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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

DAR KARTĄ APGAVO?
SOVIETU - VAKARŲ ATLYDŽIO DERYBŲ STOVIS

Dėl visos eilės prie
žasčių, kurių svarbiau
sia bus santykių su Rau
donąja Kinijapašlijimas, 
Sovietų Sąjungos diplomą 
tijos svarbiausias užda
vinys yra užtikrinti sa
vo vakarų frontą. Tam 
tikslui jie siekė Euro
pos Saugumo Konferen
cijos, kuri atstotų Tai
kos Konferenciją ir dau
giau ar mažiau forma
liai įteisintų dabartinį 
status quo. Vakarai, at
mesdami bent kokią min
tį apie status quo pakei
timą jėga, į tą sovietų 
diplomatinę ofenzyvą at
sakė tokiu priešpuoliu: 
"gerai, bet prieš sutin
kant su status quo reikia 
išsiaiškinti Vakarų Ber
lyno situaciją, susitar
ti dėl lengvesnio žmo
nių ir idėjų pasikeitimo, 
surasti kokią komplikuo 
tą formulę dėl abipusio 
i r išbalansuoto kariuo
menių sumažinimo".

Pirmoji kliūtis atly-

Prezidentas Nixonas pasveikino 
Raimundą Kudukį

Illinois Lietuvių Res
publikonų metinis ban
ketas sausio 27 dieną Ci- 
ceroj sutraukė gražų ir 
gausų svečių būrį. Jų 
tarpe matėsi eilė asme
nų aktyvių amerikiečių 
politinėj veikloje, kaip po 
nia Joan Anderson —pir 
moji moteris išrinkta į 
Chicagos Sanitarinio 
Distrikto patikėtinio pos
tą, Otto Danek — Cicero 
miesto valdybos pati
kėtinis, Illinois Tautinių 
Grupių direktorė Glenn 
Jicha, Illinois Tautinių 
Grupių Tarybos preziden
tas Joseph Zukovwski, 
EPĄ 5 regijono viceadmi 
nistratorius Valdas V. 
Adamkus su ponia, Cle
velando miesto viešųjų 
įmonių direktorius inž. 
Raimundas Kudukis su 
ponia, Cicero miesto 
sveikatos komisijonie- 
rius dr. Ferdinandas Kau 
nas su ponia ir eilė kitų

Lietuvių Respublikonų Illinois klubas išrinko inž. Raimundą Ku- 
dukį iš Clevelando (dešinėje) iškiliausiu metų asmeniu (Man of the 
Year) ir per klubo metinį pobūvį Ciceroje, sausio 27 d. įteikė jam 
atitinkamą žymenį - skydą. Nuotraukoje kitas iškilus lietuvis inž. 
Valdas Adamkus (kairėje) sveikina inž. Raimundą Kudukį ta proga. 

V. A. Račkausko nuotrauka

VYTAUTAS MESKAUSKAS
džiui — Vakarų Berly
no klausimas buvo iš
spręstas sovietam pri
pažinus jo dabartinį sta
tusą. Kartu buvo sunor- 
muoti abiejų Vokietijų 
santykiai. Vakarų Vokie
tijos gyventojai gali leng 
viau įvažiuoti į Rytų Vo
kietiją, bet ne atvirkš
čiai.

Apie antros kliūties 
pašalinimą buvo kalba
masi Helsinkyje vykstan
čioje Saugumo Konferen
cijos paruošimo konfe
rencijoje. Belgijos pasiū 
lymas įsileisti priešin
gos pusės stebėtojus į 
NATO ir Varšuvos pakto 
manevrus buvo Maskvos 
atmestas. Jos atstovas 
ambasadorius Malčevas 
aiškiai davė suprasti, 
kad ji priešinsis ir žmo
nių bei idėjų pasikeiti
mui: "Subkultūros plėti
mui Rytuose nėra vie
tos!" 

svečių kurie banketo me
tu buvo pristatyti vakaro 
dalyviams.

Banketo komiteto var
du vakarą atidarė Anato 
Ii jus Milūnas. Trumpai 
pasveikinęs susirinku
sius, perskaitė gautą te
legramą iš Tautinių Gru
pių Direktoriaus Centri
niame Respublikonų ko
mitete Washingtone Las- 
zlo Pasztor ir pakvietė 
atsistojimu pagerbti žu
vusius kovoje prieš ko
munizmą ir susikaupti 
šios istorinės dienos — 
paliaubų pasirašymo — 
proga. Himnus atliko so
listė Roma Mastienė, 
akompanuojant Manigir- 
dui Motekaičiui, prie jų 
jungėsi visi vakaro daly
viai.

Toliau vakarui vado
vauti buvo pristatytas Ly
gos vicepirmininkas Al
gis Regis, kuris suma- 

(Nukelta į 2 psl.)

Toks sovietų atsaky
mas neturėtų stebinti. 
Sovietija yra uždara 
bendruomenė, duok tik 
truputį laisvės ir jos ne 
liks. Tą bendruomenę iš 
laiko tik plika jėga. Er
go, negali tikėtis, kad 
sovietai sumažintų 'iš
balansuotai' ar kaip ki
taip savo jėgas.

Sovietai tačiau Nixo- 
nui viešint Maskvoje su
tiko susieti Europos Kon 
ferenciją su kariuomenių 
sumažinimo susitarimu. 
Pagal tą sutikimą NATO 
pasiūlė sušaukti MBFR 
(mutual and balanced 
force reduetions) konfe
renciją Ženevoje. Sovie
tai ilgą laiką į pakvieti
mą visai neatsakė. Tik 
likus iki pasiūlyto termi 
no 13 dienų, Maskva stai
ga pasiūlė konferenciją 
sužaukti ne Ženevoje, bet 
Vienoje ir į ją kviesti ne 
tik NATO valstybes: JAV 
Britaniją, Kanadą, V. Vo
kietiją, Benelux kraštus
bei Varšuvos pakto — 
Sovietus, Rytų Vokietiją, 
Lenkiją, Čekoslovakiją 
ir Vengriją, bet ir visus 
kitus Europos kraštus.

NATO dėl vietos, žino
ma, nusileido, tačiau dėl 
dalyvių padidinimo šiau
šiasi. Dėl to, kad vaka
riečiai norėtų tikro ka
riuomenių sumažinimo, 
kurį galima būtų pasiek
ti tik mažesniame rately
je, o ne kokio neaiškaus 
pareiškimo, kuris palik
tų tokią pat padėtį.

Sovietai tačiau savo 
milžiniškas karines jė
gas Europoje laiko ne 
eventualiam vakariečių 
puolimui, kurio nesitiki, 
atremti, bet pavergtų 
Rytų Europos tautų pa
klusnumui palaikyti, to
dėl jiems reikia tik bend
ro pareiškimo, kad da
bar gyvenkime taikoje. 
Tokio pareiškimo jie no 
ri iš MBFR ir Europos 
Saugumo konferencijų.

Išeitų, kad jie dar kar
tą apgavo vakariečius, 
bent vokiečius. Tie su
tiko su status quo pripa_ 
žinimu Vokietijoje, kas 
savo keliu veda prie sta 
tus quo pripažinimo viso
je Europoje, už tai prak
tiškai nieko negaudami 
atgal.

Iš kitos pusės, vokie
čiai susidėjusiose sąly
gose neturėjo kitos al
ternatyvos. Dabartinėje 
situacijoje jie turi lais
vesnes rankas negu anks
čiau, kada derėtis su so 
vietais galėjo tik pir
miau prancūzai ar bri
tai, o vėliau amerikie
čiai. Be to, jei sovie
tams negrėsė pavojus iš 
užsienio ir anksčiau, 
netgi ir šaltojo karo 
metu, faktinos padėties 
nepakeis ir visos eilės 
valstybių, įskaitant ir Va
tikano, oficialus pareiški
mas, kad jos sutinka su 
status quo. Vienintėlis pa
vojus Sovietijai gresia iš 
vidaus. Taip buvo jau 
nuo 1945 metų, taip ir liks 
toliau. Dėl to, kad prie
spaudą galima laikinai pa 
kęsti, bet prie jos negali 
amžiams priprasti.

CLEVELANDO MERAS PERK DALYVAUS VASARIO 16 MINĖJIME

Praeitą pirmadienį, vasario 5 d., Clevelando meras Ralph Perk priėmė Clevelando ALT delegaciją, 
išleido proklamaciją, skelbiant Vasario 16-ąją Lietuvos nepriklausomybės diena ir pažadėjo atvykti į mi
nėjimą, šį sekmadienį, vasario 11 d. 4 vai. Naujos lietuvių parapijos salėje. ALT skyrius įteikė merui 
Perk lietuvių tautodailės kryžių. Nuotraukoje iš kairės: Clevelando viešųjų įmonių direktorius inž. R. 
Kudukis, ALT Clevelando skyr. pirm. inž. A. Pautienis, Clevelando meras Ralph Perk, ALT skyr. vi
cepirm. B, Natkevičiūtė, ALT skyr. vidaus reik, vadov. A. Jonaitis ir Tėvynės Garsų radijo programos 
vedėjas J. Stempužis. Tibor Garparik nuotrauka

VLIKUI PRADEDANT
NAUJĄ KADENCIJĄ

VLIKO PIRMININKAS DR. K. VALIŪNAS ATSAKO Į DIRVOS BENDRADARBĖS
EMILIJOS ČEKIENĖS KLAUSIMUS

— VLIKo iniciatyva, kaip 
žinome, nesenai buvo įsteig
ta Pasaulinė Baltų Santal
ka — Baltic World Confe- 
rence, kurios pirmuoju pir
mininku Jūs esate. Kokie 
jos uždaviniai?

— Man jau senai rūpėję 
sustiprinti mūsų organiza
cijų veiklą sumažinant per 
daug didelį organizacijų 
skaičių, tą mes turime lie
tuviškoje veikloje ir taip 
pat Pabaltijo veiksnių susi- 
organizavime. Tas jokiu bū
du nereiškia, kad organiza
cijų apjungimas turėtų su
silpninti jų šiandien atlie
kamą darbą, o priešingai, 
subūrus jėgas pasiekti kon
kretesnių ir reikšmingesnių 
vaisių.

Mes turime gerai veikian
čias baltų organizacijas 
Australijoj, Kanadoj, Ame
rikoj, Vokietijoj ir kai ku
riuose kituose kraštuose, 
bet neturėjom vienos bend
ros — pabaltiečių jungtinio 
vieneto, kuris koordinuotų 
laisvų pabaltiečių veiklą vi
same pasaulyje. Todėl aš ir 
ėmiausi iniciatyvos suorga
nizuoti Pasaulinę Baltų 
Santalką, kuri imtųsi tuos 
uždavinius atlikti.

Pagrindinis Santalkos už
davinys yra koordinuoti vi
sų baltų politinę veiklą ir 
bendromis jėgomis padėti 
mūsų kraštams išsivaduoti 
iš rusų okupacijos. Konkre
čiai kalbant mes galime 
daugiau padaryti dirbdami 
bendrai Helsinkyje Europos 
saugumo ir bendradarbiavi
mo konferencijoje, galime 
daugiau pasiekti įvairiuose 
tarptautiniuose forumuose.

Vienas iš konkrečių užda
vinių yra įsteigti bendrą 
baltų informacijos centrą. 
Atskirai nei viena iš Pabal
tijo valstybių dėl finansinių 
sumetimų tokios įstaigos 
įsteigti negali, tad gal pa
vyks sutelktinėmis jėgomis 
tai įvykdyti.

Uždavinių yra daug ir

VLIKo pirm. dr. K. Valiūnas

juos visus čia išvardinti bū
tų neįmanoma, bet jie iš
plauks viešumon mums po
zityviai ir nuoširdžiai dir
bant kartu su mūsų kaimy
nais latviais ii’ estais.

— Bet jau senai veikia iš 
tų trijų Pabaltijo valstybių 
sudarytas komitetas, trum
pai vadinamas BATUNu. 
Koks tarp jų skirtumas ir 
ar nebus darbų dublikacija?

— Pasaulinė Baltų San
talka yra skirta pasaulinio 
masto Pabaltijo politikos 
nustatymui, o BATUNas 
buvo įsteigtas, kaip ir tos 
organizacijos inicialai pa
tvirtina, veikti prie Jungti
nių Tautų. Darbų dublikaci- 
jos nebus, nes mes nežada
me dirbti jų darbo, o jiems 
tik padėsim bei patarsim. 
Aš taip pat galvoju, kad 
BATUNui bus lengviau 
veikti turint mus užnuga
ryje.

— Ligi šiol išeivijos lie
tuviai remia šias pagrindi
nes institucijas bei organi
zacijas: VLIKą, ALTą ir 
PLB-nę, bet atsiranda vis 
daugiau balsų, siūlančių 
siekti vienos vyriausios va

dovybės. Tuo tikslu siūloma 
sukviesti viso laisvojo pa
saulio lietuvių politinę kon
ferenciją. Kokia Jūsų tuo 

'klausimu nuomonė? Ar vie
na vadovybė pajėgs repre
zentuoti viso pasaulio lie
tuvių siekius ir greit bei lai
ku veikti progoms pasitai
kius?

— Kaip jūs žinote, ir 
ALTa ir PLB ne kartą yra 
patvirtinę, kad jie visą lai
ką skaitė ir skaito VLIKą 
esančiu viso pasaulio lietu
vių vyriausiuoju organu ir 
jokių pasikėsinimų į VLIKo 
vyriausią vadovybę, kuri 
buvo pripažinta iš okupuo
tos Lietuvos atvykusių po
grindžio atstovų jau po II-jo 
pasaulinio karo pabaigos, 
neturi.

Kaip mums visiems žino
ma, JAV-se lietuvių veiks
nių susiorganizavimas yra 
skirtingas nuo kitų pasau
lio kraštų, todėl, kadangi 
ALTa veikė šiame krašte 
jau daugelį metų prieš 
B-nei čia įsikuriant. Pav., 
Anglijoje pirmieji ateiviai 
įkūrė Lietuvių Sąjungą 
prieš Bendruomenei būnant 
VLIKo sukurtai Lietuvių 
Chartos paskelbimu ir ji 
šiandien Anglijoj yra veiks
nys, kuris labai pozityviai 
reiškiasi. Tad kuomet jūs 
kalbate apie siūlymus "siek
ti vienos vyriausios vado
vybės”, Jūs tikriausiai tu
rite omenyje ALTos santy
kius su JAV LBendruome- 
ne.

VLIKas iš savo pusės da
ro kas įmanoma, kad santy
kiai tarp šių abiejų organi
zacijų būtų galimai sklan- 
desni ir kad jos per glaudų 
b e n d radarbiavimą prieitų 
prie apsi jungimo.

— Ar tokia konferencija 
planuojama ir kas turėtų 
kviesti?

— Mūsų iniciatyva buvo 
New Yorke sukviesta kon-

(Nukelta į 2 psl.)
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Prezidentas Nixonas...
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niai ir įdomiai tęsė vaka
ro programą.

Meninėj dalyje pasiro
dė solistė Roma Mastie
nė, akompanuojant Mani- 
girdui Motekaičiui. Išpil
dyti kūriniai buvo ne
paprastai šiltai priimti 
susirinkusių. Po to įšalę 
pasipylė Sūkurio tautinių 
šokių grupės šokėjai va
dovaujami Gražinos Vin- 
dašiūtės. Judrūs šokiai 
ir jaunas entuziazmas vi
sus dalyvius maloniai nu
teikė.

Oficialioje dalyje, pra 
džioje buvo pristatyti "Li- 
fe Members" — amžinie
ji nariai. Tai lygos na
riai, kurie per eilę metų 
nuoširdžiai dirba lygos 
labui. Šio vakaro atžy- 
mėjimai buvo skirti p. 
Verai Olienei ir p. Onai 
Biežienei. Poniai Olie
nei, negalint dėl sveika
tos dalyvauti, atžymėji- 
mą per p. Kazanauskie- 
nę įteikė Anatolijus Mi
lanas.--Poniai Onai Bie
žienei šį atžymėjimąįtei
kė Albertas Vengris.

