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DOLERIO KRIZE
O gal iš tikro tik markės ir ienos krizės?

Bonnos vyriausybė bu
vo sušaukta posėdžiui 
mažiausiai patogiu lai
ku, penktadienį (vasario 
2 d.) 10 valandą vakaro. 
Delsti tačiau nebuvo ga
lima. Vien per tą dieną 
Frankfurto Bundesbank 
turėjo nupirkti 800 mili
jonų dolerių. Tai reiš
kė, kad visi kas turėjo 
laisvų dolerių juos karšt 
ligiškai pradėjo keisti į

PRANCŪZIJOS 
RINKIMAI
M. SARGENIS

Prancūzijos parlamento 
rinkimai, kurie įvyks kovo 
4 ir 11 d.d., yra labai reikš
mingi, nes nuo jų rezultatų 
priklausys ne tik Prancūzi
jos, bet ir Europos, o gal 
net ir viso pasaulio likimas, 
Jie daug reikšmingesni už 
V. Vokietijos rinkimus, kur 
kp,va vyko tarp krikščionių 
demokratų ir socialdemon 
krątų, čia gi, Prancūzijoje, 
yyksta lemianti kova tarp 
degaulistų ir komunistų, 
Kaip žinomą, Prancūzijoje 
radikalieji socialistai, vado
vaujami F. Mitterrand, ir 
komunistai sudarė bendrą, 
vadinamą liaudies frontą, 
kurio tikslas laimėti daugu
mą ir pašalinti degaulistų 
vyriausybę.

De Gaulle, kuris, kaip 
prezidentas, Prancūziją val
dė daugiau 10 metų, buvo 
sukūręs tvirtus valstybi
nius pagrindus. Gal būt, 
kartais jis klydo, manyda
mas, kad Prancūzija yra 
Napoleono laikų valstybė, 
gal jis vaidino mažą Napo- 
leonuką, tačiau jis suorga
nizavo degaulistų sąjūdį, 
kuris sugebėdavo laimėti 
daugumą ir palaikyti de 
Gaulle vedamą politiką. Di
džiausia jo klaida, kad jis 
per daug demonstravo pa
saulyje savo asmenį, bet 
per mažai rūpinosi Prancū
zijos vidaus politika, ypač 
socialinėje ir bendruomeni
nėje srityje. G. Pompidou, 
valdąs Prancūziją nuo 1969 
m. birželio 20 d., pasuko 
Prancūzijos vairą realesnės 
politikos linkme, tačiau per 
nepilnus 4 metus nebesuspė
jo atitaisyti de Gaulle klai-

(Nukelta į 2 psl.)

Chicagos Lietuvių Tarybos delegacija pas Chicagos merąRichard J. Daley, Vasario 6 d. meras pa
sirašė proklamaciją, skelbiančią Vasario 16-tąją Lietuvos Nepriklausomybės Diena. Iš kairės: Vladas 
Soliūnas — Chicagos Lietuvių Tarybos iždininkas, Antanas Švitra — finansų sekretorius, Irena Blins- 
trubienė -- ALT reikalų vedėja, Lietuvos generalinėkonsulėjuzė Daužvardienė, Juozas Skorubskas — 
iždo globėjas ir meras Richard J. Daley. Proklamacijos pasirašymo proga burmistrui buvo įteiktas me
dinis, stilizuotas lietuviškas kryžius. V. Noreikos nuotrauka

VYTAUTAS MESKAUSKAS
markes, laukdami oficia
laus ar neoficialaus dole
rio nuvertinimo ar mar
kės vertės pakilimo. Be 
sigindama nuo dolerių 
antplūdžio vokiečių vy
riausybė tą vakarą nu
tarė uždrausti užsienie
čiams Vokietijoje pirk 
ti akcijas ir įmones, o 
saviems piliečiams už
draudė užsienyje imti 
paskolas. Tačiau tai ma 
žai ką padėjo. "Da 
kommt der ganze Dreck 
von draussen rein" — 
sušuko Bonnos finansų 
ministerijos Valstybės 
Sekretorius Schueler. 
Iki pereito savaitgalio 
Bundesbankas turėjo nu 
pirkti per 6 bilijonus do 
lerių, o Japonijos Ban
kas 1 bilijoną.

Kam vokiečiams ir ja
ponams ginti dolerio ver 
tę? Jie tai daro ne iš 
meilės Amerikai, bet 
gindami savo pačių in
teresus. Jei dolerio ver
tė nusmuktų, pasaulinė
je rinkoje atpigtų ame
rikiečių gaminiai ir pa
brangtų vokiečių bei ja
ponų. Tai savo keliu pri
vestų prie vokiečių eks
porto sumažėjimo ir ūki
nės būklės pablogėjimo. 
Net gaiima sakyti, kad 
faktinai pergyvename ne 
dolerio, bet markės ir 
japonų jenos krizes, nes 
JAV nei šilta nei šalta 
ką daro tie 50 ar daugiau 
bilijonų dolerių, reziduo
ją užsienyje. JAV už juos 
neatsakingos, jos nėra 
įsipareigojusios juos iš
keisti į auksą ar kitokias 
vertybes. Doleris pilna 
ta žodžio prasme yra 
popierinis pinigas. Vokie
čiams ir japonams tačiau 
jo santykis su kitomis va
liutomis yra gyvybinis 
klausimas.

Amerikiečiams dau
giau perkant užsieniuose 
negu atvirkščiai, dolerio 
vertė turi kristi. To lau
kiant dolerio krizė jau bu
vo pergyventa 1971 me
tais. Tą syk buvo susi
tarta dolerio vertę su
mažinti 8.57 procentais, 
o markės ir jenos pakel
ti. Taip kad markės ofi

cialus kursas buvo nu
statytas 3.150 markes už 
dolerį. Savo eksporto pa
laikymui vokiečiai yra 
suinteresuoti to kurso iš 
laikymu už tat jie ir nu
pirks visus jiems pasiū
lytus dolerius.

Dolerio nuvertinimas 
padėjo amerikiečių eks
portui, bet palyginti tiek 
nedaug, kad nei prekybos 
nei mokėjimo balansas 
nepasikeitė. Eksportui iš 
Europos ir ypač iš Japo
nijos apstabdyti vėl kaip 
prieš 1971 m. susitarimą 
gali būti įvesti specialūs 
muitai. Bet tokios prie
monės ir maišatis valiu
tų santykiuose gali pri
vesti tik prie tarptauti
nės prekybos sumažėji
mo, nuo kurio praktiškai 
turėtų nukentėti visi. Už 
tat dabartinė dolerio kri
zė turėtų privesti prie 
naujų derybų ūkiniais 
klausimais ir su Japoni
ja ir su Europa. Bendro
ji Europos rinka naikina 
muitų sienas savo narių 
tarpe, tačiau iš lauko tu
ri tendencijos apsitver
ti aukštais muitais. Be 
to, Bendrosios Rinkos 
valstybės, prancūzų ini
ciatyva, nuo pat susikuri 
mo pradžios stengiasi 
apsaugoti savo žemės 
ūkio gamybą nuo ameri- S 
kiečių konkurencijos. 
Bendroji Rinka taip pat 
duoda tam tikrų lengvatų 
kitom Europos valsty
bėm bei buvusiom pran
cūzų kolonijom ir čia 
amerikiečių interesai nu
kenčia. Visa tai reikalau
ja išsiaiškinimo. Jis jau 
buvo seniai reikalingas. 
Krizė jį paskubino.

***
Nereikėjo nei dviejų sa

vaičių, kad spekuliantai 
pasirodytų teisūs: naktį 
į antradienį — doleris bu 
vo nuvertintas 10%.

Kartu su eventualiu 
muitų padidinimu, JAV 
užima stiprią poziciją bū' 
simose derybose. Reikia 
neužmiršti, kad Ameri
kos ūkio apyvartoje užsie
nio prekyba sudaro tik 
2%, tuo tarpu Vokietijos, 
o ypatingai Japonijos ge
rovė priklauso kaip tik 
nuo užsienio prekybos.

TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS_____

Clevelando miesto meras Ralph Perk kalba Vasario 16 minėjime Clevelande. Prieky lietuvių organi
zacijų atstovai su vėliavomis. j. Garlos nuotrauka

Su šviesėjančia viltimi 
tęsiame laisvės kove;

Vasario 16-ji Clevelande atšvęsta įspūdingai

"Kiek atsimenu, daly
vavau kiekviename Lie
tuvos nepriklausomybės 
sukakties minėjime", kal
bėjo Naujosios lietuvių 
parapijos salę gausiai už 
pildžiusiai publikai Cle
velando miesto meras 
Ralph J. Perk "ir kiek
vienais metais tasai mi
nėjimas man palieka gi
lesnį įspūdį". Kurie tuo
se minėjimuose dalyvau
ja ir šiemet dalyvavo, o 
jų sudėtyje matėme visas 
kartas, pradedant mokyk
liniais pipiriukais, bai
giant lengvai dienas lei
džiančiais veteranais, 
tie taip pat susidarė įspū
dį jog ju mero prasitari- 
mas buvo šis tas daugiau, 
negu mandagumo mos
tas, kurių paprastai sve
čiai nesišykšti pareikšti 
šeimininkams. Mes ži
nome jo glaudžius santy
kius su šiuo metu JAV 
politiką planuojančiais 
asmenimis. Jaučiame 
taip pat, jogne visa skelb
tina, kas valstybiniu ir 
tarpvalstybiniu mastu 
planuojama. Tačiau, ka
da meras R. J. Perk pa
brėžė, jog ateinančio de
šimtmečio būvyje Lietu
va tikrai atgausianti savo 
valstybinę nepriklauso
mybę ir tai būsianti pir
moji iš sovietinės vergi
jos išlaisvinta valstybė, 
kurios pavergimo JAV vy
riausybė nepripažįsta ir 
nepripažins, — iškilmių 
dalyvių entuziazmas bu
vo tikrai karštas ir nuo
širdus. Jo samprotavi
mus skirtingais požiū
riais parėmė kiti pagrin
diniai iškilmingojo posė
džio kalbėtojai — dr. 
Michael S. Pap ir Lietu
vos Generalinis Konsu
las Anicetas Simutis, at
vykęs iš New Yorko.

***
Šventiškos nuotaikos 

visuomenėje kilimas pra
sidėjo su paskutinėmis 
dienomis pašto atgaben
tais mūsų periodinės 
spaudos numeriais, ku
rie, palyginti, dažnoje 
clevelandiškių šeimoje 

yra mielai ir nekantriai 
laukiami svečiai. Prie jų 
prisidėjo Juozo Stempu- 
žio vadovaujama Tėvy
nės Garsų radijo progra
ma, kuri penktadienio 
vakare buvo išskirtinai 
gražiai parengta. Ji davė 
šventišką, bet kartu ir 
dažnai besikartojančios 
frazeologijos išvengusį 
programos vedėjo įvadą, 
mokyklinio atžalyno sa
varankiškos žodinėskū- 
rybos fragmentus, vyku
siai pritaikintą tautinę 
muziką ir tiesų, aiškų bei 
drąsų vietos ALTpirmi
ninko inž. Alg. Pautienio 
žodį, skatinantį ateinan
čiose iškilmėse aktyviai 
dalyvauti.

Šeštadienio vakare dr. 
ir p. Pautienių rezidenci 
joje, susirinkę vietos 
Amerikos Lietuvių Tary
bos valdybos nariai kar- 
tu su gausiais kitų Cleve
lando organizacijų atsto (Nukelta į 7 psl.)

Lietuvos gen. konsulas Ąęicetas Simutis deda gėlių vainiką 
Knollwoodo mauzoliejuje prie Lietuvos respublikos prezidetto 
Antano Smetonos kapo, J. Garlos nuotrauka

vais keletą valandų jau
kiai pabendravo su Lietu
vos Generaliniu Konsulu 
Anicetu Simučiu. Jo vie
šėjimui prisiminti, jam 
buvo įteikta simbolinė do
vanėlė — V. Alanto Šven
taragis su visų pobūvio 
dalyvių parašais.

Nepastovi Clevelando 
padangė vasario 12-ją, iš 
kilmių minėjimo dieną, 
nepagailėjo mums sau
lės ir giedros. Abiejose 
lietuvių parapijos bažny
čiose žmonitį buvo daug 
daugiau negu paprastais 
sekmadieniais. Naujo
sios parapijos rajone, 
skautams ir mokykli
niam jaunimui dalyvau
jant, organizuotai pakė- 
lius Lietuvos trispalvę, 
pamaldos prasidėjo 10 
vai., Šv. Jurgio parapijo
je pusvalandžiu vėliau. 
Naujoje parapijoje mi
šias laikė ir pamokslą
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Morgenthau, Brandt ir... Alseika
J. V. Sūduvas Dirvos 11 

Nr. (vasario 9 d.) laiške 
redakcijai teigia: ”...Brand
to atsiradimas Vokietijos 
politikos viršūnėse yra tik 
išvada garsiojo Morgenthau 
plano.” Suprask, viskas iš 
anksto buvo žydų suplanuo
ta. Tai tokia fantazijos bi
tė, kuri sunkiai gali grįžti 
į tikrovės avilį.

Henry Morgenthau j r., 
JAV ambasadoriaus Turki
jai I-mo pasaulinio karo me-

PRANCŪZIJOS 
RINKIMAI...

(Atkelta iš 1 psl.) 
dų. Tiesa, Pompidou labiau 
susirūpino Europa, negu de 
Gaulle. Jo dėka buvo atida
rytas kelias Anglijai įeiti į 
Europos ūkinę Bendruome
nę. Tačiau komunistinė ak
cija Prancūzijoje nebuvo 
sumažinta, šiandien Pompi
dou, pajutęs pavojų, bando 
ieškoti pagalbos Maskvoje 
ir Bonnoje, tačiau pats mū
šis įvyks Paryžiuje.

Iki šiol Pompidou jautėsi 
ramus, kol parlamente do
minavo degaulistų daugu
ma. Jų čia buvo 257 tikri 
atstovai ir 23 hospitantai. 
Taigi, degaulistai parlamen
te disponavo 280 balsų iš 
487 parlamento narių. Da
bar gi demoskopiniai insti
tutai pranašauja, kad de
gaulistai neteks apie 70 vie
tų. Pagal demoskopų 'davi
nius, liaudies frontas galįs 
laimėti 47%, degaulistai — 
37% ir reformistai — Le- 
canuet—šalininkai — 16%. 
Jeigu degaulistams pasi
seks susitarti su Lecanuet 
dėl naujos vyriausybės su
darymo, tai galimas daly
kas, kad degaulistai, labai 
susilpnėję, sudarys daugu
mą valdžiai išlaikyti.

