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RUBLIS AR DOLERIS
Kova dėl įtakos Artimuose Rytuose 

VYTAUTAS MEŠKAUSKASPaskutiniųjų dienų blogų 
naujienų pynėje malonią iš
imtį sudaro žinios iš Artimų
jų Rytų. Juk per paskutinį 
karą arabų armijos paly
ginti gerai pasirodė tik so
vietų ginklų dėka, bet tai 
privedė tik prie... amerikie
čių įtakos padidėjimo. Turi
me tokį klasišką nedėkingu
mo pavyzdį, kad net paties 
Egipto pusiau oficiozo Al 
Ahram redaktorius Hassa- 
nein Heikal rašė:

“Reikia viešai pripažinti, 
kad Sovietų Sąjunga 
negavo prideramos padėkos 
ir pagarbos už tai, ką mes 
galėjome padaryti spalio 6 d. 
(karui prasidėjus)”.

Heikal buvo laikomas pre
zidento Sadat patikėtiniu ir 
todėl jo žodžiai buvo laikomi 
daugiau ar mažiau vyriau
sybės pažiūra. Už tat buvo 
didelė staigmena, kad Hei- 
kalas už tuos žodžius buvo 
pavarytas ir jo vieton buvo 
paskirtas Ali Amin, kuris 
tarp kitko 9 metus išgyve
no Londone kaip politinis 
pabėgėlis iš savo krašto. Jo 
brolis net sėdėjo Nasserio

laikais kalėjime už tai, kad iš 
davė valstybės paslaptis 
amerikiečių ČIA...

Už tat nenuostabu, kad 
po paskutinės Kissingerio 
kelionės po Artimuosius Ry
tus ten tuojau pat išsku
bėjo Gromyko, kad išgelbė
jus, ką dar galima išgelbė
ti. Bendram komunikate bu
vo pritarta pažiūrai, kad So
vietų Sąjunga ir toliau turi 
būti susijusi su pastangom 
sunormuoti Izraelio-arabų 
santykius, tačiau tas komu
nikatas negalėjo pašalinti 
londoniško Times konstatuo
tą įspūdį: “Besikeičiančiuose 
Amerikos - Egipto santy
kiuose vėl prasidėjo pavasa
ris...”

Nesunku sugalvoti, kad 
Sadato meilinimąsi Ameri
kai iššaukė dvi aplinkybės:

* Tik JAV gali priversti 
Izraelį pasitraukti iki 1967 
m. sienų;

* Tik JAV turi techniš
kas priemones greitai atsta
tyti Suezo kanalą ir iš viso

Raudona Rožė pražydėjo 
Vakaru Vokietijoje■ ■
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Vakarų Vokietija lyg kvai
la mergytė vedama Brandto 
prie prarajos kranto, vis 
įkalbant, kad tas krantas ne
pavojingas. Tai mes regime 
užsienio politikos stambme- 
nose, Berlyno sienos ‘primir- 
šime’, glebėsčiavimesi su Ni
kitos įpėdiniais, blokavimesi 
su maskvinio sparno bal
sais Jungtinių Tautų balsa
vimuose...

Tragikomiškai iškilo Va
karų Vokietijos neprincipin- 
gumas, ambicijų anemija ir 
talkininkavimas bolševikinei 
Vokietijai visai jau vos pa
stebimoje smulkmenoje. Tos 
‘smulkmenos’ kvadratinis 
plotas tikrai nedidelis. Jis 
lygus pašto ženklo plotui, 
vienam kvadratiniam coliui! 
Istorija tokia: Vakarų Vo
kietijos pašto ministerija nu
tarė išleisti pašto ženklą, 
skirtą pasižymėjusiai poli
tiniame Vokietijos gyveni
me moteriai. Nutarus, ėmė 
ieškoti kandidačių. Iškilo 
moterys, kurios kovojo dėl 
moterų teisių. Nors tai ga
na siaura definicija, bet, ma
tyt, kitų vokiečiai neturi. 
Moterys, seno sufražisčių ti
po, Vokietijoje labai retos. 
Viena tokių žymesniųjų bu
vo Konrado Adenauerio 
bendradarbė Helene Wes- 
sel, kuri tol talkino gar
siam Vakarų Vokietijos po
litikui, kol jis sutiko su 
krašto apginklavimo projek
tu. Minėtos buvo Luise Otto 
-Peters, Helene Lange ir 
Gertrud Baeumer -- visos 
sufražistinės pakraipos vei
kėjos, dabar pamirštos.

Jos visos Pašto ministe- , 
riją nedomino. Pašto ženk
lui parinko ‘raudoną’ 1918 
metų revoliucijos rožę ‘Rozą 
Luksemburg. Visuomenė ta
po sukrėsta.

Roza Luksemburg gimė 
1870 metais Lenkijoje, Ža
rnose miestelyje. Žydų tau
tybės mergina mokėsi Ziu- 
riche. Organizavo lenkų so
cialdemokratų partiją. 1896 
metais, atkilusi kaizerinėn

Vokietijon, ji veikė ir čia 
socialdemokratų partijoje, 
kol leninė tos partijos atša
ka, komunistų partija, pa
traukė ją į savo gretas. Ji 
tapo viena iš pagrindinių 
tos partijos ramsčių. Veik
dama kartu su Karlu Lieb- 
knechtu (komunistų lyderiu) 
ji ruošė Vokietijoje 1918 m. 
gruodžio mėn. vadinamą 
Spartakų sukilimą, mėgin
dama, kaip Leninas Rusijo
je, įsteigti diktatūrinę ir 
teroristinę bolševikinę san
tvarką. 1919 metais kontr- 
sukilimas nušlavė komunis
tinį spartakų sąmokslą. Rau
donoji revoliucijos Rožė, 
kaip vadino Rožę Luksem
burg komunistai, buvo su
gauta ir sušaudyta už kėsini
mąsi nuversti konstitucinę 
vyriausybę...

