — Kaip gi, sakyk, Aleliū- 
no vardas?

— Nežinau.
— Savo kalboje, matai, sa

kiau : Aleliūnai. O reikėjo var 
du kreiptis.

Aleliūną palaidojo gražiai. 
Buvo ir muzika. Bet širdies 
trūko.

Novelės ‘Pensininkų klubas' 
ir ‘Garbės narys’ - satyrinio 
charakterio. Pirmojoje šešetas 
vyrų, išėjusių vienas po kito į 
pensiją, suorganizuoja klubą, 
į kurį jokiu būdu neįsileidžia 
juodanugarių. Jis tik inteli
gentų : -‘pradėsim svarstyti ko
kį nors gilesnį klausimą, tai 
Vladelis ir nukliedės, ir bus 
nei šis, nei tas. Geriausia, kai 
visi vienodo lygio’, - argumen
tuoja Anicetas, atmesdamas 
Vlado Kulbio kandidatūrą.

Novelė baigiasi klubo na
riams skirstantis iš alaus baro, 
kur visu rimtumu buvo iškilęs 
uodo proto klausimas. Jis ne
baigtas ir bus svarstomas kita
me susirinkime: - ‘Taigi, gy
veni, amžių nugyveni, pasens- 
ti, ir tada staiga ateina tau į 
galvą nerami mintis apie 
uodą ir jo protą. Zinai, sekan
tį penktadienį paklausiu Ani
cetą, žiūrėsim, ką jis pasakys.’

‘Garbės naryje’ dviejų mies
telių Lietuvių Bendruomenės 
valdybos kovoja negalėdamos 
pasidalinti buvusiu plechavi- 
čiuku Vytautu Medzioku. Tai 
bene pati linksmiausia ‘Kilog
ramo cukraus’ novelė, kurios

•••

personažų dialogai atskleidžia 
ir jų charakterį, ir jų menta
litetą. Štai Meškelės ir Cingos 
dvikovos momentas:

— Tada jau geriau rinkim 
jį pirmininku vietoj šito ... - 
mostelėjo jis į Cingos pusę, - ši
to, va, šito ... - lyg ir nebedrį
so jis pratarti paskutinio žo
džio. Cinga užrėkė, staiga 
įraudęs:

— Šito, šito! Kokio šito, ši
to, vadinas, kaip tas sakė? Sa
kyk!

— Šito tavęs.
Sunku neprileisti, kad daž

nas ‘šito’ įvardžio kartojimas 
Meškelės sąmonėje neturėtų 
panašiai skambančio anglų 
kalbos žodžio prasmės.

Paskutinių šio rinkinio dvie
jų novelių - ‘Pievos’ ir ‘Kilo
gramas cukraus’ - veiksmas lo
kalizuojamas Lietuvoje. Nuo 
kitų novelių skiriasi jos ir savo 
nuotaika - jose tarsi padvelkia 
lyrinė dvasia. Anaiptol nesa
kome, kad vien todėl jos geres
nės už kitus šios knygos kūri
nėlius. Tačiau lyrinis jų 
aspektas leidžia skaitytojui su 
jose vaizduojamu gyvenimu 
susilieti platesne savo dvasi
nės prigimties skale. Be to, to
ji nuoširdi jų aplinkos dvasia 
ir atmosfera drauge tarsi kiek 
juntamiau atskleidžia ir žmo
giškosios dalios dimensijas, o 
gal ir dramatišką žmogaus vil
čių bei svajonių sudužimą, at
sitrenkus į rūsčias ir šaltas gy
venimo tikrovės uolas.

‘Pievose’ mažą novelės pa
sakotojo tėvų žemės plotelį su
pa didelės atokiau gyvenančių 
kaimynų pievos. Ir koks nuo
širdus ir tolydžio didėjantis 
mažažemių noras ir niekad ne 
sustojanti svajonė susitaupyti 
pinigų ir nusipirkti prie jų že
mės prieinančią pievą! Taip 
jie išsiveržtų iš juos slegiančios 
erdvės, o taip pat turėtų ir šie
no, ir kur savo karves pagany
ti. Ir jokio čia veiksmo. Visa 
teka tik savaime bėgančio lai
ko plotmėje ir prie novelės pa

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

9837 SOUTH KEDZIE AVENUE
EVERGREEN PARK, ILL. 60642
Tel. 422-2000

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

baigos, ir prie idėjinio jos at
siskleidimo: pasakotojo tėvų 
svajonės numiršta drauge su 
jais pačiais. O pievos lieka - 
jos amžinesnės už žmogų.

‘Kilogramas cukraus’ - ant
raštinė K. B areno novelė. Joje 
pro pasakotojo - vaiko, o vė
liau studento - akis ir mintis 
prabėga jo dėdės Jurgio gyve
nimas. Susitaupęs Amerikoje 
pinigų ir grįžęs į Lietuvą, dė
dė Jurgis nusiperka gerą plotą 
smėlingos žemės, veda Karusę 
ir gyvena. Kai jo brolis, pasa
kotojo tėvas, miršta, dėdė Jur
gis atvažiuoja į laidotuves ir at 
veža kilogramą cukraus. Fa
tališkas žestas - tas cukrus ir 
nuvaro jį į kapus: ‘Cukrų, 
matai, veš iš namų! - Karusės 
žodžiai. Ir ji išstumia savo vy
rą iš vežimo ir taip sutvarko 
malkpagaliu, kad vargšas Jur
gis jau nepasveiksta: ‘kažkur 
šone vis diegė ir diegė, kol už
merkė žmogus akis’.

Dėl vietos ekonomijos stap- 
telta tik prie devynių ‘Kilog
ramo cukraus’ novelių. Maža 
tėra paliesta ir jų kompozici
ja. Kontrastas tarp tai, ko 
skaitytojas, atrodo, turėtų 
laukti, ir tai, kas galų gale 
įvyksta. Kontrastas, prisimi
nus pradžioje cituotus P. Bour 
get žodžius, kad už kūrinio 
kompozicijos, glūdi ir jo filoso
fija, atitinka ir ‘Kilogramo 
cukraus’ dvasią, kuri atsisklei
džia idėjinėje jų prasmėje.

Norime ir laukiame, kad 
Karutienė sudomintu svetim
taučius savo gimtuoju kraštu, 
kad Stokė, nuvykęs pas Vijū
ną, pasidžiaugtų praeities die
nomis, kad Piliponienė sukur
tų gražų ir laimingą šeimos ži
dinį, kad Aleliūnas būtų bent 
palaidotas su meile, kad ‘Pie
vų’ personažų svajonės reali- 
zuotųsi ir kad dėdė Jurgis gra
žiai ir laimingai leistų savo gy
venimo dienas su Karuse.

Tačiau visa čia - veikėjų sva
jonės ir viltys - sudūžta atsi- 
mušusios į šaltas tikrovės gy
venimo uolas. Ir šiame jų vil
čių bei svajonių susidūrime su 
tikrove atsiskleidžia ir drama
tiškos žmogiškosios dalios di
mensijos. Atsiskleidžia paga
liau ir žmogus ir jo kelio vin
giai, kuriuose tarsi pajunta
mas ir fatalinis aspektas. O ga 
lų gale - ir tai, kas universalu 
ir likimine bei egzistencine 
prasme gilu. Šie novelių per
sonažai, kokie maži jie bebū
tų, gyvena, svajoja, kenčia ir 
miršta. O ir kančios dydis ne
pareina nuo žmogaus didumo.

Aplamai šių novelių pasau
lis - pesimistiškas. Net ir ‘Gar
bės naro’ ir ‘Pensininkų klubo' 
novelių personažai šviesiai 
nenuteikia. Gal plokščiam ir 
naiviam individui gyventi ir 
yra kiek lengviau. Tačiau žiū 
rėti į jį - jokia paguoda. Ir joks 
džiaugsmas. Tačiau tai - joks 
priekaištas novelių autoriui, jų 
pasaulis yra literatūrinis mū
sų dienų gyvenimo aspektas. 
O jame blaiviam realisto žvilg 
sniui rasti pagrindus optimis
tinei pasaulio vizijai nelengva. 
Čia reikėtų ypatingo talento: 
matyti tai, ko nėra, ir nema
tyti tai, kas yra.

Pačioje pabaigoje norėtųsi 
pažymėti ryškų ‘Kilogramas 
cukraus’ novelių tikrovės iliu
zijos aspektą. Daug kur jas 
netik skaitai, bet, rodos, ir gy
veni drauge su jų personažais. 
O ir jų kalba be priekaišto. 
Tik gaila, kad randame bent 
porą stambių korektūros nuo
dėmių.

■ jouri™ - 
nflinTfliHERS 

JOURNEYMEN 
Can Manufacturing Plan*

Key manufacturing positions are available for 
Journpymen Press and Assembly Line Moin- 
tainers who are very special people at the 
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY. Our Main- 
tainers enjoy an attractive and competitive 
wage, an extensive benefits program, and a 
pleasant vrorking environment.

Preferred experience for Press Maintainers 
would include: Bliss 1831 and 102 S Presses, 
Bliss 1103 scroll shears, and Dewey & Almay 
compound liners. Assembly Line Maintainers 
will hopefully be familiar vvith: Soundronic 
welders, Borden testers. Angelus seamers, Bliss 
bodymakers, Callahan flanges, etc. lf you 
are qualified and wish to work for a pro
gressive and grovving Company contact us.

CALL COLLECT 
312/888-5600

1717 Gtfford tad
EJflti, feoij 60120 

An Eauol Opportunity 
Employer m/f

Hl JB

11515 Alomeda Dr. 
Strongsville, Ohio 443)6 

(216)23H-8nOO 
Equoi Opporturvry fcrnpioyer

MACHINE T001 
. OPER AT GUS .
★ ASSEMBUR5

We are manufacturers of precision ma
chine tools and have several immediate 
openings for experienced machinist and 
machine tool assemblers on first ond sec- 
ond shifts. Experience with large equip- 
ment preferred. We offer competitive 
vvages, comprehensive cornpony-paid 
benefits, and an opportunity to grow wirh 
a professipnai organization.
For an inferview, write or call our Person
nel Department.

KYSOR Kg™

MACHINISTS
FIRST AND SECOND CLASS, HAVE OWN TOOLS, READ BLUE 
PRINTS. POS1T1ON OPEN ON ENGINE LATHE & 1URRET LATHE, 

VERT1CAL & HOR1ZONTAL M1LLS.

• COMPETITIVE SALARY • MAJOR MEDICAL
• DISAB1LITY INSURANCE • LIFE INSURANCE
• COMPANY PAID HOSPITALIZATION-DENTAL PLAN

• PENSION PLAN

MG CECIL EQUIPMENT
6186 Norwalk Road
Medina, Ohio 44256

Equal Opportunity Employer
(23-32)

FOREMAN
We have an opening for an aggressive individual vvith strong supervisory 
and technical background in fabricating shop machines and procedures.
Responsibilities include planning, directing and coordinating of depart- 
mental operatons to meet production schedules.
The person should be a strong motivator of people and a self-starter. 
Excellent opportunity vvith attractive benefits.
Please send resume or call 216-731-8000, Ext. 329. A. L. LICKERT.

EMPLOYEE RELATION SUPERVISOR

AM MULTIGRAPHICS-EUCLID PLANT
1200 Babbitt Road, Euclid, Ohio 44132

Equal opportunity employer M/F/H

Opportunity for Journeymen or lst Class Skilled
MACHINISTS

MILLING MACHINISTS 
TOOL ROOM MACHINISTS 

THREAD GRINDERS 
FORM TOOL GRINDERS (FLAT FORM) 

VERTICAL TURRET LATHE (VTL) OPERATORS 
HORIZONTAL BORING MILL OPERATORS 

RADIAL DRILL OPERATORS
You mušt be able to sėt up your own vvork and have a vvorkable 

knowledge of shop drawings.
ALSO NEEDED

INDUSTRIAL JOURNEYMEN
MILL WRIGHTS

ELECTRICIANS
Excellent vvorking conditions above average earnings & complete 

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

NATIONAL ACME DIVISION 
ACME-CLEVELAND CORPORATION 

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

An Egual Opportunity Employer M/F/H
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Būdamas tada Vokietijo
je ir vėliau, atvykęs čia, aš 
nenumačiau vieno dalyko, 
būtent tai, kad man kada 
nors atitektų maloni proga 
su savo bendraminčiais tau
tininkais pasidalinti minti
mis ir samprotavimais ALT 
Sąjungos seimo pirmajame 
posėdyje, kaip tatai atsitin
ka šiandien. Už šią man su
teiktą progą esu dėkingas 
ALTS pirmininkui inž. Ant. 
Mažeikai ir jo bendradar
biams. Tačiau čia pat norė
čiau pastebėti, jog tos min
tys ir samprotavimai, ku
riais ketinu su Tamstomis 
dalintis, yra ne kieno kito 
įtaigotas, bet mano asme
niškas galvojimas. Antras 
dalykas, kurį turėčiau pa
stebėti savo kalbos pradžio
je, yra tai, kad aš sąmonin
gai neminėsiu mūsų spau
dos reikalų. Jos išlaikymas 
ir paskleidimas buvo, yra ir 
pasiliks vienu pagrindinių 
mūsų rūpesčių, bet jam na
grinėti šiandien pat ir čia 
pat bus Vilties draugijos 
dvimetinis narių susirinki
mas. Ir jeigu viena ar kita 
mano pastaba bus atkreipu
si Tamstų dėmėsi tiek, kad 
ties ja stabtelėsite kituose 
šio seimo posėdžiuose, drį
siu pagalvoti, kad tuo rūpi
nuos ne aš vienas, bet ir 
kiti šio seimo atstovai, tau
tinės srovės žmonės, siek
dami užtikrinti tautinės, 
kaip vidurio srovės tęsti
numą.

Trisdešimt metų, kaip be
kalbėsime, yra ilgas laiko 
tarpas tiek paskiro žmogaus 
gyvenime, tiek jo organiza
cijos amžiuje. Jame keitėsi 
sąlygos veikti, nuo jų neat
siliko ir galimybės užsibrėž
tiems tikslams siekti. Kad 
galėtume aiškiau įžvelgti į 
ateitį ir jai tinkamiau pa
siruošti, aš manau, būtų 
naudinga čia stabtelti ties 
vienu ar kitu palyginimu, 
kas buvo anuomet, kai for
maliai naujan veikiman žen
gė apsijungę išeivijos tau
tininkai, ir ką toje pat plot
mėje turime šiandien. Ne 
mes vieni rūpinamės ryto
jumi, nes kas to nedaro, tų 
ir veikimas pasibaigia su 
jais.

ALT S-gos steigėjais bu
vo iškilūs išeivijos lietuvių 
veikėjai, ne tik tolygūs kitų 
srovių vadovams, bet daž
nas jų tiek savo asmenybe, 
tiek įsigyta reputacija dau
gelį jų prašokęs ir plačiųjų 
masių su gilia pagarba net 
ir šiandien prisimenamas. 
Pvz. Antanas Olis, Juozas 
Bačiūnas, Pijus žiūrys, Ste
ponas Biežis, dr. Colney- 
Aukštikalnis, Juozas Gin- 
kus, Antanas Vanagaitis, 
Kazys S. Karpius, Juozas 
Tysliava ir kiti, prie kurių 
jau buvo spėjęs pritapti 
naujai atvykęs Bronius T. 
Dirmeikis. Jų visų šian
dien nebeturime ir, deja, 
savo seimuose nebeturėsi
me. Džiaugiamės savo tar
pe matydami vieną iš akty-

Naujosios Vilties žurnalo redaktorius Aleksas Laikūnas skaito ALT S-gos seime pagrindinę 
paskaitą. Šalia sėdi ALT S-gos pirmininkas inž. A. Mažeika. V. A. Račkausko nuotr.

Po 30 metų žvilgsnis į ateitį
Alekso Laikūno paskaita ALTS-gos Seime Chicagoje

vųjų S-gos steigė j ų-pirmū- 
nų, visuomet aktyviai besi
reiškiantį jos seimuose — 
tai adv. Vytautą Abraitį. 
Jį kaip tokį ir šiandien svei
kiname, daug daug šviesių 
ir darbingų metų linkime.

Pirmieji ir vėliau sekan
tieji metai, tiesiai sakant, 
buvo S-gos žydėjimo metai, 
apvainikuoti sąskrydžiais 
Washingtone. Prie mano čia 
paminėtų ir kitų, dėl laiko 
stokos neįmanomų išminėti 
veikėjų ir atsidėjusių narių, 
jungėsi nauja ateivių ban
ga, išaugusi ir užsigrūdinu
si nepriklausomoje Lietuvo
je. Naujos gyvenimo sąly
gos pradžioje juos varžė ir 
jiems neleido tautiniam dar
bui atsidėti tokiu mastu, kai 
jie gali daryti šiandien, šia
me krašte įsigyvenę ir ne 
vienas net prasigyvenęs. 
Bet užtat ne vienas jų yra 
net savo šeimos narius, šia
me krašte aukštuosius mok
slus baigusius, Sąjungos 
veikiman atsivedęs, tuo 
pačiu tautinėn srovėn naujų 
daigų įdiegęs. Šios jaunuo
sius nuoširdžiai sveikiname, 
į juos dedame viltį, kad jie 
ne tik iškrintančius; atstos, 
bet ir kitus, savo bendra
amžius gyvu pavyzdžiu pa
trauks.

Kaip besistengsime, kaip 
bebalansuosime, galutinėje 
išvadoje vistiek turėsime 
sutikti, jog tasai prieauglio 
balansas nėra perdaug džiu
ginantis, bet jis yra kur kas 
šviesesnis už kitų srovių, 
kurios neįstengia periodiš
kai suorganizuoti panašius 
seimus ar išlaikyti savo pe
riodinę spaudą.

Viena iš daugelio tauti
ninkų veiklą stiprinančių 

aplinkybių buvo ir, manau, 
turėtų pasilikti, yra tai, kad 
jie savo sprendimuose mo
kėjo ir sugebėjo objektyviai 
vertinti lietuviško gyveni
mo reiškinius. Jie patys dir
bo ir kitus skatino daryti 
tai, kas tam gyvenimui nau
dinga, pastebėjo ir vertino 
visų kitų nuopelnus jame, 
bet antra vertus turėjo drą
sos aiškiai ir viešai pasisa
kyti prieš negeroves, kurios 
jį trukdė, menkino ir žalojo.

Visai natūralu, kad seno
ji ateivių karta šiame kraš
te buvo pasiskirsčiusi maž
daug tomis pat politinėmis 
bei ideologinėmis srovėmis, 
kaip ir mes buvome pasi
skirstę nepriklausomojoje 
Lietuvoje, nors ir ne ta pa
čia proporcija. ALT S-ga 
tikėjosi naujų pajėgų susi
laukti iš Lietuvoje buvusių 
tautininkų, neolituanų ir 
jaunalietuvių. Iš dalies taip 
ir įvyko. Bet prisiminus, 
kad valdančioji partija vi
sados ir visur pritraukia ir 
nemažą dalį žmonių, kurie 
į ją stoja ne tiek iš įsitiki
nimo, kiek asmeninės nau
dos siekimo sumetimais, tad 
buvo taip pat natūralu, kad 
dalis tokių nuo tautininki- 
jos nusisuko ir įsijungė ki
tur, dažnu atveju grįžo, iš 
kur buvo atėję. Mat, čia bet 
kokių lengvatų ar pirmeny
bių nebebuvo ko laukti ar 
tikėtis. Dar kiti, per anksti 
pavargę, užsidarė savo as
meniniame kiaute, tartum 
jie būtų čia atvykę geresnio 
gyvenimo siekti ir savo jau
nystėje, mokslus eidami, 
nieko iš visuomenės nebūtų 
gavę.

Tuo būdu ALT S-gos na
rių sąrašai neištyso taip, 

kaip buvo galima laukti. Bet 
kitu atžvilgiu toji aplinkybė 
išėjo tautinei srovei į dva
sinę naudą: joje susitelkė 
asmenys, kurių įsitikini
mams tautinė srovė buvo ir 
pasiliko ideologiškai arti
miausia. Iš to sugretinimo 
mano išvada, įsidėmėtina 
ateičiai, būtų tokia: Šian
dien mūsų tautininkijai 
svarbi ir brangi kiekviena 
geros valios pajėga, o ypa
tingai tie asmenys, kurie 
daugelį metų dirbo ar tebe
dirba jos naudai, neimdami 
atostogų kaip savo darbo
vietėse. Nepagrįstais kalti
nimais ir neapgalvotais 
sprendimais labai lengva 
darbingo žmogaus netekti, 
bet daug sunkiau jisai susi
grąžinti.

Čia pat man atrodo, kad ir 
šiam seimui būtų naudinga 
apsvarstyti būdus bei prie
mones, kaip užsitikrinti 
ALTS veiklos tęstinumą, 
pritraukiant naujų narių 
ar steigiant naujus skyrius; 
pasidalinti mintimis ir pa- 
planuoti tai, kaip sustiprin
ti ir pagilinti veikiančių 
skyrių darbą ar pačios Są
jungos veiklą, kad ji kaip 
tasai magnetas pati savai
me trauktų į save visuome
niškai nusiteikusius žmo
nes. Organizacijoms nepri
klausančių yra ir visuomet 
bus daugiau, negu į jas įsi
rašiusių. Lygia dalimi mūsų 
srovei palinkusių, jai sim
patizuojančių ir jos darbus 
paremiančių sąrašas būtų 
kelis kartus ilgesnis už re
gistruotų narių, jeigu kas 
tokius pajėgtų suregistruo
ti. Pakankamai vaizdus yra 
Dirvos atstatymo ir įkurdi
nimo pavyzdys. Tai džiugi

nantis ir išnaudotinas da
lykas.

Bet būtume neteisingi 
prieš kitus ir prieš save, 
jeigu nenorėtume pripažinti 
buvimą tokių dalykų, kurie 
mūsų veiklą be reikalo stab
do, kaip ankstyvą pavasarį 
judėjimą trukdo staiga at
siradusios duobės netaisyta
me vieškelyje. Tokia duobe 
aš laikau paskutinių kelerių. 
metų būvyje rytiniame pa
kraštyje iškilusią nesantai
ką, per plačiai išsiveržusią 
į viešumą. Tokios nesantai
kos nepažino S-gos steigėjai 
prieš trisdešimt metų. Or- 
ganizacin i a m e gyvenime 
tarpusavio nesusipratimai 
beveik neišvengiami. Jų tu
rėjo ir tebeturi visi, ne tik 
mes vieni. Mat žmonės ne 
angelai, bet ir tie, kaip Bib
lija sako, klydo ir darė nuo
dėmes. Mūsų ginčas yra tuo 
painesnis, nes čia galutinė
je išvadoje naudojasi mūsų 
bendras didysis priešas, ku
rio programoje aiškiai pa
sakyta: „Kovojant prieš už
sienio antisovietinij nacio
nalistų centrus, įpareigoja
ma juos išardyti... nacio
nalistus 'ideologiškai nu
ginkluoti’, panaudojant ati
tinkamą medžiagą ... imtis 
priemonių suskaldyti ir su
naikinti jų grupes ir izoliuo
ti aktyviuosius nacionalis
tus.”