Galutini rinkimų rezulta
tai priklausys nuo rinkikų 
neapsisprendėlių. Jų šiuo 
metu Prancūzijoje esą apie 
15%. Taigi, jei iš tų 15% 
bent 7% pabalsuos už liau
dies frontą, tai pastarasis 
gali pasiekti absoliutaus lai
mėjimo.

Prez. G. Pompidou televi
zijoje įspėjo prancūzų tau
tą, kad liaudies fronto lai
mėjimo atveju Prancūzija 
atsidurs dideliame pavoju
je: bus sugriauta demokra
tinė Prancūzijos valstybė. 
Dar daugiau, jis pagrasino 
parlamentą paleisiąs ir 
skelbsiąs naujus rinkimus. 
Bet jeigu ir naujų rinkimų 
rezultatai bus negeresni, o 
dar blogesni, ką tada darys 
G. Pompidou?

Prancūzijos komunistų 
vadai veda propagandą, kad 
nieko pikto Prancūzijai ne
atsitiks, jei laimės liaudies 
frontas. Girdi, komunistai 
laikysis demokratinės siste
mos ir patį prezidentą tole
ruos. Tačiau tai tėra tik ko
munistinė taktika — pirma 
avelę parsivilioti, o paskui 
jėga ją pasiguldyti ir, vil
nas nukirpus, ją paplauti. 
Mes, gerai pažindami ko
munizmą, neabejojame, kad 
liaudies fronto laimėjimas 
bus pirmasis etapas į Pran
cūzijos sukomunisti n i m ą. 
Prancūzijos socialistai atsi
laikys prieš komunistus 
taip, kaip Trockis prieš Le
niną.

Jei šį kartą liaudies fron
tas ir nelaimėtų, tai vis tiek 
degaulizmui gresia didelis 
pavojus ateityje. Norėda
mas šio pavojaus išvengti, 
prez. G. Pompidou ir degau
listai turėtų ieškoti būdų, 
kaip komunizmo įtaką 
Prancūzijoje sumažinti. O 
jei liaudies frontas laimėtų, 
tai būtų ne tik Prancūzijos, 
bet ir viso pasaulio didžiau
sia nelaimė. Tikėkimės, kad 
šį kartą šios nelaimės bus 
išvengta.

tu sūnus, savo karjerą pra
dėjo kaip Franklino D. 
Roosevelto, tą syk dar New 
Yorko gubernatoriaus, pa
tarėjas ... žemės ūkio rei
kaluose. Tai tur būt paaiš
kina kodėl jis, Rooseveltui 
persikrausčius į Baltuosius 
Rūmus, tapęs Iždo Sekreto
rium sugalvojo, kad saugu
mo sumetimais vokiečius 
reikia paversti ūkininkų 
valstybėmis be jokios pra
monės. Nekompet e t i n g ų 
žmonių sugalvotas planas 
buvo iš pat pradžios pa
smerktas n e p a sisekimui, 
juo labiau, kad pašlijus san
tykiams su sovietais, stipri 
Vokietija pasirodė esanti 
reikalinga kaip sąjunginin
kė. Improvizuotai, ir dau
giausia atskirų pareigūnų 
iniciatyva, (tai labai ryšku 
ir gen. Gehleno atsimini
mų) Vakarų Vokietija buvo 
atstatyta kaip pramoninė 
valstybė.

Visa Morgenthau plano 
istorija prieštarauja J. V. 
Sūduvo teigimui: "Didžiųjų 
valstybių užsienio politiko
je sentimentų nėra, čia visi 
politiniai ėjimai daromi 
grynu šalto proto skaičiavi
mu, dėl to joje ir negali 
būti jokio atsitiktinumo.” 
Tam prieštarauja ne tik 
Morgethau planas, bet ir vi
sa istorija, kurioje kyšo tik 
klaidos, bet ne šaltas pro
tavimas.

Kas riša dabartinį Vokie
tijos kanclerį su Morgent
hau, lieka Sūduvo paslapti
mi. Man atrodo, kad pana
šios į Brandto politikos lai
kytųsi ir kurio nors krikš
čionio demokrato sudaryta 
Bonnos vyriausybė, lygiai 
taip pat kaip Lietuvos poli
tika Sovietijos atžvilgiu bu
vo ta pati seimų ir Smeto
nos laikais, nes ji išplau
kia iš susidariusios padė
ties. Vokiečių atveju iš 
Washingtono-Maskvos san
tykių atlyžimo.

Savo laiško gale J. V. Sū- 
duvas pamini V. Alseiką 
”... Maskvos agentą, (ku
rį) per eilę metų negalėjo 
pastebėti ir mūsų VLIKas 
prie savo stalo”. Na, dėl to 
sunku tur būt kaltinti Mor
genthau su Brandtu! Pagal 
ę 1 e m e n tarinius saugumo 
nuostatus Alseikai neturėtų 
būti vietos VLIKe. Kaip ga
lima 'vaduoti’ Lietuvą šia
pus Atlanto, o iš kitos pu
sės lankytis Lietuvoje ir 
palaikyti glaudžius ryšius 
su kraštu? Sunku nusikra
tyti įspūdžio, kad jis pats 
pasiūlė savo patarnavimus 
Maskvai, kaip tai padarė 
daugelis Lietuvon atėjus 
bolševikams ir dar padarys 
išeivijoje. Iš desperacijos 
ar oportunistiniais sumeti
mais. Bet jei didžiosios val
stybės tik improvizuoja, ne
gali tikėtis šalto proto 
triumfo ir iš VLIKo. Daž
nai gyvenama tikėjimu, o 
ne realybės patyrimu. Taip 
pat dažnai pasitaiko, kad ti
kėjimas vis dėlto laimi.

Vytautas Meškauskas

Skaitykit ir platinkit
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KOVOJANT, O NE 
NUOLANKIAUJANT

Draugo (vasario 8 d.) ve
damajame "Nusilenkimas 
ar kova”, Al. B. rašo:

"Pavergtos Lietuvos žmo
nės skundžiasi, kad mes 
permažai veikiame. Esą, kai 
Maskvoje suimami žydai, 
tai jie tuoj paleidžiami, bet 
kai suimami lietuviai, tai 
jiems tenka pereiti teismus 
ir susilaukti mažesnių ar di
desnių bausmių. Kada mū
sų jaunimas mušasi Kauno 
gatvėse su eiliniais polici
ninkais, mūsų žinomi žmo
nės nuvykę į Vilnių foto
grafuojasi su enkavedistais 
pareigūnais. Kada komunis
tinis okupantas persekioja 
mūsų tikinčiuosius ir kada 
iš ten siunčiamos peticijos, 
kai kurie mūsų kunigai nu
vyksta į pavergtą Lietuvą 
ir sugrįžę tyli, nieko ne
skelbdami apie tikinčiųjų ir 
savo brolių kunigų prie
spaudą. Priešingai, kai ku
rie net tikina, kad jie ga
lėję laisvai Mišias laikyti. 
Kada mūsų broliai šaukia, 
jog jie yra pavergti, atsi
randa tokių, kurie rašo, kad 
nėra reikalo rašyti paverg
toji Lietuva. Kai girdime iš 
pavergtos tėvynės komu
nistinių varomų menininkų 
barimus, tai kiti iš čia, lyg 
niekur nieko, savo kūryba 
palaiko tuos varovinius lai
kraščius.

Mes čia esame ne nusisi- 
lenkti, bet kovoti. Ir jeigu 
kas nors kiek pasiekiama 
pavergtųjų gerovei, tai tik 
kovojant, o ne nuolankiau- 
jant.”

•s

JOVALO MAIŠYTOVAS - PIRMO
PUSLAPIO SENSACIJA!

Lietuvos komunistų 
partijos centro komiteto 
organas yra "Valstie
čių laikraštis". Taip by
loja šio leidinio titulas.

1940 metais okupantai 
sunaikino puikius žemės 
ūkio reikalams leidžia
mus "Mūsų Rytojų", "Mū
sų laikraštį" ir "Ūkinin
ko Patarėją". Jų vieton 
buvo įsteigtas vienas lei
dinys , neorientuotas į že 
mės ūkio problemas, bet 
į pigią bolševikinę agita
ciją, ir Nepriklausomos 
Lietuvos niekinimą, į so
vietinę propagandą.

Tai buvo šis, "Valstie 
čių Laikraštis", pirmo
mis klaikiomis pokario 
dienomis kurstęs ūkinin
kus neapkęsti vienas ki
to, talkininkavęs trėmi
mams į Sibirą ir tarpu- 
saviam antagonizmui 
skleisti.

Prorečiais "Valstie
čių Laikraštis" susi
griebdavo, ir greta gru
bios bolševikinės agita
cijos, paragindavo že
mės darbuotojus, kada 
eiti sėti, kada rugius kirs
ti, kada lopyti tuščių aruo 
dų stogus...

Toks tas "Valstiečių 
Laikraštis" liko ir iki 
šiol. Jo tekstas mirgėte 
mirga šūkiais, agitaci
niais atsišaukimais, 
spartuoliškų "laimėji
mų" aprašymais, įparei
gojimais, įsižadėjimais, 
socialistinių lenktyniavi
mų "naujovėmis"...

Prisimindamas žemės

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.
'M ' y 1 ■ y v

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

a
Mašinoms vieta

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

darbuotojų pasaulį, aštun- 1 
tame šių metų numeryje 
"Valstiečių Laikraštis" 
stambia antrašte skel
bia, kad...

Trakų rajono T. Kos
ciuškos kolūkyje kiaulių 
fermoje patobulintas 
kiaulinio jovalo maišytu- i 
vas. Šios "sensacijos"po
tekstėje skaitytojas su
žino, kad minimoje gyvu
lių fermoje neveikė mai
šytuvai. Jų mechanizmai 
buvo sugedę, jo vamz
džiai buvo užsikišę.

Fermos tarnautojai 
metų metais vargo kibi
rais išnešiodami tonas 
pašaro bei jovalo po di
džiulę kiaulidę. Oficia
liai — ši gyvulių ferma 
buvo mechanizuota. Šios 
kategorijos įstaigai nebu
vo leidžiama turėti "ne
mechanizuotos" fermos 
darbo kadrų. Gi dirbusie - 
ji ne:mechanizuotus dar
bus "mechanizuotoje" 
fermoje negaudavo virš
valandžių priedų.

Visos negandos dabar 
pasibaigė. Nebereikia iš
tisą dieną ruošti pašarą. 
Tai atliekama mechaniš 
kai, visai dienai. Jovalas 
gali būti tirštesnis, maiš
tingesnis. Trijų kubinių 
metų talpos cisterna lei
džia paruošti pakankamą 
ir gerą pašarą visai die
nai.

Ilgai ir kantriai laukė 
kolūkiečiai, fermos dar
buotojai, šios pataisytos 
jovalo maišyklos. Jie bū
tų jos neturėję ir dabar, 
jeigu laiminga ir išradin
ga mintis neįsismelktų 
į kolūkio mechaniko J. 
Dzikevičiaus smegenis. 
Mechanikas J. Kieras 
taip pat įsigijo čia projek
tuotojo laurus.

Abu vyrai, padirbėję 
kelias dienas, išvedė T. 
Kosciuškos kolūkio fer
mą į laimingą mechani
zuotą darbą...

Tik dėl kelių dienų, ku
rių vis kažin kodėl anks
čiau nerado paprastam 
nudėvėto mechanizmo pa 
taisymui, metų metais 
ferma tenkinosi sunkiuo 
ju rankų darbu!

Kodėl taip? Apie tai 
tyli laikraščio kores
pondentas H. Bočkaus- 
kas. Juk, vos tik jovalo 
maišytuvas sugedo, jis 
turi būti pataisytas. Bet, 
ilgai netaisomas, jis bu
vo paliktas likimo valiai. 
Žmonės su nuotabia 
kantrybe ir vergiškumu, 
rankomis maišė trijų ku 
binių metrų cisterną, ne 
šiojo kibirais pašarą, be 
prasmiai aikvojo laikąne 
apmokamoms darbo va
landoms...

Faktai kalba patys už 
save: bukas, skurzdėliš- 
kas, iniciatyvos neturįs 
darbas, baudžiauniška 
jau žmonių dvasia, bai-

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.

mė iškelti klausimą, pro
testuoti, reikalauti...

Šis maišytuvas, pirma
me "Valstiečių Laikraš
čio" puslapyje pristaty
tas netgi spalvotomis 
(kad sensacija rėktų) rai
dėmis, byloja: "Mūsųp’as 
tangos — įsipareigoji
mams garbingai įvykdyti 
... Patobulintas maišytu
vas".

Net iš visuotinio apsi 
leidimo ir vergiškos žmo 
nių baimės Komunistų 
partijos centro komiteto 
organas sulipdė "socia
listinio darbo sensaci
ją"!

FITTERS
Mušt have experience in heavy plate 
fabrication. Some structural 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

E. D. E.
<1117)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

FOUR SLIDE TOOL & 
DIE MAKERS

AND

MACHINE REPAIRMEN
Mušt be able to sėt up vvork from 
blue prints & close tolerance, and 
have a journeymans card.
Leading established company, ton 
wages, excellent fringe benefits. vol- 
untary overtime. Afternoon shift.

APPLY AT:

ASSOCIATED SPRING 
CORP.

40300 PLYMOUTH RD.
PLYMOUTH, MICHIGAN 48170

An Equal Opportunity F.mplover 
(J2-I4)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMAN

IST CLASS SKILLED 
DIE MAKERS 

BORING MILL OPERATORS 
DAY & NIGHT SHIFT

Mušt have job shop experience. Long 
program & fringe benefits.

NORTHS1DE TOOL & DIE 
14326 E. 9 Mile Rd. 

Warren, Mich.
< 13-15>

MECHANIC
SEMI TRAILERS 

EXP.
Openings for Ist and 2d shifts.

CLARK EQUIPMENT CO.
THE BROWN TRA1LER DIV. 

Richfield, Ohio 
216-526-6250

(8-14)

VANTED JOURNEYMEN or 
IST CLASS SKILLED

MOLD MAKERS TOOL MAKERS 
DIE MAKERS

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

UN1VERSAL PROTO-TYPE INC. 
24401 Hoover Rd. 