Lygos pirmininkas Ka
zimieras Oksas apibūdi
no "Man of the Year" — 
iškiliausio asmens at- 
žymėjimui statomus rei 
kalavimus ir pristatė su 
surinkusiems 1972 Metų 
Vyrą inž. Raimundą Ku- 
dukį, kuris šiuo metu yra 
Viešųjų įmonių direkto
rius Clevelando mieste. 
Jo žinioje dirba apie du 
tūkstančiai tarnautojų. 
Darbas sudėtingas ir rei
kalauja ypatingų adminis
tracinių gabumų. Inž. Ku- 
dukio darbas yra labai 
aukštai vertinamas. Cle
velando miesto vyras 
Ralph Perk yra išsireiš • 
kęs, kad Raimundas Ku
dukis yra geriausias vie
šųjų įmonių diręktorius 
visoje Amerikoje.

Priimdamas atžymė
jimą inž. Raimundas Ku
dukis savo žodyje pabrė
žė svarbą lietuvių daly
vavimo amerikiečių or
ganizacijose ir siekiant 
aukštesnių pozicijų. Ak
tyviai dirbant surandama 
naujų draugų lietuvių rei
kalams, o iš aukštesnės 
pozicijos geriau galima 
padėti ir Lietuvos by
los reikaluose.

Vėliau vakaro metu kal
bėjo inž. Valdas V. Adam
kus ir perdavė Anatolijui 
Milūnui buvusio guberna 
toriaus Richard B. Ogil- 
vie specialų atžymėjimą 
— padėką už rinkiminę 
talką.

Vakaro metu buvo gau
ta eilė sveikinimų. Pre
zidentas Nixonas atsiun
tė sekančio turinio tele
gramą: "Nuoširdžiausi 
linkėjimai mūsų drau
gams ir rėmėjams Ame
rikos Lietuvių Respubli
konų Illinois Lygoje. Ne 
paprastai malonu šia pro 
ga išreikšti Jums padė
ką už Jūsų sunkų įdėtą 
darbą ir pasišventimą 
rinkimų kampanijos me
tu. Taipogi norėčiau pa
sinaudoti šia proga ir pri
sijungti prie pagerbimo 
Raimundo Kudukio už jo 
nepaprastus atliktus dar
bus partijos labui. Ypatin
gai tautinių ir etninių gru
pių tarpe. Užtikrinamai 
malonu žinoti, kad dina
miški jauni vyrai kaip 
jis, įsitraukė į mūsų 
veiklą. Priimkite mano 
geriausius linkėjimus to
liau tęsdami darbą subur
ti naują daugumą Respu-' 

blikonų partijoje. Ri
chard Nixon".

Cicero respublikonų 
committeeman ir Lietu - 
vių Respublikonų Illi— 
nois Lygos garbės pir
mininkas John F. Kim- 
bark iš atostogų prisiun
tė laišką, kuriame ra
šo: "Aš norėčiau pareikš
ti mano gilią padėką ir 
nepaprastą įvertinimą 
Amerikos Lietuvių Res
publikonų Illinios Lygas 
už ypatingą darbą, kurį 
Jūs atlikote per pasku
tinius rinkimus. Aš svei
kinu Jus ir gerbiu Jus už 
nepaprastas pastangas".

Sveikinimai visų daly
vių buvo labai nuošir
džiai priimti. Tikrai yra 
malonu girdėti, kai mūsų 
lietuvių darbai yra taip 
gražiai įvertinami.

Svečių tarpe buvo vo
kiečių stalas, kurie su 
įdomumu sekė visus įvy
kius. Vakaro dalyviams 
taipogi buvo pristatyta 
grupė XIX ir XX laidos 
lietuvių karininkų, kurie 
sutarė susitikti šio ban
keto metu.

Po oficialios dalies 
sekė šokiai grojant "Vi
durnakčio Riterių" or
kestrui. Banketo pasise
kimas priklauso eilei tal
kininkų, kuriuos visus 
sunku ir išvardinti. Vaka
rienės paruošimui talki
ninkavo Cicero ponios A. 
Pračkailienė, Baužienė, 
Barkauskienė, S. Kisie
lienė, L. Jankūnienė, D. 
Milūnienė, vadovaujant 
M. Bikulčienei. Šeimi
ninkės susilaukė daug 
kompolimentų uš skanią 
vakarienę. Loterijai po 
paveikslą paaukojo Dr. 
Aldona Valis . ir Giedrė 
Žumbakienė. Bilietų pla
tinimui vadovavo Alek
sas Jankūnas. Baro rei
kalus tvarkė Marąuette 
Parko Lygos skyrius. 
Pirmininkas Juozas Ba
cevičius, Antanas Stakė- 
nas ir Mindaugas Stakė- 
nas vaišino svečius. Gar
bės svečių priėmimą ko 
ordinavo dr. J. Briedis 
ir Jonas Vasaitis.

Nors rinkimai ir pasi
baigė, tačiau Illinois lie
tuviai dirba ir toliau. 
Inž. Kudukis savo kalbo
je pasidžiaugė stipriaII- 
linois lietuvių respubli
konų veikla ir išreiškė 
viltį, kad ir kitose Ame
rikos valstijose lietuviai 
plės šią veiklą. (am)

Vlikui 
pradedant...

(Atkelta iš 1 psl.) 
ferencija ALTos ir JAV 
Bendruomenės bendradar
biavimui aptarti. Tos kon
ferencijos pasėkoje ALTa ir 
JAV LB sutarė paskirti at
stovus bendradarbia v i m o 
priemonėms aptarti. Abiejų 
organizacijų kviesti bendri 
pasitarimai ligi šiol nedavė 
šimtaprocentinių rezultatų, 
tačiau, jei ir toliau bus ta- 
riamąsi ir iš abiejų pusių 
bus parodyta gera valia mes 
turėtume viltis, kad bus pa
siektas mūsų visų noras.

— Girdėjau, kad Jūs šį 
mėnesį vykstate Į Europą, 
sugrįžęs gal painformuosite 
mus iš Europos politikos, 
Bražinskų bei kitų iš Lietu
vos pabėgusių ir Europoj 
tebesančių lietuvių klausi
mais.

—- Aš išskrendu vasario 
9 dieną, kur liksiu tris sa
vaites. Grįžęs mielai pasi
dalinsiu su jumis savo įspū

laiškai Dirvai
DAR APIE V. BRAŽĖNO IR

V. MESKAUSKO POLEMIKĄ
tų Europos, politinis liki
mas buvo nuspręstas Te- 
cherano, Jaltos ir Que- 
becko konferencijose 
1943-45 metų laikotarpy 
je. Taigi ir W. Brandto 
atsiradimas Vokietijos 
politikos viršūnėje nėra 
atsitiktinas. Jo atsiradi
mas yra tik išdava garsio
jo MORGENTHAU PLA
NO, paskelbta 1944 m. 
rugsėjo 2 d. specialiame 
Prezidento F. D. Roose- 
velto kabineto posėdyje. 
Savo plane Henry Mor- 
genthau, žydų kilmės, iž
do Sekretorius Roosevel 
to administracijoje, Nevv 
Yorko bankininkas ir žy
mus sionizmo šulas Ame
rikoje, paskelbė nuosta
tus, kaip turės būti tvar
koma suskaldyta ir nu
ginkluota po II-jo Pašau 
linio Karo nugalėta Vo
kietija. Pasauliniams 
pirkliams tada rūpėjo su_ 
tvarkyti taip Vokietijos 
ateitį, kad ji daugiau nei 
militariniai, nei preky
biniai nebūtų jų konkuren
tu. Tarptautinio Banko 
valdytojas Dr. Harry Dex- 
ter White, slaptas Ameri 
kos komunistų partijos 
narys, kaip paaiškėjo po 
jo mirties 1948 metais, 
H. Morgenthau dešinioji 
ranka, jo planą pavadi

no "Pasaulio šviesa", 
The Light of the World. 
(Henry Morgenthau:

Š.m. sausio 12 d. Dir
vos Nr. 3 buvo patalpin
ti V. Bražėno ir V. Meš
kausko poleminiai laiš
kai. Kadangi demokrati
nėje, laisvoje spaudoje 
skaitytojų nuomonės ir 
kultūringos diskusijos 
yra mėgiamos, tai ma
nau, kad panašiais klau
simais pasisakyti atsi
ras ir daugiau skaityto
jų-

Vokietijos politinis li
kimas ir jos ateitis yra 
glaudžiai susiėjęs su oku
puotos Lietuvos likimu. 
Todėl ir nenuostabu, kad 
Vakarų Vokietijos politi
nis posūkis Rytų link, va
dovaujant socialistui 
kancleriui Willy Brandt 
daugumai patriotiniai nu
siteikusių lietuvių kelia 
nerimą dėl Lietuvos atei
ties.

Didžiųjų valstybių už
sienio politikoje senti
mentų nėra. Čia visi po
litiniai ėjimai daromi 
grynu šalto proto skai
čiavimu, dėl to joje ir 
negali būti jokio atsitikti
numo.

Milžiniškas kapitalas 
sutelktas vienos tauty
bės, daugumoj žydų, pri 
vačiose rankose, ypač 
anglosaksų pasaulyje, ne
abejotinai turi didžiulės 
įtakos tų valstybių politi
nei raidai. Kapitalo pre

kybinei ekspancijai rei
kalinga laisva erdvė, ne
varžoma tautinių ir mui
tų sienų. Tą pripažįsta ir 
p. Meškauskas. Interna
cionalizmas, kosmopoli
tizmas pasaulinių pirk
lių idealas. Tačiau vien
pusiška dominacija pa
saulio rinkų sukelia kon
fliktus bei keičia esamą 
santvarką, o tas jau ne
naudinga didžiojo kapi
talo investuotojams. Juk 
ir pagal K. Markso "Ka
pitalą" visi didieji pasau
lio karai buvo vedami dėl 
ekonominių motyvų. Vo
kietijos, kaip ir visos Ry-

PACKAGE

džiais bei painformuosiu 
apie paskutiniuosius įvy
kius įvairiose Europos vals
tybėse.

— Kokie aplamai, Jūsų 
rūpesčiai naują kadenciją 
pradėjus?

— Rūpesčių, kaip visi ži
nom, dirbantiems šį sunkų, 
labai nedėkingą, bet atsa
kingą darbą, yra labai daug. 
Visi esame įpareigoti mūsų 
tautos, pasišvęsti ir dirbti 
ir aš labai džiaugiuos, kad 
naujoji VLIKo valdyba, 
taip, kaip ir dvi praėjusios, 
kurioms man teko vado
vauti, dirba su pasiaukoji
mu, nuoširdumu ir yra pa
jėgūs asmenys. Mano vie
nas iš didžiausių rūpesčių 
yra įjungimas galimai dau
giau pajėgių protų mūsų 
darbui vykdyti.

Mums reikia konkrečių 
pazityvių idėjų mūsų veik
los stiprinimui, bet, nežiū
rint į tai, kad mes turim 
daug intelektų laisvame pa
saulyje, jie per daug retai 
įsijungia į pozityvų bendrą 
darbą, kokio mes iš jų ga
lėtume laukti.

Kitas rūpestis, aišku, yra 
didesnės finansinės para
mos mūsų veiklai ir aš ma
nau, kad kiekvienas lietu
vis, šiandien gyvenąs lais
vam pasaulyje, turį pareigą 
remti Tautos Fondą ir tuo 
pačiu pagelbėti mūsų oku
puotai tautai.

"Germany is our Prob- 
lem" 1945 m.)

Planą pilnai rėmė ko
munistai ir jų politiniai 
draugai (... unterstutzte 
die kommunisten und 
Ihre politischen Freu- 
den..) Plano mintimis su 
sižavėjęs Stalinas išplė
tė savo įtaką Rytų Euro-_ 
poje. Taip rašė ano meto 
laisvoji vokiečių spauda. 
Der Monat, Nr. 10, 1949 
m. "Geschichte dės Mor- 
genthau - Plans".

Šiandien nepaslaptis, 
kad tarptautinis komuniz 
mo Oktopas su sostine 
Maskvoje nuo pat savo 
atsiradimo yra gaivina
mas didžiojo kapitalo ir 
sionizmo machinacijų. 
Taip pat žinoma, kad jis 
savo šnipų tinklu yra ap
raizgęs ne tik pavergtas 
tautas, bet ir laisvojo 
pasaulio tautų žymesnias 
organizacijas bei pavie
nius asmenis. Dėl to ir vi 
sai nenuostabu, kad V. 
Bražėnas Maskvos agen
to turėtų paieškoti po sa
vo lova; kaip pataria 
jam savo laiške V. Meš
kauskas, juo labiau, kaip 
žinome iš netolimos pra
eities, Maskvos agentą, 
V. Alseikos asmenyje, 
per eilę metų negalėjo pa
stebėti ir mūsų VLIKas 
prie savo stalo.

J. V. Sūduvas
ŽODELIS JONUI 
PASKUTINIAM

Jonas Paskutinis, pastebėjęs 
kokj {spūdį jam padaręs Vytau
to Alanto romanas Šventaragis 
(Dirva, 24.1.73), toliau rašo, kad 
labai susijaudinęs, tariant jo pa
ties žodžiais, jam "kažkoks dre
bulys perlėkė per kūną", kai jis 
perskaitęs, kad krivis Kernius
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pasakęs, jog kryzininkai ir ieti- 
mi perverti ir žiebėdami dul
kes nesiliauja kvaksėję apie sa
vo Dievą ir mykia giesmę kaž
kokiai šventai mergai".
Jonas Paskutinis jaudinasi už 

miršdamas, kad Alantas rašo 
apie XIII amžių. Tada tarj> lie
tuvių ir kryžininkų vyko Žūtbū
tinės rungtynės ne tik karo lau
ke, bet ir pasaulėžiūrų srityje. 
Nei vieni, nei kiti komplimen
tais nesibarstė: buvo žvangina
mi ginklai, bet buvo varoma ir ar
ši propaganda, kalbant šių laikų 
terminologija. Kryžininkai netik 
šmeižė ir pravardžiavo lietuvius 
žmogėdromis, laukiniais žvėri
mis Jr pan., bet ir iš paskutinių 
jų niekino jų dievus, vadindami 
juos velniais, demonais, pikto
mis dvasiomis ir t.t. Tad pagal 
Joną Paskutinį išeitų, kad lietu
viai kažkodėl neturėjo teises 
kryžininkams atsilyginti tuo pa
čiu! Jis per neapsižiūrėjimą tą 
žodį išima iš konteksto ir be 
reikalo "susidrebina” perkelda
mas jį į mūsų laikus ir daryda
mas klaidingas išvadas. Griež
tai priešingų pasaulėžiūrų ko
votojai negalėjo švaistytis kom
plimentais ir kalbėtis naujųjų 
laikų salonų rafinuota kalba.

Jonas Paskutinis sako supra
tęs, kad "tokia šv,merga" esan- 
ci "katalikų labai mylima ir ger
biama šv. Mergelė Marija". Taip 
į ją žiūrima šiais laikais, bet 
XIII amž. lietuviams ji nebuvo 
nei mylima, nei gerbiama. O gal 
Jonas Paskutinis pagalvotų, ko
kia yra baisi šlykštybė žudyti ir 
plėšti prisidengiant nekaltos šv. 
Mergelės vardu, kaip tai darė 
kryžininkai? Ar begali būti dar 
didesnis jos pažeminimas ir iš
niekinimas?

Petras Šalutinis

IMMEDIATE OPENINGS FOR 
OWNER OPERATORS

& 
BROKERS 

Mušt have experience in driving trac- 
tor. Semi eąuipmenl. Highest percent- 
age & benefits paid.

Call 216-545-5467 
THE LAKE SHORE MOTOR 

FRE1GHT CO.
1200 S. Statė St.

Girard, Ohio 44420 
(9-11)
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ATKOVOJIMO METINES (2)

OKUPUOTOS LIETUVOS

AGENTŪRA
Didžiojoje ir begėdiš

koje vaidyboje, kur ok. 
Lietuvos vyriausybė vai
dina Sovietinės valstybės 
kažin kokią beveik nepri
klausomą vienetą, Mask
voje veikia Sovietinės. 
Lietuvos atstovybė!

Šį įstaiga yra vienas 
iš daugelio kanalų, pro 
kuriuos Maskva valdo ir 
prižiūri savo pavergtas 
teritorijas. Tokių "atsto- girną, 
vybių" Maskvoje daug: 
Estijos, Latvijos, Gruzi
jos, Armėnijos ir kt.

Visas teritorijas Mask
va prižiūri ir išnaudoja 
betarpiai, per savo sat
rapus, gyvenančius 
"draugiškose" respubli
kose. Tačiau tų "respu
blikų" savistovumo iliu
zijai sudaryti, Maskvoj 
veikia ir šitokios "atsto
vybės".