Kokia tad išeitis ? čia ma
tau tik dvi galimybes. Arba 
nieko nedaryti ir leisti įvy
kiams riedėti savo keliu 
kaip ligi šiolei, bet tasai ke
lias, kaip matėme, buvo ir 
bus pragaištingas. Kita ga
limybė yra ieškoti abi šalis 
raminančio kompromiso.

Aš visą laiką buvau ir bū
siu už antrąją galimybę. 
Kada savo gyvenime išgirs
davau, kad dėl nuomonių 
skirtingumo susikirtusios 
dvi man artimos šalys pa
siekdavo nuomonių išlygini
mo nuolaidumu ir susitari
mu, tada ir mane patį ap
imdavo džiaugsmas. Naktys 
darydavosi ramesnės, o dier 
nos šviesesnės. Būčiau lai
mingas, jeigu galėčiau tokį 
pat džiaugsmą patirti ir 
šiame nemaloniame ginče. 
Kaip žinome, didelė prigim
ties dovana yra šviesi ir 
stipri atmintis, bet dar di
desnė tos pačios prigimties 
dovana yra žmogui suteikta 
galia užmiršti sykį patirtą 
skriaudą ir kitam atleisti jo 
ar jos kaltę. Iš savo gyve
nimo gerai žinau, kaip sun
ku tatai padaryti, tačiau 
kas gali prisiversti šia už
miršimo galia pasinaudoti, 
tas ne tik nesusiniekina sa
vęs, bet visa galva iškyla 
aukščiau paprasto geros va
lios žmogaus. Tokius mes 
užtarnautai vadiname as
menybėmis.

Todėl šią iškilmingą va
landą, po kurios netrukus 
pradėsime svarstyti savo 
organizacijos planus švie
sesnei ir tikresnei ateičiai, 
aš drįstu apeliuoti į gerą

(Nukelta į 8 psl.)
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valią visų, kurie vienokiu 
ar kitokiu būdu buvo į šią 
painiavą įvelti ar patys įsi
traukę: prisiverskime pasi
naudoti ta prigimties mums 
dovanota užmiršimo ir at
leidimo galia. Dėkime ne
lemtam praeities momentui' 
tašką. Tegu laikas užgydo 
žaizdas, o jo tėkmė tegu čia 
pat ir šiandien pat ima 
plauti susirinkusias nema
lonias nuosėdas.

Dar vienas dalykas, ver
tas ano meto palyginimo su 
šiandienine būkle, yra mū
sų didžiųjų ir bendrinių or
ganizacijų tarpusavio san
tykiai, kiek tatai liečia tau- 
tininkijos vaidmenį juose. 
Šį klausimą mielai paliktu
me nuošalyje, jeigu mūsų 
tautininkija nebūtų tiesio
giai įtraukta. Manau, kad ir 
šiam seimui pilnai pakaktų 
savų rūpesčių nagrinėjimo 
ir sprendimo. Tačiau seimas 
negali pro jį tyliai praeiti, 
kadangi iš vienos pusės 
ALTS yra esminė Ameri
kos Lietuvių Tarybos dalis, 
kaip viena politinių jos sro
vių, ir netiesiogiai per LT 
Sąjūdį atstovaujama Vlike. 
Iš kitos pusės nemaža tau
tininkų aktyviai dalyvauja 
Lietuvių Bendruomenės vei
kloje nuo pat jos pradžios.

Darna ir susiklausymas 
reiškėsi mūsų išeivijos or
ganizacijų santykiuose, ka
da jų vadovybės tarpusavio 
santykius grindė Antano 
Olio ir Juozo Bačiūno išmin
timi ir tolerancija. Buvo 
aiškus ir visų sutartas bei 
pripažintas veiklos sričių 
pasiskirstymas, Amerikos 
Lietuvių Tarybai turint ne- 
ginčyjamą mandatą repre
zentuoti JAV lietuvius poli
tiniuose reikaluose, Lietu
vių Bendruomenei rūpinan
tis lietuvybės išlaikymo, 
tautinės kultūros puoselėji
mo ir švietimo srityse, gi 
Vlikui kalbėti pavergtos 
Lietuvos vardu globaliniu 
mastu. Ką šiandienų turi
me, visi žinome. Bet tokią 
padėtis nieku būdu nepatei
sinama ir nieko nedarant ji 
pati savaime tikrai nepasi
keis.

Okupantų siautėjimas ne
žino nei galo nei krašto. Pa
galiau prieina net prie to
kios nesąmonės, jog pagal 
naujausius patvar k y m u s 
nuo š. m. liepos 1 d. sovietų 
piliečiais laikomi visi, kurie 
yra gimę šiandien rusų val
domose teritorijose, nors 
jie gyventų bet kur kitur 
už sovietinių sienų ir būtų 
tapę natūralizuotais gyve
namos valstybės piliečiais. 
Dar daugiau, sovietiniais 
laikomi net ir jų vaikai, gi
mę net ne sovietijoje ...

Tad žvelgdami į ateitį, 
turime ieškoti priemonių 
vadovaujantiesiems įtikin
ti, jog ne kada nors, bet da
bar yra tikrasis ir paskuti
nis metas peržiūrėti visą 
mūsų bendrinių organizaci-

•••

jų santvarką ir ieškoti pro
tingos darbo sričių padalos 
grąžinimo. Ne laikas ginčy
tis dėl vienokios ar kitokios 
Helsinkio akto interpretaci
jos, o būtinybė išnaudoti vi
sa tai, kas tame akte būtų 
galima išskaityti, kad pagal 
jį būtų grąžintos prigimti
nės teisės pavergtiesiems, 
įskaitant ir laisvą apsi
sprendimą išsiskirti iš sovie
tinės imperijos, kuri mili
jonus žmonių engia jėga pa
sivergusi. Turime džiaugtis 
tuo, kas ALTos pasiekta 
Belgrade, ir stengtis dar 
daugiau pasiekti šiais me
tais Madride.

Ateinanti Madrido konfe
rencija ir jos teikiamų gali
mybių apdairus išnaudoji
mas — tai tik vienas mo
mentas iš mūsų Lietuvos 
laisvės kovų. Okupacinė 
priespauda nerodo atlydžio 
žymių, bet priešingai, lau
žydama tarptautinius įsipa
reigojimus, apgaulingu bū
du stengiasi užmigdyti 
mums draugiškas ir tarp
tautinėse derybose galin
čias pavergtiesiems padėti 
Vakarų pasaulio vyriausy
bes. Mūsų tarpusavio nesu-, 
tarimai, veiklos duplikavi- 
mas, netikslingas laiko ir 
suaukotų visuomeninių iš
teklių naudojimas darosi 
niekuo nepateisinama pra
banga. Jos vietoje vieną 
kartą mūsų vadovaujančių 
veiksnių praktikon turi 
grįžti prarastasis vieningu
mas.

Atrodo, kad dėl užsibrėž
tųjų mūsų išeivijos politi
nių tikslų vadovaujančiųjų 
sutariama, bet nuomonės iš
siskiria dėl taktikos ir pa
naudotinų priemonių pasi
rinkimo. Dėl šių antraeilių 
dalykų tartis ir susitarti ge
riausias metas yra tada, ka
da į vadovavimo viršūnes 
ateina nauji žmonės su nau
jomis idėjomis, ger5nwąlios 
vedini. Toks metas, mano 
manymu, yra dabar, kada 
trys didieji vadovaujantieji 
veiksniai (VLIKas, ALTa 
ir PLB) susilaukė naujų 
pirmininkų, o ir JAV Lie
tuvių Bendruomenė netru
kus gaus naują vadovybę. 
Nemanau, kad jiems nebū
tų įgrisusi ankstyvoji trin
tis, kuri neigiamai veikia 
visą išeiviją. Pavyzdžių toli 
ieškoti netenka. Gerai pri
simename, kaip giliai su
plaišiojusi buvo savo laiku 
senoji ateivių karta šiam 
krašte. Bet kai iškilo rei
kalas pakelti balsą prieš 
smurtu įvykdytą Lietuvos 
okupaciją, toji suplaišiojusi 
išeivija mokėjo pamiršti 
įsisenėjusius nesutarimus, 
suorganizavo Amerikos Lie
tuvių Tarybą ir ėmėsi su
tarto vieningo darbo. Pa
siekus to meto sąlygomis 
galimų laimėjimų didžiuo
siuose dalykuose, atsirado 
bendra dalba ir antraeiliuo
se.

Kada teigimams paremti 
nėra suvokiamų duomenų, 
tenka vadovauti tikėjimu ir 
nujautimu. Ir toks nujau
timas man sako, jog prigy
vensiu metą, kada vadovau
jančiųjų išminties dėka mū
sų išeivijos organizacijų 
santvarkon grįš solidaru
mas, kada nebereikės skirs
tytis į bendruomenininkus 
ir altininkus, — būsime vie
nos lietuviškosios bendruo
menės žmonės ir rūpinsimės 
gyvąją lietuvybę perduoti 
iš kartos į kartą.

ALT S-gos seimas pagal 
jos įstatus yra aukščiausias 
jos vadovybės organas, ku
rio galioje yra veiklos pla
navimas, veikimo linkmės 
nustatymas, santykių su 
bendrinėmis ar lygiagretė
mis organizacijomis aptari-, 
mas, vadovybės atliktų dar
bų įvertinimas ir pagaliau 
parinkimas žmonių, kurie 
sekančių dvejų metų būvy
je jai vadovaus. Tai ne tik 
labai reikšmingas ir nema
žiau svarbus uždavinys, bet 
ir atsakinga pareiga. Kad 
šis seimas naudingai praei
tų, nemaža darbo įdėjo 
ALTS vadovybė ir seimo 
rengimo komitetas. Tai bu
vo jų tiesioginis rūpestis.

Bet buvo ir daugiau juo 
susirūpinusių. Pvz. mane, o 
taip pat gal ne vieną Jūsų, 
pasiekė paskirų asmenų ar 
net pasivadinusių suintere
suotų grupių bendralaiškiai 
su įvairiausiomis sugestijo
mis šio seimo reikalais. 
Vienu atžvilgiu ši akcija 
mane džiugina, nes parodo, 
kad mūsų S-gos reikalai rū
pi didesniam kiekiui narių, 
negu tie penki asmenys, ku
rie savo dvejų metų kaden
ciją šiame seime užbaigs.. 
Protarpiais iškildavo min
tis, gal būtų pravartu S-gos 
statutas pakeisti taip, kad 
valdyba būtų renkama ne 
dvejiems, bet ketveriems 
metams. Juk per dvidešimt 
paskutiniųjų metų tik viena 
vienintelė valdyba išbuvo 
tik dvejis metus ir tai tik 
dėl to, jog jos pirmininkas 
turėjo imtis kito tautinin- 
kijai svarbaus darbo orga
nizuoti. Visi kiti ištesėjo 
dvi ar tris kadencijas.

Kitu atžvilgiu tie priva
tūs bendralaiškiai skatino 
mane gerokai ir atsargiai 
pagalvoti, kad suprasčiau, 
kiek juose įmiešta ameriki
nių rinkiminių metų prak
tikos. Tam nevengta sutirš
tintai tamsiomis spalvomis 
pavaizduoti baigiamos ka
dencijos laikotarpį arba pa
kaltinti vadovybę nerealių 
dalykų neįvykdymu ir tuo 
pačiu motyvuoti, jog rei
kia valdybos asmeninės su
dėties pakeitimo. Kitas da
lykas, ką tuose raštuose iš
skaičiau, yra tam tikra dozė 
asmeninio pasigarsinimo.

Tuos dalykus išskyręs, aš 
visdėlto išskaitau ir nemaža 
geros valios padiktuotų, 
tautinei srovei siūlomų nu- 
dingų bei tikslingų sugesti
jų. Man rodos, kad šios su

gestijos bus pakartotos ry
toj čia pat, kada bus svar
stomi atitinkami seimo dar
botvarkės numatyti punk
tai. Jas išdiskutavus ir pri
ėmus, susidarys mūsų atei
nančių dvejų metų veikimo 
gairės, privalomos naujajai 
valdybai vykdyti, o sky
riams bei nariams — jų 
vykdymą visokeriopai rem
ti. Bet šiuose nutarimuose 
aiškiausiai ir stipriausiai 
turėtų būti pabrėžtas mūsų 
įsipareigojimas visomis ga
limomis priemonėmis, už
mirštant tarpusavio nesusi
pratimus ir tarpsrovinius 
nesutarimus, vieningai ir 
besąlygiškai padėti okupuo
tos Lietuvos lietuviams, jų 
laisvės grumtynėse.

Jie šaukia ir laukia mūsų 
pagalbos. Kokios pagalbos. 
Į tai atsako neseniai lais
va jan pasaulin atvykęs, iš 

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

Opportunity for lst Class 
MACHINISTS 

N/C LAJHE OR MILL
Mušt have job shop experience, and be able to sėt up work Irom blue 
prints & close tolerance. Up to $9.70 per hour. 50 hour work week. 

THIS IS A GROW1NG COMPANY. SOUTHVVEST AREA.

KESTRAN, INC.
8181 Commerce Park Dr. 

Houston, Texas 77036 
713-771-5831

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
1%% — 6 metų su $1,000, minimum. 
7'/2% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6%% •— 30 mėn. su $1,000, minimum.

— 1 metu su $1,000, minimum.

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

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

aftnt 
tliony 

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

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

Juotas Gribauskas, vedėjas

ELECTRICAL ASSEMBLERS
MUŠT READ SCHEMAT1CS AND WIRING D1AGRAMS. ABILITY TO 
BUILD CONTROLS FROM SCRATCH. EXCELLENT OPPORTUNITY.

• COMPETITIVE SALARY • MAJOR MEDICAL
• DISĄBILITY INSURANCE • LIFE INSURANCE
• COMPANY P AI U HOSPITALIZATION-DENTAL PLAN

• PENSION PLAN

MG CECIL EQUIPMENT
6186 Norwalk Road 
Medina, Ohio 44256

Equal Opportunity Employer

LIGHT TO HEAVY MACH1NE 
ASSEMBLY

MUŠT BE ABLE TO WORK FROM PR1NTS. EXPERIENCE NECES- 
SARY. MINIMUM 2 YEARS. MINIMUM SUPERV1S1ON.

• COMPETITIVE SALARY » MAJOR MEDICAL
• DISĄBILITY INSURANCE • LIFE INSURANCE
• COMPANY PAID HOSPITALIZATION-DENTAL PLAN

• PENSION PLAN 

MG CECIL EQUIPMENT 
6186 Norwalk Road 
Medina, Ohio 44256

Equal Opportunity Employer

sovietinio kalėjimo ištrū
kęs Romas Juozas Giedra: 
”... Laikas mums visiems 
suprasti, kad Lietuvos atei
tis yra mūsų visų bendras 
reikalas ir kad jį išspręsime 
tik mes patys. Mažiausias 
n e s a v anaudiškai atliktas 
darbas jos labui, tiek Lie
tuvoje, tiek ir už jos ribų 
nedings be pėdsakų. Lietu
vai užtenka generolų, jai 
reikia kareivių — juodadar
bių. Mes visi Lietuvai nori
me tik vieno, kad Lietuvos 
vardas nebūtų užmirštas, 
kad Lietuva būtų laisva. 
Reikia parodyti pasauliui 
mūsų kraujuojančias žaiz
das. Padėkite kankiniams 
už Lietuvos ateitį, jų šei
moms ir nukentėj usiems 
nuo bolševikų — laiškais, 
laidomis per radiją, paminė
kite juos spaudoje, sušelp
kite materialiai.”
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Seimą rengė Chicagos 
skyriaus valdyba, pirminin
kaujama Adolfo Švažo. Sei
mo eiga buvo padalinta Į dvi 
dalis ir jo viduryje buvo 
Įterptas ”Vilties’’ draugijos 
suvažiavimas. Tai du atski
ri renginiai.

Amerikos Lietuviu 
Tautinės Sąjungos seimas

Seimui rengti komiteto 
pirmininkas Adolfas Švažas 
atidaręs ir pasveikinęs sei
mo dalyvius bei svečius, to
limesnį vadovavimą perda
vė Sąjungos pirmininkui 
Antanui Mažeikai.

Į garbės prezidiumą buvo 
pakviesti: gen. konsule Ju
zė Daužvardienė, atstovas 
prie Vatikano Stasys Lozo
raitis, kun. Adolfas Stasys, 
paskaitininkas Aleksas Lai- 
kūnas ir Sąjungos valdybos 
nariai — Bronius Dūda, Jo
nas Mockus ir Elena Ged
gaudienė. Himnus sugiedo
jo solistė Irena Petrauskie
nė, pianinu pritariant An
tanui Kalvaičiui. Invokaci- 
ją sukalbėjo kun. Adolfas 
Stasys.

Susirinkusius svečius pa
sveikino Sąjungos pirmi
ninkas Antanas Mažeika, 
mirusių narių sąrašą per
skaitė Bronius Dūda. Jie 
pagerbti atsistojimu ir mi
nutės susikaupimu.

Sveikinimai
Seimą žodžiu .sveikino: 

Lietuvos atstovas prie Va
tikano Stasys Lozoraitis j r., 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas Vytau
tas Kamantas, Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirminin
kas dr. Kazys Šidlauskas, 
BALFo pirmininkė Marija 
Rudienė, viešnia iš Vene- 
zuelos Jūratė Statkutė de 
Rosales perdavė Venezuelos 
lietuvių sveikinimą seimui, 
viešnia iš tolimosios Tauti
nės Kinijos Marija Tūbely- 
tė-Kuhlmann, Korp! Neo- 
Lithuania vyr. valdybos 
pirmininkas Cezaris Mo- 
destavičius, Reorganizuotos 
Lietuvių Bendru o m e n ė s 
centro valdybos pirminin
kas dr. Vytautas Dargis, 
Lietuvos šaulių Sąjungos 
Tremtyje Centro valdybos 
pirmininkas Karolis Milko- 
vaitis, Lietuvių Respubliko
nų Federacijos vardu A. 
Jankūnas, Sąjungos garbės 
narys dr. Juozas Bartkus, 
visų trijų gyvų garbės na
rių — Nado Rastenio, Albi
no Trečioko ir savo vardu.

Raštu sveikinimus per
skaitė Sąjungos valdybos 
sekretorius Jonas Mockus. 
Raštu sveikino: diplomati
jos šefas ministeris Stasys 
Lozoraitis, sr., atstovas Wa- 
shingtone dr. Stasys Bač- 
kis, atstovas Anglijai Vin
cas Balickas, gen. konsulas 
Jonas žmuidzinas, gen. kon
sulas Anicetas Simutis, gar
bės konsulas Vytautas Če
kanauskas, VLIKo pirm. dr. 
Kazys Bobelis, Krikščionių 
demokratų sąjunga ir Ka
rių veteranų sąjungos ”Ra-

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Seimo apžvalga

Seimas įvyko 1979 m. gegužės 26-27 dienomis Chicagoje
Antanas Juodvalkis

movė” centro valdyba.
Turiningą, tolerancijos ir 

vienybės dvasia persunktą 
paskaitą — ”Po 30 metų 
žvilgsnis Į ateitį”, skaitė 
”Naujosios Vilties” žurna
lo redaktorius Aleksas Lai- 
kūnas.

Tuo iškilmingasis posėdis 
buvo ir baigtas.

I Darbo posėdis
Po priešpiečių prasidėjo 

darbo posėdžiai. Į darbo 
prezidiumą pakviesti: pir
mininkais — Vytautas Ab
raitis, Jonas Jurkūnas ir 
Vincentas Gruzdys, sekre
toriais — Bronė Paplėnienė 
ir Oskaras Kremeris.

Su mažais pakeitimais 
pasiūlyta darbotvarkė pri
imta ir pradėta vykdyti. Su
darytos komisijos: manda
tų — Petras Bučas (pirm.), 
Kostas Ramanauskas ir 
Stasys Mankus. Nominaci
jų — Eugenijus Bartkus 
(pirm.), Juozas Bagdonas, 
Jonas Švoba, dr. Antanas 
Butkus ir Aleksas Laikū- 
nas. Rezoliucijų — Vaclo
vas Mažeika (pirm.), Teo
doras Blinstrubas, Zuzana 
Juškevičienė, Bronius Tiš
kus, Stasys Virpša ir dr. 
Bronius Nemickas.

ALT S -gos garbės narys dr. Juozas Bartkus sveikina 
seimo dalyvius. A. V. Račkausko nuotr.

Pranešimus padarė: pir
mininkas Antanas Mažeika, 
iždininko pranešimą per
skaitė vicepirm. Bronius 
Dūda, revizijos komisijos 
aktą perskaitė Vytautas 
Matonis.

Valdybos pranešimai
Pirmininkas A. Mažeika 

savo pranešime apžvelgė 
dviejų metų veiklą. Sąjunga 
turi atstovus ALTe ir per 
Tautinį Sąjūdį atstovauja 
VLIKe. Išleido knygą "Tau
tinės Minties Keliu”. Knyga 
jau atspausta ir yra rišyk
loje. Knygą redagavo a. a. 
dr. Jonas Razinas ir Jonas 
Pranas Palukaitis. Ignas 
Andrašiunas yra tarpinin
kas tarp Sąjungos valdybos, 
redakcijos ir leidyklos.

Valdyba būdama toli
miausioje vietovėje, Los 
Angeles apylinkėje, neven
gė kelionių, bet dalyvavo 
PL Dienose, Toronte, VLIK 
seime, Chicagoje, Apygar
dos suvažiavime, New Yor
ke ir kitur. Chicagoje ir 
New Yorke lankėsi net po 
2-3 kartus.

Daug laiko sugaišino dr. 
Broniaus Nemicko ir Emili
jos čekienės tarpusaviui 
ginčai, į kuriuos buvo ban- 

”Lithuania 700 year”, ku
rios jau yra išsisėmusios. 
Galvojama apie ketvirtą 
laidą, nes pareikalavimas 
yra.

Diskusijos
Po šių pranešimų kilo gy

vos diskusijos. Plačiai bu
vo komentuojami Rocheste- 
rio susitarimai. T. Binstru- 
bas perskaitė padarytus su
sitarimų visus 6 punktus ir 
teigė, kad ALTos atstovai 
dr. Leonas Kriaučeliūnas ir 
dr. Jonas Valaitis neturėjo 
įgaliojimų tokius susitari
mus daryti. Jie buvo įgalioti' 
tik tartis su LB atstovais, 
bet jokių susitarimų neda- 
ryfk ~ ALTos valdyba ciu 
punktus priėmė ir sudarė 
naują komisiją tolimesnėms 
deryboms vesti.

Buvo primintas dr. L. 
KriauČeliūno duotas "Dir
vai” pasikalbėjimas, kuria
me patvirtinta, kad įgalio
jimus turėjo, šio dr. L. 
KriauČeliūno p a r e iškimo 
ALTos valdybamekur nėra? 
paneigus. LB ir AL/Tos sanT 
tykių sunormavimo klausi
mas buvo gana plačiai ir 
jautriai diskutuotas. Net 
buvo iškelti spaudoje pasi
sakymai. Diskusijos baig
tos, paprašius paruošti tuo 
reikalu rezoliuciją.