Warren, Mich. 48089 
313-756-6767

(I1-17)

WANTED
IST CLASS SKILLED 

TOOLMAKER 
METAL SiTAMPING PLANT 

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

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

Cleveland, Ohio
(11-14)

WANTED 
JOURNEYMEN 
ELECTRICIANS 

MACHINE REPAIRMEN 
TOOL & DIE MAKERS 

JOURNEYMEN or 8 years expecience 
Day 6c afflernoon shift. 

Steady employment.
SOSS MFG. CO.

21777 Hoover 
Warren, Mich.

(12-15)

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)
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THE SECRETARY OF STATĖ 

WASHINGTON

February 2, 1973

Dear Mr. Charge d'Affaires:

On behalf of the Government and people of 
the United Statės of America I am pleased to ex- 
tend to you and the Lithuanian people greetings 
and sincere best wishes on the occasion of the 
fifty-fifth anniversary of the Lithuanian independ- 
ence.

The Lithuanian people have continued to strive 
to maintain their national identity and to achieve 
self-determination. Their efforts toward this end 
have presented an example of perseverance and 
spirit to people throughout the world.

We in the United Statės, a nation which has 
been enriched by the contributions of its many 
citizens of Lithuanian background, are particularly 
aware of the desire of the Lithuanian people to 
enjoy an independent national life in their homeland 
and thus I am pleased to convey our greetings.

Sincerely,

William P. Rogers

Mr. Joseph Kajeckas,
Charge d'Affaires of Lithuania, 

2622 Sixteenth Street, N. W., 
Washington, D. C.

Lietuvos atstovo J. Kajecko žodis
1918 m. Vasario 16 Die

ną buvo paskelbtas Lie
tuvos valstybės nepri
klausomybės atstaty
mas. Iš pagrindų pakeis
ta lietuvių tautos liki
mas. Lietuvis tapo savo 
namų šeimininku. Lietu
vių kalba tapo Lietuvos 
kalba. Mes su gilia pa
garba minime lietuvių au
kas ir pasišventimą.

Sovietų Sąjungos 1940 
metų okupacija pakirto 
Lietuvos suvereninių tei
sių vykdymą. Sekė depor
tacijos. Jų aukų skaičius 
nesiliauja didėjęs.

Pereiti metai buvo gau - 
sūs laisvės siekimu,pvz. 
Romo Kalantos susidegi
nimas, Kauno demons
tracijų aukos ir petici
jos, siekiančios religi
nės laisvės, prasiveržė 
į viešumą. Tokie įvykiai 
atkreipė viso pasaulio 
dėmesį. Tai pabrėžė ir 
man Valstybės Sekreto
rius savo sveikinime 
1973.11.2 d. sakydamas, 
kad — "... Mes ypačiai 
žinome lietuvių tautos no
rą turėti valstybinės ne
priklausomybės gyveni
mą savo tėvynėje".

Lietuva šiandieną yrą. 
tarptautinio pobūdžio pa
vojų išvakarėse. Viduje 
aukų skaičius nesiliauja 
didėjęs.

Tarptautinių vykių rai
dą šiandieną lemia ne be 
dvi, bet penketas galy
bių. Sovietų Sąjunga deda 
pastangų patikrinti esa
mą status quo Europoje. 
Posėdžiai Helsinkyje — 
to proceso padarinys. 
Lietuvoje rusinimo ten
dencijos didėja. Jos paė

stebimos ne tik vietos gy
ventojų, bet ir Lietuvą 
lankančių asmenų. Lietu
vių tauta išstatyta nuola
tiniams pavojams ir ban
dymams .

Sovietų Sąjunga sulau
žė iškilmingus pasižadė
jimus gerbti Lietuvos 
nepriklausomybę ir jos 
teritorijos neliečiamy
bę. Ji pavergė Lietuvą. 
Pasigailėjimo ji jokio 
neparodė. Pagrindinės 
Žmogaus teisės ir lais
vės sutrempiamos.

Bet LIETUVA tebė
ra gyva. Ji de jure tebe
egzistuoja. Daugelis Va 
karų valstybių su JAV 
imtinai — nepripažįsta 
Lietuvai užkarto okupa
cijos jungo. Tai įprasmi 
na mūsų Vasario 16 Die
nos minėjimą ir mus su 
stiprina. Be atvangos 
veikti na, kad Lietuva ne 
priklausomybę atgautų.

Kovodami dėl švieses
nės Lietuvos ateities — 
mes su dėkingumu bran
giname ir įvertiname 
JAV vyriausybės, Guber
natorių, Kongreso narių 
bei gyventojų palankią 
Lietuvai laikyseną.

Ypač su dėkingumu 
mes prisimename JAV 
Prezidento Richard Nixo- 
no žodžius, kuriuos jis 
pasakė 1973.1.20 d. 
guracijos proga, 
skamba sekančiai:

AUŠRA Algirdas Baltas, J.B.V.

ŽINODAMI PRAEITĮ, MATYDAMI DABARTĮ, ŽVELKIM Į ATEITĮ!
NAUJOJI

Vietoj to, kad skubiai 
sudarę tvirtą politinę - 
militarinę sąjungą, Bal
tijos valstybių vadai mir
tino pavojaus akivaizdoje 
ėmė visiškai nesiorien- 
tuoti realybėje, baimės 
paraližuoti pasidavė liki
mo valiai ir naiviai galvo
jo, kad įvairiaspalviai 
"neutralumo" balionėliai 
bus tinkamas skydas 
prieš žiauriąją Raudono
sios Meškos leteną...

1940 m. birželio 15 d. 
visos iliuzijos galutinai 
sudužo. Tą dieną Sovietų 
Rusijos kariuomenė per
ėjo Lietuvos sieną ir iki 
vakaro okupavo visą te
ritoriją iki Nemuno. Tas 
pats likimas, beveik tuo 
pačiu laiku, ištiko ir ki
tas Baltijos valstybes: 
Latviją, Estiją.

Ką Sovietinė okupacija 
atnešė Baltijos valsty
bėms perdaug gerai visi 
žinome, kad čia karto
čiau. Noriu tik kaip pa
vyzdį priminti, kad 33 
metai kruvinos Sovieti
nės okupacijos kainavo 
vien tik Lietuvai 1,500, 
000 lietuvių: nužudytų, 
deportuotų, nukankintų... 
O padėtis dar žiauresnė 
ir tikrai aliarmuojanti 
pas mūsų brolius estus ir 
ypač latvius (50% iš visų 
dabar Latvijoje gimstan
čių vaikų yra rusai!) Ne-

Vieningos, viską ap
imančios, visus apšvie
čiančios, visus jungian
čios BALTIJOS AUŠ
ROS nebuvimas buvo pa
ti svarbiausia likimine 
priežastis mūsų visų da
bartinei tragedijai. Tai 
suteikia atsakymą ir į 
skaudų klausimą: kodėl 
neįvyko didysis SPROGI 
MAS, kuris iš pamatų 
sugriautų Rusijos impe
riją, kada su 1914 metais 
prasidėjusiu Pirmuoju 
Pasauliniu karu atėjo 
taip ilgai lauktoji kibirkš 
tis? Nes tam nebuvo pir 
mosios svarbiausios są- 
lygos-priežasties: nebu
vo tinkamo "sprogstamo 
sios medžiagos" — Bal- 
tiečių Tautos paruošimo. 
Tiesa, ir Aušrų bei Auš
relių pastangos atnešė 
Sprogimus (kas gerai pa. 
rodo ką galėtume pasiek
ti jeigu būtų buvusi vie
ninga BALTIJOS AUŠ
RA!) Bet tie Sprogimai, 
dėl pirmosios svarbiau
sios sąlygos - priežas
ties neteisingo ir silpno 
paruošimo, buvo tokie 
silpni, kad jie tiktai kres
telėjo, tačiau nesugrio
vė Rusijos imperijos.

Didžiarusiškieji impe 
rialistai (vietoj slaviz
mo paėmę komunizmą, 
kaip patogią priedangą s a- lengva po okupanto batu 
vo šovinistiniams sie
kiams!) pajėgė dar pum
pure krauju ir teroru už 
gniaužti Gudijos ir Ukrai- priemonėmis užgniauž- 
nos Sprogimus. Estija, ti sunaikinti jų tautinį są- 
Latvija ir Lietuva išven- moningumą ir asimiliuo 
gė Gudijos ir Ukrainos 
žiauraus likimo tik to
dėl, kad jų Aušros suge
bėjo geriau paruošti 
"sprogstamą medžiagą"
— tautą Sprogimui. Ta
čiau Sprogimas buvo pa
jėgus tik tiek, kad nu
traukė keletą grandinė
lių didžioje Rusijos Ura
nijos bei vergovės gran
dinėje, kas įgalino atsi
radimą ant Europos poli
tinio žemėlapio — naujų 
nepriklausomų valstybių
— Estija, Latvija, Lietu
va...

Ir ar neturėjo bent ta
da (1918-1940 m. Nepri
klausomybės laikotarpy
je) Baltijos valstybių 
vadovaujantieji asme
nys, metę žvilgsnį įEu- 

• ropos politinį žemėlapį, 
susimąstyti ir suprasti, 
pajusti tą vieninteliai tei
singą tiesą: mūsų jėga 
yra vienybėje! Deja, Lie
tuvos, Latvijos, Estijos 
valstybių vadovaujantieji 
asmenys, atrodo, daž
niau žiūrėdavo į dešimti
mis kartų padidintą sa
vos šalies žemėlapį, pa
miršdami, kad jų likimas 
gali būti labai lengvai nu 
spręstas be jų ir už juos. 
Kas ir atsitiko 1939 m. 
rugpiūčio mėn. 23 d. ka
da Baltijos valstybių liki
mas buvo nuspręstas Rib- 
bentropo ir Molotovo vie
nu plunksnos brūkštelė
jimu...

ir mūsų broliams gu
dams bei ukrainiečiams. 
Rusai stengiasi visomis

jimu, ryžto, drąsos ir 
kovingumo dėka ilgiau
siai išsilaikė kaipo kitų 
tautų nepavergtas viene
tas ir todėl sugebėjo iš
laikyti per 4,000 metų 
gyvą gryną BALTŲ kal
bą. (Pas kitus BALTŲ 
palikuonis: ukrainiečius, 
gudus, estus ir ypač lat
vius taip pat dar išliko 
gan gyva BALTŲ kalba 
ar bent jos žymės. Kas 
aiškiai rodo, kad kadaise 
tos visos tautos kalbėjo 
viena BALTŲ kalba.) Ta 
Čiau visų svarbiausia, 
tur būt, yra tai, kad Bal
tiškos tautos: lietuviai, 
latviai, estai, gudai ir uk
rainiečiai sugebėjo išsi
laikyti kaip atskiras,te
gul ir susiskaldęs, neasi
miliuotų tautų vienetas. 
O tai duoda labai gerų vil
čių atiečiai!...

Ar kas nors iš mūsų 
kada nors rimtai pagalvo
jo, kad šis laikotarpis 
kuriame mes dabar gyve 
name yra labai daug kuo 
panašus į XIX šimtme
čio AUŠROS laikotarpį. 
Taip pat kaip ir tada 
šiandien Baltiškos tau
tos: lietuviai, latviai, es
tai, gudai, ukrainiečiai... 
— yra pavergtos Rusijos 
(šį kartą sovietinės). 
Taip pat kaip ir XIX am
žiuje, Baltiečiams gre
sia visiškas tautinis su
naikinimas. Taip pat kaip 
ir tada, daug kas šian
dien esą skeptiškai ir pe
simistiškai nusiteikęs 
dėl Baltijos tautų atei
ties... Tačiau yra vienas 
didelis skirtumas tarp 
XIX amžiaus AUŠROS ir 
šių dienų, ir tas skirtu
mas mūsų naudai. Tada 
absoliuti dauguma Bal- 
tiečių buvo beraščiai, o 
šiandien rašyti ir skaity
ti bent viena kalba moka

ti...
Tačiau "žinodami pra

eitį, matydami dabartį, 
— žvelkim į ateitį!" Ne
jaugi jau taip viskas galu
tinai prarasta? Prarasta 
tikrai daug, tačiau lai
mei, ne viskas ir. ne galu- beveik kiekvienas. Taigi, 
tinai! Svarbiausia yra atrodo, ir idealistų tikin
tai, kad lietuvių tauta s a- čių BALTIJOS 
vo organizaciniu sugebė- turėtų būti daugiau ir jie

ateitimi

SĄLYGA
ROMUALDAS KISIELIUS

Jeigu audros išblaškiusios mus 
negrąžins Į gimtuosius namus, 
turi likti gyva mumyse 
Lietuvos partizanų dvasia ...

Jei liepsnos širdyse aukurai, 
jei tėvynę mylėsim tyrai, 
tai tos meilės gyvoji dvasia 
amžiams liks ateities kartose . . .

inau-
Jie

"MES STIPRIAI REM
SIME PRINCIPĄ, KAD 
JOKS KRAŠTAS NETURI 
TEISES JĖGA PRIMES
TI SAVO VALIOS, AR 
SAVO VALDŽIOS KI
TAM".

Tad, apsišarvavę kan
trybe, tikėkime, kad vie
ningai ir ryžtingai vei
kiant išauš išsiilgta die
na, kada Lietuva vėl 
laisva bus.

Vasario 16 Dienos mi
nėjimas tebūnie mums to 
tikėjimo didingu sustipri
nimu.

Bet jei laiko banga alkana, 
užmigdys mus savaja daina, 
jei mūs sodai mažės, o ne augs, 
laikas vardą mūs žemėj išbrauks

šis sprendimas, tai mūsų buitis 
ir gyvųjų troškimų viltis... 
Ir gyvybė mūs laisvės kovos, 
dėl šventos mūs šalies Lietuvos.

turėtų būti žymiai inte
lektualiniai pajėgesni, ne 
gu jų seneliai.