Tuo tarpu kalbame 
apie ok. Lietuvos atsto
vybę Maskvoje, kuri tu
ri ir savo oficialųjį pa
vadinimą: LTSR atsto
vybė!

Jonas Valaitis, vienas 
iš "Vienybės"redaktorių 
kuris turi dideles lanky
mosi privilegijas ok. Lie
tuvoje, savo redaguoja
mame laikraštyje pilno
kai aprašo savo "įspū
džiuose" 'kas įdomiau
sia Lietuvoje', tos tragi
komiškos įstaigos funk
cijas ir darbo uždavi
nius ("Vienybė, Nr. 15).

"Atstovybė" liko tuose 
pat namuose, kuriuos Ne
priklausoma Lietuva nu
pirko Maskvoje, Vorovs- 
kio gatvė Nr. 24. Dabar
tinis "atstovas" yra ma
žai žinomas asmuo Sta
nislovas Jaruševičius.

Iš tikrųjų, būti "atsto
vu" dabar ir anksčiau, 
yra absoliutus skirtu
mas. Pirmiau, Lietuvai 
esant nepriklausomai, 
Lietuvos atstovas sekė 
sovietinės valstybės poli
tiką, turėjo šifruotus ry
šius su savo kraštu. Jis 
atstovavo Lietuvą sveti
moje valstybėje ir, esant 
reikalui, gynė Lietuvos 
interesus.

Kitaip yra dabar. Sta
nislovas Jaruševičius 
yra ne kas kitas, kaip pa
prastas Maskvos pareigū 
nas, kuris, reikalui
esant, Vilniuje esan
tiems pareigūnams pra
neša tai, ką jam paveda 
Kremlius.

Jonas Valaitis vaizdin
gai nurodo, kad "atsto
vybė" yra paprasta ko
munikacijos agentūra. 
Ar vienkiemių perkėli
mas į kolūkines gyven
vietes, ar "naujo kaimo" 
projektavimas ir staty
ba — viskas tai Krem
liaus dispozicijoje. "At
stovybė" pasiteirauja ir 
praneša Vilniui. Netgi dėl 
paskolų padidinimo į ko
lūkines gyvenvietes besi- 
keliantiems naujakū- -

MASKVOJE
riams "atstovybė" turėjo 
pasirūpinti ir gauti ap- 
robatą iš savo prievaiz
dų Kremliuje!

— Lietuvos problema 
perauga į sąjunginės 
svarbos klausimą, — tei
gia J. Valaitis, tuo įro
dydamas akiplėšiškos 
okupacinės valdžios vi
sišką ok. Lietuvos teri
torijos savistovumo nei-

"Atstovas" Jaruševi
čius papasakojo J. Valai
čiui, kad, dargi, trumpu
čio Vilnius - Trakai ge
ležinkelio ruožo elektri
fikacijos klausimas turė
jo būti, per "atstovybės" 
ryšį, spręstas... Krem
liuje! Ką bekalbėti apie 
stambius ir principinius 
sovietinės, baudžiavinės 
buities problemas bei di 
lemas. Visatai tvarkoma 
siuzereno ir vasalo san
tykiais: Maskva įsakė, 
Vilnius atliko!

Greta buitinių reikalų, 
"atstovybė" įjungta į 
stambų istorinių tiesų 
kraipymo darbą. J, Valai
tis skelbia: "atstovybės 
pastangomis Maskvoje 
sukurta draugija, tirian
ti Lietuvos revoliucinę 
praeitį."

Tai yra labai būdinga 
visoms Maskvos okupuo
toms teritorijoms. "Re
voliucinė" praeitis yra 
kėslas iškreipti okupuo
tos tautos istorinius fak
tus. Visad stengiamasi 
"įrodyti", kad tik "drau
gystė" su Maskva buvo 
kultūrinės ir ekonomi
nės palaimos faktorius. 
"Revoliucinė" praeitis 
yra falsifikuotieji praei
ties faktai, įrodą Mask
vos direktyvas.

Be to/'atstovybė" ak
tyviai talkina intelektu
aliam lietuvių tautos ge
nocidui. "Atstovybė" tal-

Sukilimas buvo pradė
tas sausio 9, paskel
biant Šilutėje susidariu
sio Krašto Gelbėjimo Ko- 
miteto atsišaukimą, ku
riame pranešama, kad 1) 
krašto direktorija ir vals
tybės taryba atstatytos,
2) Gelbėjimo Komitetas 
perima krašto valdžią,
3) E. Simanaičiui pave
damas per tris dienas 
sudaryti naują direkto
riją, 4) abi krašto kal
bos turi lygias teises, 
5) senosios direktori
jos visiems nuteistiems 
politiniams kaliniams 
grąžinama laisvė, 6) val
dininkai privalo pasilik
ti savo vietose ir sąži
ningai eiti pareigas, 7) 
algos mokamos aukso va
liuta, 8) krašto tvarkai iš 
laikyti skelbiamas išim
ties stovis, 9) nusikaltė
lius viešajai tvarkai ir 
naujai valdžiai baus išim
ties teismas. Po atsišau
kimo pasirašė: Martynas 
Jankus, Jurgis Strekys, 
Jurgis Lebartas, Vilius 
Šaulinskis ir Jurgis Bru- 
velaitis.

Klaipėdiečiai palan
kiai sutiko atišaukimą ir 
sausio 10 beveik visas 
kraštas sukilėlių buvo už
imtas. Sausio 11 sukilė
lių dalinys pasiekė ir 
pačią Klaipėdą. Jonas 
Budrys neturėdamas pa
rankiui pakankamai jė
gų ir, be to, norėdamas 
išvengti kautynių, pasiun
tė į prefektūrą parlamen 
tarą pranešti, kad sukili
mas esąs ne prieš pran
cūzus, bet prieš vokie
čių direktoriją, ignoruo.

DR. J. ŽMUIDZINAS
■■ . ......................

kiną šimtams lietuvių 
jaunuolių įsiskverbti į 
Maskvos mokyklas, o iš 
čia "įsidarbinti" milži
niškoje sovietinėje teri
torijoje...

Nepriklausomos Lie
tuvos metais, namas Vo 
rovskio gatvėje Nr. 24 
buvo apsuptas tirštu so
vietinių agentų bei šni
pų tinklu. Jie sekė kiek
vieną Lietuvos atstovy
bės durų varstymą.

Dabar kitaip. "Drau
giškos" sovietinės res
publikos padėtyje, ši "at 
stovybė" yra eilinė ir net 
nereikšminga sovietinė 
įstaigėlė. J. Valaičio įs
pūdžių pynė visa tai pui
kiai parodo. (cp)

”JllKffl IK KASTYTISu

jančią lietuvius, ir to
dėl reikalauja perduoti 
miestą sukilėliams. Ko
misaras Petisnė atmetė 
sukilėlių reikalavimą ir 
pareiškė, kad prasidėjus 
karo veiksmams, val
džią parems Klaipėdos 
prancūzų ginkluotų pajė
gų viršininkas majoras 
Thibaut. Sulaukęs neigia
mo atsakymo, sukilėlių 
vadas J. Budrys pasiun
tė Komisarui Petisnė ul
timatumą: jei sukilėliai 
nebus įleidžiami į mies
tą, jis įsakysiąs pradėti 
kautynes. Tuo tarpu abi 
šalys skubiai joms ruo
šėsi. Sukilėliai telkė sti
presnes jėgas Klaipėdai 
apsupti ir be didesnių 
nuostolių ją greičiau pa 
imti.

Po kelių dienų kauty
nių, sausio 15 kpt. Myko
lo Kalmantavičiaus, tuo 
met save vadinusio Ba
joru, trijų kuopų dalinys 
atžygiavęs iš Pagėglių, 
įsiveržė į Klaipėdą ir 
paėmė prefektūrą, kur bu
vo susitelkusi prancūzų 
įgula ir vokiečių žan
darai. Kautynės buvo 
baigtos, ir Petisnė pa
prašė Jono Budrio pa
liaubų. Dėl jų buvo su
sitarta, prancūzų karei
vius paliekant laisvus ka 
reivinių rajone ir jiems 
grąžinant ginklus.

Klaipėdos sukilimo au 
kų buvo palyginti ne
daug... Kautynėse žuvo 
dvidešimt sukilėlių - lie 
tuvių savanorių, du pran
cūzų kareiviai ir vienas 
vokiečių žandaras.***

Po keturių dienų Klai
pėdą paėmus, M.L. Gel 
bėjimo komitetas susirin 
kęs Šilutėje priėmė 
reikšmingą deklaraciją 
prašydamas kraštą įjung 
ti autonominiu pagrindu 
į Lietuvos valstybę. Lie
tuvos seimas sausio 24 
šią deklaraciją palankiai 
sutiko ir patvirtino Stei
giamojo seimo 21 metais 
priimtus principus Res
publikos ir K. krašto san
tykiams nustatyti ir pave
dė vyriausybei juos įgy
vendinti.

Kiek Klaipėdos sukili
mas kariškai pasisekė, 
tiek diplomatiškai jis su
sipainiojo, tapdamas sun
kiu tarptautiniu klausi
mu, kuriuo buvo suintere
suoti ne tik Aliantai, bet 
taip pat Lenkija, Vokieti 
ja ir Sovietų Rusija. Iš 
pradžių Aliantai Lietu
vos vyriausybę spaudė de- 
maršais, o vėliau vis ir 
vis griežtesnėmis noto
mis, grasinimais.

irgi išplaukė.
Ambasadorių konferen

cijos nusiteikimą Lietu
vos atžvilgiu švelnino 
dar ir ta aplinkybė, kad 
Japonija ir Italija Klai
pėdos klausimu nesiįnte- 
resavo, Prancūzija turė
jo rūpesčių su sausio 10 
okupuotu Ruhro kraštu, 
o D. Britanija buvo pa
lanki Lietuvai Klaipė
dos atžvilgiu. Daugiau
sia triukšmo kėlė Lenki
ja, kurios spauda Lietu
vai grasino karu.

Po mėnesįtrukusiodip 
lomatinio tasymosi, Am
basadorių konferencija 
nutarė vasario 16 Klaipė
dą perduoti Lietuvai su 
tam tikromis sąlygomis, 
kurios, deja, buvo neleng
vos.

Tas santarvininkų nuta
rimas perduoti Lietuvai 
Klaipėdos suverenumą 
sukėlė mūsų vyriausybei 
didelį galvosūkį, nes dėl 
jame išdėstytų sąlygų jis 
Lietuvai buvo labai nepa
lankus. Tai kas buvo da
rytina? Priimti jį, ar at
mesti? Abejais atvejais

Trijų veiksmų opera trijose plokštelėse

CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA 
praneša visuomenei, kad jau išleidžia šią 
operą plokštelėse. Užsisakantieji plokšteles 
iš anksto — iki balandžio 1 d., jas gali jsigyti 
už 15 dol., vėliau jų kaina — 17 dol.

Užsakymus su čekiu prašome siųsti šiuo adresu:

LITHUANIAN OPERA OF CHICAGO

6905 So. Artesian Avė.,

Chicago, Illinois 60629

Pirmiausia Lietuvos 
vyriausybei teko sutvar
kyti sukilėlių santykius 
su Aliantų valdžia Klaipė, 
doje, nes Prancūzijos 
Charge d’Affaires Jean 
Padovani pranešė mūs vy
riausybei, kad Ambasado
rių konferencija siunčia 
į Klaipėdą savo ypatingą 
komisiją, kuri sudary
sianti laikiną valdžią 
kraštui tvarkyti. Pami
nėję Padovani, norėtume 
pastebėti, kad, turbūt,iš 
skyrus Sorbonnos moksli
ninką klabininką A. Meil- 
let, jis buvo tada vienin- 
tėlis visam pasauly pran
cūzas mokėjęs lietuviš
kai. Mykolas Vaitkus sa
vo Atsiminimų V t. duo-

da įdomių, niekur neaptin
kamų rašytinių žinių apie 
šį Korsikoj gimusį kari
ninką diplomatą, atvyku
sį Lietuvon su Prancūzi
jos karo misija: autorius 
jame atskleidžia vieną 
Jean Padovani ir mūsų 
pionierės vaidilos Unės 
Babickaitės intymių san
tykių skirsnį. Be to, 
Vaitkus ten savo plunku, 
na, prašokančia teptuką, 
nupiešia Padovanio išo
rės ir vidaus portretą, 
realistiškai išbaigtą iki 
nuostabą sukeliančių 
smulkmenų: stačiai tik 
imk ir įrėminęs jįkabink 
portretų galerijoj...

E. Galvanauskas gavęs 
iš Padovani pranešimą, 
pažadėjo palengvinti tos 
komisijos darbą ir pra
nešė, kad Lietuvos vy
riausybė tam tikslui pa 
siųs savo specialių atsto
vą. Juo sutiko būti auto
ritetingas ir Europoj ži- mums būtų buvo negerai 
nomas žmogus,pirmasis 
Lietuvos prezidentas A. 
Smetona.

Ir tikrai, sausio 25at-‘> 
vyko ta Ypatingoji Alian
tų Komisija, sudaryta iš 
prancūzo, anglo ir italo. 
Ši komisija išleido gy
ventojams atsišaukimą, 
kad norinti atstatyti 
tvarką ir .sudaryti laiki
ną vyriausybę, o Gelbėji
mo Komitetui įteikė ulti
matumą reikalaudama 

demobilizuoti sukilė
lius ir jam pačiam at
sistatydinti. Gelbėjimo 
Komitetas atsakydamas į 
ultimatumą, paklausė, ar 
tatai reiškia karo paliau
bų nutraukimą? Komis i 
ja tuoj atsakė, kad paliau
bos tebegaliojančios, bet 
jos nariai savo atstovau
jančioms valstybėms pra- 
nešią, kad Gelbėjimo Ko 
mitėtas nesutinkąs demo 
bilizuoti sukilėlių ir pa
sitraukti. Tuo pat metu 
sukilėlių kariuomenės va - 
das Jonas Budrys Ypatin
gąją Komisiją įspėjo, kad 
remdamasis karo stoviu, 
pavartosiąs visas griež
čiausias priemones 
prieš tuos, kurie kėsin
sis nuversti revoliucinę 
valdžią. Direktorijos pir
mininkas E. Simonaitis, 
demonstruodamas, kad 
jis visiškai nepaiso Ypa- 
ting. Komisijos grąsini- 
mų, į direktoriją pakvie
tė dar du Gelbėjimo Ko
miteto atstovus: dr. Vi
lių Gaigalaitį ir ūkininką 
Kristupą Lėkšą.

Tai tuo didžios politi
nės įtampos metu, Anta
nas Smetona, kaip Lie
tuvos vyriausybės aukš
tasis įgaliotinis Klaipė 
dos kraštui, su savo sek 
retoriu Antanu Merkiu 
sausio pabaigoje išvyko 
Klaipėdon. Kiek diploma
tinė jo misija sunki, jis 
patyrė iš pat pradžių. Pa
sak B. Balučio, pirmasis 
posėdis buvęs audrin
gas. Komisaras Petisnė 
rėžęs pamokslus ir grą- 
sęs. Visuomet ramus A. 
Smetona, savo ir Lietu
vos savigarbą išlaikyda
mas, švelniai atsakė:

— Aš čia ne mokinys, 
bet Lietuvos įgaliotinis 
ir buvęs Lietuvos pre
zidentas.

"Savo rimtu taktu jis 
netrukus visa reikalą į 
tinkamą vagą įstatęs". Ir 
anot Balučio prancūzai 
nurimo ir atitraukė sa
vo kariuomenę ir du juka 
ro laivai ir vienas anglų

Tad rasta išeitis: šį 
klausimą spręsti tiesio
ginėmis Lietuvos ir san
tarvininkų derybomis Pa 
ryžiuje, šios derybos tru
ko iki 24 metų vasario 
pradžios,nuo kada jos bu
vo perduotos Tautų Są
jungos Ženevoje trijų na
rių komisijai sudarytai 
iš amerikiečio, olando ir 
švedo. Jai pirmininkavo 
idealistas amerikietis de 
mokratas, didelis prezi
dento Wilsono idealų ger_ 
bėjas ir jo draugas Nor- 
man Davis. Lietuvai at
stovavo B. Balutis ir V. 
Sidzikauskas. Derybos 
buvo labai sunkios ir tru
ko 3 mėnesiu kol, paga
liau, 24m. gegužės 8 Klai
pėdos konvencija ir sta
tutas buvo pasirašyti.

(Nukelta į 4 psl.)