Nepriklausomybės Fondo 
p r a n ešimas patikslintas, 
kad Fondas buvo įsteigtas 4 
organizacijų Nepriklauso
mybės Talkos veiklai rem
ti, o ne knygoms leisti. Vė
liaus Nepriklaus o m y b ė s 
Fondas perorganizuotas į 
korporaciją ir valdomas di
rektorių. Nėra jis supriva- 
tintas, kaip kai kas bandė 
teigti.

Trečias darbo posėdis 
Skyrių pranešimai

Po trumpos pietų per
traukos, pranešimus padarė 
šie skyriai: New Yorko I 
skyriaus pirm. Vebelįūnas, 
Chicagos skyriaus pirm. A. 
Švažas, Detroito skyriaus 
pirm. J. Švoba, Los Angeles 
skyriaus pirm. J. Steikūnas, 
Philadelphijos — pirm. V. 
Matonis, East Chicagos —
K. Domarkas, Bostono — 
pirm. V. Senųta, Richmond 
Hill —• pirm. J. Bagdpnas, 
Clevelando — pirm. K. Ka- 
ral.is, Elizabetho — pirm. 
P. Lanys, Cicero — pirm. 
Pr. Kašiuba, St. Louis — 
Br. Tiškus ir steigimo užuo
mazgą padariusio Floridos 
skyr. iniciatorius V. Abrai
tis.

Vienų skyrių veikla gy
vesnė, kitų silpnesnė. Na
riais gausiausias Chicagos 
skyrius, turįs 150 narių, o 
kiti skyriai narių gausumu 

. nepasižymi, svyruoja nuo 
25 iki 60. Bostono skyrius 
turi savo namus ir gerai iš
vystyta kultūrinė veikla.

Taip pat platų pranešimą 
padarė Rytų apygardos pir
mininkas A. Jonys.

(Nukelta į 10 psl.)

dyta įtraukti ir Sąjungos 
valdybą.

Valdyba dėjo pastangas 
abi šalis sutaikyti, bet ne
pavyko. Paskelbti pareiški
mai spaudoje neprisideda 
prie vienybės atstatymo bei 
veiklos konsolidavimo, žaiz
da dar neužgijusi ir tebeda
ro žalą visai Sąjungos veik
lai.

Sntykiai su kitomis orga
nizacijomis yra geri, ypač 
su ALTa, kurioje yra ir Są
jungos atstovai, o taip pat 
su VLIKu ir LB.

Dėkojo visiems bendra
darbiams — valdybos na
riams, skyrių vadovybėms, 
”Dirvos” redaktoriui Vy
tautui Gedgaudui, "Naujo
sios Vilties” redaktoriui 
Aleksui Laikūnui, ištver
mingajam novelės mecena
tui Kašelioniui ir visiems 
talkininkams.

Ignas Andrašiunas pain
formavo apie knygos "Tau
tinės minties keliu” leidimo' 
vargus. A. a. dr. Jonas Pu- 
zinas suredagavo du treč
dalius knygos, o užbaigė 
Jonas Pranas Palukaitis. 
Nors knyga jau atspausta, 
bet užtruko rišykloje ir 
šiandien yra tik suklijuoti 
keliolika pavyzdžių. Prašė 
skyrių valdybas knygą pla
tinti ir populiarinti jos par
davimą, ruošiant pristaty
mus.

Diskusijų metu buvo, pa
siaiškinta pranešimų nepa
kankamai išryškinti atve
jai. Kreiptas dėmesys į kny
gos leidimo finansinę padėtį 
ir bendrai Sąjungos finan
sus. Prašyta dėti pastangas 
sutaikyti suskilusią Lietu
vių Bendruomenę, ir kt. Po 
diskusijų, pranešimai buvo 
priimti ir baigtas pirmas 
darbo posėdis bei pirmos 
dienos darbotvarkė. Po 
trumpos pertraukos buvo 
pradėtas "Vilties” draugi
jos suvažiavimas, apie kurį 
pakalbėsime atskirai.

Antras darbo posėdis 
(sekmadienis)

Posėdis pradėtas Lietu
vių Tautinio Sąjūdžio atsto
vo prie VLIKo pranešimu. 
Algiui Sperauskui neatvy
kus, jo pateiktą raštu pra
nešimą perskaitė J. Jurkū
nas. Teodoras Blinstrubas 
ir Petras Bučas, Sąjungos 
atstovai ALTe, plačiai ir 
dalykiškai p a i nTormavo 
apie jų darbą Amerikos" 
Lietuvių Taryboje. Emilija 
Čekienė, Nepriklausomybės 
Fondo pirmininkė, pranešė 
apie Fondo finansinę padėtį 
ir esamą struktūrą. Buvo 
išleista trys laidos knygos



Nr. 23 — 10 DIRVA 1979 m. birželio 7 d.

ALT S-gos seimo apžvalga B laiškai Dirvai
(Atkelta iš 9 psl.)

Klausimai ir sumanymai
Siūlymus padarė Detroi

to skyriaus pirm. J. Švoba 
dėl tautinės sampratos iš
ryškinimo ir kitų reikalų. J. 
Nasvytis paryškino, kad 
reikalingos tam tikros ideo
loginės "rekolekcijos” bent 
kartą metuose, 2-3 dienų 
simpoziumai. Philadelphijos 
skyriaus pirm. V. Matonis 
siūlė įvesti Garbės Teismą, 
Sąjungos valdybą rinkti 3-4 
metams, o skyrių valdybas 
2 metams. Los Angeles at
stovas siūlo nario mokestį 
pakelti iki į dol. metams. 
Siūlymai paremtas ir meti
nis nario mokestis nustaty
tas 5 dol.

T. Blinstrubas paskaitė 
ankstyvesnių seimų nutari
mus ryšiams su ok. Lietu
va _ nustatyti. Prisilaikyti 
1974 metų White Plains 
veiksnių nutarimų.

Viešnia iš Venezuelos J. 
Statkute de Rosales apelia
vo į seimo atstovus, kad bū
tų daugiau vienybės ir su
siklausymo, nes Chicagos 
lietuvių veiklą seka mažes
nės vietovės. Pietų Ameri
kos lietuviams šiaurės Ame
rika yra kelrodis ir jų veik
lai ir išsilaikymui.

Sąjungos įstatams keisti, 
pavesta valdybai sudaryti 
komisiją, kuri surinktų pa
siūlymus ir paruoštų pro
jektą kitam seimui.

Laikui pasibaigus ir klau
simams išsisėmus, pirmi
ninkaujantis užbaigė pasi
sakymus.

Valdomųjų organų 
rinkimai

Mandatų komisijos pirm. 
Petras Bučas pranešė, kad 
seime dalyvauja ir balsą tu
ri 62 atstovai: Sąjungos 
valdybos — 4, Tarybos — 
19, skyrių pirm. — 7 ir sky
rių atstovai — 32.

Nominacijų komisijos 
pirm. E. Bartkus paskelbė, 
kad į Sąjungos pirmininkus 
yra du kandidatai: dabarti
nis pirm. Antanas Mažeika 
iš Los Angeles ir Juozas 
Kapočius iš Bostono.

Pirmininkaujantis leido 
kiekvienam kandidatui pa
teikti savo programą ir 
veiklos gaires.

Pagal įstatus, išrinktas 
pirmininkas pristato valdy
bos kandidatus tvirtinti. 
Balsuojama slaptai, pagal 
vardošaukį. Vėliau manda
tų komisija paskelbė davi
nius: Antanas Mažeika ga- 
vo 38 "balsus, o Juozaš~Tta7 
počius 19 balsų Tokiu būdu, 
buvo” išrinktas Sąjungos 
pirmininku antram termi
nui Antanas Mažeika ir pri- 

, statė šios sudėties valdybą:
I vicepirm. Bronius Dūda,
II vicepirm. Jonas Mockus, 
sekretorė Elena Gedgaudie
nė ir iždininkas Vincas 
Juodvalkis. Visi iš Los An
geles.

Į kontrolės komisiją iš
rinkti: P. Didelis, V. Ma

tonis ir V. Gruzdys, visi iš 
Philadelphijos.

Taryba palikta iš tų pa
čių narių.

Nutarimus perskaitė ko
misijos pirm. Vaclovas Ma
žeika. Jie bus paskelbti 
spaudoje.

Seimas baigtas tautos 
himnu.

Užbaigai
Seimas buvo gausus da

lyviais: atstovais ir sve
čiais. Abi dienas buvo pilna 
Lietuvių Tautinių Namų sa
lė, o bankete jautėsi susi
kimšimas. Matyti, rengėjai 
darė viską, kad patenkintų 
svečių norus ir niekas ne
liktų už durų. Maži nepato
gumai nepakenkė geram 
įspūdžiui. Apie banketą ir 
jo programą teks dar grįž- 
ti, bet jau dabar galima pa
sidžiaugti, kad svečiai buvo, 
kantrūs, ramiai išklausė 
programą ir šiltai priėmė 
išpildytoj us.

* Grjztant prie seimo, rei
kia pasakyti, kad skirtas 
laikas buvo trumpokas ir 
p i r mininkaujantiems teko 
su tuo skaitytis. Teko trum
pinti ar net visai atsisaky
ti nuo numatytų pertraukų. 
Ateityje prašosi dar vienam 
posėdžiui surasti bent porą 
valandų.

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

FIRMOSPACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGE1VCY, Ine.
(Licensed by Vnešposyltorg) VYRIAUSIA IŠTAIGA

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

Siuntiniai, siunčiami per 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 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MOŠŲ SKYRIAI:
Miami Beach, Fla. 33139-1201 17 St....................................................................... 305 673-8220
Allentown, Pa. — 126 Tilghman Street ................................ ...................................... 435-1654
Baltimore 31, Md. — 1828 Fleet Street..................................................................... 342-4240
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue .................................................. .... 633-0090
Buffalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue .......................  895-0700
Chicago 22, 10. — 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, Ohio 44134 — 5689 Statė Rd. ........ .. (21.6) 845-6078
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
Uos Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ........   .385-6550
New York 3, N.Y. — 78 Second Avenue ........ ................................................   674-1540
bTęw 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

-Rahvvay, N.J. — 47 East Milton Avenue .................................................................... : 181-8800
Šilver Springs, 1002 Kennebec Avė.................................................................... 301-589-4464
South River, N.J. — 41 Whitehead Avenue ........................ ...................................   25741320
Syracuse, N.Y. 13204 — 515 Marcelius Street............................................................. 475-9746
Lakevvood, N. J. 08701 — 234 Second St.............................................................. 363-0494
Herkimer, N. Y. — McKennan Rd..................................................••••...............  315-866-3939

Ir vėl susiduriame su 
”Vilties” draugijos suvažia
vimu, įterptu į vidurį Są
jungos seimo darbotvarkę. 
Jei anksčiau "Vilties” drau
gijos suvažiavimai buvo da
romi uždarius seimą, kai da
lis narių su lagaminais atė
ję į salę žvalgėsi į laikro
džius, kad nepavėluotų į 
lėktuvus, tai šį kartą daly
viai nenorėjo pavėluoti į 
banketą. Reikėjo pasiekti 
viešbutį ar namus, persi
rengti ir paimti šeimos na
rius bei svečius.

Reikalas sunkiai spren
džiamas ir nėra lengva su
rasti aukso vidurį.

Aplamai, seimą reikia lai
kyti pavykusių ir gana ra
miu. Gal ne visi buvo pa
tenkinti ir laimingi, nes ne
gavo savo mintims išreikšti 
pakankamai laiko (dr. Br. 
Nemickas, dr. A. Butkus).

Buvo momentų, kad pir
mininkauja n t i e j i turėjo 
akyliau sekti diskusijas, 
kad jos neišeitų iš normalių 
vėžių. Vienas kitas ne vie
toje šūktelėjimas, nesuga
dino bendro įspūdžio.

Naujajai Sąjungos valdy
bai nepavydime pasiimtos 
darbo naštos, bet linkime iš
tvermės sėkmingai vesti Są
jungą per iškylančius sūku
rius bei verpetus.

DĖL OFICIOZO SĄVOKOS
Mano kaimynas, gerb. 

Vincas Rastenis, savo laiš
ku DIRVOS gegužės 24 d. 
laidoje atidengė naują 
”Ameriką”. Jis visai kitaip 
aiškina oficiozo sąvoką, ne
gu mes buvo pratę ją su
prasti. Jis rašo: ''Valstybės 
valdžios ar šiaip kokios or
ganizacijos vadovybės ofi
ciozu laikomas toks periodi
nis spaudinys, kurie nebū
damas oficialus organas, vis 
dėlto dėsto, aiškina ar dau
giau įtaigoja bei propaguo
ja tos vadovybės (valdžios) 
pažiūras, kartais net ir pa
agituodamas už jas.”

Suabejojęs savo žinojimu, 
paėmiau "Lietuvių kalbos 
vadovą’’ ir ten radau para
šyta— "oficiozas,-02 (lot), 
valdžios laikraštis.” Taip il
gą laiką Lietuvoje nuo 1919 
m. valdžios leistas LIETU
VOS dienraštis buvo oficio
zas. Kai po 1926 m. pervers
mo valdžia pradėjo leisti 
Lietuvos Aidą, tuo pačiu 
buvo panaikintas tautinin
kų leistas savaitraštis Lie
tuvis ir dienraštis Lietuva, 
žmonės tai greit pasigavo ir 
išaiškino: vieton Lietuvio ir 
Lietuvos liko tik Lietuvos 
Aidas.

Laikantis p. Rastenio aiš
kinimo, kacT Naujienos yra 
ALTos oficiozas, turėtume 
Draugą ir Darbininką lai
kyti PLB oficiozais. Aš ma- 
nau, kad nei vienam iš jų 
oficiozo vardas netinka, šia 
proga tenka pabrėžti tik tai, 
kad laikraščiai patys save 
gerokaT^usivertina^ kuo
met vieną ar kitą iki nuo
bodumo kultivuoja, o kitas 
iki ikirumo kritikuoja, nes 
visa tai gana neskoninga.

Juozas Audėnas
So. Ozone Park, N. Y.

WANTED AT ONCE 
SHIFT FORMAN — SĖT UP 

MAN
AND

SĖT UP UTILITY MAN
Mušt be experienced in plastic in
jection molding. Exd-ellent opportu
nity for advancement. wages com- 
mensurate with experience. Excellent 
benefits. For more įnformation con
tact BOB TANS1NG at

216-248-4040
SCOTT IND. INC. 
29325 Aurora Rd. 
Solon, Ohio 44139 

An Equal Opportunity emplover 
(23-25)

LIGHT TO 
HEAVEY 
MACHINE 

ASSEMBLY
MUŠT BE ABLE TO WORK FROM 
PRINTS. 2 YEARS EXPERIENCE.

ELECTRICAL 
ASSEMBLERS

MUŠT READ SCHEMAT1CS AND 
W1RING DIAGRAMS ABILITY TO 
BUILD CONTROLS FROM SCRATCH.

MACHINISTS
FIRST AND SECOND CLASS. HAVE 
OWN TOOLS. READ BLUE PRINTS. 
POSITION OPEN ON ENGINE & 
TURRET LATHE, VERTICAL AND 

HORIZONTAL M1LLS.

HORIZONTAL 
BORING MILL

(FLOOR TYPE)
FOR IST SHIFT AFFTER 30 DAYS 

MOVĖ TO 2ND SHIT.

3 TO 5 YEARS EXPERIENCE. DO 
OWN SĖT UP, WORK ROM PRINTS, 

HAVE OWN TOOLS MINIMUM 
SUPERV1S1ON.

• COMPETITIVE SALARY
• MAJOR MEDICAL

• DISABILITY INSURANCE
• LIFE INSURANCE
• COMPANY PAID 

HOSPITALIZATION-DENTAL 
PLAN

• PENSION PLAN

MG CECIL 
EQUBPMENT 
6186 Norwalk Rd.

Medina, Ohio 44256

Ecjual Opportunity Employer

(23-31)

OPPORTUNITY FOR 
CH'EF REGISTERED 

PHYSICAL THERAPIST
TO HEAD DEPARTMENT AND 

REGISTERED PHYSICAL
THERAPIST

Needed immediately to direct a re- 
cently completed modern department 
in an 83-bed hospital. Excellent sala
ry and benefit program. Contact Per
sonnel Director at COVINGTON 
COUNTY HOSPITAL. 60 i-765-67 11 
or P. O. Box 386, Collins, Miss. 39428. 
We are an equal opportunity emplo
yer. (20-26)

OWNER OPERATOR
Wanted for permanent leasing. Late 
.modęl tandem tractor with sleeper. 
Mušt pass all DOT requirementš. Be 
25 years or older with at least 18 
months provable road experience. No 
competition from company tractors. 
Call BROWN TRANSPORT CORP., 
Container Division, Norfolk, Va. Toli 
Free 1-800-446-8384. (17-26)
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PRO MĖLYNUS AKINIUS
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VEDAMASIS
Kas yra ”vedamasis”? Filologų nuomone šiuo žodžiu 

turėtų būti vadinamas visiškai ne laikraščio pagrindinis 
straipsnis, kuris iš tikrųjų yra „rašomasis”, kol dar jį 
redaktorius rašo, o išspausdintas virsta „neskaitomuoju”, 
nes tai pats nuobodžiausias žurnalistinis kūrinys, visada 
panašus į pamokslą.

Grynojo kalbos mokslo požiūriu vedamasis yra tas 
žmogus, kurį kas nors veda už rankos, už nosies ar už 
apikaklės.

Kaip žinome, už rankos šiandien tik busimieji jauna
vedžiai vienas kitą veda į bažnyčią ar į metrikacijos biu
rą, vis dabodami, kad jaunikis per anksti nepabėgtų, o 
jaunoji per anksti iš laimės neapalptų ir neišsitiestų ant 
kietų grindų. Bet daug dažniau šiame gyvenime mes esa
me vedžiojami už nosies ir už apikaklės.

Pavyzdžiui, okup. Lietuvoje komunistų partijos va
dai mūsų tautiečius jau 35 metus už nosies veda į „tary
binį rojų”, kurio vartų vedamieji dar vis nepasiekė, ir 
taip pat 35 metus tempia už apikaklės į kalėjimus tuos, 
kurie į tą „rojų” nenori eiti. Be to, ir mūsų turistai te
nai už nosies apvedami apie Gedimino kalną ir Trakų 
pilį, apie naujuosius operos rūmus ir Žirmūnų „prodžek- 
tus”, o už apikaklės grąžinami į lėktuvą, jeigu nuklysta 
aplankyti savo tėvų ir giminių kapų buvusios tėviškės 
laukuose.

Bet tuo netvirtiname, kad išeivijoje nėra vedamųjų. 
Čia iki skyrybų vyrai už nosies vedžioja žmonas, žmonos 
vyrus, iki testamento surašymo vaikai tėvus, o prieš 
kiekvienus rinkimus esame politikierių už nosies vedami 
balsuoti už amerikietį „lietuvių draugą”, kuris vėliau rū
pinasi tik žydų emigracija iš Sovietų Sąjungos. Yra dar 
tvirtinančių, kad patriotizmu užsimaskavę KGB agentai 
už nosies veda ALTą prieš Liet. Bendruomenę, Lietuvių 
Bendruomenę — į Reorgus, Reorgus — į Žalgirio mūšį 
prieš vieną Barzduką, o visus drauge už nosies traukia 
pėsčius eiti per Atlantą į tarybinę Lietuvą.

Už apikaklės čia yra vedami tiktai angliškai kalban
čių tėvų vaikai į lituanistines mokyklas patriotizmui pa
demonstruoti.

Visuotinis mūsų išeivijos veiksmų seimas po 100 me
tų. Gaila, kad ir šį kartą nepavyko susitarti dėl suderin
tos politinės ir kultūrinės veiklos, nors organizacijų at
stovai jau nepajėgė išsiskirstyti.

IŠ PENSININKO

Kovo 24 d.
Šiandien pirmą kartą pa

jutau, kad šeimoje smunka 
mano autoritetas. Mano

DIENORAŠČIO
brangioji Regina, išvykda
ma į miestą apsipirkti, įsa
kė man su „S.O.S.” milte
liais gerai išsveisti tualeto 
puodą, išplauti jos baltinius 
ir įsisiūti sau į kelnes „reis- 
feršliusą”. Tokio jos elgesio 
dar niekad nėra buvę.

Balandžio 3 d.
Kuo tolyn, tuo blogyn. 

Aiškėja, kad jau nebetinku 
nei visuomeninei veiklai. 
Praeitą šeštadienį rinki
muose į LB tarybą gavau 
tkitai 3 balsus, kai kiti kan
didatai surinko tarpe 35 ir 
60. Gal dėl to, kad mano pa
ties žmonelė Regina susi

rinkime prasižiojo, jog esu 
jau per daug kurčias ir ne
galėsiu pirmininkauti.

Balandžio 14 d .
Vakar buvo mano gimta

dienis. Ir gana liūdnokas. 
Kai seniau prisirinkdavo 
pilnas butas net nekviestų 
svečių, tai šiemet atėjo tik 
dvi artimiausių kaimynų 
šeimos iš 15 kviestųjų... 
Girdi, darbo diena ... Be to, 
dar turėjau didelį nemalo
numą. Kai savo bičiuliams 
bandžiau papasakoti, kaip 
Lietuvoųe susisiekimo mi
nisterijos kabinete pirmą 
kartą pabučiavau savo Re- 
ginutę, tai šioji ėmė ir su
riko: Jonai, jau esi senas ir 
durnas, nes tą pačią seną 
istoriją tiem patiem sve
čiam pasakoji net penktą 
kartą!” Tokio viešo aki
brokšto iš savo pupuonėlės 
tikrai nesitikėjau sulaukti.

Gegužės 24 d.
Esu visiškai pribaigtas. 

Kai šiandien anksti rytą pa
sakiau savo Reginutei, kad 
dabar reikia_taupyti, nes iš 
mano vieno pensijos abu ne
galime senoviškai gyventi, 
tai ji trenkė man į veidą 
savo naktinius marškinius 
ir, pasiėmus santaupų kny
gutę, išvažiavo į Los Ange
les. Ir velniai žino, ar be
sugrįš ! .. Po pietų išėjau 
pasivaikščioti. Maniau nusi
raminsiu. Buvo šilta ir gied
ri diena, tad kiek prisnūdau 
ant parko suolelio, pasikabi
nęs švarką ant jo atramos. 
Bet kai pramerkiau akis, tai 
vos neapalpau. Kažkoks 
veršinis juodas šuva, ne
kreipdamas į mane jokio dė
mesio, šlapino ant mano 
švarko skverno ir net tiesiai 
į kišenę, kur buvo įdėtas 
oficialus padėkos raštas už 
ilgametę visuomeninę veik
lą ir dar nusipelnytas meda
lis ... Net apsiverkiau ...

Prašau kreiptis!

GREITAS IR SĄŽININGAS 
PATARNAVIMAS!

Aš bendradarbiauju vi
suose lietuviškuose laikraš
čiuose nuo krikščioniškų ir 
liberališkų ligi komunisti
nių išeivijoje ir okupuoto
je Lietuvoje. Pagal užsaky
mą rašau visokių ideologijų

Ar maudaus Floridos purvyne, 
Ar Vilniaus kapines knisu, — 
Visur man ta pati tėvynė, 
Visur pašlovinta esu.