Visi žinome, kad pa
vergtos Baltijos tautos 
galės atgauti savo lais
vę tik SPROGIMO pasek
mėje. Tokio SPROGIMO, 
kuris iš pamatų — visiš
kai ir galutinai — su
griautų Rusijos imperi
ją. Tad pritaikykime 
SPROGIMO teoriją da
barties padėčiai, gal tada 
aiškiau matysis dabarti
nių idealistų veiklos už
daviniai. Visų pirmiau
sia, kaip jau puikiai ži
nome, sprogimui yra rei
kalinga sprogstama me
džiaga. Tokia galinga 
"sprogstamą medžiagą" 
sudaro savimi Baltiškos 
tautos: lietuviai, latviai, 
estai, gudai, ukrainie
čiai... — pavergtos sovie
tinės Rusijos karinėmis 
jėgomis. Štai čia ir turi
me visi nuoširdžiai, t vilk
tai ir galutinai nutarti: 
jokiais būdais nepakarto
ti mūsų senelių tragiškos 
klaidos! Jeigu tikrai 
trokštame laisvės, demo
kratijos, žydėjimo ir lai
mės savo vaikaičiams, 
tai turime jokiais būdais 
neskaidyti "sprogsta
mos medžiagos", bet 
stengtis ją kaip galima 
daugiau suvienyti ir tuo 
padaryti eventualų SPRO - 
GIMĄ dar galingesnį.

Tačiau sprogstamoji 
medžiaga savaime ne
sprogsta, tam reikalin
gos dvi svarbiausios są
lygos - priežastys. Štai 
pirmosios svarbiausios 
sąlygos —priežasties su
kūrimui ir yra reikalin
gi idealistai, tikintieji ir 
kitus įtikinantieji švie
sia ir didinga BALTIJOS 
Ateitimi; tam ir yra rei
kalinga NAUJOJI (BAL
TIJOS) AUŠRA!

Naujųjų aušrininkų už 
daviniai ir priemonės 
yra labai panašios su se
nųjų. Tik fundamentalus 
skirtumas yra tame, kad 
naujieji aušrininkai ne
skaldo, o vienija visus 
brolius baltiečius į bend
rą frontą, įbendrą kovą, į 
bendrus siekius, į bendrą 
valstybę, į bendrą Tau
tą.

Juk turime mes visi ir 
lietuviai, ir latviai ir es
tai, ir gudai, ir ukrai
niečiai galų gale supras
ti, kad mes esame vienos 
ir tos pačios BALTIEClŲ 
Tautos vaikai, kad mūsų 
visų Tėvynė yra BALTI
JA!... Tačiau šis suprati
mas savaime neateis 
kaip ir niekas pasaulyje 
savaime neateina!). Vi
sur yra reikalinga ko
va, kova ir dar kartą ko
va!... O, kova neįmano
ma be pasišventimo! O, 
pasišventimas neįmano
mas be idealo! O, idea
las neįgyvendinamas be 
idealistų! Taigi, BALTI
JOS Atgimimui yra rei
kalingi idealistai —nau
jieji aušrininkai!...

Na, o kaip su antrąja 
svarbiausia sąlyga-prie 
žastimi? Juk be kibirkš
ties nesprogs net ir tin 
kamiausiai paruoštas pa 
rakas. Man tenka laimė 
visus nudžiuginti (o gal 
net ir nustebinti?), kad 
antroji svarbiausia sąly 
ga - priežastis SPROGI
MUI įvykti ateis žymiai 
greičiau, negu dauguma

(Nukelta į 4 psl.)
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NAUJOJI AUŠRA...

(Atkelta iš 3 psl.) 
mūsų tikisi. Nėra abejo
nės , kibirkštis SPROGI
MUI bus Sovietų - Kinų 
karas, kuris prasidės 
1975-1980 metų bėgyje ir 
ilgainiui išsivystys į Tre
čiąjį Pasulinį karą.

Taigi, SPROGIMUI 
įvykti yra pagrindas — 
"sprogstamoji medžia
ga" — Baltiečių Tauta; 
yra ir antra iš dviejų 
svarbiausių sąlygų-prie 
žasčių: — kibirkštis — 
neišvengiamai ir greitai 
artėjantis Sovietų — Ki
nų karas. Tačiau be tin
kamo "sprogstamos me
džiagos" paruošimo vis
tiek neįvyks SPROGI
MAS' tuo labiau toks, 
kokio mes visi trokšta
me, kad būtų iš pamatų
— visiškai ir galutinai
— sugriauta Rusijos im
perija.

Taigi dabartinei — lie

BALTIJA — tiek daug iškentėjus
BALTIJA — mūsų žemė šventa
BALTIJA — tiek ašarų, kraujo praliejus
Amžiams vėl Tu vieninga, stipri ir laisva!...

Kas žino... Gal praė
jus 90 metų nuo Naujo
sios Aušros atsiradimo 
pasaulio politiniame že- 
Ynėlapyje bus vientisa — 
mėlyna, žalia ar geltona
— spalva pažymėtas ga
lingas geopolitinis- plo
tas — JUNGTINĖS BAL
TIJOS VALSTIJOS (J.B. 
V.) Gal būt ateis laikas 
kai mes, ir ypač mūsų vai
kai ir vaikaičiai...skai
tys savo Tėvyne didžiąją 
BALTIJĄ, o s avė vadins 
Baltietis, Baltiete, Bal- 
tiečiai... Gal būt, šven
čiant Naujosios Aušros 
90-metį mūsų vaikai
čiams sampratos: Lietu
va — lietuvis, Latvija
— latvis, Estija — estas, 
Gudija — gudas,. Ukrai
na — ukrainietis... — 
reikš tik tiek kiek mums 
dabar reiškia istorinės- 
folkloriniai-etnografinės 
sampratos: Aukštaitija
— aukštaitis, Žemaitija
— žemaitis, Dzūkija — 
dzūkas... Tačiau visi juk 
žinome, kad ir aukš
taitis, ir žemaitis, ir 
dzūkas... tai visų pir
miausia yra lietuvis, o 
jo Tėvynė yra Lietuva. 
Tai kodėl mes: lietuviai, 
latviai, estai, gudai ir uk
rainiečiai... savo 4,000 
m. istorijos eigoje nie
kaip negalime suprasti, 
kad visų pirmiausia mes 
esame Baltiečiai ir mūsų 
visų didžioji Tėvynė yra 
BALTIJA,

Laimei, tą jau supra
to išeivijoje mokslinin
kai (ką aiškiai liudija 
Baltų studijoms skatin
ti draugijos (A.A.B.S.) 
įsteigimas ir jos aktyvi 
veikla), o ir pavergto
je Tėvynėje tą jau supra
to Laisvės kovotojai (ką 
aiškiai rodo Bražinskų 
laiškas, tilpęs Dirvoje 
Nr. 94). Tai teikia ge
rų vilčių, nes šios dvi 
jėgos: mokslininkai ir
laisvės kovotojai, kaip 
tik ir yra tos svarbiau
sios jėgos, kurios keičia 
istorijos eigą.

Tenka sutikti su Bra
žinskais, kai jie rašo: 

"BALTIJOS Atgimi
mas turės likįminės is
torinės reikšmės ne vien 
tik Lietuvai, ne vien tik 
Europai, bet ir visam 
pasauliui!"

Tačiau kiekvienas lie
tuvis, ir ypatingai jaunuo
lis , turi suprasti — žino
ti, kad niekas pasaulyje

tuvių, latvių, estų, gudų 
ir ukrainiečių — t.y. visų 
baltiečių jaunimo kartai 
tenka istorinė misija — 
Naujoji (BALTIJOS) Auš
ra — kurios eigoje turi 
būti ištaisyta ta pagrin
dinė, didžiausia ir skau
džiausia klaida — BAL
TŲ nevienybė. Kuri at
nešė tiek daug nelaimių, 
karų, vergovių, kančių, 
ašarų, kraujo... ir vos 
nenutrynė BALTŲ Tau
tos visiškai nuo žemės 
paviršiaus.

Mes, jaunoji karta,pri
valome padaryti viską, 
atiduoti viską: savo pra
kaitą, laiką ir, jeigu pri
reiks, net gyvybę; kad at
gimtų mūsų visų brangi 
Motina Tėvynė BALTI
JA; kad ir lietuvis, ir lat
vis, ir estas, ir gudas, 
ir ukrainietis broliškai 
padavę viens kitam ran
kas galėtų nuoširdžiai sa
kyti:

savaime nesigauna, vi
sur reikalinga kova, kova 
ir dar kartą kova!... Tą 
jau suprato mūsų moksli
ninkai, tą jau suprato mu 
sų Laisvės kovotojai, tą 
turime suprasti ir mes, 
jaunoji išeivijos karta.

Konkretus žingsnis ta 
linkme būtų NAUJOSIOS 
(BALTIJOS) AUŠROS iš 
leidimas.

STUDENTŲ ŽINIAI

Pasaulio ir Amerikos 
Lietuvių Inžinierių ir Ar
chitektų Sąjungos (PLIAS 
- ALIAS) Centro Valdy
ba mano, kad Lietuvos 
buvusių, esamų ir būsi
mų problemų, sunkumų, 
laimėjimų, pralaimėji
mų bei kovos už išsilaiky 
mą ir laisvę pristaty
mas, ypač svetimom kal
bom, yra labai nepatenki
namas. Didesnio įnašo, 
tačiau, tegalima tikėtis 
iš dabar besimokančio 
jaunimo; todėl siūloma 
jiems jungtis į tą darbą 
jau dabar. Ypatingai turi
mi omeny daktaro laips
nio siekiantieji. Jei jie 
pasirinktų tezių temas 
apie Lietuvą tai jie taip 
pat pasiektų laipsnio bet 
kartu padarytų įnašą į 
Lietuvai naudingos opini
jos skleidimą ir tautos 
pristatymą.

Washingtone jau šeše- 
ri metai veikia ŪKINIŲ 
STUDIJŲ CENTRAS, ku
ris renka ir kataloguoja 
duomenis apie dabarti
nės Lietuvos ūkį, socia
linę struktūrą ir švieti
mą. Šie duomenys yra 
naudingi rašantiems, eko
nominėm, socialinėm ir 
politinėm temom. Daug 
naudingos medžiagos yra 
ir Kongreso Bibliotekoj. 
PLIAS - ALIAS Centro 
Valdyba numato skirti 
$200.00 medžiagos rinki
mo išlaidom paremti 
kiekvienam kuris pasi
rinks tezės temą apie 
Lietuvą iš bet kurios sri
ties ar laikotarpio. Taip 
pat numatoma suorgani
zuoti nemokamą pragyve
nimą kurioj nors lietu
viškoj šeimoj jei reiktų 
būti Washingtone. Dėl te
mų pasirinkimo ir plana
vimo Washingtone irgi ga 
lėtų atsirasti pagalbos, 
nes čia yra lietuvių moks
lininkų iš įvairių sričių. 
Rašyti: Economy Studies

DIRVA

Dr. V. Vardys apsilankęs Notre Dame universitete sveikinasi 
su universiteto atletikos direktoriumi Edvardu Kraučinnu, apsup
tas Baltijos klubo narių.

IŠ BALTIJOS KLUBO VEIKLOS 

NOTRE DAME UNIVERSITETE
Vasario 1 dieną j Notre 

Dame universitetą atvyko 
profesorius dr. Stasys Var
dys, pakviestas Notre Dame 
Baltijos klubo, skaityti pa
skaitą "Liberal Dissert and 
Nationalism in the Soviet 
Union”. Tai buvo pirmas 
kartas kai dr. S. Vardys 
lanko mūsų universitetą. Jo 
garbei Baltijos klubas pa
ruošė vakarienę ir pakvietė 
keturis Įžymius Notre 
Dame profesorius. Jų tarpe 
buvo dr. A. šešplaukis, litu-

Center, P.O. Box 5770,
Bethesda, Md., 20014. 

Nowwhenyou 
write a check, 
you can push a cause, 
boost a sport or

lames C M<xnso» 
1765 Sheridan Ortve 
Ctevei**!. 44101
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Cleveland Trust’s nevv Self- 
Portrait and Personai Touch™ checks 
make personai ized checking mean 
more than just your name in the 
comer. Self-Portrait checks add your 
picture. Personai Touch™ checks add 
your choice of 242 symbols in 10 
different categories. Send a little of

yourself when
you send your checks - with 
nevv Self-Portrait and Personai Touch™ 
checks from Cleveland Trust.or CLEVELAND TRUST

anistikos profesorius Notre 
Dame universitete.

Bet gražiausias ir nuosta
biausias įvykis tą vakarą 
įvyko lauke, prie Notre 
Dame žinomo auksinio 
bokšto, kai sutiko dr. S. 
Vardį universiteto atleti
kos viršininkas Edvardas 
Kraučiūnas, gerai žinomas 
sportininkų tarpe kaip 
’’ ’Moose’ Krause".

Manydami, kad Kraučiū
nas yra taip užsiėmęs, kad 
neturės laiko susitikti su dr. 
S. Vardžiu, Baltijos klubo 
nariai jo oficialiai nepakvie
tė. Bet, pro šalį pravažiuo
dami, Linas Sidrys ir Sau

lius Matas užėjo pas 
”Moose" ir jį pakvietė. Nu
stebęs, kartu ir nudžiugęs, 
Kraučiūnas jų paklausė — 
"Kodėl jūs anksčiau neatė
jot su manim pasikalbėt? 
Nors aš jau ir primiršęs lie
tuviškai, Lietuva vis tebėra 
mano tėvynė, ir visi lietu
viai yra mano draugai”.

Su tuo pasakymu, visi 
trys nuvažiavome į viešbu
tį pasikalbėti su dr. S. Var
džiu.

Dr. S. Vardys ir viršinin
kas Edvardas Kraučiūnas 
susitikę kalbėjosi kaip seni 
draugai. Dr. S. Vardys pa
suko pasikalbėjimo temą į 
Lietuvos atletus, o Kraučiū
nas "mokino" profesorių 
apie lietuvių kalbos istoriją.

Nostalgiškai, prisiminda
mas savo jaunystę, dr. Var
dys papasakojo apie tą pa
skutinį krepšinio žaidimą

SKILLED OPENINGS
Milling Machine Operators 

Lathe Operators 
Drill Press Operators

Experience reąuired. Mušt be able to read blueprint, ūse 
measuring instruments and work to close tolerances.

GENERAL ELECTRIC

Cleveland Eąuipment Plant 
1175 E. 152nd St.

Apply Monday thru Friday 8:30 a. m. to 4 p.m.
An Eąual Opportunity Employer

DIE MAKERS
Stamping shop has openings for
Journeyman, Die Repairmen
TOP WAGES, PLŪS FRINGES 
APPLY 8:00 A. m. to 5:00 p.m.

WEEKDAYS OR CALL:
A. Bonkowski 

313-835-6000 
for specific information

DAVIS TOOL & ENGINEERING
19250 PLYMOUTH ROAD DETROIT, MICHIGAN

(12-15)
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tarp Lietuvos ir Latvijos, 
kai Lietuva laimėjo Euro
pos čempionatą.