Rožė Luksemburg dorų 
vokiečių sampratoje sim
bolizuoja Berlyno sieną, so
vietinį antihumaniškumą, 
terorą ir priešiškumą. Tokio 
asmens atvaizdą Bonnos 
pašto ministerija sugalvo
jo įtvirtinti ant savo paš
to ženklo!

Spaudos balsai, visi be 
skirtumo, pasisakė prieš 
tokį projektą. Rožei Luksem 
burg paskirtą pašto ženklą 
galėtų išleisti Rytų Vokieti
ja. Bonnos elgesys sukelia 
pasaulio pašaipą.

Itin kvailai skamba paš
to ministro pareiškimas nu
stebintiems žurnalistams:

-- Mes parinkome Rožę 
Luksemburg, nes ji repre
zentuoja moterį, kovotoją už 
moterų emansipaciją...”

Rožę niekad nekovojo už 
moterų, teises, ji niekad ne
buvo savo laikmečio sufra
žistė. Pradėjusi jaunystėje 
dirbti socialdemokratų par
tijoje, ji perbėgo į komunis
tų partiją. Jos veikla buvo 
antidemokratinė, prodikta- 
tūrinė ir pragaištinga poli
tinės laisvės sampratai. Ta
čiau nežinomi smegenys su
galvojo įdomų Vakarų Vo
kietijos apkvailinimo triuką.

pagyventi Egipto ūkinį gy
venimą.

Po dviejų dešimtmečių 
Nasserio ‘arabiško socializ
mo’, Egipto ūkis 
stiprion valstybės kontrolėn 
su visom tokiais atvejais 
įprastom pasėkom: jo atgai
vinimui reikia skubios už
sienio pagalbos. Egipto sva
ras oficialiai yra vertas 2.56 
dolerio, jei tačiau kuri nors 
amerikiečių firma nori ką 
nors pradėti Egipte, ji gau
na Egipto svarą už 1,70 
dol. Suezo kanalo ir apylin
kių atstatymas gali kaštuo
ti 3 bilijonus Egipto svarų, 
kas yra tik truputį mažiau 
už viso Egipto metinį biu
džetą.
Sovietų pozicijos yra stip

resnės tik Sirijoje ir Irake. 
Tuos kraštus Maskva jau se
niai laiko savo pirmąją 
gynybos linija, kuri tiesa, 
yra atskirta nuo pačios So
vietuos Vakarams palankios 
Turkijos su amerikiečių ba
zėm joje, tačiau tai nesuma
žina, bet greičiau padidina 
tų pozicijų vertę. Faktas, 
kad Kissingeris susiderėjo 
su Sirijos prezidentu dery
bas dėl kariuomenių atitrau
kimo vesti Washingtone, o 
ne Ženevoje, kaip siūlė so
vietai, jų ir amerikiečių ka
rinių specialistų priežiūroje, 
kalba apie sovietų įtakos su
mažėjimą ir Damaske.

Žinia, tai dar nereiškia, 
kad nuo dabar amerikiečiai 
gali daryti viską, ką nori, 
Artimuosiuose Rytuose, o 
tik tai,.kad arabai nenori pa
siduoti vienai kuriai nors 
krašto įtakai, bet bandys sa
vo pačių naudai laviruoti 
tarp visų dižiųjų kraštų 
interesų. Logiškai galvojant 
turėtų pagyvėti ūkiniai ry
šiai tarp arabų ir Vakarų 
Europos valstybių, nes vie
nom ilgesnį laiką dar trūks 
energijos šaltinių, o kiti turi

(Nukelta į 2 psl.)

Dirva gavo iš Ohio gubernatoriaus įstaigos šią nuotrauką kurioj vaizduojama Dalia 
Mackevičiūntė-Baker įteikiant gubernatoriui John J. Gilligan lietuvišką takelį, vasario* 19, 
atsidėkojant už proklamaciją, skelbiant Vasario 16 Lietuvių Diena Ohio valstijoje. 
Dalia Mackevičiūtė-Baker priklauso Korp. Neo-Lithuania ir šiuo metu gyvena Clevelande.

"LIETUVOS LAISVES KOVOS TUNELIO GALE 
AIŠKIAI RYŠKĖJA ŠVIESA”

/

Pareiškė Ohio gubernatorius John J. Gilligan 
Dirvos bendradarbei Daliai Mackevičiūtei - Baker.

Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo sukakties 
proga Ohio valstybės guber-

■TĄTK of ohio

žitcnti&t Btpartintnt
orrtct ar rwr iwr

IN RECOGNITION OF

LITHUANIAN INDEPENDENCE DAY

FEBRUARY 16, 1974

tfHEREAS, in 1918 the Lithuanians liberatod their nation 
rnd experienced freedom for the first time in 123 yearb, since 
the fall of the ancient Lithuanian kingdom; oud

NIIEREAS, alt-.hough this f r sodom was briof, for only two 
decades later they voro once again enslaved, this time of 
the Republlc remains a momentou* historical landmark for all 
Llthuanians; and

NIIHPEAS, many having mlgrated to this land, made valuable 
and laatlng contributions to the acientific, cultural, artistic 
and economic life of our statei

NON, THEREFORE, I, John J. GilUgan, Governor of the Stato 
of Ohio, do hereby dedicata thi« day, Fobruory 16, 1974, to the 
solemn coramemoration of

LITHUANIAN INDEPENDENCE DAY

sa”, pareiškė gubernatorius.
Pasikalbėjimo metu gu

bernatoriui buvo įteiktas lie
tuviškas takelis. Jis pareiš
kė savo pasigėrėjimą lietu
viškų tautinių rūbų grožiu. 
Baigdamas, gubernatorius 
Gilligan pripažino, kad lie
tuviai yra padarę svarbų 
įnašą Ohio meno, mokslo ir 
ūkio srityse, ir pabrėžė, kad 
lietuviai ir ateityje privalo 
išlaikyti savo kultūros savi
tumą.