Visur žengiu už transparentų 
Minioj nematoma akių
Ir, kai kariai už melą krenta, 
Iš pranašų gerklės kriukiu.

Visur gyva paminklų moly 
Ir išdidžių vadų veiduos, 
Laikuos, nuskridusiuos į tolį, 
Ir šūkiuos ateities kitos.

Gal žus žmogus, kovoj nualsęs, 
Ugnies nusvilintas švariai, 
O iš kapų kaip žolės kaisis 
Vėl mano nugaros šeriai, 
Ir vėl su žmogiška vėle 
Pasaulis atsigims kiaule!

AKMUO UŽ DUONĄ
Tarybininkai apie išeivio 

kūrybą:
„Šis emigracinis grafo

manas savo šlamštaraštyje 
į net stenėdamas bando aukš

tinti buržuazinės Lietuvos 
! laikus, idealizuoti valstiečio 
! išnaudotojus buožes, darbo 
■ žmogaus siurbėles, visokius 
j reakcionierius ir smetoniš

kąją poniją, tol mulkinusią 
liaudį, kol susilaukė nusipel
nyto atkirčio.

Tai ne literatūra, o „va
duotojų” samdinio svaičio
jimas, apmokėtas imperia
listinių kapitalistų ir ČIA 
pinigais. Savo peckionėje į 
padanges keldamas kuloką 
ir jam paklusnų piemenį, 
matyti, pats autorius ilgisi 
savo ar savo tėvo prarasto 
dvaro, kad vėl galėtų plakti 
kapitalo pavergtą baudžiau
ninką.”

ir partijų palitinius komen
tarus, teigiamus ir neigia
mus mokslo ir meno veikalų 
kritikos straipsnius, auto
rių pašlovinimus ir sunieki- 
nimus, įvairių kolonijų vei
kėjus šmeižiančias ir gi- 
riančias korespondencijas, 
gerus ir blogus įspūdžius iš 
kelionių po okup. Lietuvą, 
apkaltinimus ir pasiteisini
mus, anoniminius laiškus ir 
nebuvusių istorinių įvykių 
atsiminimus pensininkams.

Paslaptis garantuota. Rei
kale prašome kreiptis adre
su:

Diplomuotas žurnalistas

Išeiviai apie tarybininko j 
kūrybą:

„Reikia pabrėžti, kad mū. ! 
su aptariamas autorius, 
nors kurdamas ir ribotos 
laisvės sąlygose, savo vei
kale žavi giliu psichologiniu 
įžvalgumu, meile žmogui, 
tarp eilučių gerai įskaitomu 
neiškreiptos tikrovės vaiz-j 
davimu, žadinga lietuvių 
kalba, originaliu stiliumi ir, 
aplamai, nenuneigiamu kū
rėjo talentu. Skaitytojui 
ypač krinta į širdį platūs ir 
spalvingi Lietuvos gamtos 
peizažai ir toji gelianti no
stalgija, su kuria rašyto
jas atsigrįžta į dabar buldo
zeriais užartą tėviškę ir iš 
jos išrautus savo artimuo
sius.

Tai bus išliekamos litera- į 
tūrinės vertės kūrinys, ku- J 
ris pergyvens ir šiuos ne- į 
laiminguosius laikus, ir lie- | 
tuvį kultūrininką smau-1 
giantį okupanto cenzorių.” j

Pilypas Pilypavičius, P. O.
Box 131313, San Francisco, 
Gal.

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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Baltimorės 'Dainai’ 10 metu
šalia trijų tautinių šokių 

sambūrių nedidelis Baltimo
rės lietuvynas gali pasigirti 
ir dviem chorais — vyrų 
"Daina” ir neseniai gimusiu 
moterų — ”Baltija”.

Dešimties metų gyvavi
mo vyrų choro sukakčiai at
žymėti balandžio 21 d. abu 
dainos sambūriai suruošė 
jungtinį koncertą.

Prasidedant programai, 
vietinės liet, parapijos kle
bonas kun. A. Dranginis 
prabilo į klausytojus apie 
"Dainos” praeiti. Buvę ne
lengva chorui išsilaikyti, 
kai keisdavosi muzikiniai 
vadovai, o tarpais jų visai 
nebuvo. Taip pat chorui iš
augti trukdė nuolatinis na
rių nubyrėjimas. Tik dide
liu ryžtu ir užsispyrimu 
sambūris išliko.

Dabartinė ”Daina” tai 
tarsi aidas anos 1931 m. 
į s i s t e igusios pirmutinės 
"Dainos”, kurią sudarė miš
rus choras, susidedąs iš se
nųjų ateivių ir čiagimių. 
1969 m. kun. A. Dranginio, 
didelio liet, dainos mėgėjo, 
pastangomis įkurtas dabar
tinis vyrų sambūris, taipgi 
pasivadinęs "Daina”, ku
riam priklauso daugiausia 
jau naujieji ateiviai, o taip 
pat ir keli senosios ateivijos 
čiagimiai. Kad sambūris iš
tesėjo visą dešimtmetį, tai 
bene didžiausia dalimi nuo
pelnas choro įkvėpėjo ir 

‘Arpber H©Hdays” 

1979 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ 

iš BOSTONO ir NEW YORKO
DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:

VIENOS SAVAITĖS: Maskva/Vilnius
Liejos 12 — $865.00 rugsėjo 26 — $829.00 
rugpjūčio 2 — $865.00 spalio 10 — $829.00
rugsėjo 19 — $829.00
DVIEJŲ SAVAIČIŲ:

Rugpjūčio 8 — Leningradas 2, Vilnius 5,Ryga 2, 
Maskva 2, Helsinkis 2 .................. $1189.00

gruodžio 19 — Leningradas 2, Vilnius 5, Ryga 2,
Maskva 2, Helsinkis 2 .................. $1045.00

MEMBER

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

papildomu mokesčių.
GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 

PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.
TRANS-ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE, INC.
393 West Broadway 

P. O. Box 116,
South Boston, Mass. 02127

Telefonas: (617) 268-8764
Trans-Atlantic Travel Service, Ine., vidaus ir užsie
nio agentūra, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI or
ganizuoja visą eilę ekskursijų į LIETUVĄ ir į 

kitas pasaulio šalis.
Įstaigai vadovauja:

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

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

nuolatinio skatintojo — 
kun. Dranginio, šalia parei
gų bažnyčioje ir parapijoje 
jis ištvermingai pats chore 
dainuoja, savo pavyzdžiu 
paveikdamas ir kitus neišsi
sklaidyti.

Savo pratarmę publikai 
kun. Dranginis baigė sava
norišku pažadu: "Kol aš čia 
būsiu, lietuvių giedojimas 
skambės bažnyčioje, o mū
sų daina liet, salėje”. Visoje 
Amerikoje vargu kuris ki
tas liet, klebonas savo tau
tiečiams bus viešai pasigar
sinęs tokiu tvirtu įsiparei
gojimu.

Vyrai padainavo J. Ber
tulio "širdis dar žydi”, J. 
Dambrausko "Jau žirgelis 
pabalnotas”, liaud. dainą 
"Praded aušrelė aušti”, St. 
Šimkaus "Šią naktelę”, A. 
Raudonikio ”Mūsų jūrą”, 
Br. Jonušo "Pakelsim vėlia
vas į dangų", J. Karoso 
"Augo kieme klevelis”, A. 
Bražinsko "Kur gimta pa
dangė” ir "Brangiausia že
mė’’ ir VI. Jakubėno "Nu
rimk, sesut”.

Moterų choras — J. Gau- 
bo "čigonėlį”, A. Vanagai
čio "Lopšinę” ir St. Sližio 
"Gintaro kraštą”. Pabaigo
je abu susijungę chorai už
traukė L. Abariaus "Augau 
aš pas tėvelį” ir J. Žilevi
čiaus "Laisvės dainą”. 
Abiejų chorų vadovė — 
Cheryl Toboll. Ji dirigavo,

BALFo 100-tojo skyriaus New Yorke š. m. gegužės 6 surengtoje madų parodoje mode
liuotojos ir pranešėjos: L. Kiaunytė, L. Ridikaitė, B. Radzivanienė, V. Radzivanas, dr. E. Nicola, 
A. Katinaitė, N. Milukaitė, G. Tiškutė-Tucci (pranešėja), A. Kovai (madų kūrėjas), A. Vai
nius, G. Vainius, R. Sinkevičiūtė, A. Rygelienė (pranešėja), V. Šeibytė, A. Garbauskas, M. Rau- 
gienė, R. Hgutytė, V. Gerdvilytė, S. Kačinskienė, D. Černiauskaitė, K. Sinkevičiūtė, V. Garbaus- 
kaitė, V. Jurytė. L. Tamošaičio nuotr.

palydėdama fortepijonu.
P-lė Toboll nepasitenkina 

tik darbu su šiais dviem 
chorais — ji stengiasi lietu
vius supažindinti su jų pa
čių kompozitorių kūryba 
fortepijonui. Praeitų metų 
gruodžio 10 d. ji surengė 
savo rečitalį, kuriame pa
skambino Čiurlionio, Jaku
bėno, Budriūno ir Naujalio 
kūrinius. Sakosi mėgstanti 
mūsų dainas ir apskritai 
liet, kultūrą. Kiekvieną sa
vo skambinamą dalyką, at
sistojusi prie fortepijono, 
pirma aptaria, paaiškinda
ma plačiau ir apie patį kom
pozitorių. Būdama labai 
jauna, judri ir energinga, 
ji kartais šių savybių neiš
vengia ir savo skambinimo 
technikoj: klavišių paspau
dimas būna gal kiek per ašt
rus ir stiprus.

Mums ypač, malonus jos 
nuoširdus domėjimasis ir 
liet, orkestrine muzika (pa
siklausant įgrojimų), jos 
atsidėjimas liet, dainai. 
Baltimoriečiai jai (nelietu- 
vei) jaučia didelį dėkingu
mą, kad netekusį dirigento, 
išgelbėjo "Dainos" chorą 
nuo pakrikimo ir dargi su
kūrė naują — moterų "Bal
tiją”.

Ir šio koncerto metu ji 
pasinaudojo proga supažin
dinti klausytojus su jiems 
dar negirdėtu G. Gudaus
kienės kūriniu, paskambin
dama šiosios "Variacijas 
liet, liaudies dainos tema”.

Koncerto programai, kaip 
matėme, pasirinktos tik sa
vų kompozitorių ir liaudies 
melodingos ir patriotinės 
dvasios dainos. Jų turinį 
liet uviškai nesuprantan
tiems, išeidama scenon, pa
aiškino Daina Buivytė.

Savo uždaviniui daininin- 
kai-ės buvo pakankamai pa
siruošę, dainavo susikaupę 
ir ryžtingai. Ypač didingai 
nuskambėjo J. Žilevičiaus 
"Laisvės daina”.

Baltimorės lietuvių .kul
tūriniame gyvenime "Dai
na” užpildė didžiulę mu
zikinę spragą, kuri prieš šio 
sambūrio įsisteigimą yra 
trukusi net 13 metų (nuo 

1956 ligi 1969 m. čia netu
rėjome jokio tautinio cho
ro).

Iškilmingesnėmis progo
mis giedojo parapijos baž
nyčioje; Baltimorės Liet. 
Festivalio dienomis dainavo 
miesto aikštėje; Vasario 16- 
sios minėjimuose giedojo 
himnus, dalyvavo tų iškil
mių meninėje dalyje; pasi
rodydavo legijonierių pagel- 
bininkių Marylando sky
riaus rengtuose muzikos 
f e s t i valiuose; atstovavo 
Baltimorę praeitų metų 
Dainų šventėje Kanadoje; 
išleido savo įdainuotą plokš
telę, pavadintą ”Dievui ir 
tėvynei”.

Koncertui pasibaigus, mo
terų choro pirmininkė Vida 
Vaškienė pakvietė publiką 
sugiedoti "Dainos” vyrams 
"Ilgiausių metų”. Tik kažin 
kodėl liet, organizacijų at
stovai neatėjo šia proga pa
sveikinti "Dainos” sambūrį. 
Juk ir Liet. Svetainė būna 
kur kas savesnė ir jaukes
nė, kai joje skamba choro 
dainavimas.

Publika dainininkams ir 
dainininkėms reiškė savo 
dėkingumą, smarkiai ploda
ma, o moterų sambūriui 
scenoje pasirodžius, kiti net 
garsiai šūkčiojo ir atsisto
dami plojo.

Per Baltimorės Liet. Sve
tainės sceną yra perėję 
daug iškilių dainininkų ir 
Įvairių chorų iš kitur, bet 
šiuo atveju visi klausytojai 
jautė priedermę pagerbti 
savųjų pastangas, ugdant 
liet, dainos meną, atitrūks- 
tant nuo savo naminių rei
kalų, nesigailint paaukoja
mo laiko.

šalia taut. šokio lietuviš
koji daina yra viena svar
biausių tautiškai kultūrinės 
dvasios apraiškų, o išeivijoj 
tautiniam išlikimui skatin
ti priemonė.

Jokia didesnė lietuvių su
sibūrimo vieta negali išsi
versti be choro, jei nori su
rengti įspūdingesnes tauti
nes iškilmes.

Kaip ir kiekviena meno 
šaka, būdama žmogaus dva

sinės būsenos išraiška, nė
ra ribojama amžiaus. Todėl 
ir baltimoriečių abiejuose 
dainos sambūriuose daly
vauja ir jauni ir gerokai 
pagyvenę tautiečiai, (sm)

MACHINIST

N/C PROGRAMMER
Growing company seeks an «-

Iperienced or traįnable individual 
to build our N/C Piogram library. 
Initial duries will center on Warner 
& Šwasey SP eųuipment.
Basic knowledge of machining, 
blueprint reading, processing, 
eutting techniųues, plain geometry 
and trigonometry are reąuired. 
Th:s is an outstanding opportunity 
for you to make a sigmficant 
contribution to the overall effec- 
tiveness of our operation. We 
offer an excellent salary and 
benefit program.
Interested applicants are urged

■ to call Ralph Smith;

ROTORTOOL
26300 Lakeland Blvd. 

Euclid, Ohio 44132 
731-8888

Equol Opportunity Employer M/F

(23-25)

IMMEDIATE OPENINGS 
MACHINISTS EXPERIENCED 

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE SĖT UP MEN

Experience on eonomnties, New 
Britian, or Acme Gridley. 

ALSO
GRINDER H \ND

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

Overtime available.
WHARRAM 

MANUFACTURING CO. 
4301 VVESTERN RD. 
FLINT, MICH. 4850C 

313-743-5202
(13-22)

WANTED 1ST CLASS SKILLED 
LATHE HANDS
MILL HANDS

Mušt be able to sėt up work frot.i 
blue prints and close tolerance and 
be experienced in form work. Fringe 
benefits & overtime.

CALL 313-3C5-4260
OR APPLY

7203 E. DAVISON
(23-25)

MACHINE SHOP 
PRODUCTION MGR.

Seattle, Wash., heavy machinery ma- 
nufacturer, new 80,000 Sq. ft. plant 
needs hands on manager. Mušt know 
machine tools, fabrication, assembly 
and produetion control. Offering long 
term career opportunity, excellent 
salary and relocation expenses paid. 
Reply in confidence to:

BILL TAYLOR or BILL KEMP
DONWORTH, TAYLOR & CO.

1004 Norton Bldg.
Seattle, Wash. 98104

An Equal Opportunity employer 
(23-25)
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■ Chicagos lietuviai
Antanas Juodvalkis

VAKARAS SU STASIU 
LOZORAIČIU

PLB ir Vidurio Vakarų 
valdybų pastangomis, š. m. 
gegužės 24 d. Jaunimo Cen
tro kavinėje buvo suorgani
zuotas susitikimas su iš Ro
mos atvykusiu svečiu, at
stovu prie šv. Sosto, Stasiu 
Lozoraičiu, j r. Vakaronėje 
dalyvavo gen. konsule Juzė 
Daužvardienė, PLB valdy
bos pirm. V. Kamantas, 
apyg. pirm. K. Laukaitis, 
Lietuvių Fondo pirmininkai 
— dr. A. Razma ir dr. G. 
Balukas, kitų organizacijų 
vadovai bei spaudos atsto
vai.

Pasikalbėjimą pravedė 
PLB valdybos vykd. vice- 
pirm. Vaclovas Kleiza. Pir
miausiai padėkojo svečiui 
už atsilankymą ir paprašė 
pasisakyti klausimais, kurie 
buvo svarstyti PLB seime 
Toronte. Rūpimieji klausi
mai yra šie: Vilniaus ar
kivyskupijos pri j ungimas 
prie Lietuvos bažnytinės 
provincijos, Vilniaus šv. 
Kazimiero bažnyčios ir ka
tedros grąžinimas kulto rei
kalams ir lietuvių kalbos 
grąžinimas Į Seinų katedrą. 
Atsakydamas į šiuos klau
simus, St. Lozoraitis, jr. 
priminė naująjį popiežių Jo
ną Povilą II, kuris yra pa
lankus lietuviams ir reikia 
tikėtis šiuos ir kitus klausi
mus spręs lietuviams palan
kia prasme. Msgr. Audrio J. 
Bačkio paskirimas aukš

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Z

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai aptarnauja savo, skaitlingų klijentūrų, siunčiant

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

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

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

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

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

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

SKYRIAI:
Apple-Valley, Min. 55124 
New York, N. V. 10003 
Nevv York, N. Y. 10011 
So. Boston. Mass. 02127 
Bridgeporf, Conn. 06610

7626 IV. 150 St.
15 Second Avenue 
135 W. 14 Street 
389 4Vest Broąchvay 
1880 Seaview Avenue

Tel.: 612-432-7083 
254-5156 
243-2583 
26S-0068 

203-367-2863
Chicago. III. 60622 2222 IVest Chicago Avenue 278-6966
Chicago. III. 60629 2501 West 69 Street 925-2737
Cleveland. Ohio 11131 5879 Statė Road 884-1738
Irvington, N. .1. 07111 1083 Springfield Avenue 374-6416
Grand Rapids. Mich 19501 636-38 Bridge St. N.W. 458-2256
Hackensack. N. J. 07601 112 Main Street 201-342-9410
Hartford. Conn. 06106 518 Park Street 216-9473
I.akewood. N. J. 08701 211 Fourth Street 363-8569
Los Angeles, Calif. 90022 960 So. Atlantic Blvd. 261-2991
New Haven. Conn. 06511 1329 Boulevard 562-1 116
Newark. N. J. 07106 698 Sanford Avenue 373-8783
-Passaic. N. J. 0,0.>5 12 Monroe Street 172-6387
Philadelphia. Pa. 19122 1211 N. 5th Street 763-1818
Philadelphia. Pa. 19111 4925 Old York Road 455-9586
Pittsburgh. Pa. 15203 1307 E. Carson Street 181-2750
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toms pareigoms, teikia daug 
vilčių, kad ir kiti, lietu
viams aktualūs, reikalai bus 
teigiamai sprendžiami. St. 
Lozoraičio, jr. atsakymai 
buvo labai atsargūs ir dip
lomatiški. Į klausimą, dėl 
vadinamos Vatikano rytų 
politikos, svečias plačiau 
apžvelgė Vatikano pažiūrą į 
komunistų valdomus kraš
tus ir atskirai Sovietų Są
jungą. Platus ir painus 
klausimas buvo nagrinėtas 
gana atsargiai ir žinoviškai. 
Tiesų ir trumpą atsakymą 
sunku surasti. Iš vietų bu
vo įdomių ir įvairių klausi
mų, į kuriuos atstovas Sta
sys Lozoraitis, jr. atsakinė
jo.

Iš pranešimo ir atsakymų 
gavosi įspūdis, kad mūsų 
jauniausias diplomatas St. 
Lozoraitis labai gerai pažįs
ta ne tik Italijos, Europos, 
bet ir Amerikos politiką bei 
lietuvių problemas. Kalbėjo 
ir apie Amerikos diplomati
jos sunkumus bei ateitį.

Baigiant vakaronę PLB 
pirm. Vytautas Kamantas 
svečiui įteikė atminimui 
Stasio Ylos knygą ”Lietu- 
vių šeimos tradicijos”.

MARIJOS TŪBELYTĖS 
MENO PARODA

Š. m. gegužės 25 d. Čiur
lionio galerijoje, Jaunimo 
Centre, buvo atidaryta dai
lininkės Marijos Tūbelytės 
meno darbų paroda. Parodą 
globojo Korp! Giedra, o ati

darymą pravedė Dana šlė- 
nienė. Su M. Tūbelytės gy
venimu ir menininkės dar
bais supažindino Marija Ru
dienė, Giedros garbės narė, 
žodį tarė ir pati dailininkė 
Marija Tūbelytė. Dėkojo 
gausiai susirinkusiai visuo
menei, rengėjoms ir talki
ninkams. Tikrai, visuome
nės susidomėjimas buvo di
delis ir reta paroda susilau
kia tiek dalyvių.

Parodoje išstatyti peiza
žai, gėles, vaisiai ir kasdie
ninės aplinkos vaizdai. Eks
ponatai atvežti iš tolimojo 
Taiwano, kur menininkė gy
vena ir kuria.

POEZIJOS DIENOS
Tradicija virtusio poezi

jos dienos įvyko š. m. gegu
žės 25 ir 26 d.d. Jaunimo 
Centro kavinėje.

Pirmąjį vakarą, savo kū
rybą skaitė Chicagoje ir 
apylinkėse gyveną poetai: 
Nijolė Jankutė-Užubalienė, 
Alfonsas Tyruolis-šešplau- 
kis, Aloyzas Baronas, Gra
žina Tulauskaitė-Babraus- 
kienė, Julija švabaitė-Gy- 
lienė, Rimas Vėžys, Liūne 
Sutema ir Kazys Bradūnas.

Šiais metais jaunuosius 
poetus atstovavo okupuotos 
Lietuvos poetai, savo poezi
ją paskelbę pogrindiniame 
leidinyje ”Alma Mater 
400”. Slapyvardžiais pasira
šytus pogrindžio eilėraš
čius, raiškiai paskaitė Daiva 
Merkelytė.

Vakaronę, kaip visad, su
maniai pravedė poetas Ka
zys Bradūnas, ir pats pa
skaitęs savo įdomios kūry
bos. Vakaronė baigta per
skaičius Lietuvių Rašytojų 
draugijos pirm, poeto L. 
Andriekaus sveikinimą.

Chicago j s apylinkėse gy
vena daug poetų, tad ir va
karonė užsitęsė net iki 11 
vai., aiškiai per ilgai.

Kitos dienos (V. 26- va
kare poezijos dienų progra
mą išpildė aktorius Juozas 
Palubinskas ir solistė Elena 
Blandytė.

Vakaras baigtas doku
mentiniu Balio Gaidžiūno 
susuktu filmu, iš poetų gy
venimo ir susitikimo sto
vyklinio gyvenimo metu 
Vakarų Vokietijoje.

PROJECT ENG1NEER
Newly located manufacturer in Ann 
Arbor is looking for project engineers. 
Minimum 3-5 yearę ėxpe'rience. Salary 
negotiable.

CONTACT:

PHOTON SOURCES INC.
4651 PRATT RD.