Kraučiūnas, prisiminda
mas įvykius čia Amerikoje, 
papasakojo, kaip jam teko 
kalbėti apie plačiai žinomą 
lietuvį boksininką (Jack) 
Sharkee. Ta proga buvo su
sirinkę patys garsiausi 
sportininkai Amerikoje. 
Kraučiūnas, kuris yra Šar
kio geras draugas, pareiškė 
savo kalboje, kad iš visų 
sportininkų pasaulyje Shar
kee, jo nuomonei, yra ne tik 
atletiškai vienas iš gabiau
sių bet yra pats mandagiau
sias, švelniausias žmogus, 
kurį Kraučiūnas pažįsta. 
"Nemanykit, kad aš tai sa
kau dėlto, kad jis yra lietu
vis”, Kraučiūnas sakė, "Aš 
tai sakau nes aš esu lietu
vis!”

Saulius Matas

MEMBER F,0,1.C.
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Ar vyrai turi klimakterinį
laikotarpį Pr-p- Pe9«*y»

Žmogaus fiziologinės 
funkcijos yra reguliuoja
mos įvairių hormonų, ku
rie yra gaminami paski
rų kūno organų bei liau
kų. Gera žmogaus savi
jauta bei sveikata pri
klauso nuo darnios hor
monų apykaitos. Be bend
rų hormonų, vyrai ir mo
terys turi skirtingos rū
šies hormonus kurie yra 
vadinami lyties hormo
nais. Vyriški hormonai 
sukuria ir palaiko vyriš
kas savybes, gi moteriš
ki — moteriškas. Mote
riškų hormonų - estroge
no gamyba moters kūne 
staiga sumažėja jai pasie 
kus apie 45-sius metus 
amžiaus. Estrogeno trū
kumo įtakoje moteris nu 
stoja mėnesinių ciklo to
dėl šis laikotarpis yra va
dinamas menopauza arba 
klimateriniu laikotarpiu. 
Šiame laikotarpyje pas 
daugelį moterų atsiranda 
įvairūs nerviniai ir kito
kie nusiskundimai. Jos 
pasidaro irzlios, nervuo- 
tos, dažnai verkia ir skun
džiasi, kad būna vyrų ne
suprastos. Silpnesnę 
nervinę sistemą turin
čios gali pasidaryti neu- 
rotikėm 
susirgti 
gom.

Jeigu
žėjant moterims atsiran
da įvairūs negalavimai, 
tai ar tokie pat negalavi
mai negali išsivystyti ir 
pas vyrus? Juk vyriškų 
hormonų - testosterono 
kiekis vyro organizme 
su amžiumi irgi mažė
ja. Todėl kyla klausimas 
ar vyrai turi klimakteri
nį laikotarpį?

Į šį klausimą tiesiogi
niai atsakyti nėra gali
ma. Aiškumo dėliai būtų 
pravartu visų pirma susi
pažinti su moteriškų bei 
vyriškų hormonų apy
kaita. Moters kūne estro
geno kiekis klimakteri
nio laikotarpio metu ma
žėja gana staigiai ir grei
tai. Šiam laikotarpiui pra
sidėjus laike 6-24 mė
nesių estrogeno kiekio 
gamyba krenta ir vėliau j0 indų sutrikimai, šir-

dies plakimas, rankų tir
pimas, karščio pylimas, 
prakaitavimas, galvos ir 
kitokie skausmai, lygsva
ros sutrikimas ir dauge 
lis kitokių. Šie nusiskun 
dimai yra gana panašūs 
į moterų klimakterinio 
laikotarpio negalavimus. 
Skirtumas yra tas, kad nu 
siskundžiančių moterų 
yra apie 85%, tuo tarpu vy 
rų kur kas mažiau. Šios 
rūšies vyrų negalavimai 
pasiduoda gydymui tes
tosteronu, lygiai kaipmo 
terų gydymui estrogenu.

Vyrams senstant jų or
ganizme vyksta tiek - fi
ziologiniai tiek psicho-

arba ir rimtai 
nervinėm li-

estrogenui ma-

Nr. 13 — 5

mos ir vaikų problemas, 
tai ir gausime tas sąly
gas, kuriose lengvai susi
daro nervinė įtampa. Vy
ras pradeda realizuoti, 
kad jis nei savo kūno nei 
aplinkos pakeisti negali, 
gi kaip jis šias proble
mas pajėgia tvarkyti pri
klauso nuo jo asmenybės, 
ego, charakterio ir santy
kių su draugais bei šei
ma. Tokiu metu ir išryš
kėja vyro charakterio 
bruožai. Kai kurie prade 
da gerti, kiti apleidžia 
darbą, dar kiti leidžiasi 
į visokias avantiūras — 
meilės aferas, o dar ki
ti pagauti depresijos įsi
traukia įsavo kiautą ir ša
linasi nuo žmonių. Tokie 
visi vyresnio amžiaus 
vyro fiziologiniai ir psi
chologiniai pakitimai nė
ra skaitomi klimakte
rinės kilmės ir jie gydy
mui testosteronu nepasi
duoda. -

jo gaminasi tik labai ma
ži kiekiai. Tuo tarpu vy
riško hormono - testos
terono kiekis vyro kūne 
mažėja lėtai ir palaips
niui taip, kad pas vyrus 
šio hormono gamyba iš
silaiko iki 70 metų arba 
ir ilgiau. Tiek vyriški 
tiek moteriški hormonai 
žmogaus kūne tampriai 
rišasi su kitais hormo
nais ir tokiu būdu palai
ko sklandų viso organiz
mo darbą. Staigus estro
geno sumažėjimas mo
ters kūne suardo darnų 
ir įprastą hormonų balan 
są ir to pasėkoje pas mo
teris atsiranda nemalo
nūs ir ją erzinantieji reiš- loginiai pakitimai nebū- 
kiniai. Be to moteris iš
gyvena dar ir psichinę 
traumą, nes mėnesinių 
nustojimas jai reiškia, 
kad ji nustoja svarbios 
jos gyvenime funkcijos, 
būtent, pajėgumo gimdyti 
vaikus. Vyrai to neišgy
vena, bet retais atsitiki- ba ir nuo kitų ligų vienas 

po kito pradeda išmirti. 
Jis pats pažvelgęs į veid
rodį kiekvieną dieną ma
to vis daugiau raukšlių 
ant veido ir žilų plaukų 
ant galvos. Jo judesiai 
pasidaro mažiau vik
rūs, jis pradeda greičiau 
nuvargti, o nuvargusiam 
užtrunka ilgiau jėgas at
statyti. Jeigu dar pridė- 
sim kitus rūpesčius kaip 
darbo nepastovumą, artė
jantį pensininko amžių, 
ekonominę netikrovę, šei-

kiekiui vyro

mais pas kai kuriuos, 
tiek jaunus tiek pagyve
nusius vyrus, gali išsi
vystyti staigus testoste
rono nedateklius, suke
liantis fiziologinius ir 
psichologinius nusiskun
dimus panašius į moterų 
klimakterinio laikotar
pio nusiskundimus.

Staiga sumažėjus tes
tosterono
seksualinis pajėgumas 
pranyksta, 
pajėgumo sumažėjimas 
arba pranykimas vyrui 
sukelia psichinę traumą, 
nes vyras savo seksuali
nį pajėgumą riša su vy
riškumu, lygiai kaip mo
teris vaikų gimdymą su 
moteriškumu. Su šiuo pa
kitimu gali atsirasti irki 
tokie sutrikimai. Toks vy
ras gali pasidaryti irz
lus, nepatenkintas savi
mi, neryžtingas, entuzi
azmas darbui sumažė
ja, koncentracijos pajė
gumas bei atmintis pa
blogėja, jis pradeda blo
gai miegoti, atsiranda de 
presija. Retesniais atve
jais prie šių simptomų 
dar gali prisidėti irkrau-

Seksualinio
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BANAIČIO

JURYTE IR KASTYTIS“
Trijų veiksmų opera trijose plokštelėse

Dainuoja 
DANA STANKAITYTĖ, STASYS BARAS, 

ALDONA STEMPUŽIENĖ, MARGARITA MOMKIENĖ. 
Chicagos Lietuvių Operos choras 

Diriguoja ALEKSANDRAS KUČIŪNAS.

CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA 
praneša visuomenei, kad jau išleidžia 
operą plokštelėse. Užsisakantieji plokšteles 
iš anksto
už 15 dol., vėliau jų kaina — 17 dol.

šią

iki balandžio 1 d., jas gali įsigyti

Užsakymus su čekiu prašome siųsti šiuo adresu:

LITHUANIAN OPERA OF CHICAGO

6905 So. Artesian Avė.,

Chicago, Illinois 60629

tinai susiję su testostero
no sumažėjimu. Perlipęs 
50 metų amžiaus ribą be 
veik kiekvienas vyras vis 
daugiau pradeda domėtis 
savimi ir savo sveikata. 
Tame amžiuje jo draugai 
širdies atakų užpulti ar-

Išvadoje reikia pasa
kyti, kad moters gyveni
me klimakterinis laiko
tarpis yra fiziologinė mo
ters gyvenimo dalis; tuo 
tarpu vyro gyvenime at
siradę anksčiau minėti 
pakeitimai susidaro ne 
nuo testosterono sumažė
jimo, bet nuo nervinės 
įtampos, kuri atsiranda 
jam nesugebant prisitai
kyti prie jo besidėvinčio 
kūno ir kintančių gyveni 
mo sąlygų. Retesniais at
vejais pasitaikantis stai
gus testosterono kiekio 
sumažėjimas yra skai
tomas liguistu stoviu ir 
žinoma toks vyras būna 
reikalingas gydymo hor
monais .

VASARIS, ŽELMENS MĖNUO
Lietuviškoje mėnesių ter

minologijoje vasaris skam
ba pranašingai. Mėnesio pa
vadinime slypi tolimos dar 
vasaros grožis, pilnas gam
tos atsiskleidimas, bran
džiausio metų sezono atėji
mo nuspėjimas. Nors dar 
šalčiai nesiliovė pokšėti tvo
romis ir atkaklios grienės 
tebedengia silnutes atlydžio 
balutes ... vasaris yra pa
vasario pirmasis mėnuo! Ir 
kalendoriaus lapas, atiden
giąs vasari jau ženklina 
gamtos atkutimą, gamtos 
pasisukimą j žydėjimą, j vil- 
tė ir į naują gyvybės trium
fą.

Toks vasaris valstybinėje 
istorijoje nutiko vasario 
mėnesį. Vasario šešiolikto
sios nutarimas, Lietuvos 
gyventojų atstovų pasirašy
mas 1918 metais Vilniuje, 
amžinoje Lietuvos sostinė
je, ir simboliškai, ir fakti- 
nai, reiškia labai senos Lie
tuvos valstybės pabudimą, 
atsigręžimą j naują žydėji
mą, j viltį, i naujos gyvybės 
triumfą.

Vasario šešioliktosios ak
tas nebuvo gimęs staiga, ne
lauktai, kaip deus ex ma- 
china. bet tai yra ilgų svar
stymų, skausmingų derybų, 
begalinio ryžto dirbti bend
rai (petis gi į petį) išdava. 
Šis aktas pademonstravo 
nuostabų lietuvių tautos 
brandumą, tradicinį senai 
valstybei įprastą sugebėji
mą sutarti gyvybiniais savo 
tautai reikalais, šis aktas 
ir vėl, lyg iš naujo, atgaivi
no septynių metų valstybę 
ir išdidžiai iškėlė jos vėlia
vą, valstybinį simbolį, pa
čiame valstybės centre, jos

širdyje, Gedimino pilies 
bokšte.

Vasaris yra želmens mė
nuo ir pirmasis laisvės ir 
valstybingumo želmuo buvo 
Lietuvos vėliava, susitikusi 
su gaiviais pavasario vėjais 
Gedimino bokšto aukštybė
se.

Neįmanoma net apytik
riai lyginti, kokios didžiulės 
reikšmės buvo tautai savo 
suverenios valstybės atstei- 
gimas. Laisvės ir valstybin
gumo periodas suteikė tau
tai naują fasadą ir, kas 
reikšmingiausia, naują vi
dų. Tauta tapo šviesi! Ji su
sikūrė savo intelktualines 
pajėgas, kas yra ir dabar 
jos atsparos galybė okupa
cijos negandoje.

Jeigu nebūtų 191» metais 
atstatyta Lietuvos valsty
bė, jeigu Kapsuko ordos tais 
metais pasigrobtų Lietuvą

ir sujungtoji Baltarusių- 
Lietuvių kompartija suly
dytų (kaip kompartija pro
jektavo) Minską su Vilniu
mi — beturėtumėm dabar 
absoliučiai nutautintus savo 
žmones, valstybinė sąmonė 
būtų išrauta, tautos realybė 
taptų sovietiniu tautiniu su
rogatu.

Taip neįvyko. 1918 metų 
vasaris lietuvių tautai bu
vo ir tebėra želmens simbo
liu. želmuo lietuvio sampra
toje yra antikinis paukštis 
feniksas, atgimstąs iš pele
nų. želmuo nemiršta, tiktai 
užmiega, pasiruošęs naujam 
atgimimui, naujam žydėji
mui.

Taip yra dabar su lietu
vių tauta. Valstybinio su-

verenumo idėja visad turi 
dominuoti smulkiems pla
nams, kuriuos dabar atkak
liai skiepija priešas emigra
cijai ir pavergtai tautai.

Tam tikri nesusitarimai 
išeivijoje atrodo tikrai ne
reikšmingi. palyginus juos 
su didžia Vasario šešiolik
tosios akto sandara, abipu
se tolerancija ir tautinio 
triumfo pramatymu, kas 
buvo pareikšta Vilniuje tą 
akto pasirašymo dieną.