Dalia Mackevičiūtė-Baker
 I

natorius John J. Gilligan 
atsiuntė proklamaciją, pa
smerkiančių dabartinę rusų- 
okupaciją Lietuvoje ir skel
biančią Vasario 16-tą Lie
tuvos Nepriklausomybės die 
na Ohio valstybėje. Plačiau 
kalbėdamas apie okupuotos 
Lietuvos ir kitų okupuotų 
tautų padėtį savo ofise Ohio 
valstybės rūmuose, guber
natorius pareiškė: “Žmo
nės, kurie yra kentėję ti
roniją ir priespaudą, ir ku
rie kovoja prieš valdžias 
draudžiančias sa,vo pilie
čiams pagrindines žmogaus 
teises, geriausiai supranta 
laisvės prasmę ir vertę”.

Gubernatorius Gilligan ti
ki, kad dabar labiau negu 
betkada, lietuviai ir kiti 
pavergtieji privalo tęsti 
savo kovą nauju pasiryži
mu. Pavyzdžiu jis davė žy
dų organizacijas, kurios pa
jėgė paveikti Amerikos už
sienių politiką. Gubernato
rius galvoja, kad susiorga
nizavę ir veikdami per Ame
rikos politinę sistemą mes 
taip pat turėsime jtakos ir 
pasieksime savo tikslą.

Solženitcino incidentas ro
do ryškų pasikeitimą ru
sų reikaluose. Jau prieš pen- 
kioliką mėtų parašęs savo- 
pirmąją knygą Solženitci- 
nas būtų buvęs likviduotas 
ir Gulag Archipelago nieka
da nebūtų pasirodęs. Jo iš
trėmimas įrodo, kad rusai 
vis daugiau ima atsižvelgti 
laisvojo pasaulio opinijos. 
“Jūsų laisvės kovos tunelio 
gale aiškiai ryškėja švie-

VASARIO 16 MINĖJIMAS
ATSTOVŲ ROMUOSE

JAV atstovų rūmuose 
Washingtone Lietuvos ne
priklausomybės ' atstatymo 
minėjimas įvyko kovo 5 d. 
] minėjimą iš Chicagos bu
vo nuskridę Altos centro 
valdybos vicepirmininkai 
Teodoras Blinstrubas ir 
kun. Adolfas Stašys. Į lie
tuvių delegaciją dar įėjo: 
dr. St. Bačkis, dr. J. Balys, 
dr. J. Genys, Gr. Krivickie- 
nė, J. Laučka. Lietuviai bu
vo priimti kongreso atstovo 
Daniel Flood, kuris lietuvių 
delegaciją pristatė atstovų 
rūmų pirmininkui Carl Al
berta.

Kongreso posėdis buvo 
pradėtas malda, kurią su
kalbėjo kun. H. Dumpys. 
Kai kurie kongreso atstovai 
Lietuvą savo kalbose primi
nė kovo 5 d., kiti tai pada
rys vėliau.

Stato of Ohio, and join with.all Lithuanian American 
poKRes the principles Of freedonų independonco 

to ronuw their dedication to the fight against

. IN HITtICSS HIIEREOF, 
I havo hereunto aubscribed 
rny namo and caused the Groat 
Scal of bho Stato of Ohio to 
be affixed at Columbus, this 
4th day of Fcbruary, in tho 
year of our-Lord, One Thousand 
Nine Hundrod and Seventy-Four.

tyranny

Gubernatoriaus JoAn J. GilUgan proklamacija skelbian
ti Vasario 16 Lietuvių Diena Ohio valstijoje.
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. tybinėje ligoninėje.

Sausio pabaigoje ir vasa- 
___  IIITIMIC I1IIY1ITK rio Pradžioje> vyko Australi- ■■■■■■■■■I ARIANAJ LAURAI Ha jos visų katalikų vyskupų 

konferencijos. Ta proga Syd 
Vasario 16 minėjimas nejaus vyskupas E. Kelly

■ ir Adelaidės vyskupas F.P.
narys ir Pavergtųjų Tautų Kennedy kreipėsi į Sydne- 
Komiteto pirmininkas E. D. ' " 
Darby, M.L.A. Savo puikio
je kalboje, šis didelis lietu
vių draugas australas, pri
siminė Lietuvos laisvės ko
vas, gražų gyvenimą nepri
klausomais metais ir dabar
tinius Lietuvos rūpesčius. 
Gana ilgoje ir įspūdingoje 
kalboje jis kvietė visus pa
saulio lietuvius stoti į bend
rą kovą ir darbą, kas kaip 
ir Lietuvai, taip ir kitoms 
pavergtoms valstybėms, pa
lengvins atgauti savąją lais
vę.