VIENINGAI LIETUVOS 
KELIU

Vasario 16-ji yra netiktai 
pati didžioji ir garbingoji 
lietuvių tautinė ir valstybi
nė šventė, bet ir kiekvieno 
lietuvio konkrečios aukos 
diena. Vasario 16-sios pro
ga kiekvienas gyvas lietu
vis netiktai atnaujina asme
ninį ryžtą kovoti ir dirbti 
už Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę, bet pinigine 
auka jungiasi su visais bro
liais į vieningas gretas fi
nansuoti tuos darbus, kurie 
laisvę ir nepriklausomybę 
artintų. Tradiciniai .aisvini- 
mo darbams ir žygiams fi
nansuoti Vasario 16-sios lai
kotarpyje aukas kaupia 
JAV tik Amerikos Lietuvių 
Taryba bei jos padaliniai. 
ALTa ir dabar efektingai ir 
energingai dirba laisvinimo 
darbą JAV ir savo surinkto
mis lėšomis dalinasi su Vy
riausiuoju Lietuvos Išlais
vinimo Komitetu, kuris yra 
aukščiausias lietuvių tautos 
politinės valios reiškėjas ir 
vykdytojas, jai pačiai to ne
galint.

Tačiau jau kuris laikas 
kelios organizacijos Vasa
rio 16-sios laikotarpį išnau
doja aukų rinkimui savo or
ganizacijų reikalams. Tokia 
nevienybės demonstracija 
trukdo aukų kaupimą Lie
tuvos laisvinimo reikalams 
ir netarnauja geriausiems 
1 i e tuviškiems interesams. 
Apgailestaudama tokią pa
dėtį LKDS ragina visus lie
tuvius laikytis tradicinio 
nusistatymo ir tvarkos, bū
ti duosniems ir savo vienin
gumu tarnauti geriausiems 
lietuvių tautos ir laisvinimo 
darbo interesams.

LKDS Centro 
Komitetas
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PENKIASDEŠIMTOSIOS KLAIPĖDOS 
ATKOVOJIMO METINĖS...

Jaunimo peticija ir pareigos

(Atkelta iš 3 psl.)
Didelis buvo lietu

viams džiaugsmas, kai 
po dviejų mėnesių, 1924 
liepos mėn. du JAV ka
ro laivai Flusser irReid 
padarė vizitą Klaipėdai. 
Tai buvo pirmas drau
giško laivyno vizitas po 
tiek šimtmečių atgauta
me Lietuvos uoste. Lie
tuvos valdžia ir visuome
nė labai džiaugsmingai 
sutiko Amerikos jūri
ninkus ir kuo s ve tingi au
siai vaišino Viktorijos 
viešbutyje ir gražiame 
Girulių sode, netoliese 
nuo Klaipėdos. Ameri
kos laivyno kpt. Berrien, 
atsakydamas į Guverna- 
toriaus tostą tarp kitko 
pasakė: "Amerikos lai
vyno admirolas žadėjo 
šiais metais atsilankyti 
Klaipėdoje, bet negalėda
mas tai pats atlikti, at
siuntė mane, kaip savo at
stovą. Man malonu šis vi, 
zitas padaryti ypač dėl 
to, kad lietuviai, kurių 
apie milijonas gyvena 
Amerikoje, mums yra ge
rai pažįstami. Mes gerai 
esame susipažinę su ta 
kova, kurią lietuviai ve
da už savo nepriklauso 
mybę. Užjaučiame jų pas 
tangoms būti nepriklau
somais ir keliu taurę už 
lietuvių tautos pasiseki
mą".

Rreikia tik didžiuotis, 
kad, vos prieš šešerius 
metus atsistačiusios, 
Lietuvos valstybės dip
lomatija sugebėjo sėk
mingai apginti šį gyvybi
nį lietuvių tautos reika
lą, užtikrindama teisiš
kai, t.y. daugiašale tarp
valstybine sutartimi Klai 
pėdos krašto įjungimą į 
Lietuvos valstybę.

Taigi mūsų diplomar 
tija atsiekė tai, ko nepa
vyko atlikti eilei Lietu
vos valdovų: Mindaugui, 
Gediminui, Algirdui, Kęs- 
tučiui ir Vytautui, nors 
tam ir buvo jų daryta di
delių pastangų.

***

Deja, neilgai Klaipė
da glaudėsi prie Lietu
vos, nes atėjo Hitleris, 
o su juo ir mums ulti
matumas smurtu išplė
šęs Klaipėdą iš Lietu
vos.

O šiandie Klaipėdos 
kraštas, kaip ir visa Lie
tuva, yra okupuotas, pa
verstas Sovietų karo lai
vų baze. Mieste ir kraš
te knibžda rusiškasis gai
valas .

Putinas savo 1964me 
tais rašytame eilėrašty
je Priešinga ateitis,skir 
tame Donelaičio 250 me
tų metinėms, bet reži
mo nepraleistame, nusa
ko tą Klaipėdos padėtį. 
Ten be kitko skaitome:

"Pasikeitė laikai, 
Nebėr nei amtmono, 
Nei Dikso,

Nebėr dosningo Krizo- 
Tik būrų žemėj smirdų 
Dar daugiau privi

so..."

Šią 50-ties metų su
kaktį švęsdami ir šiais 
prikeltais atsiminimais 
gyvendami, ąrgi mes ne 
skraidom dvasios spar
nais virš Baltijos jūros?

Tad teišsipildo mūsų 
visų noras, kad Baltija sa

vo gintaruotais vande- 
nais amžinai skalanduo
tų ir jungtų legendarines 
Palangos ir Klaipėdos 
krašto aukso smėlio kran - 
tus ir kad juose vėl ple
vėsuotų suverene Lietu
vos vėliava ir skambė
tų, kaip andai ten skam
bėjo, daina:

I jūrą žemaičiai, 
į jūrą aukštaičiai
I jūrą visa Lietuva...

ištesėjimas J- žlaiu°

A.A. Antanina Mockaitė
- Drevinskienė

Netikėtai gauta žinia 
iš Kanados, Montrealio, 
kad š.m. sausio 20 d. 
po ilgos ir sunkios ligos 
iškeliavo į amžinybę 
Korp! Neo-Lithuania fi- 
listerė dr. Antanina Moc - 
kaitė-Drevinskienė. Bu
vo Nepriklausomybės ko
vų partizanė, buvusio Tei
singumo viceministerio 
ir Korp! Neo-Lithuania 
vieno iš steigėjų, teisinin
ko, filisterio Antano 
Drevinsko, žuvusio Sibi
ro tremtyje, našlė.

Kol kas neturime smul
kesnių žinių apie A. Dre- 
vinksienės nueitą gyve
nimo kelią. Reikia ma
nyti, kad po šios žinutės 
paskelbimo, atsiras iš 
jos buvusių vienminčių 
filijų, kurios plačiau ir 
išsamiau apžvelgs jos 
praeitį. Tiek tik žinoma, 
kad A. Drevinskienė buvo 
gimusi 1897 m. Raseinių 
apsk. Nemakščių valšč. 
Taubučių, dv. Vyras An
tanas Drevinskas 1940 m. 
VI. 15 d. Sovietų Sąjungai 
karinėmis jėgomis okupa. 
vus Lietuvą, pirmomis 
dienomis buvo areštuo
tas, Ištremtas į tolimą 
Sibirą ir ten žuvo. Gi 
žmona Antanina išvengė 
tremties. 1944 m. pasi
traukė į vakarus, vėliau 
apsigyveno Kanadoje kur 
ir pasimirė.

Viena iš A. Drevihs- 
kienės artimesniųjų drau
gių filija J. Jadvyga man 
rašo. Nelengvas buvo jos 
nueitas kelias čia Kana
doje. Visiškai viena sve
timame krašte, vargo 
sunkiai pelnydama sau 
duonos kąsnį. Pagal iš
gales rėmė lietuvišką 
veiklą, spaudą, o ypač 
lietuvišką knygą. Mes jau 
nesnieji stebėjomės jos 
ryžtu ir energija. Pas
kutinieji jos gyvenimo 
metai buvo sunkūs, nes li
gos vargino. Nemėgo kal
bėti apie mirtį, nes visa 
savo būtybe troško gyven
ti ir neprarado vilties į 
šviesų Lietuvos laisvės 
rytojų. Paskutiniais me
tais gyveno globoje M. N. 
Pr, seselių namuose 
Montrealyje ir džiaugė

si sulaukusi korporaci 
jos Neo-Lithuania 50 me 
tų sukakties.

Po mirties jos stalčiu
je buvo rastas mažas po- 
pierio ryšulėlis ir pa
reikštas Antaninos pasku
tinis noras, kad tai yra 
jos brangiausias turtas, 
kuris turi keliauti kartu 
su ja į amžinybę. Kaip pa 
žiūrėjome į tą brangeny
bių ryšulį, tai visi giliai 
tapome sujaudinti. Ten 
radome žiupsnelį jos gim
tosios žemės, duonos 
plotkelio pavidale ir įvai
rių sudžiovintų gėlyčių 
iš taip jai brangių ir nu 
mylėtų gimtosios Že
maitijos laukų. Taip 
Korp! Neo-Lithuania fi- 
listerė Antanina Drevins
kienė mylėjo savo tėvy
nę Lietuvą ir tvirtu že
maitišku žingsniu per vi 
są savo gyvenimą ėjo pa
sirinktuoju keliu — Pro 
Patria.

Kaip daugeliui, taip 
ir Drevinskų šeimą išti
ko liūdnas likimas. Vy
ras ištremtas į tolimą 
Sibirą žuvo, gi žmona 
pasitraukusi į vakarus, 
vėliau apsigyvenusi Ka
nadoje, nesulaukė atgi
musios Lietuvos;iškelia- 
vo į amžinybę. Tebūnie 
jai lengva svetinga Ka
nados žemelė.

Kaip fili jos taip ir 
neolituanai savo širdyse 
turime abu su skausmų 
prisiminti.

J. Jurevičius

Jau pusmetis, kai ant
rasis Jaunimo, kongresas 
praėjo, tačiau to kongre
so vykdytojai dar ir da
bar nėra užbaigę visų 
įsipareigojimų. Laikas 
nuo laiko Chicagoje, o tik 
riausiai ir kitur, dar su
sirenka kongreso parei
gūnai neužbaigtiems dar 
bams sutvarkyti ir už
baigti. Netenka abejoti, 
jog JK vadovai, jo atsto 
vai ir iš tolimųjų kraš
tų suvažiavęs jaunimas 
parodė lietuvišką ryžtą 
ir pasiaukojantį pareigin 
gumą. O JK dirbę jauni 
vadovai parodė nepapras 
tą pasiaukojimą ir pasi
imtų pareigų atsakingu
mą bei jų vykdymą. Ir 
tai nėrajaunimo glosty
mas, o tiesa, nes man te
ko iš arti matyti JK ruo
šos eigą ir stebėtis rink
tinių jaunuolių nepapras
ta ištverme, atsisakymu 
nuo laisvalaikio, pramo
gos ir miego. Jaunatviš
kas entuziazmas vyravo 
ir JK eigoje. Atrodė, kad 
šnekos žmonėse ir 
straipsniai laikraščiuo
se, jog mūsų jaunimas 
svetimėja ir atitrūksta 
nuo lietuviško branduo
lio — perkeltas baimi
nimasis. Suprantama, bū
tų vėl kita šneka į mūsų 
jaunimo lietuviškumą pa
žvelgus bendrai iš es
mės. Tačiau netenka abe
joti, jog JK-sas mūsų jau
nimui teigiamai yra da
vęs organizacinio sustip 
rėjimo ir patirties, o lie
tuviškai bendruomenei 
gerą įnašą.

Ir taip gražiai viskas 
vyko kongreso ruošoje ir 
jo eigoje. Uždarius II 
PLJK, rinktieji atstovai 
išvažinėjo į savo kraš
tus, į gyvenvietes. JK at
stovai sugrįžo įsipareigo
ję tęsti įsipareigojimus 
bei vykdyti kongreso nu-

CHICAGOS LIETUVIŲ 
FRONTO BIČIULIŲ 
VISUOTINO NARIŲ 

SUSIRINKIMO 
PRANEŠIMAS
Šių metų sausio 31 d. Jau

nimo centre įvyko Chicagos 
LF bičiulių visuotinis susi
rinkimas, susipažinęs su 
spaudoje ir privačiai iškilu
siomis diskusijomis, ryšium 
su kelių Cicero gyventojų 
organizuota vaikų ekskursi
ja į pavergtą Lietuvą pri
ėjo išvadą,. kad nei Chica
goje, nei kur kitur gyveną 
frontininkai prie šios eks
kursijos nėra jokiu būdu 
prisidėję ir nieko bendro su 
ta akcija neturėjo.

Viešai ar privačiai paro
dytos tendencijos LFB or
ganizaciją ar jos paskirus 
narius sutapatinti su ta eks
kursija yra visiškas prasi
lenkimas su tiesa ir duoda 
pagrindo pagalvoti apie šitų 
nepagrįstų gandų skleidėjų 
norus visuomenės akyse 
diskredituoti mūsų organi
zaciją ir jos aktyviuosius 
narius.

Chicagos LB bičiuliai 
prašo lietuviškosios veiklos 
vieningumu susirūpinusią 
visuomenę atkreipti ypa
tingai kritišką dėmesį į ši
tų nepagristų gandų sklei
dėjus ir pasmerkti jų akci
ją, norinčią sukompromi
tuoti lietuviškame veikime 
nusipelnusius asmenis.

Susirinkimo įgaliota Chi
cagos LF bičiulių valdyba:

Dr. Adolfas Šležas, pirm. 
Juozas Baužys, Stasys 
Džiugas, Kazys Kriaučū- 
nas, Rimas Rudys.

Chicago, sausio 31, 1973

tarimus. Skaitėme spau
doje, jog sugrįžę JK at
stovai įnešė pagyvėjimo 
lietuviško jaunimo veik
loje, bet, atrodo, ilgai
niui visa tai grįžta įpir— 
mykštes vėžes. Čia no
rėčiau priekaištingai pa
minėti vieną iš svarbiau
sių JK atstovų įsiparei
gojimą, kurį atstovai vis 
gi "pamiršo", o tai Jau
nimo peticijos parašų rin
kimas. Išrinktieji atsto
vai gi parodė, kad jauni
mui pramoginis suskri- 
dimas, o ne įsipareigo
jimų ištesėjimas lygia
grečiai tiek pat rūpėtų. 
Juk pats jaunimas supla
navo ir įsipareigojo su
rinkti apie pusę milijo
no parašų Jungtinėms 
Tautoms Lietuvos lais
vės reikalu. į šio svar
baus darbo talką aktyviai 
įsijungė ir vyresnioji kar
ta. Dėl nerūpestingumo 
ir lietuviškos pareigos 
nepajautimo, iki šiol Pe
ticijos komisija yra su
rinkusi tik apie 70.000 
parašų. Tai gana toli li
gi pareigos išpildymo. 
Ar neatsitiko taip, jog 
jaunimas ir vyresnieji ti
kėjosi, kad tą darbą 
"anie" atliks? "Tarp 
dviejų auklių vaikas be 
galvos". Tikrumoje, nei 
vieni iš jų į šias parei
gas su priderama atsa
komybe nepažvelgė, iš
skyrus vienintėlę išimtį. 
O okupuotoje Lietuvoje, 
teroro baimės veikiami, 
tikintieji lietuviai rįžo- 
si ir surinko 17.000 pa
rašų. Kad užplanuotą pa 
rašų skaičių buvo galima 
surinkti, parodė vienas 
asmuo, PRANAS BŪDVY
TIS, savo iniciatyva, ma 
žai kieno skatinamas, 
prieš keletą dienųį"Mar«. 
gutį" atnešęs 29.000 pa
rašų, surinkęs Chicagos 
mieste, daugiausia tarp 
amerikiečių. Kodėl viso 
laisvojo pasaulio did
miesčiuose neatsiranda 
dar po vienas Būdvytis?

Jaunimo peticijos įtei 
kimas Jungtinėms Tau
toms yra nukeltas iki ba
landžio pradžios, norint 
ją įteikti suėjus metams 
nuo okup. Lietuvoj pa
ruoštos peticijos įteiki
mo.