Iš praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia, nurodo Lie
tuvos Himno strofa. Tegu ir 
išeivija stiprybę semia iš 
Vasario šešioliktosios akto 
sandaros, abipusės toleran
cijos ir laisvos ateities pra- 
matymo. fjg)

ALT Clevelando skyriaus pirm. inž. Algis Pautienis atidaro Vasario 16 minėjimą. Prieky penkiolikos 
lietuvių organizacijų atstovai suvėliavomis. ScenojeČiurlionioansamblis su vadovu A. Mikulskiu. Prie 
pianino R. Babickas. J. Garlos nuotrauka
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Grandinėlės 1973-čių metų koncertas CLEVELANDE įvyksta kovo 18 d„ 3 vai. p.p. Cuyahoga Com- 
munity College teatre, 2900 Community College Avė. Teatras talpina 360 vietų. Yra mašinoms statyti 
aikštė. Tarp visos eilės šokių programoje bus atliktas Europos kelionėje pats mėgiamiausias -- Duktė 
viena namie liko. Dukterį pirmą kartą Clevelande šoks Živilė Kliorytė. Jos mama -- Marytė Idzelytė, tė
vas — Kastytis Giedraitis, bernelis ■ - Alvydas Narbutaitis. šokių koncertą atliks visas Grandinėlės 
kolektyvas — šokėjai ir muzikantai. Kapelos vedėja — Dalia Kavaliūnaitė. Informacija koncerto rei
kalais: 371-4635 arba 442-8674.

LENKAS ŽVELGIA | KREPŠINIO PRAEITI

Prancūzija, 5. Šveica
rija, 6. Olandija, 7. Bei 
gija, 8. Luksemburgas, 
9.' Lenkija, 10. Didž. Bri
tanija.

Grįžkime prie Sporto- 
wiec reportažo.

1947 pirmenybės Pra
hoj. Čia pirmą kartą pa
sirodė SS rinktinė prieš 
tai pirmose tarpvalstybi
nės rungtynėse įveikusi 
Jugoslaviją 50-11. SS rink
tinėj pirmavo: gruzinas 
Korkija, estas Kuliam, 
du lietuviai: Petkevičius 
ir Butautas, rusas Ko- 
niev.

Lentelė Prahoj 1947:1. 
SS, 2. Čekoslovakija, 3. 
Egiptas, 4. Belgija, 5. 
Prancūzija, 6. Lenkija, 
7. Vengrija, 8. Bulgari
ja, 9. Olandija, 10. Itali
ja, 11. Didž. Britanija, 12 
Albanija.

Tiek iš lenko rašinio, 
kuris lietė lietuvių krep " 
šininkus* 1973 Europos 
krepšinio pirmenybės 
bus Barcelonoj.

K. Ck.

VILIOJĄS

VITA-
CREME

PUSMETINIS

$7.95
Viso

MALONUS.
MINKŠTAS 

IR ŠVELNUS 
PALYGINKIT 

SU 
$15

Clevelando 
madingiausias 

plaukų 
šukuotojas

■Vilioją plaukų SUŠUKAVIMAI, KIRPIMAI ir 
PUSMETINIS sudėjimas įvairiom kainom

Pusmetinis sušukavimas
Mes taip Budėsime, kad net ploni, 
sausi ar sužaloti plaukai laikys 
įvairiausius sušukavimus. Naudo
jame L’Oreal, Helene Curtis, Zo- 
tos, Hibner, Breck, Rayette, Wel- 
la — priedo 35 metai patirtis, ga
rantuoja geriausias pasekmes. Jūs 
tai pat apsidžiaugsite pajaučiamu 

autaupymu kainoje.

ŽAVUS "NESTER CREME” PUS
METINIS sudėjimas, kuris žino
mas kaip be priekaiš
tų mūsų labiausiai 
ekonomiška kaina

$6-95

Shampoo and Sėt
Visi sezono gražiausi stiliai, kom
binuoti arba paprasti ir be rūpes
čio. Mūsų talentinga stilistė pa

daro be priekaištu ir 

išlaiko nuo sudėjimo 

iki sudėjimo

Plaukų kirpimas

95

Dažymas ir sudėjimas $6.95

Peruko sutvarkymas_ $3.95
Oro pūtimo sudėjimas, šviesini-

mas. Tiesinimas. "Shag” kirpimas.

Savaitinis lenkų spor
to žurnalas Sportowiec, 
leidžiamas Varšuvoj, 
1973 m. sausio 3 d. nu
mery paskelbė ilgą ilius 
truotą reportažą apie Eu 
ropos krepšinio pirmeny. 
bes.

Grįždamas į 1937 pir
menybes Rygoj, Lukasz 
Jedhvski taip rašo: "Iš
siskyrė dvi skirtingos 
mokyklos. Prancūzai ir 
italai, atmetę vidurio 
puoliko paskirtį, daug ir 
rizikingai mėtė. Dažnai 
šaudydavo viena ranka ir 
tuo stebino žiūrovus. 
Lietuvių, latvių ir lenkų 
pastangos buvo daugiau 
organizuotos. Ryškėjo 
skirtumas tarp gynimo 
ir puolimo. Užpakaly li
kę gynikai beveik neįši- 
jungdavo į baigminę akci
ją prie krepšio. Dėl to 
Patrzykont (Lenkija), iš 
gynimo eilių įsitraukęs į 
puolimą, priešininkų tar- 
pė kėlė nerimo".

Rygoj meisterio vardą 
laimėjo Lietuva, 2. Itali
ja, 3.Prancūzija, 4. Len
kija, 5. Estija, 6. Latvi
ja (1935 Ženevoj meiste
ris), 7. Čekoslovakija, 8. 
Egiptas.

IST CLASS EXPER1ENCF.D 

MACHINISTS
O D GRINDER 

AND/OR
ENGINE LATHE OPERATOR 
Mušt be able to sėt ųp work from 
blue , prints & close tolerance. On 
large pieces. Good rate, days, over
time & benefits.

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

216-441-3898
(8-14)

MAINTENANCE 
MACHINE REPAIRMAN 

Journeyman first class, mušt have 
served on apprenticeship or equiva- 
lent, lst shift. Paid hospitalizations, 
other fringes. Steady employment. 
call C. .M. Kukulą.

HARRIS CALORIFIC CO. 
5501 CASS AVĖ. 216-961-5700

CLEVELAND, OHIO 
Growing manufacturer of quality ga«, 
cutting and vvelding equipment.

An Equal Opportunity Employer 
(12-181

WELDING FIXTURE AND 
MACHINES 

IMMEDIATE OPENINGS 
FOR 

ELECTRICIANS 
FIXTURE BUILDERS 

MILL HANDS 
HYDRAULIC FITTERS 

DAY AND NIGHT SHIFT 
Full benefits. 58 hour week. 

DOLLAR ELECTRIC CO. 
31200 STEPHENSON 

MADISON HEIGHTS, MICH. 
(12-18)

Toliau tarpinė antraš
tėlė "Importuoti lietu
viai". Paliesdamas 1939 
pirmenybes Kaune, auto
rius pažymi, jog tąsyk jo 
tautiečių nuotaikos buvo 
nekokios. Lenkai avėjo 
turistinius Bata fir
mos batukus, o ir kamuo 
liūs turėjo įvairius. Tuo 
tarpu Kaune žaista Spal- 
ding kamuoliais ir prie
šininkai bėginėjo puikios 
gamybos batukais. Po
pergalės prieš Estiją 
40-36, Lenkijos laukė dvi
kovė su Lietuva (lietu
viai laimėjo 46-18).

Šeimininkai lietuviai 
buvo atsigabenę žaidikų 
iš JAV ir jiems sudarė 
puikias sąlygas. Tokio 
penketuko niekas negalė 
jo sustabdyti. Milžinas 
Lubinas buvo žaidęs JAV 
rinktinėj, kuri 1936 olim
piniuose žaidimuose Ber 
lyne laimėjo aukso meda
lį. Kovojant dėl pirmo
sios vietos Kaune, Lubi
nui sėkmingai talkino ki
ti amerikiečiai lietuviai: 
Kraučiūnas, Budriūnas, 
Ruzgys ir Jurgėla.

Sklido kalbos, jog Kau
ne bus pripažinti dvejopi 
meisteriai: aukštųjų ir 
riboto ūgio (iki 1,90 met
ro) rinktinių. Dėl tų 
svarstymų užkulisiuose 
kilo nesusipratimų. Ri
boto ūgio kategorijoj Len
kija būtų pasistūmėjusi 
į 2 vietą (po Latvijos), 
betgi oficialioj lentelėj 
taip išsiskirstyta:

1. Lietuva, 2. Latvija, 
3. Lenkija, 4. Prancūzi
ja, 5. Estija, 6. Italija, 
7. Vengrija, 8 Suomija.

Lenkai, nuo Rygos pa 
šokę viena vieta aukš
tyn, galėjo būti patenkin
ti. Sėkme negalėjo pasi
girti suomiai, Estijai 
pralaimėję 1-91, bet suo
miai pasirodė esą tikri 
sportininkai.

Po II pasaulinio karo 
pirmosios pirmenybės 
1946 Ženevoj. Lenkų rink 
tinė turėjo išvykti vaka
re, nors dar per pietus ne
buvo išspręstas užsienio 
pinigų klausimas. Lenkai

į Ženevą traukiniu važia
vo ištisas 60 valandų ii 
turėjo tik sėdimas vie
tas. Pasaulinis karas iš
braukė keletą geriausių 
metų iš tuolaikinių spor 
tininkų, ir Lenkijos pen
ketukas, neturėjęs daug 
progų treniruotis Žene
voj turėjo pasitenkinti 9 
vieta. Savo taikliais me
timais pirmenybėse spin
dėjo Stok — tokia veik 
vienintelė lenkų paguo
da".

Beje, Lietuvos rinkti
nė Ženevoj jau negalėjo 
dalyvauti. Nors Kempte- 
ne, Vokietijoje buvo su
telkti geriausi į užsienį 
išsprūdę krepšininkai, 
treniravosi, bet jiems 
neleista žaisti nei už Lie 
tuvą, nei prisidengus 
Lichtenšteino vardu — 
toks bėdos atvejis taip 
pat bandytas. Galėjo nu
važiuoti tik mūsų krep
šinio atstovai: 1937 ir 
1939 pirmenybių žaidi- 
kas Zenonas Puzinaus- 
kas komiteto Ženevos 
pirmenybėms pirminin
kas adv. Andrius Ketur
akis ir žurnalistas Kęs
tutis Cerkeliūnas. Be to, 
pirmenybes stebėjo 1939 
Lietuvos rinktinės daly
vis Mykolas Ruzgys.

Ženevoje Europos 
meisterio vardu pasi
puošė Čekoslovakija, 2. 
Italija, 3. Vengrija, 4.

Gina čapkauskienė dai
nuoja. Stereo. Išleido Belle- 
Arti (BA-420) Quebec, Ca- 
nadoje.

Pirmoje pusėje yra: Lak
štingalėlė — A. Kačanaus- 
ko, Oi nėra niekur K. V. Ba
naičio, Už balto stalo sėdė
jau — K. V. Banaičio, Oi, 
tu, kregždute — G. Gudaus
kienės, šauksmas ■— B. 
Budriūno, Lakšt i n g a 1 o s 
giesmė — V. Kuprevičiaus, 
Gėlės iš šieno — V. Jaku- 
bėno.

Antroje pusėje; Viliojan
ti peteliškė — A. Campra, 
Lakštingala ir rožė — C. 
Saint-Saens, Be tavo mei
lės — M. Sandoval, Vytu
rėlio daina — H. R. Bishop, 
Solvegos daina — E. Grieg, 
Mėlynasis Dunojus — J. 
Strauss.

Plokštelės kaina 6 dol.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

HELENE CURTIS ”NO SĖT” PUS
METINIS. Nei suktukų, nei šiauši- 
mo, nei spilkučių daugiau nerei
kės. Atsišviežina 
tik su drėgnų 
šukų palietimu

Pažilinimas.

$10 Penkt., šeštad.

NEPAKEIČIAMAS L’OREAL PUS
METINIS. Stebėtinai 

atgaivina ir patai
so jūsų plaukus

prieš šventes

$]2-50
tik 50 c. daugiau

BLAKSTIENOSIR PUIKIOS PASTOVIOS

NAUJAUSIA 
GROŽIO 

SENSACIJA 
$15 

PATAISYMAS 
25 C.

Ilgos ir žavios, žinokite, kad jūs visada esate patraukli ir viliojanti. 
Nenuimamos. Taip natūralios, kad niekas negali pasakyti, kad ne 

jūsų pačios.

V • 406 Euclid Avė, 2nd fi. 
781-3161

A- • Southgate,
S 5399 Warrensville, 663-6346
T • Oposite Eastgate, 449-3435

• Severance Center, 
382-2600, 382-2569

• Shoregate, 944-6700, 
Lake Shore Blvd.

• Mentor, 255-9115,
Next to Zayre’s

w
E 
S 
T

• Oposite Southland, 845-3400
• Oposite Westgate, 333-6646
• North Olmsted, 777-8636
• Parmatown, 884-6300
• Elyria Midway Mail, Elyria 

324-5742, Lorain 233-8020

I’asinaudokit geriausiu — tuo labiau, kad tai kainuoja mažiau.

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED

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

ROBERT TOOL CORP.
3760 RIDGE RD.

CLEVELAND, OHIO
216-631-3171

(11-16)

AVANTED EXPERIENCED

DIESEL MECHANICS
We have Openings for experienced Diesel Mechanics at our 
Detroit Terminai. uOr Company can offer you top wages, 
liberal fringe benefits and future security. We are currently in 
our 77th wear of service and are štili building for the future.

If you know you are right person, apply at: 

GATEWAY TRANSPORT CO., INC.
6150 Inkste, Rd., Romulus, Michigan 48174

(12-14)

Al Sirat Grotto cirkas nuo vasario 15 iki 25 d. Clevelan Public 
Auditorium duoda įspūdingą spektaklį trijose scenose. Nuotrau
koje garsieji cirko klounai. Plačiau dėl informacijų žiūrėkite at
skirai spausdinamame skelbime.

BANDSAW-JIGSAW 
OPERATOR 

Cabinetmaker 
Handcarver

We need experienced people to fili 
these jobs. We offer competitive 
wages with overtime, siek and acci- 
dent insurance, hospital and surgical 
benefits and a profit-sharing relire- 
ment plan. A clean and friendly place 
to work.

KINDEL 
FURNITURE COMPANY

100 GARDEN S.E.
GRAND RAPIDS, .MICH.

(11-15)

WANTED
IST CLASS SKILLED

TURRET LATHE 
AUTOMATIC CHUCKERS 
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance. Posi- 
tions available for experienced ma
chinists. Comprehensive benefil 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)

WANTED
IST CLASS SKILLED

FITTERS
Mušt have experience in heavy platu 
fabrication. Sonie struclural steel ex- 
perience helpful. Mušt*be able to work 
from blue prints.