Šventės minėjimo paskai
tą skaitė Vytautas Pata
šius, plačiai nušviesdamas 
šios, mums reikšmingos,

Australijos padangėje STIPENDIJOS JAUNIMUI 
JUNGTINĖSE TAUTOSE

Puikioje Bankstowno 
miesto (čia randasi ir Sydnė- 
jaus lietuvių klubas) rotušės 
salėje, buvo paminėta Va
sario 16-ji. Dalyvaujant apie 
400 sydnejiškių lie
tuvių ir kviestinių australų 
bei kitų tautybių svečių 
minėjimą savo trumpu žo
džiu pradėjo Sydnėjaus Apy 
linkės V-bos pirmininkas 
Juozas Maksvytis, pakvies
damas Pajautą Daukutę- 
Pullinen perskaityti iš ank
sto paruoštą rezoliuciją Aus
tralijos vyriausybei, kuri su
sirinkimo buvo priimta. Mi
nėjimą labai gražiai ir jaus
mingai pravedė buv. Čiur
lionio Ansamblio pranešė- 
ia, buv. Amerikos gyvento
ja, dabar su savo gydytoju 
vyru ir dukrom nuolatinai 
Sydnejuje pasilikusi J. Vi- 
liūnienė. Jos meniškas žo
džio valdymas ir profesiona
lus bei jausmingas žmonių 
pristatymas .scenoje, yra tik
rai išskirtinai geras ir publi
kos labai mėgiamas.

Estų bendruomenės var
du, žodį tarė jau
noji jų pirmininkė Tuu 
Kroli, kai latvių pirmininkas 
G. Bagdonovičius, prisimi
nęs savo trumpu žodžiu mū
sų istorinius vargus, linkė
jo Baltijos kraštams atgau
ti savąją Nepriklausomybę. 
Australijoje, taip pat ir Syd
nejuje, lietuviai labai gražiai 
sugyvena ir palaiko arti
mus ryšius su ukrainiečiais, 
kurių bendruomenė čia yra 
ypatingai didelė ir stipri. Jų 
pirmininkas P. Swidersky, 
prisiminęs garbingą Lietu
vos praeitį ir istorinius ry
šius su Ukraina, linkėjo 
mums greitos laisvės. Įdo
mu buvo jo antrąją kalbos 
dalį ir sveikinimus girdėti 
lietuvių kalboje. Labai gra
žų ir jausmingą žodį tarė 
Australijos lenkų laikraš
čio ‘Polish News’ redakto
rius ir Lenkų Federalinės 
Tarybos atstovas Australi
jai J.O. Karvicki. Jis, būda
mas ir labai artimas lietuvių 
draugas, viešai savo sveiki
nime priminė Lenkijos pada
rytą anksčiau skriaudą Lie
tuvai dėl Vilniaus ir viso Vil
niaus krašto. Primindamas 
jis Adomą Mickevičių kaip 
didelį Lietuvos sūnų, savo 
kalbos pabaigoje, karštai pa
linkėjo atgauti Nepriklauso
mybę su Lietuvos sostine 
Vilniumi, kas buvo visų 
klausytojų audringai sutik
ta.

Iš australų svečių, sena
toriaus J. Carrick vardu, 
kalbėjo dr. Baune, išreikšda
mas savo ir senatoriaus 
gražias viltis Lietuvai.

Paskutiniame sveikinimo 
žodyje kalbėjo parlamento

jaus lietuvių kleboną kun. P. 
Butkų, prašydami duoti kuo 
daugiau ir platesnių žinių 
apie bažnytinę ir religinę 
priespaudą Lietuvoje, kad 
vyskupų konferencijoje jie 
galėtų tai plačiai iškelti ir 
painformuoti Australijos 
vyskupus.

***

Sausio mėn. viduryje Mel
bourne mirė Magdutė Ži
linskaitė - Aukštikalnienė. 
Kaune ji buvo Kauno Ope
ros choro solistė, giedoda
ma taip pat ir Kauno 

Katedros, bei Kauno Įgulos 
bažnyčiose. Būdama didelė 
dainos mėgėja, ji po karo 

. ...............  tuoj pat įsijungė į Vokie- 
šventės reikšmę ir svarbą. rijoje atsikuriančias Čiurlio- 
Meninėje dalyje pasirodė 
Sydnėjaus tautinių šokių 
grupė, vadovaujama G. Sau
kos, poetė Marija Mykolai- 
tytė-Slavėnienė, paskalyda
ma savo kūrybos eilėraščių 
ir Ksenija Dauguvietytė pa
deklamavo Maironio ‘Šatri
jos kalną’ ir ‘Tėviškę’, poe
tas Juozas Almis Jūragis 
deklamavo savo, šiai progai 
parašytus, eilėraščius, kai 
poezijos pabaigai savo kū
rybos eilėraščius deklamavo 
Aldona Viščiūnaitė.

Muzikinėje dalyje ‘Dainos’ 
choro solistės E. Belkie- 
nė ir A. Storpirštienė, 
akompanuojant Z. Belkutei, 
labai gražiai sudainavo ke
lias dueto dainas. Mūšų ir 
australų operos solistas Pau
lius Rūtenis, akompanuojant 
dr. R. Zakarevičiui gra
žiai atliko dvi dainas ir ari
ją iš operos ‘Gražina’. Pro
gramos pabaigoje, Sydnė
jaus choras ‘Daina’, labai ge
rai sudainavo tris dainas. 
Vasario 16-sios dienos minė
jimas buvo baigtas Lietu
vos Himnu.