ANN ARBOR, MICH. 48150
313-973-0285

(18-27)

ELECTRIC MOTOR
AND

APPARATUS REPAIR 
PEOPLE

We are ahvays looking for a few 
good and experieneed people. 
Join our organization if you are 
looking for a truly rewarding 
career.

BURKE ELECTRIC 
1250 Marquette St.

Cleveland, Ohio 44114 
216-431-9307

(22-23)

PADĖKA

jautą

Juoze ir Jonas Daugėlai
Veronika ir Antanas Garmai

Elena ir Povilas Mikšiai
Lina ir Stasys Slabokai

ČEK su šeima reiškiame užuojautą ir kartu

liūdime

bitininkui ir sėkmingam braižytojui, mirus, 

jo žmonai ELEONORAI ir dukrai BIRUTEI

Juozas ir Vilhelmina 
Jakštai

PETRUI JOCIUI
Lietuvos miškininkui, o šiame krašte uoliam

A. t A.
KAZIMIERUI BUDRIUI

nesugrįžtamai išėjus amžinybėn gegužės mėn. 13 d., nuo
širdžiai dėkojame laidotuvių direktoriui Jakubauskui 
už rūpestingą patarnavimą, Šv. Jurgio parapijos klebo
nui kun. B. Ivanauskui už maldas koplyčioje, Šv. Mišias 
bažnyčioje ir maldas prie kapo.

Dėkojame solistei Norai Braziulienei už giedojimą 
bažnyčioje ir nuoširdų rūpestį. Ačiū vargonininkei Bly- 
naitei.

Dėkojame LKVS RAMOVĖ, Clevelando skyriaus 
pirmininkui Vytautui Stuogiui ir ŽALGIRIO šaulių 
kuopos pirmininkui Broniui Nainiui už suorganizavimą 
garbės sargybos ir karsto nešėjų, Centro Valdybos pir
mininkui Antanui Jonaičiui už tartą žodį ir atsisveiki
nimo pravedimą su velioniu. Visiems atsisveikinusiems: 
LB Clevelando skyriaus pirmininkui Jurgiui Malskiui, 
Ramovės pirm. V. Stuogiui, Žalgirio šaulių kuopos pirm. 
B. Nainiui, Alfonsui ir Onai Mikulskiams, D.L.K. D-jos 
narei Stefanijai Garlauskienei ir ypatinga padėka ve
lionio ginklo draugui Vincui Pilipavičiui iš Toronto už 
dalyvavimą, apibudinimą praeities ir nuoširdžią globą 
šeimai. _

Dėkojame Julijai Bartkuvienei ir Lionginai Nage- 
vičienei už nuoširdžią pagalbą.

Gili padėka DLK Birutės D-jos Valdybai, narėms 
ir visoms ponioms prisidėjusioms prie pusryčių.

Nepamirštamai dėkingi visiems karsto nešėjams, vi
siems atsilankusiems į laidotuves, dalyvavusiems baž
nyčioje ir palydėjusiems į amžino poilsio vietą — Visų 
Sielų kapines.

Dėkojame Dirvai, Tėvynės Garsų ir Lietuvių Balso 
radijai ir visiems žodžiu, raštu bei telefonu pareikštas 
užuojautas, Šv. Mišių aukas, gėles ir aukas Skautų 
Fondui.

Nuoširdi padėka v. s. Vladui Bacevičiui už velionio 
paskutinių dienų globą.

JADVYGA BUDRIENĖ — žmona 
ALGIMANTAS-MIN DAUGAS 

BUDRYS — sūnus

JUOZUI LOZORAIČIUI
Lietuvoje mirus, jo broliui JONUI ir STASEI
LOZORAIČIAMS reiškiame nuoširdžią užuo-

Neužmirštamai Mamytei
A. t A.

ELZBIETAI LAUČIENEI
taip staiga ir netikėtai amžinybėn išėjus, 
dukrą LIUCIJĄ ir žentą ANTANĄ PETRI- 
KONIUS, anūkę ANGELĘ, dukrą GRAŽINĄ 
su šeima, taip pat sūnų KVIRINĄ su šeima 
Lietuvoje užjaučiame ir dalinamės skausmu

Genovaitė ir Kazys 
Trečiokai
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Lietuva bolševikų okupacijoje
Šią naują knygą redaga

vo kun. dr. Juozas Pruns- 
kis. Išleido: Jūrų šaulių 
kuopa — Klaipėda, Chica
goje 1979 metais. Spausdi
no Draugo spaustuvė. Kny
gą sudaro 240 puslapių. Vir
šelis: dailininko — Petro 
Alekso.

Prieš kalbant apie pačią 
knygą — pažvelkime pir
miausiai Į jos autorių.

Atsimenu kai maždaug 
prieš metus rašytojas Ana
tolijus Kairys pasakojo apie 
rašytoją žurnalistą kun. dr. 
Juozą Prunskį, kaip jie abu 
kilę iš to pačio kaimo Lie
tuvoje, ir kaip Kairys jam 
jaunystės dienose pavydėjo 
vieno dalyko ir tai buvo jo 
dviračio, kuriuo J. Pruns- 
kis kaip gyvasis sidabras 
siuvo po apylinkes, žavėda
mas jaunimą nepaprastais 
idealais.

Net ir pusšimčiui metų 
nuo to laiko prabėgus tais 
nepaprastais idealais jis te
bežavi ir šiandiena, kruopš
čiai, kūrybingai, sistematin- 
gai Įprasmindamas savo 
idealaus apaštolautojo gy
venimą. Vienintelė priekaiš- 
tos kritiką kuria net ir jo 
priešai (jei tokių jis iš viso 
turi) galėtų pasakyti tai, 
kad jis per daug visus ger
bia, giria, skatina ir Įverti
na net ir mažiausias ar 
menkiausias žmonių pastan
gas — tai jo, idealisto, gy
venimo filosofija, tai jam 
savitas dvasinis aristokra
tinis orumas, kuriuomi ne
vienas žavisi.

žumalizmas, savęs atsi
davimas žodžio platinimui 
yra jam ne vien informaci
jų perdavimas bet dalis pa
šaukimo, dalis jo kunigys
tės — tampriai surištos su 
kasdienybe — todėl iš jo 
raštų dvelkia gyvosios 
Evangelijos dvasia, visiems 
įvykiams jis taip suteikia 
pelnytą darbo prasmę.

Dostojievskis vienoje sa
vo knygoje yra aprašęs pa
našų personažą Į kunigą 
Prunskį — jis buvo gyvas 
apaštalo portretas — pa
šventęs savo gyvenimą gė
riui — tie kurie jo gyveni
mo gerumo neįvertino, va
dino ji „idijotu”, nes tik la
bai retai pasitaiko tokių 
idealistų žmonių, kurie gy
ventų tam, kad paleng
vintų, praskaidrintų gyve
nimą kitiems, krikščioniš
kosios meilės puoselėjimu.

Neužilgo jau bus penkias
dešimt metų kai autorius 
baigė Vytauto Didžiojo Uni
versitete teologijos filosofi
jos fakultetą — per tuos 47 
metus šalia su kunigyste 
surištu pareigų, tūkstančių 
pamokslų, paskaitų, religi
nėmis temomis, pašnekėsiu 
yra parašęs, suredagavęs 
virš trijų dešimčių knygų. 
Laikraščiuose bei žurnaluo
se yra pasirodę virš dešimt 
tūkstančių jo straipsnių — 
tai antžmogiškas darbštu-

mas. Įvairių premijų mece
natas — įsteigęs ir savo 
premijų fondą iš kurio kas 
metai skiriamos tūkstanti
nės už mokslinius, religi
nius, literatūrinius, visuo- 
ninius, žurnalistinius laimė
jimus.

Kadangi ”Lietuva bolše
vikų okupacijoje’’ knygoje, 
autoriai įvairūs kankiniai 
— galime kalbėti apie kun. 
dr. Prunskį ne tiek kaip 
apie šios knygos autorių, 
bet kaip redaktorių. Jo pa
rinktas stilius yra faktiš
kas, dokumentinis, istori
nis.

Jau šiandiena mes galime 
kalbėti apie autorių kaip 
apie istorinę asmenybe — 
kuris savo kukliu ramumu, 
tačiau plieno valia, našiais 
prasmingais darbais — per 
visą gyvenimą žadina savo 
aplinkoje gyvenančius arti
muosius, būti geresniais, 
savo gyvenimo filosofijos 
gyvuoju pavyzdžiu.

Ne vienas esame girdėję 
vergų dainą iš Verdi operos 
Nabbucco, kurioje vergai 
dainuoja apie tėvynės ilge
sį:

O tėvyne tu graži kaip 
saulė 

prisiminimuos brangi, 
O Dieve, išgirski mūsų 

raudą,
Mes trokštame į Laisvę 

sugrįžt.
Tur būt nei talentingiau

sias rašytojas nesugebėtų 
taip realiai tokius žiauru
mus aprašyti — kuriuos 
randame realaus genocido 
d o k u m entacijoje. Beveik 
kiekvieną protagonistą, jei 
mes taip savo kankinius ga
lėtumėm pavadinti, galėtu
mėm sulyginti su krikščio
nybės kankiniais ir tuo pa
čiu su paties Kristaus kan
čiomis prieš jo mirtį ant 
kryžiaus, žmogiškoji pagar
ba žmogui kaip mes ją su
prantame krikščioniškomis 
akimis yra totaliai — abso- 

' liūčiai sunaikinta, šioje 
sampratoje gyvenimo žiauri 
nelygybė žiauriais bruožais 
išryškėja — esame visi ly
gus — tie kurie ieško lygy
bės — tik mirtyje.

Taip kaip viduramžių 
žmonijos tragedija buvo 
tampriai surišta su Kris
taus kančių tragedija — 
galime konstatuoti, kad mū
sų moderniojo žmogaus 
tragedija yra surišta su 
Lietuvos kankinių kančio
mis — ar šioje žiaurioji 
era, mus palauš ar įkvėps, 
istorija pasakys.

Gana skaudu yra klausy
tis kai kalbama apie „be
reikšmes” partizanų aukas. 
Nekartą esame girdėję 
klausimą: argi jie nematė 
ir nesuprato, kad jų kova 
„bereikšmė” ? Esu šventai 
įsitikinusi, kad jie matė ir 
suprato — tik jie savo valia 
ir protu pasirinko kankinių

DALIA KUČĖN1ENĖ

kiek galima pilnesnis kan
kinių sąrašas, užima knygo
je devyniasdešimt puslapių, 
autorius paaiškina: "savai
me suprantama, kad yra 
daugiau nužudytų nei čia 
surašyta — juose neįeina 
žuvusieji ištrėmime Sovietų 
Sąjungoje ar kitur už Lie
tuvos ribų”.

Kun. Prunskio žodžiais 
„tegul okupantas žino, kad, 
jo kruvini darbai liks įra
šyti į istorijos lapus, tegul 
žino, kad jų kraujas sprog
dina okupantų propagandi
nius tauškalus”.

šiai mūsų tautos tragedi
jai išryškinti ir skiriama ši 
knyga, ypač jaunajai kar
tai kuriai šis konkretus iš
kalbingas dokumentas by
los apie komunizmo reikšmę 
praktikoje, nes šis siaubas 
tebesitęsia ir šiuo metu.

Knygos turinyje rasime, 
autoriaus įžangą, prelato 
Mykolo Krupavičiaus min
tis apie bolševikų siautėji
mą Lietuvoje.

Pirmoje dalyje — Atsi
minimai ir liudijimai:

1. Prievarta ir teroras (8 
kankinių kančios),

2. Kalėjimai ir tardymai 
(15 kankinių kančios),

3. Egzekucijos (30 kan
kinių kančios.

Viso 53 dokumentuoti at
pasakojimai — įvairių kan
kinių.

Antroje dalyje — Devy
niasdešimt puslapių sąrašas 
nukankintų Lietuvoje.

Knygos užsklandoje ang
liškas santraukos žodis, ku
riame autorius pabrėžia, 
kad beveik nėra šeimos 
Lietuvoje, kurios giminės 
ar artimi draugai nebūtų 
kalinami, ištremiami ar žu
domi bolševikų okupanto.

Rasime knygoje gausiai 
ir nuotraukų — kurios dau
giau pasako nei žodžiai, nes 
kartais žodžiais neįmanoma 
nupiešti genocido žiaurumo.

Nelengva kiekvienam iš 
mūsų dalyvauti artimųjų ar 
giminių laidotuvėse — šioje 
knygoje — lapas po lapo 
laidojame savo brangius 
kankinius. Nebuvo lengva 
kun. dr. Prunskiui redaguo
ti šią gedulingą knygą. Esu 
mačiusi, kai vienu atveju 
jis kalbėdamas apie Sibiro 
kankinius neįstengė sulai
kyti ašarų — šiandiena jo 
stoikiškas darbas atliktas 
paliekamas ateinanč i o m s 
kartoms pavergtos tėvynės 
kančios paminklas. Dėka 
autoriaus ryžto būsime vie
ni iš pirmųjų pavergtų tau
tų likimo bendrininkų, at-

heroišką mirtį — tikėda
miesi, kad gyvieji supras ir 
įvertins jų aukos prasmę.

Mūsų pavergtosios tėvy
nės istorijoje gal būt turė
jome kankinių tarpe, pana
šių personažų kaip ir grai
kų tragedijoje kaip Oedipą 
ar Orestes, kuriems stigo 
valios apsisprendimui, bet 
daugumas žvelgė į tautos 
tragediją h a m 1 e t iškom 
akim: laisva valia pasirink
dami mirtį prieš vergystę.

Toli nesižvalgiant knygos 
Lietuva Bolševikų Okupa
cijoje kankinių sąraše yra 
ir mano tėvo pavardė, ži
nau kai teisme jo buvo pa
klausta ar prižada atsisa
kyti partizanavimo, tarnau
jant nuo tos dienos komu
nistų partijai — teismo 
arenoje tėvas neabejodamas 
atsakė: „kol Lietuva nebus 
laisva, tol aš už jos laisvę 
savo gyvenimu kovosiu.” 
Jis pasirinko mirties baus
mę kartuvėse — savo va
lia — per Lietuvos nepri
klausomybės šventę 1947 m. 
vasario 16 dieną.

Kaip žinome bolševikų 
okupacija Lietuvoje buvo 
nuo 1940 metų birželio 15 
dienos iki 1941 metų birže
lio 23 dienos ir po trejus 
metus užtrukusios vokiečių 
okupacijos, nuo 1944 metų 
vasaros ji tebesitęsia iki 
šiandien.

Pats autorius įvade pa
žymi, kad okupacija gali 
būti svarstoma įvairiais at
žvilgiais: valstybiniu, tau
tiniu, kultūriniu, ideologi
niu, religiniu, teisiniu, eko
nominiu.

Ir jei daugeliu iš šių sferų 
gali kilti nuomonių skirtu
mai tai vienu klausimu visi 
turi sutikti, būtent:

Niekada neleistinas ne
žmoniškas elgesys su žmo
gumi, neleistinos tortūros, 
nekalto žmogaus kankini
mas bei žudymas.

Bet tokių nusikaltimų 
mūsų tėvynėje bolševikai 
įvykdė neįtikėtinais skai
čiais, vien išvežtų į Si
birą ir kitas Sovietų Są
jungos vietas priskaitoma 
apie 250,000.

Kun. dr. Prunskis ėmėsi 
šios dokumentinės knygos 
redagavimo suprasdamas, 
laiko tėkmę, daugumas su 
mirtimi nusineša ir savo 
kančių išgyvenimus — tik 
saujelė kankinių yra pasie
kusi laisvąjį pasaulį.

Nemažai medžiagos jam 
pavyko surasti Altos archy
vuose kur saugoma Jungti
nių Amerikos Valstybių 
Kongreso Kersteno komite
tui gausiai surinkti lietuvių 
liudijimai — kad ši doku
mentuota medžiaga kada 
nors, kaip nors neišnyktų 
buvo labai svarbu ją įam
žinti knygoje. Dyla iš at
minties ir vardai okupanto 
Lietuvoje nužudytų. Kad ta 
mūsų tautos martirologija 
būtų išsaugota istorijoje — 
autoriaus yra sudarytas

WANTED AT ONCE 
EXPERIENCED

MAINTENANCE 
MAN

Mecnanical and electrical exp. on 
cranes and vvelders and abilily to 
repair punch presses and angle shears.

Mr. Goff 216-883-300

KILROY STRUCTURAL 
STEEL

(23-25)

WORK NEAR HOME
EAST AND WEST SIDE 

OPENINGS 

TELLER 
TRAINEES 

PERMANENT PART-TIME
EXCELLENT SALARY

PAID VACATIONS

PAID HOLIDAYS

FREE LIFE INSURANCE

FREE CHECKING ACCOUNT

If you have good math aptitude, work 
įveli under pressure and have had 
some experience working with monev 
in the past, we want to talk with you.

PLEASE APPLY IN PERSON. 
PERSONNEL DEPARTMENT. 
15th FLOOR OF OUR TOWER 

COMPLEX. AT

CLEVELAND 
TRUST

900 Euclid Avenue
Cleveland, Ohio 44115

An Equal Opportunity Employer M/F

TYPIST

CLERK 
TYPIST

Full-time position available in 

our downtown office for indi- 

vidual with good clerical back- 

ground and typing skills, 50-60 

WPM or better.

Apply in person, Personnel 

Department, 15th floor of our 

tower complex.

CLEVELAND 
TRUST

900 Euclid Avenue 

Cleveland, Ohio 44115

An Equal Opportunity Employer M/F

WANTED 
WELDERS 

Mušt be experienced in 
ARC, M1G, & T1G.

Also
EXPERIENCE SHEETMETAL 

LAYOUT/FITTERS

skiroje knygoje, sutelkę —
moderniojo žmogaus bolše
vizmo aukų martirologiją.

Ir tol kol nauji kapai bus 
piliami kaip Romo Kalan
tos, kaip Antano Kalinaus
ko ar kaip knygoje aprašy
tųjų tautos heroiškų didvy
rių, tol liks nepalaužtas lie
tuvio troškimas laisvės sa
vo tautai, nes jis gyvas 
kaip nemirtingas feniksas 
vis iškils iš pelenų kovoje 
už Dievą, už Laisvę, už Lie
tuva.

Mušt have at least 5 years experience 
FOR MISCELLANEOUS JOB SHOP 
FABR1CAT1ON of SHEETMETAL & 

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

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

MENTOR. OHIO 
216-951-1500

(17-23)

AUTOMATIC 
SCREW MACHINE

Operators-Setup Quality oriented ex- 
penenced on 1 % RA6’s. Modern plant, 
new equipment. Rate to $9.60 per 
hour. Benefits include: health, den
iai, life, disability insurance, pension 
and efficiency bonus.
HORIZON SCREW MACHINE 

PRODUCTS INC.
13201 HANCOCK, 

TAYLOR, MICHIGAN 
313-287-2810
  (22-25)



1979 m. birželio 7 d. DIRVA Nr. 23 — 15

UŽUGIRIO VAIZDAI POVILAS SKARDŽIUS

Prezidento duktė
Dažnas patyręs, kad savo 

laiku gyvenau prezidento 
Antano Smetonos ūkyje 
prie Lėno ežero ir pažinau 
jį ir jo šeimą, neiškęsdavo 
nepasiteiravęs apie jo duk
terį. Kokia buvo prezidento 
duktė ? Ar ji buvo graži ? Ar 
ji buvo inteligentinga?

Koks keistas klausimas! 
Tarytum žmogaus grožį ga
lima išmatuoti arba jo iš
mintį pasverti! Tačiau jei 
tūlas imtų tvirtinti, kad ji 
tokią nebuvo, aš visom ke
turiom tokiam kritikui pa
sipriešinčiau.

Prezidento duktė Užugi
rio kieme viešėjo tik kelias 
dienas. Pasirodė ji ten, pra
džiugino tuos, kurie jos 
laukė ir išsiskubino savo 
keliu.

Tiesa, po daugelio metų 
aš ją vėl sutikau. Porą ar 
trejetą kartų, ir vėl labai 
trumpam. Bet tada mes bu
vom jau visai kitoki žmo
nės, likimo paženklinti, ne
laimingi ir pasimetę, žmo
nės su negęstančiu ilgesiu 
ir nesugebantys užmiršti 
savo krašto.

Prezidento dukters gerai 
nepažinau, bet labai gerai 
atsimenu, kaip aš ją pirmą 
kartą sutikau. Tačiau, prieš 
sutikdamas ją, aš pirma su
tikau jos vyrą.

Tą rytą, aplankęs karei
vius, paežere grįžau atgal į 
rūmus. Aš nesiskubinau. 
Lėno bažnyčios varpai tik 
praskambėjo, o miškas to
lumoj, tartum klebono pa
prašytas, kartojo ir grąži
no kiekvieną jų smūgį. 
S t a p telėjau pasiklausyti, 
kaip ežero pakrašty nendrės 
šlamėjo ir lingavo į šonus, 
tartum tik pabudusios iš 
miego, viena kitą sveikin
damos ir viena kitai viso 
gero linkėdamas, žvilgterė
jau dangun ieškodamas vė- 
versėlio, bet jo nesimatė. 
Jis buvo aukštai. Taip aukš
tai, kad jo giesmės klausėsi 
ir žemė ir dangus. Ėjau ir 
sustojau, sustojau ir vėl 
ėjau, susijaudinęs ir dėkin
gas Apvaizdai, kad Ji pa
siuntė mane šiuo keliu ir 
apsupę nepalyginamu anks
tyvo ryto gražumu.

Staiga, netikėtai ir ne
lauktai, išgirdau arklio 
prunkštimą. Apsisukęs pa
mačiau raitelį. Lengva riš- 
čia jis jojo mano kryptimi. 
Aš greitai sumečiau, kad 
tai buvo prezidento žentas, 
gen. štabo pik. Valušis, Lie
tuvos Karo Atašė, Varšu
voj. žinojau, kad jis su 
žmona buvo laukiamas Užu- 
girio kieme trumpom atos
togom ir, matyt, naktį at
važiavo. Kariškai sveikin
damas aš pasitraukiau į ke
lio šoną norėdamas jojantį 
praleisti, bet, dideliam ma
no nustebimui, vietoj mane 
aplenkęs, pulkininkas su
stabdė arklį, nulipo nuo jo 

ir priėjęs prie manęs prisi
statė ir pasisveikino. Trum
pai su manim pasikalbėjęs 
jis vėl užsėdo ant arklio ir 
toliau tęsė savo ryto pasi
jodinėjimą.

Pik. Valušio viešnagė 
Užugirio kieme buvo trum
pa. Jos metu, kiek buvo 
galima, nenuleidau nuo jo 
akių ir su pavydu stebėjau 
jo elgesį su kiekvienu ir jo 
gražias manieras. Jis buvo 
švelnus, kaip vilna ir jo ap
siėjimas buvo pasigėrėti
nas.