APPLY TO MR. HALLER 

CONTINENTAL 
BOILER WORKS, INC. 

5601 WEST PARK
ST. LOUIS, MO.

314-781-8500
(11-17)

JAU GALIT ATSIKVIESTI 
SAVO GIMINĖS IR DRAUGUS 

IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskit 

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

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE TELEF. 621-6036

CLEVELAND, OHIO 44114

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

Della E. Jakubs ir sūnlis William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

IŠKILMINGAS 
SUSIRINKIMAS

Šį sekmadienį, vasario 
mėn. 18 d. Amerikos Lietu
vių Tautinės Sąjungos Cle
velando skyrius ruošia iškil
mingą susirinkimą,— savi
tarpinį Vasario 16 minėji
mą. Minėjimo pagrindinę 
kalbą pasakys komp. Alfon
sas Mikulskis. Bus trumpa 
meninė programa. Po pami
nėjimo bus vaišes. Minėji
mas įvyks 4 vai. po pietų 
Europa Travel Service sa
lėje. 911 East 185 Et. Visi 
skyriaus nariai su šeimomis 
ir prijaučiantys bei bičiuliai 
kviečiami dalyvauti.

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

★ 44th ANNm^

AL SIRAT GROTTO i

- Captam Guy Gossing and nis 
Performing "Royal Bengal 
Tigers." The two Great Zac- 
chini's — The X Double
Missle Rocket, Shoot-

CIRCUS 
”THE CIRCUS WITH

A PURPOSE 
PUBLIC 
HALL

GREAT
RINGS

25 B9G
THRiLLING

ENTERTAINING
ACTS

fHuman ____ _ ----------
ing two Human Projectiles from out of the 
huge Double Cannon. Aerial Ballet featur- 
ing Mile. Marge Begary, direct from 
Vienna. "Bo-Bo Barnett," the world's most 
versatile Clown, with his Dogs and 
Trumpet. Elephants, Ponies, Seals, 
Chimps, Clowns Galore, Free Menagerie.

EXCITING ANO

FEB. 15 THRU 25 CIRCUS SCHEDULE

EVENING PRICES
Feb. 15,19, 20,21,22

$4.00, $3.25, $2.75, $2.25

TICKETS NOW ON SALE
BURROVVS, 419 EUCLID MUSIC HALL BOX OFFICE

Sunday matinees (Feb. 18 & 25) for the benefit of American Cancer Society 

Week Day Matinee Prices
Wed. Feb. 21st & Fri. Feb. 23rd

$3.50, $3, $2.50

Fri. & Sat. Evening,
Feb. 16,17,23, 24 

Saturday Matinee Prices 
Feb. 17 & 24 

$4.50, $4.00, $3.50, $3.00, $2.50 
All prices fax included

Eveningsat 8:00 P.M. 
Matinees at 2:00 P.M.

čia giesme pagerbė lais-

SUPERIOR 
SAVINGS

lieknutės skautukės dre
bančiomis rankutėmis gy 
vas gėles dalijo čia pat 
prieš sceną iškviestiems 
■Lietuvos laisvės kovų sa
vanoriams, kurie šian
dien tebėra su mumis, 
gyvi anų istorinių dienų 
liudininkai ir aktyvūs ko
votojai. Kad salėje ilgai

ANO LOAN ASSOCIATION
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS 

INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka 5%
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

Telephone 681-8100
(Near Rapid)

Vasario 16 minėjimo išvakarėse pas dr. K. ir ponią Pautienius buvo suruoštas Lietuvos gen. konsulo 
A. Simučio priėmimas, kuriame dalyvavo gausus būrys clevelandiečių. Pirmoje eilėje iš kairės: Idzelis, 
Mikulskienė, Pautienienė, Mikulskis, Šarkauskienė, gen. konsulas A. Simutis,Natkevičiūtė, ALT skyr. 
pirm. A. Pautienis ir Daugėlienė. J. Garlos nuotrauka

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI CLEVELANDE

(Atkelta iš 1 psl.) 
pasakė kun. Angelaitis, 
giedojo sustiprintas cho
ras. Šv. Jurgio parapijo
je mišias laikė ir įsidė
mėtinai gilų pamoksląpa-

sakė kun. K. Žemaitis, 
pamaldų įspūdingumą 
ypatingai sustiprino Čiur 
lionio Ansamblio giedo
jimas. Ansambliui vado
vavo muz. Alf. Mikuls
kis, vargonavo muz. Pr. 
Ambrazas. Pamaldų me
tu organizuotąją Cleve
lando lietuvių visuomenę 
atstovavo jų vėliavos, iš
sirikiavusios minios 
priešakyje. O tų vėliavų 
buvo daug, tikriausiai po
ra dešimčių: JAV, Lietu 
vos trispalvė, toliau — li
tuanistinių mokyklų, 
skautų, ateitininkų, neoli
tuanų, vyčių, šaulių, ra
movėnų ir daugelis kitų. 
Didelė tautinė šventė, 
nemažesnis vieningumo 
pareiškimas dvasinio su 
sikaupimo vietovėje. Te
spindi jis praktinėje mū
sų organizacijų veikloje. 

Po pamaldų kons. An. 
Simutis, vietos ALT pa
reigūnų lydimas, aplan
kė Lietuvių kultūrinį dar
želį, kaip neužmirštamą 
ankstyvesnės lietuvių 
ateivių kartos solidaru
mo Clevelande paminklą, 
ir atvyko į Knollwoodo ka
pinių mauzoliejų. Ten, 
dalyvaujant jau belau
kiančiai clevelandiškių 
lietuvių grupei, -jispadė
jo gyvų gėlių vainiką ant 
pirmojo ir ligi šiol pasku- dojo Amerikos ir Lietu- 
tiniojo LietuvosRespubli- vos himnus, o širdies 
kos prezidento Ant.Sme- gelmėse liūdesį kaupian 
tonos antkapio, trumpu, 
bet svariu žodžiu pagerb- vės kovose žuvusiuosius, 
damas šio didžiojo vyro Nuotaikos keitėsi, virs- 
išmintį ir ištikimybę Lie- damos džiugesiu, kada 
tuvai. Šeimos vardu pa- 
dėjojo adv. J. Smetona.

***
Pavakariais Naujosios 

Lietuvių parapijos salė
je iškilmingasis minėji
mo aktas, kurįpradėjoir 
sklandžiai pravedė Cle
velando ALT pirm-kas 
inž. Alg. Pautienis, pra-

ir bendrie- 
lietuvių reika- 

Tai patvirtina bai- 
naujųjų Lietuvių 

statyba. Tatai be 
bus pasireiškę ir

ėjo be mažiausio prie
kaišto. Viskas iš anksto 
numatyta, sklandžiai pa
siruošta ir įvykdyta. 
Žmonių salėje gal ir nebe
galėjo tilpti daugiau, o 
tai jau ženklas, kad Cle
velando lietuvių kolonija 
iš tikrųjų gyva, judri ir, 
kur reikalas, jautri pa
remti ir pinigine auka di
diesiems 
siems 
lams. 
gi am a 
Namų 
abejo, 
šios Vasario 16-sios pro
ga vykdomoje rinkliavo
je laisvinimo reikalams. 
Atrodo, kad visi tie, ku
rie ligi šiolei neprisi
ruošė savo metinės duok
lės atiduoti, susiims ir 
savo tautinę pareigą kad 
ir pavPeluotai atliks, o 
jų auką Amerikos Lie
tuvių Tarybos pareigū
nai su dėkingumu pri
jungs prie tų, kurie jos 
kreipimąsi išgirdo ir 
savo dalį atidavė.

Įnešus vėl tas pačias 
eprezentacines vėlia

vas, muz. Alf. Mikulskio 
vad. Čiurlionio Ansamb
lis, dailiai užpildęs atda
rą sceną, tartum mielas 
gyvasis paveikslas prieš 
gausią auditoriją, sugie- 

Dalis publikos CleveandesuruoštameVasario 16 minėjime, Pirmojeeilėje latvių atstovas Ievins, Cle
velando miesto viešųjų įmonių direktorius inž. R. Kudukis,Clevelando meras Ralph Perk, G. Kudukie- 
nė, Cleveland Press tautybių skyriaus redaktorė E, Prech ir I. Bublienė. J. Garlos nuotrauka

skambėj plojimas del
nų, tai buvo ne amžiaus 
kartų skirtingumo, bet 
lietuviškam darbui dar
numo ir vieningumo iš
raiška. Miela, maloni ir 
ilgam prisimintina.

Oficialioje dalyje per
skaitytos deklaracijos, 
skelbiančios š.m. vasa
rio 16 d. Lietuvos Diena, 
šių deklaracijų šiemet 
daugiau negu paprastai: 
Ohio gubernatorius, Cu
yahoga apskrities virši
ninkai, Clevelando mies
to meras ir Clevelando 
miesto taryba. Jas skai
tė mūsiškis jaunimas, 
sklandžiai, be svetimo 
akcento angliškai, lygiai 
kaip gražiai jis moka 
kalbėti ir savo gimtą
ja kalba...

Clevelando meras kal
bėjo trumpai ir sodriai. 
Po jo sveikino eilės ki
tų tautybių atstovai, mū
sų likimo draugai: latvių, 
estų, vengrų, ukrainiečių 
ir kt. Nepaprasto dėme
sio sukėlė pagrindiniai 
kalbėtojai: dr. Michael 
S. Pap, ukrainiečių kil
mės profesorius, ilgus 
metus dėstęs John Car- 
roll universitete ir kaip 
rytų Europos tautybių 
santykių ekspertas tal
kinęs JAV vyriausybės 
delegacijoms bei tarp
tautinėms komisijoms. 
Jo kalbos santrauką duo
sime kiek vėliau.

Lietuvos Generalinis 
Konsulas Anicetas Simu
tis, kaip buvusios ir bu
simosios laisvos Lietu
vos akivaizdus simbolis, 
buvo pristatytas ir sutik
tas su tikrai jaudinančiu 
publikos šiltumu. Jo gi
liai apmąstyta kalba, til
pusi praeitame Dirvos 
numeryje, net ir pavar 
gūsiam ar suabejojusiam 
sužadino viltį, jog smur
tu ir melu grindžiama ru 
siškoji imperija, kaip ir 
visos kitos istorijos bū
vyje siautusios imperi
jos, teturėjo vieną neiš
vengiamai besikartojan
čią žymę — žlugimą ir 
susinaikinimą. Jų griu
vėsiuose kilo naujos idė
jos, naujas gyvenimas. 
Nesulaikomai kils ir lais
va Lietuva, jeigu suge
bėsime išlaikyti gyvą lie
tuvybę savyje, o Lietu
vos laisvės troiškimu įti
kinsime visą likusį pa
saulį.

Tos dvasios rezoliu
cija buvo vienu balsu mi
nėjimo dalyvių priimta 
ir bus pasiųsta atitinka
moms Jungtinių Ameri
kos Valstybių instituci
joms.

Kad minėjimas gra
žiau praeitų daug darbo 
ir širdies įdėjo Cleve
lando Amerikos Lietuvių 
Taryba — jos pirm-kas 
inž. Alg. Pautienis ir jo
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bendradarbiai: M. Bly
nas, B. Natkevičiūtė, 
Ant. Jonaitis, V. Stuogis, 
E. Šarkauskienė, S. San- 
kalaitė ir Alg. Matulio
nis. (ai)

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ KALENDORIUS

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

KOVO 3 D. ČiurlionioAnsamb 
lio rengiamas Užgavėnių šiu
pinys.

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

KOVO 10 D. Šeštadienį, 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.,sekmadienį,3:00 
v. p.p.,Cuyahogą CommunityCol 
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.

GEGUŽfiS 5-6 D. Clevelando 
ateitininkų šeimos šventė.

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

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

NAMŲ SARGAS
Reikalingas namams n au- 

jos parapijos rajone. Vyras 
ir žmona. Gali būti pensi
ninkas. Be vaikų ir naminių 
gyvulių. 486-2030.

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas Čipkus Realty, 3160.1 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

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

AUTOMATIC
Men needcd to sėt up and operate 
New Britain Automatics 6c Brown 6: 
Sharpe Screw Machines.
Excdlent pay. Fully paid fringe ben
efits and overtime.

Apply in Person at
MAIN WELD PRODUCTS CO. 

16855 Park Circle Drive 
Chagrin Falls, Ohio 

216-543-5135
(12-15)

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)

PARDUODAMAS NAMAS
Naujosios parapijos rajo

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

WANTED

BORING MILL OPERATORS
MUŠT BE IST CLASS

KRAIMER BORING CO. 
312 W. 10 MILE RD.

(One Block East of I 75) 
MADISON HEIGHTS, MICH.

(11-13)

PUNCH PRESS—SHEET METAL 
OPERATOR

To work from layouts. Makcs own 
sėt ups on punch press, notchers. and 
olher sheet metai equipment. Excel- 
lent fringe benefits.

JADE CORP. 
3063 Philmont Avė. 

Huntingdon Valley, Pa. 
947-3333 

An Equal Opportunity Employer 
(11-13)



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

JAUNŲJŲ PABALTIEČIŲ 
MUZIKANTŲ IR 
DAINININKU KONKURSAS C

Naujosios Anglijos Pa
baltiečių Draugija rengia 
pirmą "Jaunųjų Pabaltie
čių Muzikantų ir Daini
ninkų Konkursą" ir kvie
čia jaunus estus, latvius 
ir lietuvius muzikantus 
ir dainininkus tarp 11-25 
metų amžiaus dalyvauti.

Konkursas įvyks š.m. 
gegužės mėn. 5 d. Lietu 
vių Piliečių Draugijos sa
lėje, So. Boston, Mass.

Kiekvienas konkurso 
dalyvis turi būti paruo
šęs 20 minučių ilgumo 
programą, kurioje bent 
vienas kūrinys turi būti 
tautiškas.

Daugiau informacijų 
galima gauti pas Violetą 
Balčiūnienę, 116 Spring 
Street, Apt. B-3, West 
Roxbury, Mass. 02132. 
Tel. (617) 323-0774.

Teiraujantis prašom 
pažymėti ar pianistas, 
dainininkas ir t.t.