Aną vakarą užėjęs į 
Margučio radijo būsti
nę, kurioje yra įsikū
ręs ir PLJS-gos Infor
macijos vadovas R. Sa- 
kadolskis su talka, čia 
radau posėdžiaujančią 
chicagiškę Peticijos ko
misiją. JK Peticijos ko 
misija su pirm. A. Kiz- 
lausku esą atsistatydinu
si. Priežastis — aukš-

mės visi: JK atstovai, 
jaunimas ir vyresnieji 

rezultatai būtų vi
sai kiti.

Jaunimo peticijos už
baigimu dabar rūpinasi: 
R. Sakadolskis, R. Kas
paras, Br. Nainys, D. 
Vaitkevičiūtė, R. Vede- 
gys, A. Zailskaitė, V. Na 
rutiš ir kt. Peticijos blan
kus galima gauti adresu: 
A. Būga, 842 W. 33 PI. 
Chicago, III. 60608. Te
lef. (312) YA 7-3964.

Netarkime, kad tai "ki
tų" pareiga. Kiekvienas 
surinkime nors po vie
ną peticijos lapą. Būki
me jautresni pavergtos 
Lietuvos lietuviams.

WANTED AT ONCE.
JOURNEYMEN

OR
IST CLASS SKILLED

BORING MILL 
OPERATORS 
TOOL ROOM 
MACHINISTS 

FITTERS
EXPERIENCED IN 

WELDMENTS.

Hofley Mfg. Co., ”Warren’s 
Largest Job Shop”—30 yrs. of 
steady work.. Excellent benefits 
& working conditions, top pay 
with overtime.

APPLY IN PERSON

HOFLEY MFG. CO.
22534 GROESBECK HWY

WARREN, MICH.
(8-14)

WANTED IST CLASS

AUTOMATIC 
SCREW MACHINE 

OPERATORS 
SETUP MEN

Acme Gridley. Exp’d. only. Permanent 
position, top vvages. The best fringe 
benefits and good vvorking cond. Lots 
of overtime, profit sharing program. 
SOLAR MACHINE PRODUCTS CO. 
29350 Northline Romulus, Mich. 

313-941-3700
(8-11)

OPENINGS FOR
QUALIFIED 

PEOPLE
MILLWRIGHTS 

AND ' 
MAINTENANCE 
ELECTRICIANS

Ability and potential for ad
vancement are our first con- 
sideration. Mušt have own tools. 
Apply in person.

BENTON HARBOR 
MALLEABLE 
INDUSTRIES 
171 Graham St. 

Benton Harbor, 49022
Only experienced need apply 

(5-11)

PUNCH PRESS SHEET METAL 
OPERATOR

To vvork from layouls. Makes ovvn 
sėt ups on punch press, notchers, and 
other sheet metai equįpment. Excel- 
lent fringe benefits.

JADE CORP. 
3063 Philmonl Avė. 

Huntingdon Valley, Pa. 
947-3333

An Equal Opporlunilv Employer 
(11-13)

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.

tojo mokslo siekimas ne- 
leidžiąs pirmininkui už
baigti peticijos rinkimo 
ir įteikimo įsipareigoji 
mo. Minėtame posėdy
je Romas Kasparas, vi
sur pasižymįs išskir
tinu pareigingumu, aiš
kino, jog tokių, kaip Pra
nas Būdvytis, gal nebe
surasime, tačiau kiek
vienas lietuvis, kuriam 
rūpi Lietuvos laisvės rei
kalas, net su mažomis 
pastangomis galėtų ir tu 
rėtų prie šios pareigos 
prisidėti. Užtektų jei 
kiekvienas surinktumėm 
bent po vieną lapą (10 pa
rašų) iš savo kaimynų 
amerikiečių ar lietuvių. 
O amerikiečiai petici
joj noriai pasirašo. Jei 
šios akcijos tuojau imsi-

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED

DIE MAKERS
Ist class only vvith job shop experi- 
ence. High hourly rate vvith plenty of 
overtime. All benefits including vaca
tion, holiday pay, hospitalization, etc.

ROBERT TOOL CORP.
3760 R1DGE RD.

CLEVELAND. OHIO 
2I6-63I-3171

(11-16)

SCREW MACHINE 
OPERATOR 

HAND and B&S 
Mušt be able to do ovvn sėt ups. Top 
pay. benefits and vvorking. conditions. 
Permanent positions.

AGGRESIVE MFG. CO. 
TROY, MICH.
313-689-5020

(10-12)

WANTED IST CLASS 

MOLD MAKERS
Mušt be experienced in mold building. 
Steady vvork, good vvages, & benefits, 
and overtime.

J. B. RATH CO. 
23780 HOOVER 

WARREN, MICH.
(8-10)
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KŪRYBA IR MOKSLAS
Laiškas Amžinojo Lietuvio
autoriui
Vytautui Alantui

Jeigu leisi išskirti, 
man krito akysna, sukė
lė pasigėrėjimą, padvel
kė beletristo meistriš
kumu šie Amžinojo lie
tuvio atskiri epizodai: 
Penkių mylių konveje
ris, Saulė urvo dugne, 
Snaigės prie židinio, 
Kun. Antano Strazdelio 
regėjimas, Lietuviai 
Juozapato pakalnėje, Iš 
Sintauto dienoraščio, 
Portretas, Ar meilė grįž
ta atpėdžiui, Netikėtas 
vizitas, Paskutinis prū
sas, Susitikimas paukš
čių take, Viktorija Sin- 
tautaitė, Sandra Cesnulie- 
nė, Antroji vizija, Vika
ras Algirdas Simnas, El
dorado motelyje, Kai su- 
dryska uždanga, Saulėly
džio blėsa, Testamen
tas.

Kodėl padariau tą at
ranką? Visų pirma dėl 
to, jog tie romano epizo
dai, jei man pavyko tei
singai į veikalą įsijaus-

tauto yra apčiuopiamai 
giminingos. Gal nederė
tų ir abejoti — giminin
gi visuomeniniai ir fab
rikiniai abiejų rašytojų 
patyrimai.
ypač savo tikėjimo vi
suma, Sintautas lyg ir 
atkyla iš kitų sveiko kū
rinių. Cesnulis, tasai ne
laimingas Sintauto gimi
naitis, nors atvirai ci
niškai žiūri į moteris, 

pažįsta žmones, pažįsta patenka į tokių myli 
gyvenimą, yra apdovano - mTjU glėbį, kuriame jo 
tas pastabumu ir kūrybi
ne ugnim, nes nugrimsti 
į žmogaus vidų ir ten at
rasti slepiamas mintis, 
stropiai saugomas pa
slaptis, tur būt, niekada 
nebus rašytojo džiaugs
mingos vaikštynės mė
nulio šalta ugnim aplie
tame paupy. Amžinojo lie
tuvio žmonių charakte
riai vis kitokie, vis ne 
tie patys, neabejotina at
skirų individų galerija.

Norėdami nors kele
tą akimirkų stabtelti ir 
šnektelti su veikalo mo
terimis, man regis, ne 
vienas minėsim Jūratę, 
tą jos nuostabią moteriš 
kūmo gynybą, tvirtą ir ne 
svyruojantį kopimą į tiks
lą. Tik, prieš akis turė
dami žmogų, kuriam nie 
kuomet nieko negana, 
ar ji tikslą pasiekė, ar 
savo laimę atrado? Man 
gaila, kad Pats, Vytau
tai, per greit Jūratę pa
likai įvykių pakelėj! Ki 
ta būtų Vyžainienė, gi
liai širdy paslėpusi jau
nystės dramą, bet iš jos 
nepajėgusi išsivaduoti 
iki gyvenimo pabaigos. 
Tai itin patraukli, dra
matiška, vidinio mįslin
gumo laipina moteris. 
Sintautienė — daili ir 
klastinga miesčionė, net 
ir nebandanti giliau į gy
venimo problemas pa
žvelgti, bet savo polin
kius į nuodėmę sugeban
ti gabiai pridengti taria
ma vyro ir vaikų meile. 
Svetimumas tarp jos pa
saulėvaizdžio ir Sintau
to idealų yra tikrai dra
matiškas. Įdomi spal
vinga Sandra. Nors vei
kale autorius beveik re
gimai yra jai nepalankus, 
bet ir ji pajėgė gyveni
mą baigti žmogumi, o ne 
pamišusiu žvėreliu. 
Kągi, nestokojam ir 
Žygienių, beveik atvirai 
bėgiojančių pas meilu
žius, dėl jų neištikimy
bės ašaras liejančių ir 
"sunkias dramas" išgy. 
venančių! Tokių atosva- 
ra — skaistus Birutės 
paveikslas, teikią vilties 
žmogui dar kartą kibti 
į gyvenimo krantą...

Išvardinau tik būdin- 
gesniąsias Amžinojo lie
tuvio 
tom 
nes, 
tik 
niu 
pat turi savo veidą ir bū
dą, savo elgsenos vie
nokį ar kitokį pateisini
mą.

Vyrų galerija Amži
najame lietuvy yra gau
sesnė ir, tur būt, įvai
resnė. Neturiu tokių 
svarstyklių, negalėčiau 
pasverti, kiek Sintauto 
asmeny yra veikalo au
toriaus autobiografinių 
pradų. Viena tik aišku, 
kad ideologinės pažiū
ros, mintys apie tautą ir 
jos lemtį Alanto ir Sin-

STASYS SANTVARAS

ti, yra savy išbaigti, at
spindi veikėjų gyvybin
gumą ir jų išgyvenimų 
psichologinę tiesą,para
šyti su dvasiniu polėkiu, 
padabinti lakiais ir 
šmaikščiais dialogais, 
nestokoja potekstės mįs
lingumo. Jie, tur būt, yra 
tie kerčių akmenys, ku
rie Amžinajam lietuviui 
padės išlikti gyvam il
gesnį laiką.

Išskirti veikalo gaba
lai anaiptol nelaikytini 
įtaiga ar užuomina, kad 
kitus veikalo apsakymus 
aš neigiu ar juos noriu 
sumenktinti. Ne, tas iš
skyrimas tai veikiau tik 
skonio dalykas, asmeni
nis polinkis, o gal ir 
tiem vaizdam mano pa
ties asmeninė giminys
tė.

Gausus būrys romano 
veikėjų, atskirų charak
terių, yra akivaizdūs 
ženklai, kad Vyt. Alan
tas pakankamai stipriai

balys auginąs

LAISVĖS GIMTADIENIUI

VASARIO 16-tos AKTAS
APVILKOME svajonę 
Realybės rūbu, 
Į kasdienybės drobę 
Suvyniojom
Padavimų žarijas —
Ir legenda
Pražydo pilnatim
Apdulkusiam
Paveiksle praeities------

SAULĖS GIMIMAS
2 —

ANUOMET,
Vasario speige,
Mano žemę
Apvaisino
Karštas kovotojų kraujas.
Anuomet
Mano žemė
Alsavo
Gyvybės grumtynėmis, 
Pirmagimio kančiose 
Gimdydama rytojų------

Anuomet
Blykstelėjo laisvė —
Kaip lelija
Šv. Jurgio skyde —
Vasario tirpstančioj pusny
Mano žemė —
Lyg laiminga motina —
Vystė laisvės kūdikį —

Kūdikį,
Kurio ašarotuose vyzdžiuose 
Gulėjo
Kruvini amžių pelenai 
Ir skaidri
Gentkarčių saulė------

moteris, bet ir ki- 
reiškiu pagarbą, 

nors autorius jas 
vienu kitu brūkš- 

apibrėžė, jos taip

liaip jau,

apsivylimas moterimis 
apsilieja dar tirštesnėm 
varsom. Savo prigimtimi 
sveikas ir stiprus vyras, 
gal daugiau instinktyviai 
ieškąs gyvenimo ramy
bės ir tikros, pastovios 
meilės, Cesnulis, kai tik 
susiduria su lietuvišku
mo problemom, iš kar
to atsiveria pasiprieši
nimu, lyg kokiu neįvei
kiamu naravu. Berods, 
tuo savo vidiniu "ožiu" 
jis yra itin būdingas ne 
tik savo kartos lietu
viams, bet ypačiai savo 
jaunesniems broliams, 
nuostabiai lengvai pasi
metantiems svetimose 
pagairėse. Rašytojas Ur- 
baitis ir kun. Simnas — 
personažai su paryškin
tu fanatizmu, bet neiš
galvoti, o realūs mūsų 
tikrovės žmonės. Jie ne
pajėgia pro savo fana
tizmą prasilaužti, ne
pajėgia artimo minties 
išgirsti ir jos supras
ti, o tai ir gimdo nesi
baigiantį konfliktą tarp 
jų ir Sintauto. Šviesus, 
taurus žmogus inž. Vy- 
žainis, tad pateisinama 
ir jo vidinė drama, kai 
jis sužino apie savo my
limos žmonos jaunystės 
nusidėjimus. Senosios 
emigracijos brutalumą 
ir sumedžiagėjimą gyvai 
atspindi Birutės taria
mas dėdė Didjurgis, kon- 
traktorius Burokas ir 
Sandros meilužis Mikas. 
Iš epizodinių vaidmenų 
atrinkčiau Jurgį Bevar
dį, Cesnulio draugą Poš
ką, jo žmoną Bronę, Sand
ros tėvą ir, turbūt, vi- 

(Nukelta į 6 psl.)

ANASTAZIJA TAMOŠAITIENE Mėnesiena

Viešnagė pas 
Tamošaičius

Su dideliu malonumu 
išnaudoju progą aplanky
ti dailininkus Anastazi
ją ir Antaną Tamošai
čius. Nors ir gerai ži
nau jų sodybą, bet šį kar
tą pravažiuoju pro šalį: 
visi pastatai perdažyti 
kitokia spalva. Vėliau pa
aiškėja, kad į Jaunimo 
Kongresą atvažiavę gi
minių vaikai, norėdami 
papildyti savo piniginius 
išteklius, net ir kieme 
pastatytų 
lenkė...

Žinau, 
šaičiai

skulptūrų neap-

kad abu Tamo- 
nemėgsta did-

Mano tėviškėTAMOŠAITISANTANAS

Vladė Butkienė

miesčių triukšmo ir tem
po, tat ir įsikūrė nuo
šaliame kanadiško kaimo 
kampelyje. Kai galų ga
le atpažįstu jų sodybą, 
net nusišypsau: nuo mies
to bėgo, o, štai, dabar 
miestas jau ir į jų duris 
beldžiasi...

Kaip ir visados, mane 
pasitinka maloni šypse
na ir svetingumas, o 
įėjus vidun, su uždaro- 
mom durim, tarytum, 
uždarome ir visą išori
nį pasaulį. Tuoj pasijun. 
ti šiltoj lietuviško kai
mo ir individualaus Ta
mošaičių meno atmosfe
roj. Čia Tamošaitienės 
audiniai, jau su metų pėd
sakais, dengia sofas ir 
kėdes, čia lietuvių liau
dies autentiškų drožinių 
kolekcija, čia vėl abiejų 
menininkų paveikslai ir 
audiniai puošia sienas; 
čia gausi lietuvių liau
dies meno biblioteka bei 
skrynios lietuviškų audi
nių.

Dail. Anastaziją ran
du savo kabinete betvar
kančią gausią korespon
denciją. į Tamošaičių pa
stogę suplaukia galybė 
laiškų, lietuviškų žurna
lų bei laikraščių, už tat 
jie, ir toli būdami nuo 
visų Kanados ir Ameri
kos lietuvių gyvenimo 
centrų, gerai jaučia mū
sų gyvenimo pulsą. Po
nia Anastazija, po šią 
vasarą turėtos eismo ne
laimės, jau beveik pa
sveikusi, tik daugiausiai 
nusiskundžia tik dėl 
to, kad jos dailės darbo 
planai nukentėję, nes va
sara jiems abiems pati 
darbymetė.

Nežiūrint, kaip neti
kėtai atsilankytum, dail. 
Tamošaičiai visados pa
sitiks tave lyg artimiau- 

(Nukelta į 6 psl.)
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Dail. Anastazija Tamošaitienė

Viešnagė pas Tamošaičius
(Atkelta iš 5 psl.) 

šią araugą ar giminę, o 
dažnai dar ir apdovanos 
savo darbais. Ir dabar 
vaišinamės namų gamy
bos valgiais ir šneku
čiuojame. Kalba nukryps
ta į augantį etninių gru
pių populiarumą. Lietu
vių tautodailės studijoms 
Tamošaičiai turi daug 
medžiagos, kai jau kas 
yra pasinaudoję jų kny
gomis, liaudies meno rin
kiniais bei nuoširdžiu 
patarimu savo magistro 
ir kt. darbams. Dail. Ta
mošaitienė vasaros metu 
vis dar duoda audimokur- 
sus. Jie trunka vieną me
nes į, kainuoja apie $100 
asmeniui. Į tą kainą įei
na mokslo įrankiai, moky
mo medžiaga, pats mo
kymas ir butas. Šiai va
sarai jau pora Clevelan
do studenčių yra užsire
gistravusios. Kursan- 
tėms gyventi yra prie upe - 
lio vasarnamis, o laisva
laikiui — maudymasis, 
žuvavimas, išvykos į To
ronto, Ottawos, Hamilto
no ir kt. lietuvių koloni
jas.