Arklys, kuriuo preziden
to žentas jojo, buvo gra
žiausias Užugirio kieme. Iš
šukuotas ir išplautas žvil
gėjo jis ryto saulėje ir gero 
raitelio, kavalerijos kari
ninko, valdomas ne bėgo, 
bet šokte šoko, kaip baleri
na. Vasaros metu jis vienas 
užimdavo visas arklides, nes 
kiti arkliai, darbininkai, 
dieną ir naktį praleisdavo 
lauke. Jo vienintelis kampa- 
nijonas arklidėse buvo ožys, 
kuris, savo ruožtu, buvo ir
gi gražus. Jis turėjo dide
lius ragus, tokius didelius 
ir taip gražius, kad būtų 
buvę sunku surasti tokį ki
tą su tokiais ragais. Deja, 
tuo gražuoliu galėjai tik iš 
tolo gėrėtis, nes prisiarti
nus prie jo turėjai arba no
sį užimti arba nuo jo bėg
ti“. Nežiūrint to, preziden
tas, praeidamas pro arkli
des su svečiu, sustodavo ir 
rodydavo jam ožį ir tik la
bai retais atvejais arklį. Jis 
niekada garsiai nepasakė 
kodėl to arklio nemėgo, bet 
tie, kurie buvo arti prezi
dento, žinojo priežastį. Tas 
arklys buvo nupirktas už 
valdžios tarnautojų suauko
tus pinigus ir jam padova
notas. Prezidentas tokių 
dovanų nemėgo ir todėl tas 
gražus žirgas, ant kurio ne
sidrovėdamas galėjai užkel
ti Anglijos karalienę, buvo 
jam kaip rakštis po nagu. 
O arklius prezidentas mėgo. 
Nekartą jis sustodavo prie 
darbinio arklio ir su malo
numu jį glostė ir tapšnojo.

Reikia stebėtis, kaip daž
nai žmonės apsirinka ir pa
daro klaidingas išvadas. 
Įskaitant tuos, kurie yra 
tikri, kad tokių nepadaro. 
Nesunku buvo dasiprotėti 
ką turėjo galvoj tie, kurie 
prezidentui tą arklį dova
nojo. Reikia sutikti, kad 
idėja buvo gana patraukli. 
Jie norėjo pamatyti prezi
dentą balne. Ir paploti tą 
proga, nėra abejonės! Kaip 
juokinga iš jų pusės! Bet 
kokį ryšį su realybe pra
rasti ir galvoti taip, kaip 
jie galvojo. Prezidentas ta
da nebebuvo jaunas žmo
gus. Jis, kaip ir visi tokio 
amžiaus sulaukę, daug pa
togiau jautėsi sėdėdamas 
kėdėje, kaip sėdėdamas bal
ne. Ypač, kad tas. gražusis 

nenuorama negalėjo pasto
vėti vienoj vietoj nė valan
dėlei.

Neperdedant buvo galima 
tvirtinti, kad dovana prezi
dento nepradžiugino. Tas 
arklys jam buvo tiek reika
lingas, kiek, sakykim, kup
ranugaris. žirgui suvaldyti 
reikėjo jaunų, tvirtų ir pa
tyrusių rankų. Prezidento 
žento rankų, kurios jojimo 
mene buvo išmiklintos na
mie ir svetur.

Tuoj po to, kai pik. Va
lušis išvažiavo, prezidentas 
man paminėjo, kad aš galė
čiau, jei noriu, jo arklį pra- 
jodinėti. Du ar tris kartus 
per savaitę. Man nederėjo 
atsisakyti ir aš tuč tuojau, 
nieko blogo iš anksto nepra- 
matydamas, sutikau. Mano 
sutikimas, deja, ir mano pa
stangos surištos su juo, ne
atnešė rezultatų, kuriais ga
lėjau didžiuotis. Nežiūrint 
to, kad aš tarp arklių au
gau ir buvau ne kartą jų 
spirtas ir kąstas, kad mo
kėjau juos pažaboti, pabal
noti, pakinkyti ir pakaus
tyti mano bandymai suval
dyti prezidento žirgą nu
ėjo niekais, žirgas nežino
jo kas yra kompromisas. 
Nebūdamas pavargęs nuo 
darbo, kaip mano tėvo ark
liai, arba Užugirio kiemo 
arkliai, darbininkai, per die
nų dienas nusistovėjęs, pil
nas energijos, aukštai savo 
galvą iškėlęs, jis be palio
vos karpė ausimis ir nieko 
daugiau nenorėjo, kaip tik 
pašokti ir pasileisti per lau
kus su vėju lenktynių. Daž
nai man atrodydavo, kad jis 
didžiavosi ir buvo laimin
gas, kad aš negalėjau jo nei 
pažaboti, nei pabalnoti. Tie
są pasakius, aš vienas ne
galėjau ant jo nė užsėsti. 
Jis mane kiaurai permatė 
ir tokiam raiteliui, koks aš 
buvau, nė negalvojo pa
klusti. Kiekvieną kartą, kai 
aš norėdavau išjoti, aš tu
rėdavau šauktis pagalbos. O 
pagalba Užugirio kieme va
saros metu būdavo neleng
va surasti ir prisišaukti. 
Vietoj to, kad išjoti porą 
kartų per dvi savaites arba 
dar rečiau. Be viso to tie 
mano pasijodinėjimai būda
vo pilni įtempimo. Vasarai 
baigiantis aš juos visai nu
traukiau. Prezidentas atro
do to tik ir laukė. Jis neno
rėjo, kad kas nors su ma
nim atsitiktų.

Sugrįžus į rūmus vienas 
pavalgiau pusryčius ir pa

siėmęs laikraštį ėmiau lauk
ti prezidento. Aš taip stip
riai įsigilinau į laikraštį, 
kad tik tada pastebėjau pre
zidento dukterį, kai valgo
masis kambarys pakvipo 
šimtu pavasarių ir kai ji, 
atidariusi duris į verandą, 
išėjo iš kambario. Trumpai 
pabuvusi lauke ji vėl su
grįžo kambarin. Ji dėvėjo 

juodą chalatą, o rankoje ne
šė baltą persišką katę. Ka
tės ružavos ir išplėstos akys 
buvo įbestos į mane.

”Aš esu Valušienė”, su
stojusi prie manęs pasakė 
prezidento duktė. ”0 Tams
ta, tur būt, naujas adju
tantas ?”

— Ne, ponia, aš esu su 
pono prezidento sargyba. 
Užugirio kieme būsiu tik 
per praezidento atostogas. 
Gal ponia sėsite prie stalo? 
Aš pakviesiu tarnaitę.

— Ačiū, dabar ne. Aš 
ateisiu pusryčiauti su tėvu 
vėliau.

Tai pasakius ji išėjo.
Kitą dieną lijo. Ne tiek li

jo kiek dulkė. Per langus 
matėsi neaiškūs medžių ir 
trobesių siluetai, kai jie 
slapstėsi ix> tirštas miglas. 
Mes, savieji ir svečiai, 
vaikščiojom iš kambario į 
kambarį. Ponia Valušienė 
susirado mane.

— Leitenante, mes orga
nizuojam proferansą ir 
mums trūksta vieno žaidė
jo. Gal prisidėsi ?

— Su malonumu, ponia.
Tada mano sugebėjimai 

kortose buvo labai nedide
li. Nuo žaidimo pradžios pa
tekau į eilę nepasisekimų. 
Kiekvieną mano nepasise
kimą ponia Valušienė suti
ko tylėdama ir be komen
tarų. Buvo žaidžiama iš pi
nigų. Taip mums bežai
džiant aš pajutau, kad esa
me ginčo įkaršty. Ponia Va
lušienė su dideliu užside
gimu laikėsi prie savo nuo
monės, nenusileido ir, pa
siginčijus, ramiai padėjo 
kortas ant stalo pareikšda
ma, kad toliau nežaidžianti.

Po pietų adjutantas, ly
dėdamas prezidentą į viršų, 
davė man ženklą, kad jį 
sekčiau. Kai prezidentas už
darė savo kambario duris, 
adjutantas paėmė mane už 
parankės. Mes įėjom į jo 
kambarį. Jis paprašė mane 
atsisėsti.

— Stebėjau, — pradėjo 
adjutantas, — kaip prieš 
pietus Tamsta žaidei korto
mis ir kaip ponia Valušie
nė nutraukė žaidimą norė
dama Tamstą išgelbėti nuo 
pralaimėjimo. Mano supra
timu mums, karininkams, 
nedera žaisti kortomis su 
prezidento šeimos nariais, 
giminėm ir svečiais, kai 
žaidžiama iš pinigų. Kalbos 
sklinda, kad prezidentūroj 
dažnai kortuojama. Tokios 
kalbos yra perdėtos ir ne
teisingos. Vienintelis as

MULTIPLE DRILL HEAD ASSEMBLERS 
BORING MILL OPERATORS 

GEAR SHAPERS
' JIG BORE OPERATORS 

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

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

f. JOS. gonpMY
DRILL-WAY DIVISION

23247 Pinewood Warren, Mich. 48091 29)

muo, kuris laikas nuo laiko 
mėgsta praleisti vakarą 
prie kortų stalo yra ponia 
prezidentienė. Ji, kartą ar 
du kartu per mėnesį, žaidžia 
kortomis su savo kortų 

draugais. Neretai, ypač 
Kaune, ponia žaidžia ne vien 
su saviškiais, bet ir su už
sieniečiais, žmonėm iš sve
timų atstovybių. Kiekvieną 
kartą, prezidentienei žai
džiant, vienas karininkas, 
paprastai prisilaiko netoli 
kortų stalo iki vidurnakčio 
ir ponios prašomas palaiko 
ryšį su virtuve ir aprūpina 
žaidžiančius užkandžiais ir 
gėrimais, jei jų prisireikia. 
Užugirio kieme šias parei
gas, kai susidarys proga, 
teks Tamstai atlikti.

Tai pasakęs pulkininkas 
atsistojo. Jis atidarė kam
bario kampe stovinčią spin
tą ir parodė jo žinioje esan
čias vyno ir kitokių gėrimų 
atsargas.

— Ta pačia proga noriu 
Tamstai priminti, kad, jei 
aš susirgčiau arba būčiau 
priverstas išvažiuoti iš Užu
girio kiemo, Tamsta, prezi
dentienei prašant, turi pa
siųsti iš šios spintos nori
mus gėrimus į virtuvę, kad 
jie būtų paduoti ant stalo, 
kai svečiai bus vaišinami 
pietų, vakarienės arba kito
kios progos metu.

Adjutantas pastabas man 
perdavė maloniu balsu. Jis 
nerodė nepasitenkinimo ir 
nepriekaištavo. Aš jam pri
sipažinau, kad buvau naivus 
ir kad turėjau pats pasida
ryti šitas išvadas. Jos ne
sunkiai pramatomos.

Kadangi tas atsitikimas 
pasibaigė taip laimingai, tai 
aš, žiūrėdamas į lubas, pa
norau jį užbaigti linksma 
gaida:

— Kadaise Orleano Mer
gelė išgelbėjo Prancūziją, 
bet už tai buvo sudeginta 
ant laužo!

Pik. žukaitis pagavo ma
no mintį su šypsena ir ją 
užbaigė:

— Nebijok, niekas nede
gins prezidento dukters už 
tai, kad ji Tamstos kišenę 
išgelbėjo.

Dar dvi ar tris dienas 
prezidento duktė ir jos vy
ras viešėjo Užugirio kieme. 
Paskui jie išvažiavo.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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FILATELIJA PREZIDENTAS ULMANIS IR SLAPTI PROTOKOLAI
Nr.4

JAV išleido šiuos naujus 
pašto ženklus: 1. Kovo 29 
d. — 21 cento oro pašto 
ženklą inž. Octave Chanute 
pagerbti, ženklai dviejų 
piešinių, sukibę vertikalinė
mis porelėmis.

Octave Chanute (1882 — 
1910) gimė Paryžiuje, bet 
jau vaikystėje su tėvais at
vyko j Ameriką, čia išėjo 
inžinieriaus mokslus ir da
lyvavo geležinkelių ir tiltų 
statyboje. Be to, labai do
mėjosi aviacija ir 1889 m. 
sukonstrutavo naują pasi- 
kalbinamą sklandytuvą, pa
gerintą Otto Lilienthalio 
versiją. Studijavo oro sro
ves ir davinėjo nurodymus 
broliams Wright. Parašė 
studiją ”Progress in Flying 
Machines”. Jo vardu Kan- 
sas valstijoje yra pavadin
tas miestas Chanute.

2. Balandžio 19 d. išleisti 
keturi 15 centų pašto ženk
lai paminėti Pennsylvanijos 
liaudies menui — su cini- 
niais indais, ženklai sukibę 
po keturis.

SOV. SĄJUNGA išleido 4 
kapeikų pašto ženklą Vil
niaus universiteto Įkūrimo 
400 metų sukakčiai paminė
ti. Kairiame žiede parodyti 
senieji universiteto rūmai, 
dešiniame — naujieji. Įra
šai rusiškai ir lietuviškai: 
”Vilniaus unicersitetui 400 
metų, 1979”. Piešinį padarė 
dail. A. žvilius.

Be to, ta pačia proga iš
leisti ir du specialūs vokai. 
Vienas su vinjete kairėje ir 
atitinkamais įrašais, pieš
tas dail. M. čepukienės, iš
leistas Lietuvos Ryšių Mi
nisterijos. Visi įrašai tik 
lietuviškai, šie vokai ant
spauduoti specialiu jubilie
jiniu Vilniaus pašto ant
spaudu su rusiškais įrašais. 
Kitas, 4 kapeikų vokas, ku
rio kairėje pusėje parodyti 
senieji universiteto rūmai, 
pieštas nelietuvio dail. N. 
Vetco. Po piešiniu įrašai 
rusiškai ir lietuviškai.

ŠVEDIJA išleido du paš
to ženklus paminėti 1918 
metų Nobelio premijos lau
reatams :

1. 1,30 kronų pašto ženk
le parodytas vokiečių che
mikas Fritz Haber (1868 — 
1934), gavęs chemijos pre-

Antanas Bernotas

miją už pagaminimą amo
niako sintezės būdu iš van
denilio ir azoto.

2. 1,70 kronų pašto ženk
le parodytas vokiečių fizi
kas Max Kari Krust Lud- 
wig Planck (1858-1947),
kvantų teorijos kūrėjas, ku
ri vėliau privedė prie atomi
nės energijos išvystymo.

VENGRIJA išleido 1 fo
rinto pašto ženklą pagerbti 
jos vieny to j ui karaliui šv. 
Vladislovui jo 900 metų gi
mimo proga.

Nors Vengrijoje krikščio
nybė buvo įvesta jau kara
liaus šv. Stepono laikais, 
bet, jam mirus, . kraštan 
pradėjo grįžti pagonybė, o 
kartu pradėjo briautis ir už
kariautojai pečenegai, ka
manai ir kiti. Tik kai sos- 
tan atsisėdo karalius Vla
dislovas I (1077-1095), jis 
kraštą sutvarkė ir suvieni
jo, atstatė gerus santykius 
su popiežium Gregorium 
VII ir ėmė prisijunginėti 
kaimynines žemes. Taip, 
prie Vengrijos buvo pri
jungtos Kroatijos (su Za
grebo miestu), Bosnijos ir 
Transilvanijos dalys. Pasi
žymėjo labai protingu ir 
humanišku valdymu. Jam 
valdant krikščionybė buvo 
pilnai sugrąžinta.' 1912 m. 
karalius Vladislovas (ven
griškai: Laszlo) buvo pa
skelbtas šventuoju.

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED NURSES

To work and live in a Congenia) 
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, G A. 31634 
912-487-5331

(12-251

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP 

to live and work in a Congenial 
Community 

REGISTERED NURSES 
with supervisory experience 

FOR 3-11 — 11-7 SHIFT 
ALSO NEEDED 

DIRECTOR OF NURSING 
B. S. Degree preferably, with experi- 
ence. Good starting salary v/ilh liberal 
personnel policies., Apply paįhor write 
BROOKS COUNTY HOSPITAL

QUITiftjCN, GA. 31643 
912-263-4171

(12-25)

Praeitais metais Švedijoj 
buvo išleistas stambus vei
kalas latvių kalba apie pa
skutinio Latvijos preziden
to gyvenimą, jo politinę 
karpierą ir tragišką galą, 
(Knyga pavadinta ”Karla 
Ulmana dzivė”, autorius 
Edgars Dunsdorfs. Jos gale 
pridėta gan ilgoka anglų 
kalboje santrauka).

Mums gali būti įdomu ne 
tiek Ulmanio gyvenimas, 
kiek knygoje išdėstyti isto
riniai faktai liečiantieji ir 
kitų Baltijos valstybių liki
mą.

Ulmanis buvo Latvijos 
nepriklausomos valstybės 
sukūrimo tėvas. Jis pradėjo 
savo politinę karjerą kaip 
demokratas, bet vėliau, sek
damas kontinentalinės Eu
ropos tuometinę politinę 
struktūrą, nukreipė valsty
bės vairavimą į diktatūrinį 
režimą.

Kai mūsų spaudoje daž
nai tenka užtikti priekaiš
tų mūsų vyriausybei ir ka
riuomenei kodėl jos nesi
priešino Sovietų invazijai 
1939 ar 1940 metais, tai su
sipažinus su latviškais ir es
tiškais šaltiniais, galime nu
siraminti. Latvija ir Estija 
turėjo didesnes ir geriau 
ginkluotas kariuomenes ne
gu Lietuva ir jos turėjo 
bendro apsigynimo sutartį, 
bet nesipriešino. Dar prieš 
karinių bazių įsteigimą 
1939 m. rugsėjo mėn. estų 
kariuomenės vadas gen. 
Laidoner kvietė latvių ka
riuomenės vadą atvykti į 
Valką (ant sienos) pasitar
ti dėl bendro gynimosi, bet 
latvių vyriausybė (Ulma
nis) neleido gen. Balodžiui 
ten vykti. Latviai iš anksto 
žinojo apie slaptą prokotolą 
prie 1939 m. rugpiūčio 23 
d. Molotovo - Ribbentropo 
pasirašytos sutarties. Lat
vių atstovas Berlyne Ed
gars Krievinš iš savo gero 
draugo tarnavusio Auswer- 
tiges Amt gavo to protokolo 
kopiją ir ją nusiuntė Latvi
jos užsienių reikalų min. 
Muntersui. Be abejo ii’ prez. 
Ulmanis apie tą slaptą pro
tokolą žinojo ir jį laikė sei
fe, bet nieko nedarė.

Latviai suprato, kad so
vietai okupuos Latviją kai 
prasidėjo vokiečių repatri
acija. Daug latvių norėjo iš
vykti, bet negavo užsienio 
pasų. Pagal latvių nuomonę, 
dėl Vilniaus klausimo, Lie
tuvos santykiai su Lenkija 
buvo užnuodyti ir kitos Bal
tijos valstybės nenorėjo nei 
su viena nei su kita susiriš
ti, kad neįsigyti priešo iš 
vienos ar iš kitos pusės.

Latviai tikėjosi pagalbos 
iš Švedijos, nes turėjo labai 
gerus santykius ir gražius 
atsiminimus iš švedų valdy
mo laikų, Švedijos karalius 
Gustavas Adolfas lankėsi 
Rygoje, bet jie nežinojo kad 
tuo laiku Švedija buvo po
litiniu ir militariniu atžvil
giu ”nonety”.

Derybų metu su Sovietų 
Sąjunga Prancūzija, pas
kiau ir Anglija buvo pasi
ruošusios paaukoti Baltijos 
valstybes, bet sovietai išsi
derėjo iš vokiečių geresnes 
sąlygas. Jungtinė baltų ka
riuomenė galėjo kiek prie
šintis rusams ar vokie
čiams, bet ne abiem iš kar
to, be to, tą kariuomenė 
bendram žygiui nebuvo pa
ruošta. Sovietai steigdami 
Baltijos valstybėse karines 
bazes nustatė kiekvienai 
valstybei tokį karių skaičių, 
kad jis būtų didesnis negu 
kiekvienos tų valstybių ka
rių skaičius. Derybose dėl 
bazių Maskvoje sovietai 
”užsiprašė” kiekvienai vals
tybei 10 tūkstančių daugiau 
karių, kad būtų iš ko ”nu- 
sileisti ir kiek pradžiuginti 
nusiminusius baltiečių de
legatus. Galutinai ”nusilei- 
do” paskirdami Estijai 
25,00 karių, Latvijai 30,000, 
Lietuvai 20,000. Estijos už
sienių reik. min. Selteris 
bandė dar kiek išsiderėti: 
”Ponas Staline, pūs esate 
didelis žmogus ir galite su
prasti, kad 25 tūkst. tokiam 
kraštui kai]) Estija yra per 
daug”. Stalinas: ”Koks aš 
didelis žmogus? Visi manę 
keikia. Garbės žodis, ma
žiau negaliu.”

Sovietams okupavus Bal
tijos kraštus, Ulmanis pa
sakė per radiją savo pasku
tinę kalbą birželio 17 d. 
baigdamas ją žodžiais ”Aš 
.pasiliksiu savo vietoje iki 
galo, bet prašau ir jus pasi
likti savo vietose”. Bet jis 
buvo priverstas pasilikti 
prezidento vietoje, tik turė
jo atiduoti premjero postą 
prof. Kirschensteinui, kurį 
parinko emisaras Višinskis. 
Ministrų pakeitimai vyko 
su prezidento parašu, tik 
nežinia ar tą parašą davė 
Ulmanis ar kas kitas. Liau
dies seimui išleidus naujus 
įstatymus prez. Ulmanis 
buvo atleistas iš pareigų. 
Naujas prezidentas Kir- 
schensteinas neilgai tebu
vo, nes ”įstojus” Latvijai 
į Sovietų Sąjungą” prezi
dento postas buvo panaikin
tas.

Ulmaniui buvo ”leista”- 
išvažiuoti Šveicarijon. Bet 
tai buvo tik sadistinis kan
kinimas. Po kiek laiko jam 
pranešta, kad: ”Liaudžiai 
reikalaujant jo kelionė pa
keista — vieton Šveicarijos 
į Sovietų Rusiją”.

Jis buvo nugabentas ir 
i n t e rnuotas Stavropolyje 
(Kaukaze), galėjo rašyti 
laiškus artimiesiems, bet 
negalėjo gauti jam rašytų. 
Kas atsitiko Ulmaniui, pra
sidėjus vokiečių-sovietų ka
rui — yra apgaubta miste
rija, tik žinoma, kad jis mi
rė 1942 metais. Kita versi
ja. Vienas sovietų istorikas 
pasakojo savo draugui, lat
vių kilmės amerikiečiui, kad 

vokiečiams artinantis prie 
Kaukazo, Ulmanis buvo 
evakuotas per Kaspijos jū
rą į Krasnovodską ir laike 
tos kelionės jis miręs. Pa
našus likimas ištiko ir Esti
jos prezidentą Paets, tik 
nežinoma kur jis buvo eva
kuotas ir kur mirė.

Nors tie prezidentai pasi
liko su savo tautomis ir mi
rė kankinių mirtimi, bet jų 
pasiaukojimas buvo bepras
mis ir jokios naudos toms 
tautoms neatnešė.

P. Lelis

Lietuvių grožio salionas 
SILVER SHEAR — Hair 
Fashion, 687 East 185 St.. 
Cleveland, Ohio 44119. tel.: 
486-1240.

FIELI) SERVICE ENGINEER
Newly locateci manufacturer in Ann 
Arbor is looking for field engineers. 
Minimum of 3 to 5 years experience 
desireable. ExU-nsive traveling. Salary 
negotiable.