Sekmadienį, vasario 17 
dieną, Nepriklausomybės 
minėjimas vyko lietuvių baž
nyčioje, kur, gausiai daly
vaujant lietuviams, pamal
das atlaikė kun. P. Mortu- 
zas. Šiose pamaldose su sa
vo vėliavomis dalyvavo ra- 
movėnai, sportininkai skau
tai ir ateitininkai.

Minėjimas ir meninė jo 
dalis buvo labai gerai pa
ruošti ir jo metu Tautos 
Fondui buvo surinkta apie 
300 dolerių. Tenka džiaug
tis, kad dabartinė Sydnėjaus 
Apyl. V-ba, kuriai vadovau
ja filisteris chemikas J. 
Maksvytis, yra aktyvi, gyva 
ir randanti laiko ir noro vi
sur labai gražiai pasirody 
ti ir atstovauti mūsų visą 
.lietuviškąją bendruomenę ir 
visus lietuviškuosius rei
kalus.

nio ansamblio eiles, su pui
kiais jų koncertais aplan
kydamas gausybę lagerių. 
Emigravusi į Australiją ir 
apsigyvenusi Melbourne; 
tuoj pat ir čia įsijungė į cho
rą, moterų sekstetą ir baž
nytinį chorą. Paskutinėse 
atsisveikinimo pamaldose, 
šiai mielai Melbourno cho
ristei, paskutinę pagarbą ati 
davė ir savomis giesmėmis 
palydėjo amžinybėn, Lietu
vių Dainos Ansamblis, Pa
rapijos choras, klebonas 
kun. P. Vaseris ir skaitlinga 
Melbourno lietuvių visuome
nės dalis, kurią daugelį me,- 
tų savo gražiu balsu, žavė
jo velionė. Nuliūdime pali
ko vyrą Praną ir sūnus 
Rimą ir Joną.

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

RUBBER MOLD MAKERS 
TOOL MAKERS 

MAjCHINISTS 
JIG & FIXTURE 

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

from 
Also

accepted men with a minimum of 2 ..
years, Steady work fic f ringe bep’efits. tlJO 

Apply call or write
MONROE TOOL CO. 

RT. 7 SPARTA PIKE.
LEBANON, TENN. 37087

645-444-6840
(18-24)

Visokiomis progomis la
bai dažnai yra kalbama ir 
skelbiama, kad mūsų krašto 
laisvės kovos tęsimo ateitis 
pereis į mūsų jaunimo ran
kas. Tačiau iki šiolei niekas 
nėra daroma planingai pa
ruošti tą gausų mūsų jauni
mą visuomeninei, o ypač po
litinei veiklai ateity.

UBA-BATUNas, matyda 
mas šią spragą, ryžtasi 
bent dalimi ją užpildyti, 
skelbdamas 10 savaičių sti
pendiją pabaltiečių jaunimui 
susipažinti su politine veik
la Jungtinėse Tautose^ šią 
vasarą nuo birželio 15 iki 
rugsėjo 1 dienos.

Numatyta sekanti studijų 
programa:

1) Susipažinti su Jungti
nių Tautų organizacine 
struktūra, sekti JT veiklos 
eigą, dalyvauti JT spaudos 
konferencijose ir stebėti JT 
specialių komitetų posėdžius 
kuriuose svarstomi žmogaus 
teisių pažeidimo ar koloniza
cijos klausimai;

2) Susipažinti su memo
randumu Jungtinėm Tau
tom paruošimu pagal jų pro
cedūrinius reikalavimus, lan 
kytis kartu su patyrusiais 
BATUNo atstovais JT at
stovybėse ir įteikti joms me
džiagą apie dabartinę padė
tį Pabalijo kraštuose;

3) Lankyti ir daryti ofi
cialius pasikalbėjimus su 
mūsų bei užsienio diploma
tiniais atstovais, spaudos 
korespondentais ir vadovau
jančiais asmenimis pabal
tiečių visuomenėje;

4) Padėti vietos organiza
cijoms su informacija ame
rikiečių visuomenei, joms 
ruošiant platesnio mąsto vie 
šus parengimus;

5) Sekti užsienio spaudą 
ir paruošti laiškus tų laik
raščių redaktoriams Pabal-

» kraštų klausimais;
6) Paruošti trumpą stu

diją apie Jungtines Tautas,

tinkamą pabaltiečių spaudai 
ir visuomenei. (Tokia studi
ja galėtų būti panaudota 
universiteto darbe, nęs dau
gelis jų duoda pilną kreditą 
už tokį vasaros projektą).

Jaunuoliai ir iaunuolės 
nuo 18 iki 25 m. amžiaus ir 
studijavę nemažiau vienus 
metus universitete, kurie bū 
tumėte suinteresuoti šia va
saros stipendija, tučtuojau 
kreipkitės į BATUNą dėl pa
pildomų informacijų ir for
mų šiai stipendijai gauti 
šiuo adresu: UNITED BAL- 
TIC APPEAL, INC. 
Schurz Avė., Bronx, 
10465.

2789 
N.Y.

Stipendijos dydis: 
a)Pilnas pragyvenimas

(kambarys ir maistas) New 
Yorke,

b) $50.00 į savaitę atlygi
nimas,

c) Iki $200.00 vienkarti
nėm kelionės išlaidom pa
dengti į New Yorką ir atgal.

Visi prašymai ir užpildy
tos formos šiai stipendijai 
gauti turi pasiekti BATUNo 
įstaigą nevėliau šįų metų 
balandžio 1 dienos.

UBA-BATUNo Vasaros 
Stipendijos Komitetas pa
skelbs savo sprendimą, kam 
yra paskirta ši stipendija, 
nevėliau š.m. balandžio 20 
dienos.