Pasivaišinę einame ap
žiūrėti naujų darbų, ku
rie daugumoje randasi 
studijoje. Tai atskiras di
džiulis dviejų su puse 
aukšto ūkiškas pastatas, 
kuriame vasaros metu 
abu dailininkai pralei
džia daugiausiai laiko. 
Žiemą tik dalis audimo 
studijos yra šildoma, to. 
dėl tada dail. Tamošai
tis savo dažus, teptukus 
ir drobes persineša į gy
venamą namą.

Dail. Tamošaičio stu
dijoje matau ciklą naujų 
darbų. Jie daugiausia vi
dutinio dydžio, tinkami 
privačių butų sienoms. 
Juose "Tamošaitis" visai 
kitoks, negu esame įpra
tę jį matyti ankstyves
niuose darbuose: švel
nios spalvos, nėra įpras
tinės juodos konstrukty 
vinės linijos paveikslo 
turiniui - temai užakcen
tuoti. Šiuose darbuose 
matau didelį tėvynės il
gesį simboliškai išreikš
tą svajingomis pasakų pi
limis, fantastiškai vin
giuojančiais upeliais ir ta
kais, bėgančiais šauk
liais, degančiais žibu
riais. Naujuose darbuo
se viskas juda, gyvena, 
skuba ir vilioja tuo jie 
gal kiek primena Šimonį 
ir Čiurlionį, tik ir čia 
Tamošaitis lieka ištiki
mas savo įprastinei tep
tuko technikai, lietuviš
kos drobės gijų - ap
matų ir ataudų - efektui.

Gėriuosi, žinoma, ir 
ankstyvesniais darbais, 
nors jų jau nebėra tiek 
daug, kaip prieš porąme 
tų. Iš pirmo žvilgsnio-

jie gal atrodo abstrak
tūs, bet įsigilinus visa
dos surandi prasmę, te 
mą ir turinį. Karžygiai, 
kaimo sodybos, medžiai 
gėlės, laivai išreikšti 
per jautrią lietuviš
kai liaudišką vaizduotę. 
Dail. Tamošaitis jau 
anksčiau yra aiškinęs, 
kaip jis prieina prie kiek
vieno darbo: pirmiausia 
būna suplanuojamas ske
čas - projektas, jis iš
studijuojamas iki smulk
menų ir tik tada perneša
mas į drobę ar kurią kitą 
pastovią medžiagą. Už 
tat beveik visus jo darbų 
projektus gali rasti jo 
eskizų knygose

Dail. Antanas Tamošaitis

Laiptais palipę atsidu
riame dail. Anastazijos 
audimo studijose. Jų sie
nos padengtos kilimųpro- 
jektais bei paveikslais, 
jau išaustais kilimais ir 
gobelenais. Prieš porą 
metų ji sakėsi planuojan
ti didesnio masto audinių 
parodą. Tai parodai, at
rodo, dabar dailininkė ir 
ruošiasi. Išaustus dar
bus, net ir parduodama, 
susitaria palaikyti iki 
šiais metais planuoja
mos parodos. Ji žada bū 
ti ne tik Kanadoje, bet ir 
daugelyje Amerikos 
miestų.

Tarpe eilės abstrak
čių spalvingų darbų ma
no akiai nauji yra du 
didžiuliai audiniai pava
dinti "saulė" ir "Mėnu
lis". Tai dviejų dalių cik
las, kuriame dominuoja 
tamsos ir šviesos idėja 
išreikšta jautriu spal
vingų gijų žaismingumu.

Vienas iš naujausių 
darbų yra "Eglė Žalčių 
Karalienė". Tai didžiulio 
rankšluoščio proporcijų 
gobelenas, kokių 6-7 pė
dų ilgio ir 3-4 pėdų plo
čio. Jis taip sukomponuo 
tas, kad akis pati, tarsi 
nenoromis, krypsta įapa 
čią, — pirmąjį audinio 
planą, — kur ant jūros 
kranto stovi Eglė ir jos 
vaikai. Šiek tiek aukščiau 
antrame plane, jūra, pra- ir Clevelando.

Laiškas Amžinojo Lietuvio 

autoriui Vytautui Alantui...
(Atkelta iš 5 psl.) 

sus fabrikų formanus. 
Mažais dažų kiekiais 
Pats juos visus sukūrei 
kaip išraiškius ir gyvus 
žmones.

Atleisk man, mažiau
siai mane pradžiugino ir 
įtikino Sintauto ir Žygo 
santykių drama, ypačiai 
— tos dramos užsklanda. 
Mano išmanymu, o gal tik 
intuicija, nederėjo Žygo 
daryti rusu, nes tai vei
kalą iš karto aptaškė ten
dencingumu. Tokių žmo
nių, tokių "veikėjų", to
kių keturveidžių apsime
tėlių juk nestokojam ir 
savo giminėj. Būdamas 
lietuvis, Žygas būtų įti- 
kimesnis ir tikresnis 
žmogus, atsietas nuo tau 
tinių pakantų ir neapy- 
kantų (ar ne klaikūs žmo
nės tie mūsų tautiečiai, 
kurie nuo rusų bėgo į 
Ameriką, o dabar vėl 
jiems bernauja?).Tai sa
kydamas, žinoma, aš ne
noriu tvirtinti, kad tokių 
ru-selių Lietuvoj nebu
vo, bet Žygo rusybė, kaip 
man atrodo, veikalui ne
buvo reikalinga. Na, o 
Sintauto - Žygo santykių 
finalas fabriko rūsy — sa
vo esme yra filminis 
ir net melodramatiškas. 
Galvoju, kad tokių stip
rių ir savaimingų polė
kių rašytojas, koks yra 
Vyt. Alantas, galėjo Žy- 
gui atrasti natūralesnę, 
gal net lemties keršto pa
spęstą mirtį. Sintautas 
įmurkdęs jį į verdančios 
masės baseiną, sumen
ko kaip žmogus, kaip as
menybė, o tuo pačiu su
menko ir jo skelbiama tie
sa. Man gaila Sintauto, 
nes žmogžudystė, tas 
baisus nusikaltimas, ma
nęs neįtikino net ir au
toriaus įtaigojimu, kad 
Žygas buvo niekšas.

Kai jau taip atvirai 
ir draugiškai kalbamės, 
leisk ir man pafantazuo
ti! Žygas, pasiryžęs su 
nekenčiamu rašytoju is
toriją baigti, vidiniu mo
nologu, iš anksto apžvel
gęs žudymo vietą, supla
navo įstumti Sintautą į tą

baseino verdantį mar- 
malą. Ir tą dieną, pa
ėmęs "ant drąsos", pake
lėj dar savo-priešą iš- 
plūdęs, sekė, kol rašyto
jas nusileis į fabriko rū
sį. To momento sulaukęs 
pats Žygas į rūsį leido
si paskubom, paslydo ant 
ištėkšto varvelio, krito 
rūsin ant metalinių grioz
dų, nutrūko sprandą, per
silaužė nugarkaulį. Tą jo 
griuvimą mato ne tik Sin
tautas, bet ir kuris nors 
formanas, atsitiktinai 
tuo metu ėjęs pro šalį.

Žygas, kaip visi niekšai, 
mirties akivaizdoje pats 
savęs išsigąsta, ir dar, 
prišokusiam jį gelbėti 
Sintautui, ištaria:

— Atleisk, Sintautai... 
Jei gali, atleisk man...

Suprantu, ir šitokis fi
nalas yra melodramatiš 
kas ir sentimentalokas, 
bet man jis būtų natūra
lesnis, apsaugotų Sintau- 
tą jo gyvenimo tragizmą, 
po principingumą ir idė- 
jingumą nuo žmogžudys
tės. Kita vertus, tai nė
ra įtaiga, nėra siūlymas 
tuoj veikalą "operuoti", o 
tėra tik Paties kūrinio pa
kurstyta "fantazija".

(Bus daugiau)

Ši nekantriai laukta Čes
lovo Gedgaudo knyga, "Mū
šy praeities beieškant”, at
skleidžianti daug mūsų se
novės paslapčių, pagaliau 
išvydo šviesą. Kietais vir
šeliais 15 dol.

Perlaidas galima siųsti 
tiesiog autoriui Česlovui 
Gedgaudui, P. O. Box 5544, 
Santa Monica, Cal. 90405.

MĮSLE, KURI NETRUKUS 
PAAIŠKĖS...

džioje rami, toliau rūstė- 
ja, lyg pykčio pagauta su 
banguoja, bangose slėpda
ma Žilvino rūmus. Tre
čias planas, akims kylant 
dar aukščiau, atskleidžia 
jūrą horizonte susiliejan
čią su debesimis. Ketvir
tame plane —debesyse 
— jūrapasikartoja debe
sų spalvose. Pasirinkda
ma siaurą ir ilgą formą 
dailininkė labai vykusiai 
išreiškė žemės artumą, 
jūros gylį ir platumą bei 
dangaus neišmatuojamą 
aukštybę.

Staklėse ir rėmuose 
randame keletą pradėtų 
ar jau įpusėtų kilimų, tau
tinių rūbų bei audimo 
techniką demonstruojan
čių parodinių pavyzdžių. 
Čia pat randasi daugybė
pačios menininkus dažy- žin kurio personažo lu
tų siūlų, nes pirktiniai 
tik mažyte dalimi tegalė - 
tų patenkinti jos išradin
gos ir jautrios akies rei
kalavimą spalvų niuan
suose.

Baigiant norėtųsi 
abiems menininkams pa 
linkėti geros sveikatos 
ir našaus kūrybingumo 
besiruošiant 
mai parodai, 
kėtis, kad ji

Kanados CBC radijo 
programų tinklas (Box 
500, Station A, Toronto 
116) eiliniu savo biulete
niu spaudai pranešė pa 
baltiečiams įdomią nau
jieną. Skelbiama, kad 
šis, CBC, radijo progra
mų tinklas pastatys jau
dinančią pjesę (moving 
play) "nesusipratimas 
su milžinais ("The 
Trouble With Giants"). 
Vaidinimas bus pasta
tytas šeštadienį, vasa
rio 17 d. 8:30 vietos lai
ku.

Vaidinimo autorius 
Len Petersen, kūrybinė
je savo sąskaitoje turi 
per tūkstantį televizijos 
radijo ir scenos veikalų! 
Jis yra vienas iš popu
liariausių sidabrinio ek
rano ir mikrofono auto
rių.

Minimas vaidinimas 
yra skirtas pavaizduoti 
Kanados imigrantą pabal- 
tietį. Šitokiu paimtas lie • 
tuvis Jonas Bielinis.Pa
gal įsigalėjusią tradiciją 
imigrantas privaląs būti 
dvilypė asmenybė. Toks 
yra šiame vaidinime Jo
nas Bielinis. Tą rolę, dvi' 
lypumui pabrėžtinai ak
centuoti, vaidina du ak
toriai. Vienoje rolės daly
je Bielinis yra tipingas 
kanadiškis imigrantas, 
kitoje gi rolės dalyje pro
tagonistas gyvena savo 
praeityje. Viename per
sonaže persipina du skir
tingi pasauliai. Tai įdo
mus ir modernios, be
veik absurdinio romano 
(ar scenos veikalo) temos 
pristatymas. Ši konstruk
cija jau daugel į kartų ab
surdo teatro adeptų buvo 
gana įtaigiai panaudota.

Aišku, pagrindinį per
sonažą sups eilė kitų. 
Jų tarpe biuletenis mini 
Jono Bielinio sūnų Jur
gį ir marčią Anną. Taip 
pat daug siužetinės reikš
mės turi Jono Bielinio 
žmona, kuri atvyksta Ka- 
nadon, atrodo, tiktai tam, 
kad ragintų savo vyrą (tą 
dvilypį Joną Bielinį) su
grįžti atgal, įsavo kilties 
kraštą. (Aišku, Lietu
von).

Biuletenis raiškiai, ka-

raus autoriaus kūrinį, ku
ris pademonstruos kana 
diečiams imigranto pa
saulį, problemas, dile
mas etc. Neseniai paro
dytas filmas "The Emi- 
grants" imigracinių di
lemų sūkurį buvo' nukė
lęs šimtą metų atgal. Šis 
veikalas "The Trouble 
With Giants", reikia tikė
tis, esmingiau užgriebia 
politinio imigranto temą. 
Pats vaidinimo pavadini
mas rodo, kad Jonas Bie
linis neatsibastė Kana- 
don laimės ieškoti, bet 
atsirado čia "milžinų" 
konflikto išdavoje. Jeigu 
šia prasme bus išlaiky
tas visas veikalas, auto
rius atskleis pilną ir tik
rą tragiškos politinės 
emigracijos prigimtį. 
Jeigu autorius pristatys 
tą temą "holivudinės gla- 
morizacijos" metodu, 
jis sugadins gerą siuže
tą, atims iš to siužeto 
tikrumą ir tiesą.

Ši mįslė paaiškės tuoj 
pat, veikalą pamačius... 
Vienok, kad pabaltijinės 
temos atsiranda sidab
riniame ekrane,tenka dė
koti tiems, kas pareiškė 
čia iniciatyvą.

Savo laiku rašyta, kal
bėta, ir aukota, projek
tui, kuris buvo garsina
mas "The Baltic Story 
vardu. Nežinia, ar šis

Len Petersono veikalas 
beturi ką bendra su "The 
Baltic Story" projektu?

Biuleteinis teigia, kad 
autorius turėjo daug pa
sikalbėjimų su imigran
tais pabaltiečiais, suvo
kęs jų priverstinę emi
graciją iš kilties kraš
tų. Dargi tvirtinama, kad 
"The Baltic Story Pro
duetion Company" (?) pri
prašė autorių parašyti 
aptarimą apie veikalą.

Kiek galėjo populia
rus autorius suvokti jam 
gana tolimą priespau
dos pasaulį, esantį dabar 
pabaltiečių tėvynėse? 
Kiek tikrai jis pagavo tik
rovės spalvas ir būdin
gus imigracinius tipus? 
Vaidinimas duos atsa
kymus .

Gal būt tai tiktai biu
letenio visai neesminė 
paklaida, kai kaž kurio 
personažo citatoje kal
ba apie "biurokratų, pa
reigūnų ir policijos kraš 
tą" ("the world ofbureau- 
erats, clerks and poli- 
ce"), tuo tarpu Pabalty- 
je dabar nėra policijos, 
bet milicija. Tai kolorito 
klaida, bet klaida!

Vaidinimo pabaltiečiai 
laukia su nemažu susido
mėjimu. (J)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

MAŽEIMVANS
6845 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

planuoja- 
Reikia ti- 
neaplenks

pomis nusako ir Lietuvą. 
Tai "biurokratų, pareigū
nų ir policijos kraštas".

Biuletenis nepraplečia 
siužeto plačiau. Galima 
manyti, kad drama vyks 
ties apsisprendimu, ham- 
letiškai tariant: grįžti ar 
negrįžti atgal, Lietuvon. 
Papildomieji personažai 
aišku, sunkins arba pro
vokuos apsisprendimą.

Išvadoje milijonai žiū
rovų pamatys populia-

r

Mašinoms vieta

REpublic 7-8601

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

REpublic 7-8600
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L. .
CLEVELANDE

IR APYLINKĖSE
VASARIO 16-OSIOS 

MINĖJIMAS 
CLEVELANDE

Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo 55 metų su
kakties minėjimas įvyksta 
sekmadienĮ, vasario mėn. 11 
d. sekančia tvarka:

9:50 vai. ryte — vėliavų 
pakėlimas Naujos liet, pa
rapijos aikštėje.

10 vai. ryte — šv. Mišios 
Naujos liet, parapijos baž
nyčioje.

10:30 vai. ryte — šv. Mi
šios šv. Jurgio liet, parapi
jos bažnyčioje. Mišių metu 
gieda LTM Čiurlionio An
samblis, vadov. muziko A. 
Mikulskio.