Contact:
PHOTON SOURCES INC.

4651 PRATT RD.
ANN ARBOR, MICH. 48150 

313-973-0285
(18 27)

W A N T E D
TOOL AND DIE MAKERS 

DIE REPAIR 
TOOLROOM MACHINIST 
Permanent, full time, benefits.

Apply in person 
UNIVERSAL METAL 

PRODUCTS 
29980 LAKELAND BLVD. 
WICKLIFFE, OHIO 44092

An Equal Opportunity Employer 
(18-24)

APPLICATION ENGINEER
Newly located manufacturer in Ann 
Arbor is looking for application en
gineers eleetro/mechanically oriented. 
Good hardware costing backgrourd. 
Systems architecture, doeumentation 
& defining of equipment. Minimum 
3-5 years experience desireable salary 
negotiable.

CONTACT:

PHOTON SOURCES INC.
4651 PRATT RD.

ANN ARBOR. MICH. 48150 
313-973-0285

(18-27)

Journeymen
OR 

lst Class Skilled
TOOLMAKERS

AND
FIXTURE BUILDERS

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

Progressive small manufacturer needs 
experienced toolmaker capable of fab- 
ricating milling and drilling fixtures 
for secondary operations. Excellent 
opportunity for right man. Wages 
and overtime open. Excellent fringe 

benefits.
AUTOMATIC TOOLING CORP.

521 ST. JEAN 
DETROIT. MICH. 48214 

(313) 822-9250 
____________________________ (21-25)

Journeymen 
OR 

lst Class Skilled 
SURFACE GRINDERS 

ID-OD GRINDERS 
Mušt be able to sėt up work from 

blue prints & close tolerance.
If you are esperienced and looking 
for stable employment with exce)lent 
wages and fringe, |>lanty of overtime 

313-822-9250
AUTOMATIC TOOLING CORP.

521 ST. JEAN 
DETROIT. MICH. 48214 

(21-25)
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Clevelundos sveikino Susivienijimo seimus
VYT. SIRVYDAS

Nors idėją iškėlė Ameri
koje porą metų pagyvenęs 
jaunas Jonas Šliūpas su 
bendraminčiais New Yorke, 
pirmasis organizacijos kū
nas gimė tų laikų Ameri
kos lietuvių sostinėje, Penn
sylvanijos Shenandoahryje, 
1886 m. ir pirmieji dešimts 
seimų būdavo šaukiami 
Pennsylvanijos lietuvių ko
lonijose. Tik dešimtas jubi
liejinis įvyko idėjos gimti
nėje, New Yorke, Brookly- 
no dalyje. Po to, buvo seimų 
Elizabeth, N. J., Bostone, 
Waterbury ir New Britain, 
Conn. Tolimai Chicagai te
ko tik 21-as 1906 m., o Cle- 
velandui 22-as, 1907 m.

Pirmasis seimas Cleve- 
lande organizacijos istori
joje žymėtinas griežtu pa- 
ryškėjimu ” pozicijos” ir 
”opozicijos”, kas gal buvo 
normalu Susivienijimui, ku
rį pradėta vadinti "Ameri- 
kos lietuvių respublika”. 
Poziciją sudarė nuo senų 
laikų "tautiečiais*’ vadina
mi tautininkai, opoziciją — 
Juozo O. Sirvydo (Šliūpo po
veikiu) 1905 m. suorgani
zuota Amerikos lietuvių so
cialistų sąjunga. Įdomu, 
kad pozicija ir opozicija 
1931 metais sutarė koalici
ją išrauti iš Susivienijimo 
nuo socialistų atskilusius 
diktatoriškus komunistus.

Susivienijimas 1907 m. 
ižde turėjo $30,880.84, o po 
visą Ameriką 152 kuopas ir 
6,972 narių. Daugiausia gy
veno Pennsylvanijoj, 2,441; 
ją sekė Massachusetts su 
1,054 ir Connecticut su 941. 
Ohio valstijoj būta 89 na
riai. Clevelande veikė 14-ta 
kuopa, išrinkusi į seimą de
legatais Mykolą Sacevičių, 
patekusį į Spaudos komisi
ją, ir Antaną Sideravičių. 
Apie juos stinga biografinių 
žinių.

Miesto gatvėmis buvo su
ruošta eisena, kuriai mar
šus grojo iš Wilmerding. 
Pa. atkviestas Lietuvos Sū
nų draugijos benas. Susi
vienijimo istorikas, Tanias 
Astramskas, tačiau, liūdnai 
pastebi; "vietinių maža das 
dalyvavo.” Vienintelis pa
sveikinimas, rodos, tebuvo 
iš vietinės socialistų kuo
pos — vainikas — ir seimo 
pirmininkas, P. Birštonas, 
sakoma, nesusivokęs, kurio 
vardo organizacija sveikina. 
Vieninteliu žymiu kalbėtoju 
buvo tik ką iš Lietuvos at
vykęs Lietuvos socialdemo
kratų atstovas, Pijus Gri
gaitis. Po jo kalbėjęs dele
gatas Teofilius Bartkus iš 
Waterburio, Conn., kuris, 
pasak Astramsko; kažkodėl 
"nupeikė vietinius lietu
vius”. Vėliau, Bronius K. 
Balutis (kuris tada dar var
tojo pavardę Balevičius), 
Valparaiso lietuvių mokslei
vių draugijos atstovas ir 
sykiu su Fortunatu J. Bago- 
čiu, seimo sekretorius, sei

mą Clevelande statė pavyz
džiu, kaip Susivienijimo 
seimų nereikėtų rengti. Jis 
nurodė, kad programose 
privalu kelti bei kalbėti 
vien Susivienijimo reikalus, 
ne pašalinius.

Delegatų atvyko 67: iš 
Pennsylvanijos 32, lllinois 
15, Connecticut 7, Massa
chusetts 5, po 2 iš Ohio, Mi- 
chigan ir New York, ir po 
vieną iš New Jersey ir In
diana. Laišku iš Argentinos 
seimą sveikino Andrius Viš- 
talius, kuriam Susivieniji
mas per eilę metų, tartum, 
mokėjo pašalpos pensiją 
kaip paliegusiam lietuviš
kos veiklos veteranui. Ta
rnas Astramskas . seimui 
įteikė savo parašytos Susi
vienijimo istorijos rankraš
ti, už kurį gavo $75, ir ku
ris, praplėstas ir V. K. Rač
kausko paredaguotas, tebu
vo išspausdintas 1916 m.

Seimas pasvarstė, kas 
yra tikrosios lietuviškos vė
liavos spalvos, pakilojo "ko
lonijos” (prieglaudos namo 
ir archyvo) steigimą ir nu
tarė atgaivinti Susivieniji
mo organą Tėvynę, kurios 
pirmas numeris pasirodė 
Bostone 1908 m. sausio 28 
d. šalia to, svarstė vadovė
lių leidimą lietuviškoms 
mokyklėlėm Amerikoje ir

nusprendė ateityje Susivie
nijimo Centro valdybas 
rinkti ne seimuose bet na
rių referendumu.

Nuo senų laikų susivieni
jimas turėjo "nepajudina
mo skarbo” Tautiškų Cen
tų fondą, kurio idėja atitiko 
mūsų laikų milijoniniam 
Lietuvių fondui. Fondą su
darydavo narių privalomi 
mokesčiai ir seimams su pa
sveikinimais prisiunčiamos 
aukos. Tokių centų ir aukų 
pirmasis Susivienijimo sei
mas Clevelande turėjo 
$923.69 ir šitaip paskirstė: 
nukentėjusiems už lietuvy
bę Lietuvoje $100; dr. Ba
sanavičiaus Tautos Na
mams Vilniuje $100; revo
liucijos reikalams (Lietu
vos sd partijai) $323.69; 
moksleiviams $200 ($100
Valparaiso moksleivių drau
gijai ir $100 Šliūpo globo
jamai Aušrai) ; Dailės drau
gijai Vilniuje (per A. Žmui
dzinavičių) $100: Višta- 
liaus reikalams $100.

Po 1907 metų seimo Cle- 
velando lietuviams teko pri
imti tris kitus: 50 metų ju
biliejinį 39-tą, 47-tą ir 54- 
tą, o dabar ruošiasi sutikti 
60-tą — pirmutinį Susivie
nijimo trimetinį seimą.

Ypatingai įspūdingas bu
vo 39-tas — 50 metų jubi

liejinis — 1936 metais. Iš 
Lietuvos garbės svečiu at
vyko Palangos burmistras 
dr. Jonas Šliūpas, Susivie
nijimo įkūrėjas, šalia jo, 
dalyvavo 11-ka Susivieniji
mo veteranų, priklausančių 
organizacijai nuo seniausių 
laikų. Susivienijimo vadu 
tuomet buvo adv. Fortūna
tas J. Bagočius, pasidaręs 
vienu energingiausių Susi
vienijimo idealų gynėju. 
Centro sekretoriaus parei
gas ėjo buvęs nepriklauso
mos Lietuvos diplomatas, 
dr. Matas J. Vinikas, vie
nas sumaniausių bei ener
gingiausių, kurios organi
zacija bile kada turėjo. Į 
seimą atvyko 206 delegatų 
iš 102 kuopų.

Tautiškų centų fondas, 
kuris seniems Amerikos 
lietuviams atstojo dabarti
nį milijoninį Lietuvių fon
dą, šiame seime pasiekė 
$3,365.79 ir buvo šitaip pa
skirstytas :

SLA Moksleivių
fondui ............. $600.00

Clevelando Kultūros
Darželiui ..........$500.00

SLA lėšų fondui
(Tėvynei) ....... $500.00

Šliūpo Etninei
draugijai.........$400.00

Vilniui Vaduoti
sąjungai ....-....$400.00

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ 
NUOŠIMTĮ

UŽ SANTAUPŲ
C-

PAŽYMĖJIMUS
įnešus $1.000
12 mėnesių

įnešus $1,000
48 mėnesiams

63/ OI įnešus $1,000 
/ 1 /O 30 mėnesių

įnešus $1,000
72 mėnesiams

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

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Už įnašus mokame

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

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

MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS 
PASKOLAS NAMU PIRKIMUI.

/uperior Avino/
■and loan association

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East 185th Street

481-8552
6712 Superior Avė. 13515 Euclid Avė. 14406 Cędar Avė.

431-2497 681-8100 381-4280
32800 Center Ridge Road

779-5915

Politiniams
kaliniams ....... $400.00

SLA Jaunuolių 
švietimui.........$315.70

Dr. Šliūpui 
dovana.............$100.00

Lietuvių kambariui 
Pittsburgo 
Universitete ....$100,00

J. O. Sirvydo 
biografijai....... $ 25.00

Šleževičienės Pieno 
Lašo draugijai 
Kaune ............. $ 25.00

Jubiliejinis seimas atžy
mėtas išleidimu Albumo — 
n e į k ainuojamo Amerikos 
lietuvių istorinio fotografi
jų šaltinio — kur fotogra
fijos daugelio Susivieniji
mo seimų, veikėjų, kuopų 
valdybų kolonijose ir šiaip 
veikėjų.

Clevelande 1952 m. įvy
kusio 47-to seimo metu or
ganizacijai vadovavo pir
masis čia gimęs preziden
tas adv. Kazys Kalinauskas, 
o viceprezidentu buvo da
bartinis prezidentas Povilas 
P. Dargis. Seimas paskyrė 
$1000 ALTui. Pirm seimo 
Centro valdyba, 95-iems or
ganizatoriams t a 1 kinant, 
įvykdė SLA Lietuvybės va
jų, prikalbinusį 627 naujus 
narius.

Susivienijimo prezidentu 
54-to seimo metu Clevelan
de buvo Povilas P. Dargis, 
sekretorė Bertha Pivaronie- 
nė. Pirm seimo ir po vyko 
Lie tuvybei išlaikyti vajus, 
davęs, 85 organizatorių tal
ka, 508 naujus narius.

Teko dalyvauti 90 metų 
sukaktuviniame seime Chi- 
cagoje, kuriame sykiu at
žymėta ir Amerikos Bicen- 
tennial. Gaila, teko, prisi
minti Astramsko žodžius 
apie 1907 metų seimą Cle
velande: "vietiniai maža 
kas dalyvavo”. Clevelandie- 
čiai, be didelio pasipūstelė- 
jimo, man rodos, lengvai 
pralenks save daug besigar- 
sinančius chicagiečius, pa
rodydami didesnį dalyvavi
mą 60-tame seime. Pagal 
1975 metų statistiką, Susi
vienijimo narių daugiausia 
dabar New Yorko valstijoj, 
viso 2,140; lllinois seka su 
1,293, Pennsylvania su 
1,130, Massachusetts su 
972. Ohio tais metais turė
jo 12 kuopų su 425 narių.

Be abejojimo, seimas 
svarstys, kur šaukti sekan
tį, kuris bus antruoju tri
metiniu. Įdomu, ar kas pa
norėtų jį sušaukti kur pir
masis Susivienijimo kūnas 
gimė — Shenandoahryje? 
Susisiekimo prie monėms 
brangstant gal naudinga 
būtų, šiaip ar taip, prisilai
kyti arčiau Pennsylvanijos?

OPPORTUNITY FOR 
DIE CASTER SUPERVISOR 

(ALUMINUM)
FOR SMALL SHOP.

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

EAGLE-MOTIVE 
INDUSTRIES, INC. 

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

817-338-0401
(17-26)
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Vida Rociūnaitė ir Arui 
mergėm ir pabroliais,

NAUJA LIETUVIŠKA 
ŠEIMA

Š. m. gegužės mėn. 26 d., 
2 vai. p. p. Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos šven
tovėje susituokė Vida Ro- 
ciūnaitė ir Arūnas Duliū- 
nas. Abu jaunieji yra baigę 
aukštuosius mokslus ir yra 
aktyvūs mūsų visuomenės 
nariai. Vida dalyvauja atei
tininkuose, o Arūnas skau
tas, iš Toronto.

Sutuoktuves palaimino 
DMNP parapijos klebonas 
kun. G. Kijauskas, S. J., 
asistuojant kun. A. Goldi- 
kovskiui. šv. Mišių metu 
giedojo Nerijos ansamblis. 
Vaišėse, kurios vyko Brook- 
ridge Party Center, dalyva
vo apie 450 svečių iš Įvai
rių JAV ir Kanados.

Taip pat matėsi ir labai 
daug gražaus jaunimo, ku
ris lietuviškom dainom su
kėlė labai jaukią nuotaiką.

Gauta daug sveikinimų. 
Vestuvių puotą vainikavo 
mūsų lietuviškos tradicijos 
su Sadutės šokiu. Sveikina
me jaunųjų tėvelius Vacį ir 
Oną Rociūnus ir Mamertą ir 
Janiną Duliūnus, o naujai 
lietuviškai šeimai linkim 
daug laimės.

• Ingrida Bublienė, Dir
vos bendradarbė, praėjusį 
penktadieni, birželio 1 d. 
Clevelando Meno muziejuje 
dalyvavo spaudai specialiai 
suruoštame priėmime atida
rant prancūzų dail. Char-

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

LATVIAN ROOFING j
[Į Cleveland telef. (216) 521-2182 j

S DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI. į 
n Dengiame stogus apartamentams, Įmonėms, krautuvėms, j 
Q Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius. . 

g MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio ]

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO {STAIGA

936 East I85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

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

Duliūnas po sutuoktuvių su pa- 
V. Bacevičiaus nuotr.

din darbų parodą. Parodą 
spaudos atstovams pristatė 
muziejaus dir. Sherman 
Lee. Visuomenei paroda bus 
atidaryta šį trečiadienį, bir
želio 6 d. Paroda surengta 
dailininko 200’ metų mirties 
sukaktuvėm paminėti, šį 
paroda Amerikoje vyks tik 
Clevelande ir Bostone.

• Lietuvos okupacijos — 
tragiškųjų birželio įvykių 
paminėjimas C 1 e v elande 
įvyks sekmadienį, š. m. bir
želio mėn. 17 d. 12 vai. šv. 
Jurgio lietuvių parapijos sa
lėje. Kalbą pasakys mūsų 
žymus paskaitininkas Vi
lius Bražėnas iš Ft. Myers, 
Fla. Minėjimą rengia ALT 
skyrius.

ALT Clevelando skyriaus 
metinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, š. m. birželio 
mėn. 24 d. Visos skyriuje 
dalyvaujančios organizaci
jos prašomos užsiregistruo
ti ir savo atstovus pranešti 
valdybos iždininkui Kazi- 
mieriui Karaliui (tel. 229- 
2419) iki birželio 20 d.

SAVININKAS 
PARDUODA

Cleveland Hts. puikiai iš
laikytą tuščią namą, 2V$ 
aut. garažas, arti mokyklos 
ir prekybos centro, kampi
nis sklypas 80x225. Tinka 
profesionalui ar bizniui. 
”Zoned multiple dwelling”. 
Skambinti 381-5713 ar 731- 
1454. (20-23)

AR ČIA LIETUVA?...
Viena iš gražiausių metuose 

dienų, kada visi ir vėl sueina į 
artimesni ryši su ‘išėjusiais’ , 
tai šio krašto gražus paprotys - 
Kapų Puošimo Diena - gegu
žės mėnesio pabaigoje.

Tą dieną, kas tik gali, atei
na į kapus pas juos - atšvęsti jų 
atsilsio šventadienį. Ateina 
prie vietos, kur padėjo pamink 
linę lentą savo artimiausiam. 
Puokštė gėlių-vainikas - pra
skaidrina nuotaiką. Kalbi 
maldos žodžius, o su jais kry
žiuojasi ir praeities mintys, ta
rytum kalbiesi: mylėjai gyve
nimą, žmones, dirbai, aukojai
si. Per greit - dar daug galėjai 
gero padaryti ...

Ir taip berymant pro šalį ei
na vienas paskui kitą atėję: 
savieji, artimieji, pažistami. 
Jie sustoja įvairiose vietose. Su. 
simąsto ...

Pakyli ir tu ... Eini prie ar
timiausios lietuviškos vėliavė
lės. Skaitai pavardę. Žinau, 
išėjo taip staiga - nė neatsisvei
kino. O taip mylėjo Lietuvą, 
taip jos ilgėjosi ... Ten toliau 
stovi pažįstami veidai. Priei
nu. Moteris, tarytum sustin
gusiomis akimis, žiūri į įrašytą 
vardą. ‘Tiek daug kartu išgy
venta, taip rūpinosi manimi’ - 
garsiai reiškia mintis lyg norė
dama, kad jis tikrai girdėtų...

‘Tiek daug kartu išgyventa, 
taip rūpinosi manimi’ - garsiai 
reiškia mintis, lyg norėdama, 
kad jis tikrai girdėtų ...

Netoliese išgirstu raudant. 
Einu prie suklupusios. Nemė
ginu raminti, o vėliavėlė pa
sako - savi: vyras ir sūnus. Ir 
taip einu nuo vienos vėliavė
lės prie kitos. Ilgėliau sustoju 
prie vos įmatomo užrašo, pa
dengto sausa, nuplauta žole. 
Vėliavėlė byloja, kad ir čia vie
nas iš MŪSŲ. Tik niekas iš sa
vųjų nepradžiugins atsilanky
mu. O gal jų ir nėra. Juk taip 
esame išblaškyti, kad gal ir 
niekad nesusitiko. Skaudu ...

Netoliese sėdi kiek tolėliau 
vienas nuo kito jis ir ji. Ir pri
simena Gliaudos ‘Narsa gy
venti’. Gal ir čia, tarp dviejų 
kėdžių, vėlių suolelis ant kurio 
sėdi tas, į kurį buvo sudėtos 
visos viltys. Ir kalbasi apie 
kartu išgyventas džiaugsmo 
dienas.

O būreliai žmonių ir pavie
niui vis eina nešdami gėles. 
Prie Mauzoliejaus grupuojasi 
dalis žmonių. Moterys tauti
niais rūbais, uniformuoti orga. 
nizacijų atstovai ir civiliai. 
Nešdami vainiką eina pagerb
ti Mauzoliejuje palaidotą pre
zidentą ir jo žmoną.

Pamatai ir vaiką bėgantį su 
blizgančiu vėjo malūnėliu. 
Pasilenkia ir įsmeigia žemėn. 
Tai dovana mažytei sesutei. 
Dieve, kiek daug meilės, ilge
sio, skausmo ...

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINES IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS I AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletype 
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinią apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
251 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036
CLEVELAND, OHIO 44114

E. Gausienė, šiais metais tal
kinusi vėliavėlių paruošime 
papuošiant lietuvių kapus..

PADĖKA
Clevelando skautija dėko

ja E. Gausienei už talką pa
ruošiant tautines vėliavėles 
Vainikų Dienai.

Taip pat dėkoja Laidotu
vių namų direktoriams Ja- 
kubs-Jakubauskienei ir jos 
sūnui už kasmetinį paruoši
mą mirusių lietuvių sąrašų.

O akį veria tiek daug lietu
viškų vėliavėlių. Kas jų tiek 
prismaigstė? Tai Clevelando 
Skautijos darbas.

Bene viena vieta Amerikoje 
ir yra, kur - tarp įvairių tau
tybių - kiekvieno lietuvio ka
pas puošiamas trispalve. Cle
velande, Visų Sielų kapuose 
(reikia žinoti, kad šiuose ka
puose negalima statyti pamin 
klų. O, kad tai būtų!).

Vėliavėlė, tai ženklas ‘su
stok’ ir nekartą visai netikėtai 
surandi ‘pažįstamą’. Jos tei
kia tiek daug jaukumo. Savo
tiškai malonus, tarytum rami
nantis jausmas - ‘Tu nevienas, 
mūsų - daug’. Įspūdis, lyg bū
tum ten, - ‘toli už marių, už 
mėlynųjų’... O mažas vaikas, 
kuris dar nesuvokia ‘išėjusių’, 
klausia - ‘Mamyte, ar čia Lie
tuva?’

Daugelis kitataučių paklau 
šia, kokios valstybės vėliavė
lės. Po atsakymo seka trum
pas pokalbis. Taip pat malo
nu, kad jau senai atvažiavę į 
šį kraštą mūsiškiai ateina pa
dėkoti, ir ne vienas paprašo vė- 
liavėlės parsinešti namo.

Ir jau eilė metų, kai Cleve
lando skautininkės tęsia šį dar- 
bą. Tai jų auka, jų rūpestis 
paruošti vėliavėles. Joms į 
talką ateina skautiškas jauni
mas, kuris ir išdėlioja jas ka
puose.

Ar jie supranta kokį didelį

darbą savo talka atlieka?! Ma
nau, kai subręs - jų atsakymas 
bus tikras. (s)

CLEVELANDO 
L PARENGIMAI _

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

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

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

• BIRŽELIO 17 D. Tragiškų 
birželio įvykių minėjimas. 
Rengia ALT Clevelando sky
rius.

• 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.

• LIEPOS 22 D. 1 vai. p. p. 
ALT S-gos Clevelando skyrius 
rengia gegužinę dr. Algirdo 
Nasvyčio sodyboje, 10823 Mag- 
nolia Dr., Clevelande.

• RUGPJŪČIO 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 Clevdan- 
do Lietuvių Golfo Klubas.