NAUJA LITUANISTIKOS 
INSTITUTO VADOVYBĖ

Naująjį Lituanistikos In- 
stituto-prezidiumą sudaro: 
pirmininkas — dr. Jurgis 
Gimbutas, 119 Woodside 
Lane, Arlington, Ma. 02174, 
vicepirmininkas — prof. Si
mas Sužiedėlis, 68 Glendale 
St., Brockton, Ma> 02402, 
sekretorius — Vladas Kul

A. A.

JUSTINUI ŠIRVAIČIUI

staiga mirus, sūnui adv. ALGIUI ŠIR

VAIČIUI ir visiems artimiesiems gilią 

užuojautą reiškiame

Dr. Juozas ir Teklė 
š o n t a i

Balys ir Emilija 
S t e p o n i a i

Brangiai motinai Lietuvoje mirus,

GERARDĄ J U š K Ė N Ą

ir jo šeimą nuoširdžiai užjaučiame

Roma ir Danielius 
Degėsiai

PADĖKA
Broliui Leonui Kazėnui mirus, ve

lionio šeimai ir man skausmo valan
doje užuojautą pareiškusiems širdin
gai dėkoju.

Julius Kazėnas

bokas, 5521 — 21 Avė. So., 
Gulfport, Fla. 33707, iždi
ninkas ii’ atstovas Chicago
je — dr. Tomas Remeikis, 
6459 So. Albany Avė., Chi
cago, III. 60629, prezidiumo 
narys specialiems reikalams 
ir atstovas Washingtone — 
dr. Aleksandras Plateris, 
5817 Bradley Blvd., Bethes- 
da, Md. 20014.

TORONTO

GRAŽI TĖVIŠKĖS 
ŽIBURIŲ ŠVENTĖ

Vasario mėn. 3 d. Toron
te Prisikėlimo parapijos tri
jose salėse įvyko Tėviškės 
žiburių metinė šventė — 
tradicinis spaudos balius, į 
kurį atsilankė virš 600 
žmonių. Redaktorius kun. 
Pr. Gaida ir kiti rengėjai 
apgailestavo, kad didelė da
lis norinčiųjų, dėl vietos 
stokos, į balių negalėjo pa
tekti.

Į balių atsilankė gen. kon
sulas dr. J. žmuidzinas, 
PLB valdybos švietimo ta
rybos pirmininkas A. Rim- 
kūnas, LžS-gos CV pirmi
ninkas kun. J. Vaišnys ir 
iždininkas J. Janušaitis iš 
Chicagos.

Programai vadovavo S. 
Čepas. Kalbėtojų tik vienas 
— LžS-gos pirmininkas 
kun. J. Vaišnys, S. J. įteik
damas jauniesiems spaudos 
bendradarbiams R. Sakalai- 
tei, G. Juozapavičiūtei ir K. 
šeštokui Daužvardžio fondo 
premijas. J. Janušaitis per
davė nuolatinio Tž bendra
darbio Vlado Ramojaus-Bū- 
tėno sveikinimus Kanados 
lietuviams.

Trumpa, nuotaikinga me
ninė programa, kurią atliko 
Windsoro kvartetas "AUŠ
RA”, vadovaujamas V. 
Tautkevičienės. Kvartete 
dainuoja simpatingos, gra
žiai nuaugusios, D. Kozuly- 
tė, R. čerškutė, A. Tautke-

DIRVAI
AUKOJO

Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai;
J. Maurukas, Elyria......... 17.00
V. Misiūnas, Elizabeth 7.00
E. Statkus, Muskegan Hts. 5.00
J. Kleinaitis, E. St. Louis.. 2.00 
G. Burbulys, Chicago.......10.00
L. Kalinauskas, Toronto... 5.00 
S. Nutautas, Sodus............ 5.00
S. Bliudnikas, Rochester.... 2.00 
B. Vasys,Cicero..................2.00
D. Giedraitis, So. Elgin......7.00
F. Gaudušas, Chicago......... 2.00
Z. Obelenis,Cleveland.......2.00
V. Katinas, Richmond Hill 5.00
O. Šarūnas, Hamilton........3.00
V. šeštokas, Los Angeles 7.00 
A. Malakauskas, Waterbury 5.00
P. Pečenkis, Elizabeth.......2.00
P. Guobys, Toronto............2.00
P. Mačiulaitis, Union.......10.00
J. Juodikis, Forest Park ... 5.00 
J. Saulėtas, Providence....2.00
O. Ivaškienė, Boston......... 10.00
V. Žmuidzinas, Rochetser 3.00 
A. Zaparackas, Roayal Oak 2.00 
A. Šumakaris,Cleveland....4.00 
A. Žiedas, Detriot...............2.00
J. Tumosa, Toronto...........2.00
J. Žvynys, Chicago.............10.00
P. Petrušaitis, Racine....... 7.00
A. Palionis, Cicero.............2.00
N. Vaitekūnas, Toledo......... 3.00
N. Neura, Brunswick............5.00
T. Palionis, Madison......... 5.00
E. Venclovas, Chicago....... 2.00
V, Bložė, Cleveland........12.00
J. Budrys, Chicago........... 2.00
J. Vaičys, Albion.................2.00
V. Tamošiūnas, Detroit... 7.00 
Adolfas Šimkus, Chicago ... 5.00

Visiems aukotojams Dir 
va nuoširdžiai dėkoja.

vičiūtė ir N. Giedriūnaitė. 
Akordeonu groja K. Pui- 
daitė.

Mergaitės dainuoja lais
vai, pramogines daineles, 
drauge šiltai įsijausdamos į 
dainų nuotaikas. Baliaus 
dalyviai jaunąsias daininin
kes šiltai sutiko ir nesigai
lėjo aplodismentų, o rengė
jų vardu jos buvo apdova
notos gyvų gėlių žiedais.

Buvo džiugu stebėti, kad 
baliuje taip darniai bend
rauja net trys generacijos, 
vyresnieji, viduriniojo am
žiaus ir jaunieji. (jšv)

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

NAL LUTHERAN HOME FOR 
THE AGED, convenient to 
Baltimore-Washington & John 
Hanson Highway. Call (202) 
529-6122 from 8 a.m.-4 p.m., 
Monday-Friday, ask for direc
tor of nursing service. (10-14)

Rot Springs, Ark. 333 
Ouachita Avė., Southern 
Hotel Apt. Miesto centre 
parduodamas 53 vienetų ho- 
tęlis, motelių stiliuje. Teisė 
laikyti restoraną ir alkoho- 
įinius gėrimus. Įmokėti 
$80,000.00. Pardavimo prie
žastis savininko mirtis. 
Naudokitės aukščiausiu pa
jamų sezonu.

Toronto Varpo choras vasario 4 koncertavęs Detroite. Diriguoja muz. A. Ambrozaitis. Akompanuo
ja E. Kriščiūnas. K. Sragausko nuotrauka

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS

TORONTO VARPO 
CHORO KONCERTAS
Vasario 4 d. Detroite ir 

jo apylinkėse oras buvo la
bai malonus ir šiltas. Nesi
norėjo tikėti, kad tai žiema. 
Daugiau buvo panašu į pa
vasarį, kaip kad į žiemą.

Detroito ir apylinkių lie
tuviai visais keliais traukė 

Žiūrovai pertraukos metu dalinasi koncerto įspūdžiais.

į Mercy kolegiją, kur turėjo 
įvykti Toronto Varpo choro 
koncertas, bet salės turin
čios virš 700 vietų neužpil
dė. Atvykusieji sudarė tik 
apie 400. Jų tarpe jaunimas, 
kuris buvo suleistas veltui. 
3 vai. pakilo scenos uždanga 
ir išvydome choristus: vy
rus ir moteris. Vyrai dėvė
jo tamsius kostiumus, o mo
terys apsirengusios tauti
niais drabužiais. Choristų 
skaičius didelis ir vaizdas 
gražus. Koncertą pradėjo J. 
Vanagaičio daina " Varpas”. 
Po to dainavo J. Gudavi
čiaus "Kur giria žaliuoja”, 
Broniaus Budriūno ”Mano 
protėvių žemė”, K. Banai
čio "Anksti ryteli”, J. Žile
vičiaus "Pasakyk mergele”, 
Č. Sasnausko "Kur bėga Še
šupė”. Kiekvieną jų dainą 
detroitiškiai palydėjo ploji
mais ir šauksmais.

Po trumpos pertraukos į 
sceną išėjo vyrų choras ir 
padainavo: R. Wagner "Pi
ligrimų giesmę iš op. Tann- 
haeuser”, L. V. Beethoven 
"Naktis”, J. Makacino "Pil
ki keleliai”. Po kiekvienos 
dainos gausūs plojimai.

Dabar po trumpos per
traukos į sceną išėjo moterų 

choras. Visos choristės bu
vo pąsipuošusios baltomis 
ilgomis suknelėmis. Padai
navo tris dainas: G. Rossini 
"Villius Tellis”, J. Vilkon- 
čjąus "Prie jūros” ir A. 
Bražinsko ”Nem u n ė li s”, 
žmonėms be perstojimo plo
jant ir šaukiant "Nemunė
lį" pakartoja. Po pertrau-

K. Sragausko nuotrauka 

kos ir ant galo vėl turėjo
me mišrų chorą ir jis mums 
padainavo: G. Verdi "Ver
gų daina iš op. Nabucco”, P. 
Mascagni "Velykų rytas iš 
op. Cavalleria Rusticana”,
C. M. Weber "Girioj (Čigo
nai) iš op. Preciosa”, Ch. 
Gounod "Rytmečio scena ir 
valsas iš op. Faust”, ir J. 
Naujalio ir J. Juzeliūno 
"Lietuva brangi”. Publikai 
smarkiai plojant, choristai 
mums dar padainavo "Mes 
grišim”.

Chorui vadovavo muz. A. 
Ambrozaitis. Akompanavo 
E. Krikščiūnas.

Varpo choro vadovas Jur
gis Račys savo žodyje pasa
kė : — Mes džiaugiamės, 
kad Detroitas mus pakvietė 
ir galime čia koncertuoti. 
Gegužinės baigia išnykti, 
žmones slepiasi ir lenda į 
skiepus ir juos vadina pra
mogų kambariais. Jau yra 
dvidešimts metų kaip Var
po choras dainuoja. Matote, 
mūsų choras keičiasi. Mes 
turime naujų veidų — jau
nų gražiai šypsančių mer
gaičių ir jaunų berniukų.

LB Detroito apylinkės vi
cepirmininkas Jonas Urbo
nas padėkojo choristams ir 

palinkėjo jiems ir toliau su 
lietuviška daina, kurstyti 
lietuvybės išlaikymo ugne
lę Kanados ir Amerikos lie
tuvių tarpe. Romana Urbo
naitė, apsirengusi tautiniais 
drabužiais, choro dirigen
tui muz. A. Ambrozaičiui 
įteikė raudonų rožių puokš
tę.

DAINAVOS BALIUS
Tradicinis Dainavos jau

nimo stovyklai paremti ru
dens balius turėjęs įvykti 
praeitų metų lapkričio 4 d., 
dėl per daug tuo laiku ruo
šiamų parengimų, neįvyko 
ir buvo atidėtas pavasariui.

Dainavos parengimų ko
misija Dainavos jaunimo 
stovyklai paremti balių ren
gia kovo 3 Mercy kolegijos 
balių salėje. Pgrogramą at
liks jaunieji "šilainės" šo
kėjai vadovaujami Galinos 
Gobienės.

Stalų užsakymus priima 
ir visus baliaus reikalus 
tvarko Marytė Petrulienė, 
tel. 533-8918.

Dainavos parengimų ko
misija kviečia visus atsi
lankyti į šį balių ir savo at
silankymu paremti Daina
vą, kurios malonumais ne 
tik jaunimas, bet ir suau
gę naudojasi.

ŠAULIŲ VEIKLA
Vasario 24 d., 7 v. v. Lie

tuvių Namuose Jūrų šau
lių švyturio kuopa ruošia 
linksmavakarį su šokių kon
kursu ir vaišėmis, šauliai 
kviečia visus atsilankyti ir 
su jais smagiai praleisti va
karą.

Vasario 25 d., 12 vai. Lie
tuvių Namuose įvyksta Sta
sio Butkaus šaulių kuopos 
metinis visuotinis susirin
kimas, kuriame bus pada
ryti kuopos valdybos narių, 
sekcijos vadovų, vasario 16 
gimnazijai remti vadovų ir 
revizijos komisijos praneši
mai. Taip pat bus išrinkti 
nauji kai kurie valdybos 
nariai ir sekcijų vadovai. 
Aptarti žurnalo Kario rei
kalai ir šaulių kultūrinė sa
vaitė, kuri šiais metais 
įvyks birželio 17-24 d. 
Union Pier, vadovaujama 
Chicagos Vytauto D. šaulių 
kuopos.

Po susirinkimo bus vaišes 
šaudybos sportininkams pa
gerbti, kurias paruoš sesės

Balfo centrinė įstaiga yra perkelta į Chicagą, kurios adresas yra 2606 West 63rd Street. Nuotrauko
je naujoji Balfo Centro valdyba. Pirmoje eilėje iš kairės: kun. Ansas Trakis — vicepirmininkas. Dalia 
Bobelienė — vicepirmininkė, Maria Rudienė — centro valdybos pirmininkė, Albinas Dzirvonas — ge
neralinis sekretorius; stovi: Jonas Jasaitis --vicepirmininkas,Aldona Daukienė -- vicepirmininkė. Va
lerijonas Šimkus — Chicagos Balfo apskrities pirmininkas, Vita Baleišytė — protokolų sekretorė, Vy
tautas Kasniūnas -- spaudos komisijos pirmininkas. Nuotraukoje trūksta Kosto Čepaičio — iždininko, 

V. Noreikos nuotrauka

šaulės.
DLOC SUSIRINKIMAS
DLOC metinis susirinki

mas įvyksta Lietuvių Na
muose kovo 4 d., 12 vai. Bus 
padaryti centro valdybos 
narių ir revizijos komisijos 
apyskaitos ir taip pat iš
rinkta nauja centro valdyba 
1973 metams.

Valdybos rūpesčiu vasa
rio 16 d. minėjime, kuris 
įvyks Mercy kolegijos pa
talpose vasario 18 d., 3 vai. 
turėsime dar ir kitą kon- 
gresmaną J. Dingel, kuris 
irgi pasakys kalbą.

SKAUTŲ VEIKLA
Vasario 25 d. Lietuvių 

Namuose įvyksta bendra 
Gabijos ir Baltijos tuntų 
sueiga. Joje bus paminėta 
Lietuvos Nepriklausomybės 
55 metų sukakties vasario 
16 ir Lietuvos patronas šv. 
Kazimieras. A. Grinius
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