12-1 vai. Esant palankiam 
orui, Lietuvos generalinis 
konsulas A. Simutis lanko 
Lietuvių Kultūrinį Darželį 
ir prez. A. Smetonos kapų.

4 vai. p. p. iškilmingas 
minėjimas Panelės Šven
čiausios Nesiliaujančios Pa
galbos liet, parapijos salėje.

Dr. Michael Pap Vasario 16 minėjime CIevelande pasakys 
pagrindinę kalbą angliškai.

mos senos Lietuvių salės 
akcijas iškeitė į naujas ak
cijas maždaug už $2000.00.

Sausis mėnuo buvo našus. 
Namų Fondas didėja. Rei
kia pasidžiaugti, kad pama
žu įsiijungia į namų statybą 
ir mūsų jaunoji karta.

Ačiū visiems.
Direkcija ir Finansų 

Komisija

• Gyvybės, sveikatos ir 
pensijų draudimo, o taip 
pat akcijų — investavimo 
(mutual funds) reikalais 
kreipkitės į V. Giedraitį, tel. 
944-6835.

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenį tel. 531-2211.

• Peikant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
paš Čipkus Realty, 316Q1 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

Lietuvos gen. konsulas Ani
cetas Simutis minėjime pasa
kys pagrindinę kalbą lietuviš
kai.

tymo direktorius dr. Mich
ael Pap.

Koncertinę dalį atliks 
LTM Čiurlionio Ansamblis, 
vadovaujamas muziko Al
fonso Mikulskio.

Penktadienį, vasario 16 d. 
10 vai. ryte — Lietuvos vė
liavos pakėlimas Clevelando 
miesto centre (Public 
Sųuare).

Organizacijos yra prašo
mos dalyvauti su vėliavo
mis šv. Mišiose ir minėji
me. Lietuvių visuomenė yra 
kviečiama dalyvauti visose 
minėjimo dalyse ir taip pat 
aukoti Lietuvos laisvinimo 
reikalams. Prašom® aukas 
skirti tik Amerikoj Lietu
vių Tarybai, kurių dalis bus 
paskirta Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetui.

Skyriaus Valdyba 
ALT Clevelando

Kalbas pasakys Lietuvos 
gen. konsulas Anicetas Si
mutis iš Nevv Yorko ir Cle
velando miesto žmonių Iš
teklių bei Ekonominio Vys-

OWNER OPERATORS 
Due to expanding business we 
need ąualified owner operators 
vvith 3 axle traetors to run Ohio 
and retum vvith company trai- 
lers. 216-435-6394. (6-12)

• Nijolės Palubinskienės 
paroda vasario 16 d. atida
roma Artist’s Cooperative 
galerijoje, 12210 Woodland 
Avė., CIevelande. Paroda 
galerijoje vyks iki kovo 17. 
Tuo metu galerijoje bus 
drauge ir dail. William Mar
tin Jean darbų paroda.

Užgavėnių balius

Čiurlionio Ansamblio 
rengiamas Užgavėnių Ba
lius įvyks kovo 3 d. Slo- 
venian Sočiai Home, 
20713 Recher Street, 
į rytus nuo 200 gatvės. 
Pradžia 7:30 v.v.

Bus nuotaikinga trum
pa meninė programa, va
karienė — tradicinis Va
karinės Lietuvos, Užga
vėnių šiupinys. Šokiai 
Veiks baras.

Kaina 10 dol. .asme
niui. Jaunimui — 7.50 
dol. Stalai po 10 žmonių.

Rezervacijas darykite 
pas: I. Navickaitę 371— 
0305; D. Ramonienę 481- 
6562; V. Sniečkų 382-

PARDUODAMAS NAMAS
3 miegamųjų Colonial. 2 

automobilių garažas. Užda
ra veranda. Naujai įdėti ki
limai. Nauja pievelė. Prie 
Neff Rd. Arti Naujosios pa
rapijos.

R. S. V. P. REALTY
481-9848 531-2666

(11-13)

HOUSE FOR SALE
By owner. 3 bedroom 

frame bungalow. Fireplace 
in front room. Gas Centrai 
A. C., dishwasher & range, 
full basement. 2 car garage. 
Off East 200 St. For appt. 
call: 486-8906. Principais 
only.

PARDUODAMAS NAMAS
Naujosios parapijos rajo

ne. Akmeninis namas. Prie
ky veranda, patio, žaidimų 
kambarys. Medžiu degina
mas ugniakuras. Telefonas: 
486-0331. (11-13)

CLEVELANDO PAREHGIMIĮ 
_ _ _  KALENDORIUS_ _ _

VASARIO 11 D. Vysk. M. v,_ 
lanCiaus lituanistinės mokyklos 
rengiami pietūs.

VASARIO 11 D. Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo su
kakties minėjimas. Rengia'ALT 
skyrius.

VASARIO 18 D. ALT S-gos 
Clevelando skyriaus parengi
mas Europa Travel Service 
patalpoje.

KOVO 3 D. ČiurlionioAnsamb 
llo rengiamas Užgavėnių šiu
pinys.

KOVO 4 D. šv. Jurgio pa
rapijos salėje Clevelando skau 
tijos pramoga: kino filmas, Už
gavėnių blynai ir pasilinksmi
nimas. Pradžia 4 vaL P.P. Ren
gia Pilėnų Skautų Tuntas.

KOVO 10 D. šeštadieni, Vysk. 
M. Valančiaus Lit. M-los Tėvų 
Komiteto kviečiamas Hamiltono 
dramos sambūris "Aukuras" sta 
to dramą "Audronę".

KOVO U D. DLK Birutės d- 
jos Clevelando skyriaus paren
gimas.

KOVO 18 D.,sekmadienj,3:00 
v. p.p.,CuyahogąCommunityCol 
lege, 2900 Community College 
Avė., Grandinėlės koncertas.

KOVO 24 D. Kaziuko Mugė 
Naujos parapijos salėje.

BALANDŽIO 1 D. Šv. Kazi
miero lituanistinei mokyklai pa
remti madų paroda.

BALANDŽIO 29 D. Vysk. M. 
Valančiaus lituanistinės mokyk
los tradicinis balius.

GEGUŽES 5-6 D. Clevelando 
ateitininkų šeimos šventė.

GEGUŽES 12 D. Clevelando 
vyrų okteto 100-to dainę mara
tonas.

GEGUŽES 13 D. Naujos Pa
rapijos salėje Lietuvių šimtme
čiui atžymėti paminklo šventini
mo iškilmės.

Hot Springs, Ark. 33ž> 
Ouachita Avė., Southern 
Hotel Apt. Miesto centre 
parduodamas 53 vienetų ho- 
telis, motelių stiliuje. Teisė 
laikyti restoraną ir alkoho
linius gėrimus. Įmpkėti 
$80,000.00. Pardavimo prie
žastis savininko mirtis. 
Naudokitės aukščiausiu pa
jamų sezonu.

MACHINE 
OPERATORS 
EXPERIENCED 

Mušt be able to speak English 
JACO PRODUCTS 
3400 Hamilton Avė.

Cleveland, Ohio
(5-11)

MECHANIC
SEMI TRAILERS 

EXP.
Openings for Ist and 2d shifts. 

CLARK EQUIPMENT CO. 
THE BROWN TRA1LER DIV. 

Rfchfield, Ohio 
216-526-6250

(8-14)

WANTED JOURNEYMEN or 
IST CLASS SKILLED

MOLD MAKERS TOOL MAKERS 
DIE MAKERS

To work on kiksite Proto-type injec- 
tion molds.
All benefits — overtime minimum. 
58 hours and overtime.

UN1VERSAL PROTO-TYPE INC.
2 4401 Hoover Rd. 

Warrčn. Mich. 48089 
313-756-6767

(11-17)

WANTED
IST CLASS SKILLED 

TOOLMAKER 
METAL STAMPING PLĄhlT 

Immediate need for experienced Tool 
Mnker, mušt be able to vvork all 
shifts, good starting rate, paid vaca
tion and company paid benefits. For 
interview call

CUYAHOGA STAMP1NG CO.
216-283-1700, ext. 229
11700 Harvard Avė.

Cleveland, Ohio
(11-14)

WANTED
IST CLASS SKILLED 

FITTERS
Mušt have experience in heavy plato 
fabrication. Some struclural steel ex- 
perience helpful. Mušt be able to vvork 
from blue prints.

APPLY TO MR. HALLER 
CONTINENTAL 

BOILER WORKS, INC.
5601 WEST PARK

ST. LOUIS. MO. 
314-781-8500

(11-17)

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALOĮKANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki

$20,000.00.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus 

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:
798 EAST 185th STREET 

Telephone 481-8552
6712 SUPERIOR AVENUE 

Telephone 431-2497
13515 EUCLID AVENUE

At Superior — (Near Rapid) 
Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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

Della E. Jakubs ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotoj ai. Nelaimėj valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

9169.

ĮSIGIJO NAUJŲJŲ NAMŲ 
AKCIJAS

Sausio mėn. Naujųjų Na
mų akcijas įsigijo šie asme
nys:

Kar. Juozapavičiaus šau
lių kuopa papildomai per 
Korsaką 1 akciją, Litt’s 
Angler Club (žuvininkų 
klubas) — 20, Charles 
Praspal — 1, Arėjas Natke
vičius — 40, Teresė Neima- 
naitė — 2, Arnold R. Stan
kus Sr. — 4, Charles Jacio- 
nis — 12, J. ir N. Šiaučiū
nas — 3, Paul ir Vera Skar
dis — 5, Anthony Vaišno
ras — 10, Gediminas žeber- 
tavičius — 20, Joseph Mika
lauskas — 4, Ona Rumbu
tis — 11, Petras Peluckas
— 3, Viktoras Amsėjus — 
2, Vytautas Staškus — 2, 
Aleksas Liutkus — 2, Jonas 
Virbalis — 2, Adelė Šiau
čiūnas — 1, Ramunė širvai
tis — 1, Raimundas ir Gra
žina Kudukiai papildomai
— 10, Jonas Titas — 2, An
tanas ir Agnė Jonaičiai — 
10, Mary (šlažus) Spelman
— 5, Charles Petkunas — 
2, Motiejus ir Mary Trai- 
nauskas — 3, Leonas Bra
zauskas — 2, Leonas ir Sta
sė Keženiai — 2, Henrikas 
ir Roma Tatarūnai — 4, Jo
seph G. Samson — 4, Pet
ras Gaižutis — 4, Ben ir 
Veronika Daivis — 4 ir Ig- 
natius ir Frances Hollish
— 1.

Feliksas Baranauskas se
nas lietuvių veikėjas 12 se
nos Lietuvių salės akcijų ir 
pirko 10 Naujų Namų akci
jas viso 427 dol. vertės, pa
aukojo Naujų Namų Fon
dui.

Be to, 62 asmenys bei šei

PARDUODAMAS "commer- 
cially zoned” 200 pėdų sklypas 
ant E. 185 St., priešais lietuvių 
centro. Trys atskiri savininkai 
parduoda kartu. Prašome kreip
tis nuo 5 iki 8 vai. vak. telef. 
486-6540. (8-11)

IST CLASS EXPER1ENCED 
MACHINISTS 

O D GRINDER 
AND/OR

ENGINE LATHE OPERATOR 
Mušt be able to sel up work from 
blue prints čt close tolerance. On 
large pieces. Good rate, days, over
time & benefits.

OHIO CAMSHAFT
3685 E. 78TH ST. 
CLEVELAND. OHIO 

216-441-3898
(8-14)

WANTED AT ONCE EXPER1ENCED
I.D. GRINDERS 
O1D. GRINDERS

EDM OPERATORS 
top wages for qualified men. 

Escellent vvorking conditions and 
fringe benefits including profit shar 

ing and overtime.
Apply in person at:

VVOLVERINE 
CARBIDE DIE CO.

2613 Industrial Row
(off of Coolidge — betw. 14/15 

Mile Rds., Troy, Mich.) 
An Equal Opportunity Employer 

(6-12)

RN SUPERVISOR—With cur- 
■rent D.C. license for active 
nursing facility, 11 p.m.-7a.m., 
non-rotating shift. Qualified 
Medicare E. C. F. Excellent 
working conditions. NATIO

NAL LUTHERAN HOME FOR 
THE AGED, convenient to 
Baltimore-Washington & John 
Hanson Highway. Call (202) 
529-6128 from 8 a.m.-4 p.m., 
Monday-Friday, ask for direc
tor of nursing service. (10-14)

WANTED
IST CLASS SKILLED

TURRET LATHE 
AUTOMATIC CHUCKERS
Mušt' be able to sėt up vvork from 
blue prints A close tolerance. Posi
tions available for experienced ma- 
chinists. Comprehensive benefit pro
gram. Apply vveekdays 8 a. m. to 5 
p.m., Saturday 8 a. m. to 12 noon.

MAIN & COMPANY 
2700 COOPER ST. 
JACKSON. MICH.

(10-14)

BANDSAW-JIGSAW 
OPERATOR 

Cabinetmaker 
Handcarver

We need experienced people to fili 
these Jobe. We offer competitive 
vvages vvith overtime, siek and acci- 
dent insurance, hospital and surgical 
benefits and a profit-sharing retire- 
ment plan. A clean and friendly place 
to work.

KINDEL
FURNITURE COMPANY

100 GARDEN S.E.
GRAND RAPIDS, MICH.

(H-15)

WANTED
BORING MILL OPERATORS 

MUŠT BE IST CLASS 
KRAIMER BORING CO. 

312 W. 10 MILE RD.
(One Block East of 1 75) 

MADISON HEIGHTS, MICH. 
(11-13)

• Ginos čapkauskienės 
neseniai išleista plokštelė š. 
m. sausio mėn. 26 d. Mon- 
trealyje buvo pristatyta an- 
gliškai ir prancūziškai spau 
dai, radijui bei televizijai.

Ypač prancūziškai visuo
menei solistė gerai žinoma, 
todėl susidomėjimas jos 
plokštele didelis.

CIevelande taip pat sū di
deliu pasisekimu plokštelę 
platina H. Stasas. Platinto
jo telefonas 486-211, adre
sas: 18112 Windward Rd. 
44119. Plokštelės kaina su 
persiuntimu ne CIevelande 
6.75 dol. CIevelande 6 dol.

Mes prašome Jūsų 
surasti tik VIENĄ 

skaitytojų!

Naujiems skaitytojams Dirvos metinė 
prenumerata pirmaisiais metais $10.00, stu
dentams, gyvenantiems prie universitetų — 
$6.50.

DIRVA
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103

Pavardė ir vardas..................................... . ..........................

Adresas.................. ..... .......................... ..................................

Pavardė ir vardas..................................................................

Adresas....................................................................................

Užsakytojo pavardė ir vardas................................................

Adresas..................................................................... ..............

• ••••«•••••••••••*•«•••••• ••••••••••••♦••••»•••♦

P. S. Asmuo, suradęs du naujus prenumeratorius ir at
siuntęs pinigus, gauna dovanų knygą.



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Greitesniam pašto kores
pondencijos gavimui, Dirva 
pašte išsinuomavo pašto dė
žutę — P. O. Box 03206, tad 
siųsdami Dirvai laiškus, ko
respondencijas ar pinigus, 
adresuokite:

DIRVA
P. O. Box 03206 
Cleveland, Ohio 44103

REMKIME LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

FONDĄ
Lietuvos Nepriklausomy- 

bės Fondas, išleidęs ang
lų kalba ”Lithuania 700 
Years” jau trečią laidą, da
bar baigia ruošti Nepriklau
somos Lietuvos ir Diploma
tinės Tarnybos istoriją lie
tuvių kalba ir paskutiniu 
LNF užsimojimu yra išlei
dimas anglų kalba leidinio, 
kuris įtikintų pasaulį, jog 
Lietuva; ne savo noru įsi
jungė į Sovietų Sąjungą, 
kaip rusai skelbia, bet klas
ta ir žiauriu smurtu naiki
nant tautą. Toks leidinys 
apims apie 350 psl., bus ma
žesnis ir pigesnis, o tuo pa
čiu prieinamesnis platesnei 
laisvojo pasaulio visuome
nei.

LNF ligi šiol po išleidimo 
"Lithuania 700 Years” spe
cialaus aukų rinkimo va
jaus neskelbė, savo rėmėjų 
prašymais nevargino, ži
nant, kad ir taip aukų rin
kėjų eilės nesibaigia. Da
bar, norėdamas įgyvendinti 
naujus užsimojimus, ku
riais niekas kitas nepasirū
pina, LNF kreipiasi vėl į 
lietuvių visuomenę aukų, 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondui skirtą dalį įteikiant 
nepriklausomybės šventės 
minėjimuose arba siunčiant 
čekį: Lithuanian Indepen- 
dence Fund, Ine. 87-80 96 
Street, Woodhaven, N. Y. 
11421.