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

Reikalinga lietuvė kom- 
panjonė seno amžiaus mote
riai, 8 valandoms ar kartu 
gyventi. Turi mokėti važi
nėti automobiliu. Highland 
Heights apylinkėje. Skam
binti 442-4376 ar 731-5204.

(23-24)

HELP WANTED

Woman for general slean- 
ing 1 day a week Mayfield 
Heights erea. References. 
Call evening: 449-4435.
■■i ... ...... - - >

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 St., Cle-
velande, yra didelis pasirin
kimas vietinių ir imnortuo- 
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.

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis j Č1PKUS 
REALTY, 31715 Vine St., 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
913-0910.
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

• Kun. Balys Ivanauskas, 
šv. Jurgio parapijos klebo
nas, yra labai dėkingas pa
rapijos Tarybai su pirm. Pr. 
Razgaičiu, s u r u o šusiems 
jam tokį gražų pagerbimą 
jo 40 metų kunigystės su
kakties proga.

Dėkoja kun. G. Kijaus- 
kui, S. J., Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos para
pijos klebonui, dalyvavu
siam šventėje, pasakiusiam 
prasmingą pamokslą bažny
čioje ir sveikinimo žodi sa
lėje, programos išpildyto
jams: Norai Braziulienei ir 
Genovaitei Karsokienei, pa
rapijos choro vadovui Rytui 
Babickui ir choristams, vy
riausiai šeimininkei Leoni
dai Nagevičienei su visom 
padėjėjom, poniai Jucaitie- 
nei už iškepimą torto mišio
lo formoje ir visoms parapi
jos ponioms sunešusioms 
daug pyragų, Jadvygai Bud
rienei už skoningą salės pa
puošimą. Klebonas taip pat 
dėkoja visiems sveikinto
jams savo ar organizacijų 
vardu ir visiems lietuviams 
taip gausiai dalyvavusiems 
šv. Mišiose.

• žuvusiu karių prisimi
nimo šventė šv. Jurgio pa
rapijoj, kaip ir kiekvienais 
metais, buvo švenčiama iš
kilmingai, vadovaujant šv. 
Jurgio parapijos karo vete
ranams: C.W.V. Post G13.

šventė buvo pradėta vė
liavų pakėlimu, saliutuojant 
parapijos karo veteranų 
postui bei giedami Ameri
kos ir Lietuvos himnai. Su 
vėliavomis dalyvavo Lietu
vių Veteranų S-gos "Ramo
vė”, Clevelando skyrius, 
šaulių: Žalgirio ir Kar. Juo
zapavičiaus kuopos.

Bažnyčioje, prie žuvu- 
siems už laisvę paminklinės 
lentos, buvo prisiminti mal
dose žuvusieji ar mirę ka
riai, skaitant jų vardus ir 
uždegant žvakutę, šv. Mi
šias aukojo kleb. kun. Iva
nauskas. Giedojo Ramovėnų 
choras, vadovaujant Juliui 
Kazėnui; vargonais palydė-

J VAKARAS
B IV PASAULIO JAUNIMO KONGRESUI 5 
Į PAREMTI fi
i birželio 16 d. 7:30 vai. vak. n
g DMNP PARAPIJOS AUDITORIJOJE.
(Programoje: n
Į žurn. Thomas Brazaitis iš Washingtono; B
f pianistas Vytautas Puškorius. g

Į Clevelando visuomene kviečiama gausiai u 
Į dalyvauti. g
I IV PLJ KONGRESO FINANSŲ U
B KOMITETAS S

Vysk. M. Valančiaus lit. kursų klausytojai su mokytoja dr. D. Tamulionyte. Pirmoje eilėje 
sėdi: Elena Balutytė, dr. Danguolė Tamulionytė, Linda Matienė. Stovi: Bill Rice, adv. Povilas 
Chalko, Birutė Dauperienė, Izabelė Borris, Salomėja Wolf, Angus Bond, Barbora Taraškienė, 
Judita Natkevičienė. V. Bacevičiaus nuotr.

LITUANISTINIAI 
KURSAI BAIGĖ 

MOKSLO METUS
Kai nuskambėjo paskuti

nė lietuviška daina, kursų 
vedėja palinkėjo visiems 
kursantams ir svečiams 
smagios vasaros ir .1978-79 
mokslo metai nužengė isto
rijon.

Metų pabaiga prasidėjo š. 
m. gegužės 29 d. 6 vai. vak. 
jaukia vakarienę gražiai, 
lietuviškais ornamentais iš
puoštoje Gintaro valgyklo
je, Lietuvių Namuose, šalia 
kursų vedėjos didžiai pasi- 
šventusios švietimo darbui 
dr. Danguolės Tamuliony- 
tės prie stalų sėdėjo ir kur
sų lankytojai: Vysk. M. Va
lančiaus Suaugusiųjų Litu
anistinių kursų studentai: 
Linda Shaver Matienė, An
gus Bond, Povilas Chalko, 
Birutė Dauperienė, Elena 
Balutytė, Salomėja Wolf, 
Barbora Taraškienė, Izabelė 
Borris, Judita Natkevičienė 
ir Bill Rice. Svečių tarpe 

jo Genovaitė Karsokienė. 
Ramovėnų choras labai 
daug prisidėjo prie šventės 
iškilmingumo.

Po pamaldų buvo pusry
čiai parapijos salėje, ku
riuos paruošė senųjų atei
vių, šv. Jurgio parapijos ka
ro veteranų, šeimos.

ši šventė šv. Jurgio para
pijoj yra švenčiama nuo pir
mojo pasaulinio karo pabai
gos. (ak) 

buvo vietos apylinkės (LB) 
pirm. J. Malskis ir p. Mals- 
kienė, apylinkės švietimo 
vadovas ir ponia Gražuliai, 
Ramovės pirm. Vyt. Stuo- 
gis ir Algirdas ir Dalia Ka- 
sulaičiai.

Pirmutiniu kalbėjęs pirm. 
Malskis gražiai išryškino 
dr. Danguolės Tamuliony- 
tės pasišventimą dirbant su 
tais, kurie mokosi lietuvių 
kalbos ir kursantų ypačiai 
prasmingą užsimojimą lie
tuvių kalbos mokintis. Kal
bos, kuri visus lietuvius 
jungia tarpusavyje ir prie 
lietuvių tautos kamieno.

Švietimo vadovas Gražu
lis nuoširdžiai pasveikino 
kursantus, linkėjo ištver
mės ir LB vardu padovano
jo kursams eilę lietuviškų 
knygų, kurios gražiai, lyg 
parodėlėje buvo išstatytos 
kitame Lietuvių Namų 
kambaryje, kuriame vėliau 
buvo tęsiama užbaigtuvių 
programa.

Pirm. Stluogis pasveiki
nęs kursų vedėją ir kursan
tus, įteikė pastariesiems at
minimui po knygą. A. Kasu- 
laitis taipogi sveikinęs tiek 
vedėją, tiek studentus, 
džiaugėsi tokia prasminga 
veikla, pabrėždamas, jog 
lietuvių kalbos mokėjimas 
ir yra pati svarbiausia lie
tuviškumo žymė. Savo ruož
tu jis įteikė jiems savo kny
gos autografuotą kopiją.

ALT S-gos CLEVELANDO SKYRIUS
Š.M. BIRŽELIO 9 IR 10 DIENOMIS

DMNP PARAPIJOS SALĖJE

ruošia

MARIJOS 
TŪBELYTĖS-KUHLMANN 

MENO KŪRINIŲ PARODĄ.

Parodos atidaryme apie dailininkę 
kalbės prof. A. Augustinavičienė.

VISI MALONIAI KVIEČIAMI

Persikėlus kitan kamba
rin, vakarienės dalyviai (čia 
buvo ir kursantų vyrų bei 
žmonų) žavėjosi gražia lie
tuviško gintaro išdirbinių 
parodėle, kurią parengė p. 
Gražulienė, vaišinosi iškiliu 
tortu, smaguriavosi lietu
viška daina. Ir kaip buvo 
miela stebėti net trečios 
kartos lietuvius, o net kelis 
ir visai nelietuvius, bet įsi
jungusius į mūsų didžiulę 
šeimą, dainuojant lietuviš
ką dainą .. .

Telieka tik dar kartą pa
sidžiaugti giliai prasmingu 
dr. Tamulionytės darbu, jos 
mokinių užsimojimu, na ir 
šiuo jaukių lietuvišku už
baigtuvių vakaru. (ae)

• SLA seimo banketas 
įvyks š. m. birželio 30 d. 
7:30 v. v. Hollendan House 
viešbutyje Clevelande. Ban
kete dalyvaus ir kalbą pa
sakys Ohio vicegubernato- 
rius George V. Voinovich. 
Bilietai į banketą Šio.00 as
meniui. Bilietus užsisakyti 
iš anksto pas O. Jokūbaitie- 
nę, 3000 Hadden Road, 
Euclid, Ohio 44117. Telef. 
(216) 481-7161.

Praeitame Dirvos nr. bu
vo paskelbtas klaidingas ad
resas. Atsiprašome.

Išnuomojamas kambarys 
su baldais vyrui. Skambin
ti: 486-1336.

KAS IŠRINKTI?

Praeitame Dirvos nr. bu
vo paskelbti LB Ohio apy
gardos balsavimo rezultatai 
ir pažymėta, kad septyni 
pirmieji buvo išrinkti į ta
rybą.

Ohio apyg. rinkiminės ko
misijos pirm. Antanas Ruk
šėnas prašo patikslinti, kol 
rinkimų vyr. komisija nesu
skaičiavo viso krašto balsų 
nežinoma kas išrinkti. Ohio 
apygardoje balsuojama už 
septynius kandidatus, bet 
pagal rinkimų taisykles iš
rinktųjų skaičius gali būti 
didesnis ar mažesnis, tai 
priklausys nuo to kiek balsų 
buvo paduota kitose apy
gardose. Išrinktais bus lai
komi iš eilės daugiausiai 
gavę balsų.

KANKLIŲ MUZIKOS 
REČITALIS

Onos Mikulskienės kank
lių muzikos studijos moki
nių metinis rečitalis įvyks 
š. m. birželio 10 d., sekma
dienį 5 vai. po pietų Lietu
vių Namų didžiojoje salėje. 
Po programos mokinių ma
mytės ruošia skanių pyra
gaičių vaišes su kavute.

Kviečiami visi tėvynę 
mylį ir mūsų tautinę muzi
ką vertiną lietuviai. Ateiki
te. Pasigrožėkite mūsų tau
tine muzika ir jaunaisiais 
talentais tą muziką karštai 
pamilusiai. Už įėjimą mo
kėti nereikia. Laukiame.

• The Cleveland Electric 
Illuminating Co. praneša, 
kad .leidus Public Utilities 
komisijai artimoje ateity 
pakels elektros kainą apie 
11 centų. Rezidenciniame 
rajone gyvenantiems klien
tams ir sunaudojantiems 
500 kwh per mėnesį, pakė
limas bus apie 9 centus.

Dabartinė kaina, kuri ga
lioja nuo 1976 m. spalio ne
padengia padidėjusias išlai
das ir infliacijai vis augant, 
The Illuminating Co. vado
vybė apgailestauja, kad tu
ri pakelti elektros kainą.

• Po viena vėliava, May 
Co. rengiamas tautybių fes
tivalis miesto centro krau
tuvėje 7 aukšte prasidės 
birželio 11d. ir tęsis iki bir
želio 15 d. nuo 11 vai. ryto 
iki 4 vai. p. p. Dalyvauja 21 
tautybės.

• šį sekmadienį, birželio 
10 d. abejose lietuviškose 
parapijose bus renkamos 
aukos IV-jam Pasaulio Liet. 
Jaunimo Kongresui parem
ti. Tad remkime jaunimo 
kilnų tikslą.

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

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nat>onw<de >s on yovr atd»

• APDRAUDOS reikalais 
ge 'tusius patarnavimus 
gausite kreipdamiesi į Z. 
Obelenį, tel. 531-2211.



DIRVA
• Inž. Antanas Mažeika, 

Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos pirmininkas, 
po seimo pasilikęs trumpam 
laikui paviešėti pas broli dr. 
Praną Mažeiką, 228 West 
Main St., Lake Zurich, III. 
60047 (tel. 312-438-7041), 
sunegalavus širdžiai, pagul
dytas j ligoninę.

Linkime greit pasveikti 
ir grįžti prie pareigų.

NAUJA VILTIES 
DRAUGIJOS VALDYBA

Praeitame numery vardi
nant naują Vilties draugi
jos valdybą klaidingai buvo 
atspausdintas inž. Jono Jur
kūno vardas.

Patiksliname, kad Vilties 
draugijos susirinkime iš
rinkta valdyba iš 7 asmenų 
š. m. gegužės 27 d. pareigo
mis pasiskirstė sekančiai:

Pirmininkas d r. Danielius 
Degėsys, Cleveland, Ohio.

I vicepirmininkas Kazi
mieras Pocius, Beverly 
Shores, Ind.

Vicepirmininkai: Aleksas 
Laikūnas, Cleveland, Oh., 
dr. Viktoras Stankus, Cleve
land, Oh., inž. Jonas Jurkū
nas, Chicago, 111., Adolfas 
Švažas, Dowers Grove, III.

Sekretorius Juozas Jure
vičius, Chicago, 111.

• Rašytojas Algis Bud
rys iš Chicagos lankėsi New 
Yorke ir tarėsi su amerikie
čių leidykla dėl jo naujo ro
mano išleidimo.

• Dirvos novelės konkur
sui atsiųsta "šalpusnės” no
velė Praeities vaizdeliai. '

Paskutmis.^rmirras '
ESėrsčiams atsiųsti yra š. m. 
birželio 15 d.
gmHHHHUanMMUUMHMHIMMNIMIIMMMII

■ ASTUONIOLIKTASIS SIMO KASELIONIO 
NOVELĖS KONKURSAS

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

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1979 meti} 
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 ^ AŠELIONIS.

• Simas Kudirka, lydi
mas "Pasaulio Lietuvio” re
daktoriaus Romo Kasparo, 
gegužės 26 d. iš New Yorko 
išvyko vieno mėnesio kelio
nei į Pietų Ameriką. Lan
kys lietuvių kolonijas Ar
gentinoje, Brazilijoje, Ko
lumbijoje, Urugvajuje ir 
Venezueloje. Simo Kudir
kos kelionę suplanavo ir su
organizavo Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Sąjungos pirm. 
Gabija Juozapavičiūtė ir vi
cepirm. Viktoras Nakas, o 
palydovu pasirūpino PLB 
Valdyba, šios kelionės tiks
las yra sustiprinti Pietų 
Amerikos lietuvių tautinę 
sąmonę ir paskatinti juos 
dar daugiau rūpintis Lietu
vos laisvės kovos reikalais, 
ypatingai politinių kalinių 
gelbėjimu.

• Dr. Leonas Kriaučel i fi
nas, PLB Kultūrinės talkos 
komisijos pirmininkas, su
darė ir PLB Valdybai pri
statė šios komisijos narius, 
kuriuos PLB Valdyba savo 
gegužės 23 d. posėdyje vien
balsiai patvirtino. PLB Kul
tūrinės talkos komisijos na
riai yra: Antanas Jarūnas, 
Regina Kučienė, Algis Re- 

Marija Remienė, Lo- 
Stončiūtė, Juozas Šia
ip Regimantas Vede- 

Visi gyvena Chica- 

gis, 
reta 
j u s 
gys.
goję ir yra žinomi lietu
viško gyvenimo darbuoto
jai. Komisija savo posėdy
je šiais metais nutarė at
likti eilę kultūrinių darbų. 
Iš Urugvajaus į šiaurės 
Ameriką gastrolėms kviečia 

iPdt i?d «-SQk i ų _ 
grupę ”Ąžuolynas”. Į Pie
tų Ameriką koncertuoti va-

Mirusiųjų pagerbimo diena prie prezidento Antano Smetonos ir Sofijos Smetonienės kapo 
Visų Sielų mauzoliejuje buvo padėtas gėlių vainikas ALT S-gos seimo vardu. Iš kairės stovi: 
A. Smetona, B. Smetonienė, birutietės Budrienė, Braziulienė, Karosienė ir Rutkauskienė.

žiuos Clevelando "Nerija”, 
iš Australijos bus atvežta į 
Šiaurės Ameriką lietuvių 
dailininkų paroda, o į Aus
traliją planuojama žodžio 
menininkų kelionė.
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DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
V. Giuzdys, Philadelphia 12.00 
S. Strasevičius, Chicago 7.00 
Dr. D. Degėsys, Cleveland 12.00 
Dr. S. Petrauskas,

Elizabeth..........................
G. Balanda, Warren ...
A. Aglinskas, Chicago ... 
C. Modestavičius,

Oak Lawn.....................
I. Černis,

N. Bloomfield .............
B. Turkevičius,

East Chicago.................
Br. Juodelis, LB Švietimą—-- ~~ 

Tarybos,ffifmminkas ..10.00
S. Čepas, Stayner ........... 1.00
W. Žiogas, Orefield...........12.00
G. Sakas, Baltimore ....14.00
J. Čibiras, Dayton ........... 2.00
L. Mūrelis, Chicago .... 26.00
V. Aukštuolis, Munster .. 7.00 
O. Rinkienė, St. Pcte......... 2.00
A. Pesys, Dearborn Hts. 4.00 
Pietinio Atlanto Pakraščio

šaulių kuopa "Aušra” .. 10.00
A. Valavičius,

Los Angeles ...................
Br. Dūda, Los Angeles .. 
J. Stašaitis, Dorchester .. 
J. Byla, Waterbury...........
Vyt. Mažeika, Chicago .. 
J. Meiliūnas, Australija .. 
V. Abraitis, Palm Coast ..
M. Meiliūnas, Weston ....
T. Bogušas, Boston...........
J. Neverauskas...................
A. Naujokas, Norridge .. 
V. Mamaitis, Elizabeth .. 
D. Brazdžionis,

Los Angeles ...................
A. Ambražiūnas,

Los Angeles ...................
Dr. A. Baltrukėnas,

Akron ................................ 10.00
V. Petkus, Lakeline........... 7:00
L. Saudzis, Lebanon .... 3.00
K. Palubinskas, Cleveland 2.00 
A. Švažas,

Downers Grove ... 
A. Zailskas, Cicero ... 
J. Graužinis, Chicago 
A. Kašuba, Deltona . 
A. Petrauskas, Dearborn
M. Biliūnas, Centerville .. 
A. Avižienis, Los Angeles 
A. Ščiuka, Rochester .... 
J. Vaičaitis,

St. Petersburg...............

7.00

2.00

..10.00

..10.00 
. 25.00 
.. 2.00

7.00
2.00
2.00
3.00

7.00

N. Plechavičius,
Timberlake ................... 7.00

V. Mieželis, Phoenix .... 7.00
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.

LIETUVIŲ ISTORIJOS 
DRAUGIJOS PREMIJA

Draugija skiria $1000.00 
premiją už parašytą Lietu
vos istorijos monografiją.

Premijai gauti taisyk
lės:

1. Monografija turi būti 
parašyta pagal šalti
nius ir istorinę litera
tūrą.

2. Tema pasirinktina iš 
bent kurios srities ir 
laikotarpio.

3. Monografija turi būti 
parašyta taisyklinga 
lietuvių kalba.

4. Monografijos apimtis 
— 120-150 psl.

5. Monografija pasirašo
ma slapyvardžiu. Prie 
jos pridedamas užda
ras vokas su jo iš
viršinėje pusėje už
rašytu autoriaus sla
pyvardžiu. Į voko vidų 
įdedamas lapelis užra
šytu autoriaus tikru 
vardu ir pavarde, vei
kalo antrašte ir adre
su (pageidaujamas ir 
telefono numeris).

6. Monografijai parašyti 
terminas — 1980 m. 
sausio 31 dieną.

7. Rankraštį siųsti šiuo 
adresu: Lietuvių Isto
rijos Draugija, 6547 
So. Washtenaw Avė., 
Chicago, III. 60629.

Premijos mecenatas — 
kun. dr. Juozas Prunskis.

• Lietuvių Foto Archy
vas pagamino naują doku
mentinį filmą "Kompozito- 
rius Vladas Jakubėnas”. 
Filme prof. Vytautas Ma- 
rijošius veda pokalbį su 
kompozitorium apie jo gy
venimą ir kūrybą. Įgrotos 
yra ištraukos iš Jakubėno 
trijų simfonijų, "Miškos 
šventės” ir kitų kūrinių. 
Solistė Dana Stankaitytė, 
akompanuojant muz. Alvy
dui Vasaičiui, dainuoja Ja
kubėno ”Plaukia antelė”;

V. Bacevičiaus nuotr.

šokėja Vida Galėnaitė pašo
ka "Velniuko” šokį, šį 30 
min. ilgumo spalvotą, garsi
nį filmą susuko Algiman
tas Kezys, redagavo Mary
tė Smilgaitė. Pirmą kartą 
filmas buvo parodytas ge
gužės 23 d. Lietuvių Foto 
Archyvo metiniame narių 
susirinkime Jaunimo Cent
re, Chicagoje.

Local automotive aftermarket and 
OEM manufacturing division of For- 
tune 500 Co. has openings for:

MAINTENANCE 
MAN

Mušt be experienced all around main- 
tenance type with a ■vvorking kr,ow- 
ledge of mechanics, electrical, ma- 
chine repair, plumbing, etc.
We offer an excellent wage and ben- 
efit package and overtime if desired. 
This positions reports directly to the 
Plant Superintendent.

Phone for interview
313-868-2942

122-24)

THE YODER COMPANY
A BETTER FLACE TO \VORK 

Journeymen
TOOL ROOM MACHINISTS

Sėt up and operate to blue prints 
and close tolernnce. Sėt up and 
operate to blue print.
In every way COMPARE YOUR JOB 
W1TH WHAT WE OFFER YOU.
RATE, BENEFITS, COND1TIONS, 
AND FUTURE.

THE YODER COMPANY 
5500 WALWORTH AVĖ. 
CLEVELAND, OHIO 44102 

216-631-0520
Equal Opportunity Employer M / F

(22-24)

MACHINE SHOP

SPECIAL MACHINE
BUILDER

Located in Fenton. Equal Opportunity 
Employer offering good benelits and 
pay rate, lmmediate openings in the 
following trades.

BORING M1LL OPERATOR
MILL HAND

LATHE HAND
MACHINE BUILDERS

Call 343-629-5382
FLUID & ELECTRIC

CONTROL CO.

ROAD DRIVERS
Mušt be 23 years old, have I year 
all weather tiactor trailer exp. 
Chauffers liccnse and able to pa-<s 
physical and road tęst. Applications 
accepted Mon. 1-3 p. m.. Tues.-Fri. 
9. a. m. - 1 1 a. m. & I pm-3 pm.

CONSOLIDATED FREIGHTVVAYS 
Richfield, Ohio 44286

An Equal Opportunitj- Employer
(21-271

ALL AROUND 
MACHINISTS

Mušt be able to sėt up, work from 
blue prints & close tolerance and 
read micrometers.
Steady empioyment, full benefits.

B & H MACHINE SALES
9339 W. FORT ST. 

DETROIT, MICH. 48209 
(20-23)

i .4 /
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