Lietuviškoji visuomenė ir 
organizacijos yra prašomos 
paremti šį naują BATUNo 
užsimojimą, siūlant kandida
tus ir skatinant mūsų jau
nimą šiai stipendijai.

Kęstutis K. Miklas, 
UBA-BATUNo Vykdo
masis Pirmininkas

'POLARKA’ SUJAUDINO 
KOMUNISTUS

iš

RUBLIS...
(Atkelta iš 1 psl.) 

jų perdaug. Pastangų 
abiejų pusių ta kryptimi
netrūksta. Sakoma, kad 
Kissingeris buvo nemaloniai 
nustebęs, kai jam buvo pra
nešta apie Vakarų Europos 
Bendrosios Rinkos dery
bas su arabų valstybėm kaip 
jau įvykusį faktą. JAV yra 
palyginti mažai priklausoma 
nuo Artimųjų Rytų naftos 
ir jų noras pasiekti šioje sri
tyje nepriklausomybės šukė 
lė europiečių norą patiems 
susitarti su arabais. Kas vėl 
veda prie nemalonios min
ties, kad nepaisant visko, 
JAV ir Sovietija Artimuo
siuose Rytuose turi bendrų 
interesų, o tai veda vėl prie 
bendravimo. Kol kas tačiau 
patrankom Artimuosiuose 
Rytuose nutilus, dolerio ver
tė nepaprastai pakilo, o rub
lio krito: ką gali už jį nupirk
ti?

*«*
Sydnėjaus Lietuvių Klu

bas darosi vis dažnesnė 
šeimyninių ir kitokių arti
mesnių švenčių subuvimo 
vieta. Gražioje mažojoje sa
lėje savo iškilmingesnes 
šventes švenčia vietiniai lie
tuviai. Sausio pabaigoje čia 
savo 50-ties metų sukaktį 
atšventė šio klubo oficia
lus revizorius Algis Mila- 
šas, kuris Sydnėjaus lietu
vių gyvenime yra labai ge
rai žinomas. Dalyvaujant 
šimtinei šveičiu, visas vai
šes gražiai pravedė jo žen
tas, adelaidiškis dr. A. Ste- 
panas_

Praeitame numeryje pa
minėjęs praeitais metais bai
gusius medicinos mokslus 
mūsų lietuvius, nebuvau dar 
žinojęs apie brisbaniečio dr. 
Juozo Žiukelio sėkmingą 
medicinos fakulteto baigimą 
Brisbanėje. Universitetą jis 
baigė net su trimis aukštais 
pagyrimo honorais ir šiuo 
metu atlieka praktiką vals-

TURRET LATHE 
OPERATORS 

Call Mr. Stan ‘Ubick ■— 
216-391-2626 

PAL-VIN MACHINE 
MFG. CO.

1419 E. 40th
An Equal Opportunity Employer 

(18'20)

&

WANTED JOURNEYMEN

DIE MAKERS
Fjtperlenced required in progreSMve 
dies fic research fic development.
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints and close tolerance. Lead 
man capabilities.
Top wages, good working conditions 
and frįnge benefits.

M & S TOOL & DJE CO.
14440 I72nd AVĖ.

GRAND HAVEN, MICH. 
616-842-2581

• (15-18)

MELSKIMĖS IR AUKOKIME

TIKĖJIMUI PALAIKYTI LIETUVOJE 
GAVĖNIA YRA VAJAUS METAS RELIGINEI ŠALPAI

Visi lietuviai ypatingai meldžiasi už

LIETUVOS LAISVĘ IR PERSEKIOJAMĄ 
BAŽNYČIĄ LIETUVOJE

PRAVEDAMA RINKLIAVOS

Mūsų ••meniškos maldos Ir pamaldos parapl|ų-organi* 
zacl|ų-|stalgų-vlenualijų, pagal maldos kalendorių, skiriamos 
pavergtiem tėvynainiam pagelbėti.

Šv. Mišios už Lietuvą Ir geradlrlus aukojamos kasdien.

Savo auką siųskite: LITHUANIAN CATHOLIC RELIGIOUS AID,, 
64-09 56Rd., Maspeth, N. Y. 11378

Aukos atleidžiamos nuo mokesčių.

SIUNČIU SAVO

LKRŠ valdyba

Vysk. Vincentas Brlzgys, pirm.

AUKĄ

Paraias .....

Vokiečių žinių agentūra 
dpa iš Vienos pranešė, 
kad ten austrų raudonuo- 
sius labai sujaudinęs filmo 
‘Polarka’ (Šiaurinė) austrų 
televizijoje parodymas. So
cialdemokratų partijos ge
neralinis sekretorius Fritz 
Marsch (ta partija yra ir 
Austrijos valdanti partija) 
pareikalavo sušaukti specia
lų partijos priežiūros tary
bos posėdį ir nustatyti, ar 
tokios rūšies televizijos pa
rodymai neprasilenkia su 
Austrijos neutralitetu. Dar 
toliau nuėjo Austrijos ko
munistų partijos gen. sekre
torius, kuris pareikalavo, 
kad vyriausybė aiškiai pasi
sakytų dėl tokios nepapras
to pobūdžio provokacijos ir 
tikro Austrijos neutralite
to sulaužymo ir kad tuo rei
kalu turėtų pasiaiškinti pats 
Austrijos krašto apsaugos 
ministeris Kari Luetgendor- 
fas.