SUDARYTA JAV LB 
VISUOMENINIŲ

REIKALŲ TARYBA
Pagal nuo 1973 m. sausio 

mėn. 1 d. įsigaliojusius nau
juosius JAV Lietuvių Bend
ruomenės įstatus, JAV lie
tuvių visuomeninius ir poli
tinius uždavinius planuoja 
ir vykdo JAV LB Visuome
ninių Reikalų Taryba, šiai 
naujai LB institucijai yra 
pavedama planuoti JAV LB 

Mylimai motinai

A. A.

MARIJAI JUŠKĖNIENEI

Lietuvoje mirus, sūnų GERARDĄ su 

šeima nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 

liūdime

Giedrė ir Stepas Matai
Ona Matusevičienė
Judy ir Arėjas Natkevičiai
Ona ir Vacys Račiūnai

A. A.

JUSTINUI ŠIRVAIČIUI 
mirus, sūnų ALGĮ, žmoną DOMICĖLĘ, dukrą 
RAMUNĘ bei visus artimuosius nuoširdžiai už
jaučia

L.T.M. Čiurlionio Ansamblis

visuomeninį ir politinį dar
bą, rūpintis studijinės bei 
informacinės medžiagos rin 
kimu ir globa, organizuoti 
visuomeninės veiklos studi
jines konferencijas, rūpin
tis JAV LB atstovavimu 
valdžios įstaigose bei nelie
tuviškose organizacijose, de 
rinti apylinkių veiklą visuo
meninėj e-politinė j e srityje, 
palaikyti ryšius su viešosios 
opinijos formuotojais ir rū
pintis informacinės medžia
gos paruošimu bei pasklei
dimu.

JAV LB Krašto Valdyba, 
vykdydama JAV LB Tary
bos Vl-sios sesijos nutari
mą, š. m. sausio mėn. 20 d. 
įvykusiame posėdyje Visuo
meninių Reikalų Tarybos 
pirmininko pareigas patikė
jo inž. Algimantui S. Gečiui, 
dabartiniam JAV LB Kraš
to Valdybos vicepirminin
kui visuomeniniams reika
lams. Jam pristačius, Kraš
to Valdyba patvirtino Vi
suomeninių Reikalų Tary
bos padalinių vadovais se
kančius asmenis: Dr. Anta
nas W. Novasitis — Tary
bos pirmininko pavaduoto
jas, Aušra Mačiulaitytė- 
Zerr — Informacijos Tar
nybos vadovė, inž. Bronius 
Nainys — Politinių Studijų 
Centro vadovas, kun. Kazi
mieras Pugevičius — Doku
mentacijos Centro vadovas.

Informacijos Tarnybos 
bei centrų vadovams yra 
pavesta sudaryti savo šta
bus, į jų sudėtį.įtraukiant 
darbui pajėgius visuomeni
ninkus bei mokslininkus.

PABALTIEČIŲ 
SLIDINĖJIMO 
PIRMENYBĖS

1973 m. š. Amerikos Pa
baltiečių Slidinėjimo Pirme
nybės įvyks 1973 m. kovo 3 
d., šeštadienį, Devil’s Elbow 
Ski Resort, Bethany, Ont., 
Kanadoje, ši vietovė yra 
apie 60 mylių į šiaurės ry
tus nuo Toronto.

Varžybas vykdo Kanados 
Latvių Sporto Sąjunga.

Programoje — Slalomas 
ir Didysis Slalomas šiose 
amžiaus klasėse: Jaunučių 
(žemiau 13 m.), Jaunių (13- 
17 m. imt.), Vyrų Elite (18- 
27 m. imtinai), Seniorų Vy
rų (28-44 m. imt.), Vetera
nų Vyrų (virš 44 m.) ir Mo
terų (neriboto amžiaus).

Dalyvavimas atviras vi

siems lietuvių, latvių ir estų 
slidinėtojams.

Registracija iki š. m. va
sario 24 d., šiuo adresu: Mr. 
V. Klavinš, 151 Evelyn Avė. 
Toronto 9, Ont., Canada. Te
lefonas (416) 762-7188. Ten 
pat galima gauti pilnas in
formacijas.

Visiems lietuvių sportu 
klubams išsiuntinėta smul
kios informacijos ir regis
tracijos blankai. Pavie
niams lietuvių slidinėto
jams patartina kreiptis į 
lietuvių atstovą Pabaltiečių 
Slidinėjimo Komitete: Mr. 
V. Čiurlionis, 19755 Uppęr 
Terrace, Euclid, Ohio 44117. 
Telefonas: (216) 481-1525.

Kanadoje gyvenantiems: 
Mr. Stasys Kėkštas, 14 
Montgomery Rd., Toronto, 
Qnt. Telefonąs (416) 233- 
1372, arba Mr. Vincas Pau- 
lionis, 219 Briar Hill Avė., 
Toronto 12, Ont. Telefonas 
(416) 488-2274.

Lietuvių slidinėto j ai kvie
čiami kuo skaitlingiau da
lyvauti.

CHICAGO

VASARIO 16 CHICAGOJE
Visose gyvenvietėse, kur 

randasi kiek daugėliau 
lietuvių, kasmet minima 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo, vasario 16 akto 
sukaktis. Chicagoje centri
nis šios šventės minėjimas, 
rengiamas vietos ALTos, 
bus vasario 17 ir 18 d.d.

šeštadienį, vasario 17, 12 
vai. padedamas vainikas 
prie paminklo žuvusiems 
dėl Lietuvos laisvės. Iškil
mėse kviečiama dalyvauti 
lietuviškoji visuomenė. Vai
niko padėjimo programa 
atliks Jaunimo Centro pa
stogėje dirbančių mokyklų 
moksleivija, studentija, va
dovaujant Petrui Šešta
kauskui.

Sekmadienį, vasario 18 
d., 10 v. r. šv. Kryžiaus baž
nyčioje centrinės pamaldos 
katalikams, o Tėviškės pa
rapijos bažnyčioje evangeli
kams. Pirmose pamaldose 
giedos Dainavos ansamblio 
choras, diriguojamas Aud
ronės Simonaitytės, o ant
rose — parapijos choras, di
riguojamas J. Lampsačio.

2 vai. p. p. Maria HS sa
lėje iškilmingas vasario 16 
d. minėjimo posėdis. Jį ati
darys ir praves M. Prane
vičius, Chicagos ALTos 
p i r m i n inkas. Invokaciją 
(kun. A. Stasio žodžiai) 
skaitys trys jaunimo at
stovai. Lietuvos Valstybės 
Tarybos 1918 m. vasario 16 
d. aktą perskaitys savano- 
ris-kūrėjas J. Gaidelis.

Balfo piniginio vajaus Chicagoje pabaigtuvių vadovai ir talkinin
kai. Viršuje: Balfo direktorius ir centro valdybos, vicepirmininkas 
Jonas Jasaitis, Balfo centro valdybos pirmininkė Marija Rudienė, 
Balfo Chicagos apskrities valdybos pirmininkas Valerijonas Šim
kus, Draugo redaktorius kun. Petras Cinikas, Draugo redaktorius 
Bronius Kviklys, žurnalistas Jurgis Janušaitis ir inž. Antanas 
Rudis, Apačioje Balfo darbuotojai bei talkininkai.

V. Noreikos nuotrauka

New Yorke š.m. sausio 20 d. sukūrė lietuvišką šeimą Aldona Ki- 
dolytė ir buvęs clevelandietis Algimantas Daukantas. Sutuoktuvių 
apeigos įvyko Angelų Karalienės bažnyčiojeBrooklyne. Abu jaunie
ji veiklūs jaunimo organizacijose, apsigyveno 85-56 80thSt. Wood- 
haven, N. Y. 11421.

Trumpas Lietuvos konsu- 
lės J. Daužvardienės žodis. 
Lietuvių bičiulio ir Lietuvos 
bylos gynėjo, JAV kongres- 
mano Edward J. Derwinski 
žodis. Dr. Jono Balio, pa
skaita.

Meninė valandėlė. Nerija 
Linkevičiūtė, Vytautas Na
kas ir Bernardas Prapuole
nis, trio, akomponuojant 
Alvydui Vasaičiui, padai
nuos keletą lietuviškų dai
nų. Jaunimo Centro ansam
blis, vedamas L. Braždie- 
nės, atliks tą pačią šokių 
programa, kurią jie ALTos 
pakviesti sėkmingai atliko 
prezidento R. Nixono inau
guracijoje, Washingtone.

Bendrai, šio minėjimo 
rengėjai daro viską, kad mi
nėjimas būtų tvarkingas, 
sklandus ir savo programa 
neperkrautas. Savo ruožtu 
jie laukia lietuviškosios vi
suomenės gausingo minėji
me dalyvavimo ir jos pini
ginio įnašo Lietuvos laisvės 
bylai reikiamai vesti, čia 
pate ikiamos informacijos 
gautos iš Chicagos ALTos 
valdyboj narių: M. Prane
vičiaus, kun. A. Stašio, G. 
Mankaus ir kt., kurie savo 
žiniomis apie minėjimo ruo
šos eigą, sausio 31 d. vaka- 
rfą, maloniai pasidalino su 
spaudos ir radijo bendra
darbiais.

LIETUVOS DIENA 
CHICAGOJE

Chicagos burmistras R. 
Daley vasario 6 d. priėmė 
Chicagos ALTos delegacija 
ir josios akivaizdoje pasi
rašė proklamaciją, skel
biančia vasario 16 diena, 
Lietuvos diena Chicagoje.

Panašia proklamacija vi

sai Illinojaus valstijai pa
skelbti, esą sutikęs guber
natorius Dan Walker.

Paryžiuje gyvenančiodail. Pr. 
Gailiaus kūrinys, atsiųstas Lie
tuvos Nepriklausomybės šventės 
proga rengiamai parodai. Indi
vidualią dail. Pr. Gailiaus paro 
dą Chicagoje rengia "Margutis” 
ir ji bus atidaryta gegužės 11 d.

VAKARAS LITUANIS
TIKOS INSTITUTUI 

PAREMTI
Pedagoginis Lituanisti

kos Institutas vasario 17 
dienos vakarą skiria links- 
mavakariui Jaunimo Cent
re. Vakaro įvairiaspalvę 
programa atliks patys insti
tuto studentai-ės. Be sceni
nės programos, vakaro sve
čiai galės užkandžiauti, iš
bandyti savo laimę dovanų 
paskirstyme, o be to L. 
Bichnevičiaus orkestrui gro 
jant, šokti ir dainuoti, kaip 
nuotaikingame linksmava- 
kary kad dera.

Apie šio vakaro ruošą 
trumpai rašė studentė Dir
vos 17 nr. Prileidžiant kad 
skubantis skaitytojas nevi- 
sad atkreipia į trumpus pa
reiškimus reikiama dėmesį, 
čia kvietimą kartojame. 
Norima uždėti stiprų kirtį, 
kad lituanistiniu mokyklų 
išlaikymas yra kiekvieno 
lietuvio pareiga. Mintiji
mas, kad lituanistinis mok
slas ”ne mano pupos, ne ma
no bėdos” yra klaidingas.

Todėl išgirskime mūsų 
jaunuolių, lituanistinių stu
dijų studentų, šaukimą į 
talką jiems tas studijas tęs
ti. Pažvelkime tik vienu po
žiūriu, studijų laiko požiū
riu, kaip aiškina Narutienė, 
viena iš kalbamo linksma- 
vakaro ruošos darbininkių. 
"Instituto studentai aštuo
nis metus lankę pradžios, 
keturis metus aukštesniąją 
šeštadieninę mokyklas ir 
stropiai mokosi institute ... 
Todėl kiekvienas lietuvis 
turėtų jausti malonumą, to
kių jaunuolių pastangas pa
remti, su jais susitikti, pa
bendrauti panašiuose kaip 
kad busimasis, vasario 17 
d., parengimas”... (mv)

♦ Aldona Stempužienė 
Chicagos Lietuvių Operos 
statomo j Carmen operoje 
dainuos titularinę rolę ant
rame ir trečiame spektak
liuose (balandžio 8 ir 14 
d.d.).

PAGERBĖ PREL J. 
BALKONĄ

VLIKo ir Tautos Fondo 
valdybos sausio 28 d. Kul
tūros židinyje, Brooklyne 
pagerbė ilgametį Tautos 
Fondo pirmininką prel. Jo
ną Balkūną jo 70 m. am
žiaus sukakties proga.

Tą. proga pagerbė ir Pet
rą Minkūną ilgametį iždi
ninką, be atlyginimo tvar
kiusį Tautos Fondo atskai
tomybę.

ELIZABETH
ELIZABETHAS 
PASIRUOŠĘS 

VASARIO 16-TAI
Ši New Yorko pašonėje 

esanti ir plačiai po Elizabe- 
tho apylinkes išsimėčiusi 
lietuvių kolonija laukia visų 
tautiečių atvykstant į mū
sų visų metinę Tautos šven
tę —, Vasario 16-tą. Minėji
mas įvyks sekmadienį, va
sario 18 dieną.

L.B. Elizabetho Apylin
kės Valdyba yra nustačiusi 
sekančią minėjimo eigą: 11 
valandą šv. Petro ir Povilo 
lietuvių bažnyčioje bus iš
kilmingos pamaldos. Tuoj 
po pamaldų, apie 12 valan
dą, visi persikeliame į Lie
tuvių Laisvės salę, kur vyks 
minėjimas. Pagrindines min 
tis šiai progai pasakys vei
klus L. B. Centro Valdybos 
narys iš Philadelphijos Al
gimantas Gečys, kurio įdo
mius pareiškimus dažnai 
matome spaudoje. Meninę 
dalį atliks New Yorko cho
ras Perkūnas, vadovauja
mas Vytauto Strolios. Be 
to, dalyvaus New Jersey 
tautinių šokių grupė, vado
vaujama Birutės Vaičiūnai
tės ir Elizabeth veikianti 
Dr. V. Kudirkos Vardo šeš
tadieninės mokyklos moki
niai. Taigi, kaip matome 
programa bus gyva, įvairi 
ir skoninga.

Visi geros valios lietuviai 
kviečiami gausiai dalyvauti 
šioje mūsų Nepriklausomy
bės paskelbimo šventėje, 
kurią minėsime vasario 18 
dieną, 12 vai. po pietų.

Valdyba

DIRVAI 
AUKOJO

Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai:
L. Morkūnas, Chicago....,...1.00
P. Švarcas, Mascoutah ...... 7.00
S. Leons, St. Clair Shores 2.00
S. Lazdinis, Euclid.........~ 4.00
A. Karsokas, Cleveland ,... 2.00
H. Andruška, Woodhaven .. 2.00
B. Makaitis, Norwood ....... 5.00
J. Malskis, Cleveand..... 7.00
V. Gilys, Glendale..........
Parama Credit Union

7.00

Toronto ................... . 50.00
Dariaus - Girėno Klubas

Detroit ..................... . 15.00
C. Douvan, Cleveland..... «.2.00
M. Selivončikas, Boston. ... 2.00
M. Valiukėnas,Concord.....2.00
A. Dilba, Philadelphia.......2.00
K. Gasparaitis, Cleveland 2.00
A. Koncė Vandenberg...,.. 10.00
P. Žolynas, Chicago ....... 7,00
K. Gražys, Chicago ........... 5.00
C. Laikūnas, Monee ........ 2.00
A. Nakutienė, Chicago .... 10.00
T. Jurcys, Chicago .........  7.00
R. Nemickas, Highland ... 7.00
K. Trečiokas, Union ..........7.00
M. Kavolis, E. Dubuąue... 2.00
S. Pociulis, Kenosha........ 2.00
S. Pangonis, Omaha......... 2.00
L Janušis, Sterling Hts. ... 3.00
J, Vaitkus, Toronto...........2.00
P. Druseikis, Rochester .. 2.00
A. Liutkus, Cleveland ....... 2.00
A. Matuzas, Chicago ....... 2.00
A. Matioška, Dorchester .. 2.00
A. Petrikas, Great Neck 2.00
A. Penkauskas, Cleveland 7.00
J. Veblaitis, Union............ 5.00

Visiems aukotojams Dir 
va nuoširdžiai dėkoja.
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