Be televizijos parodymo, 
austrų žurnale ‘Profil’ per 
kelias savaites ėjo to filmo 
aprašymai. Visas šis nieku 
nepagrįstas skandalas kilo 
dėl prieš šešius metus pabė
gusio Čekoslovakijos gene
rolo Jan Sejnos parodymų. 
O tas generolas tada papa
sakojo, kad Sovietų Sąjun
ga yra išdirbusi specialų ka
rinį planą, vardu ‘Polarka’, 
kurio vykdymas buvo paves
tas Varšuvos pakto kari
nėms jėgoms - Čekoslova
kijai ir Vengrijai. Tos Var
šuvos pakto valstybės nu
statytu laiku, kad ‘priden
gus tikrąją sovietų inter
venciją į Jugoslaviją” pir
ma turėjo įsiveržti į Austriją 
ir okupuoti .jos rytinę ir piet
ryčių dalis. O jau paskui 
ir pačių sovietų karinės jė
gos tuo pačiu keliu įžygiuo
tų ‘sutvarkyti’ neklaužadą 
Jugoslaviją.

Pasikalbėjime su ‘Profil’ 
redakcija krašto apsaugos 
ministeris Luetgendorfas ta
čiau pasakė, kad šį sovietų 
išdirbtą Jugoslavijos per 
Austriją užpuolimo faktą 
reikia vertinti visai rimtai. 
To plano studijos po Sejnos 
parodymo buvo rimtai veda
mos.

Generolas Sejna šiuo me
tu gyvena Amerikoje. Kai 
reporteris, kuris prižiūrėjo 
to filmo parodymą austrų te
levizijoje ir aprašymus žur
nale, buvo paklaustas apie 
šią bylą, pasakė, fcad paro
dymas yra su gen. Sejnos ži
nia ir su amerikiečių pritari
mu.

Tuo tarpu sovietai į tai 
dar nereagavo. ‘Izvestijos’ 
įsidėjo syeikinimus Austri
jai, kai Svietų Sąjunga su ja 
užmezgė diplomatinius san
tykius prieš 50 metų, o kanc
leris Bruno Kreisky pasiun
tė telegramą savo ‘kolegai’ 
Aleksėj Kosyginui sakyda
mas, kad šie santykiai 
abiems šalims buvo labai

naudingi. Žinoma, užmirš
tant pasakyti, kad II Pas. 
karo metu Sov. Sąjunga bu
vo okupavusi visą rytinę 
Austrijos dalį ir jau po ka
ro nelabai mielai iš ten išsi
kraustė, uždedama Austri
jai dideles karo reparaci
jas ir priversdama, kad ji 
ateityje nesidės prie jokio 
bloko ir laikysis griežto ne
utralumo. (ab)

MAINTENANCE 
MECHANIC 

NEEDACHANGE?
OWENS CORNING FIBERGLAS has 
a continuing need for maintenance 
mechanies with general plant main* 
tenance experience in a heavy manu- 
facturing environment. Our tėam of 
'over 50 maintenance mechanies per- 
form preventive maintenance . and re- 
pair on such systems, eęuipment as 
air power systems, beit and chain 
conveyor systems, variable speed 
bearings, drives.hydraulics, and trans- 
missions. If you have experience in 
these areas, can read blueprints, are 
weld, eut and burn, you are probably 
the man for the job. This may be 
the change you are lookihg for. Apply 
in person to Employment Office or 
call, 964-9814 to arrange an inter- 
view.

We are an Equal Opportunity 
Employer

OWENS CORNING 
FIBERGLAS 

7000 McLarin Rd.
Fairbunb Ga.

(14-23)

PRESS BRAKEMAN
Experienced Only Apply 

Excellent job with paid benefits

Stahl Metai Products
4750 W. 160 

Cleveland, Ohio 
or call 216-267-0330

(18-20)

WELDERS & FITTERS 
Who Are Presently 
MISEMPLOYED 

We are a small (locally) shop. 
(Large internationally). Look- 
ing for good men with Mig & 
Are experience, who want to bet- 
ter themselves.
First and 2nd shifts to START 
N0W.
We offer to the right individuals
• Excellent hourly rates
• With excellent shift premium
• Paid hosp. & insurance
•

♦

9 paid holidays
Free uniforms & tools
Attendance bonus
Excellent vacation program 
Safety shoe allowance

Ali inquiries are held confiden- 
tial! Evenings and Saturday by 
appointment.

1 would likę the chance to 
discuss YOUR future.

With DEMAG, 
216-248-7990

(18-20'

MAINTENANCE
Positions abailable for experi- 
enced maintenance people in 
electricity and general plant 
maintenance.

ALSO' 
JOURNEYMEN 

TOOL & DIE MAKERS 
be able to sėt up work 
blue prints & close toler- 
Also apprentices accepted, 

Industrial
Electronic Rubber Co.

8589 Darrow Rd.
Twinsburg, Ohio 44087 

(18-22)

Mušt 
from 
ance.
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ŽALOIA LIETUVIŠKĄ JAUNIMĄ
Vilniuje įvyko XVIII 

LTSR komjaunimo suvažia
vimas. Šiame suvažiavime 
LTSR kompartijos centro 
komiteto sekretorius A. Bar
kauskas išdrožė ilgą, bent 
poros valandų, kalbą.

Kaip jau tinka sovietinio 
ritualo dienotvarkėje, kal
bą pertraukinėjo ‘ovacijos’, 
kada prelegentas paminėda
vo L. Brežnevo vrdą ir jo 
instrukcijas. Viskas ėjo ir 
praėjo bolševikinės chaltū- 
ros ženkle. Tačiau kai ku
rios A. Barkausko kalbos 
vietos gali patraukti ir mūsų 
dėmesį. Tai jo ataka prieš 
komjaunuolių nuotaikas, tai 
grasinimai liberalėjančiam 
jaunimui; tai, pagaliau, atvi
ras skaičiavimas ‘ideologi
nių’ jaunimo nuodėmių.

Taip kalbėdamas A. Bar
kauskas atidengė lietuviško
jo jaunimo pozicijas.

Prelegentas įtikinėjo jau
nuolius, kad ‘detente’ judė
jimas, pasireiškęs JAV ir 
TSRS santykiuose nereiš
kiąs ' Maskvos atsisakymo 
nuo marksistiniai - lenini
nių siekių. A. Barkauskas 
reikalavo blaiviai ‘suprasti 
naują realybę’, kuri nutiko 
dėl ‘operatyvumo veikti’. 
Jis tvirtino, kad: “poslin
kiai pasaulinėje politikoje 
jokiu būdu nereiškia ideolo
ginės kovos atoslūgio”.

Už tų eilučių matyti, kad 
jaunimas patenkintai atsi
duso, kad iš detentės nuo
taikų galima 'apgaulingai!) 
laukti laisvesnių gyvenimo 
sąlygų.

Todėl A. Barauskas puo
lė pristatyti ‘imperialistinį 
lagerį’ raganiškais vaizdais. 
“Imperialistinė propaganda 
griebiasi insinuacijų, nau
doja šlykščiausius melo, 
šmeižto ir šantažo meto
dus, pasitelkia įžūliausius 
antitarybininkus, visokio 
plauko emigrantus ir tokio 
tipo rašeivas, kaip Solženici
nas. Mes iš visos širdies 
pritariame Aukščiausios Ta
rybos Prezidiumo sprendi
mui atimti tėvynės išdavi
kui Solženicinui mūsų ša
lies pilietybę, ištremiant jį iš 
Tarybų Sąjungos”.

Kada A. Šolženicino var
das neišvengiamai krito ant 
A. Barkausko liežuvio, neiš
vengiamas tapo ‘imperializ
mo pavojaus’ aliarmas:

“Buržuazinė propaganda 
ieško ir suranda sąjungi
ninkų įvairaus plauko revi- 
zionistų tarpe. Antitarybi- 
ninkai atkakliai ieško keliu 
ir metodų, kaip infiltruoti 
buržuazinę ideologiją. Mū
sų jaunimui jie perša be
prasmę muziką. Net nesi
drovima chuliganizmą, vieno 
kito nesubrendusio žmo
gaus anarchistinį svaičioji
mą skelbti esant kova už 
‘laisvę’, už tariamą ‘teisę’ 
ir t.t.”.

Už tų eilučių matyti, kad 
jaunimas ieško atsakymų į 
R. Kalantos ir kitų disiden
tų paskelbtas idėjas. Jauni
mas nėra ‘nesubrendęs’, 
kaip nori įtikinti A. Barkaus
kas, bet giliai mąstantis, 
jeigu ir per Komjaunimo su

važiavimą tenka liesti tas te
mas. A. Barkauskas naiviai 
suplakė asmens laisvių idė
jas su išviršine vakariečių 
madų įtąka. Į vieną propa
gandinį puodą jis sukišo ir 
ateistinį ‘auklėjimą’:

“Labai svarbi vieta ko
munizmo darbe tenka ateis
tiniam auklėjimui. Reakcin
gai nusiteikusiems dvasi
ninkams religiją naudojant 
nacionalizmo bei antikomu
nizmo idėjoms skleisti. Pra- 
rasdama savo įtaką, bažny
čia ir visų tikybų dvasinin
kai įvairiais būdais stengia
si į savo pusę patraukti 
naujus gyventojų sluoks
nius. Apmaudu, kad dvasi
ninkų paslaugomis naudoja
si ir dalis jaunų besituo
kiančių žmonių”.

Šios apmaudingos eilutės, 
A. Barkausko tartos suva
žiavime, rodo jaunimo pas
tangos bolševikinio kvailini
mo chaose ieškoti apsispren
dimo, gilesnės savo egzis
tencijos prasmės, noro jaus
tis pilnaverčiu žmogumi, 
ne valstybės įrankiu. Rei
kia atsiminti, kad komjauni
mas yra masinė organizaci
ja. Jaunuolis negali išveng
ti komjaunimo. Įstojęs ton 
organizacijon, jis gali, bent 
šiek tiek, siekti mokslo ir 
profesijos. Jaunimas mąsto, 
ieško, svarsto ir, kaip visad, 
skeptiškai stebi vyresniųjų 
veidmainiškumą. Tokio A. 
Barkauskui netrūksta. Pul
damas visus tuos, kurie, jo 
žodžiais ‘revizionistai’, ‘pa
sidavę dvasininkų propagan
dai’, ‘pritarią madoms iš 
užsienio’ ir, netgi ‘anarchis
tų svaičiojimams apie lais
vę ir teises’, A. Barkaus
kas rodo tą didelį ir gilų pa
saulėžiūrinį rūgimą, kuris, 
lyg mielės tešloje, defor
muoja komjaunimo masę. 
Toks rūgimas veda į naujos 
kartos susiformavimą. Ta 
karta, be abejo, atmes A. 
Barkausko plepalus, gąsdi
nimus ir čekistinius grąsy- 
mus. Juo labiau kad nūdie
nos sąlygomis Stalino ar Be- 
rijos terorą nelengva atgai
vinti.

Stengdamasis žaloti lietu
višką atžalyną, A. Barkaus
kas prašė suvažiavimo daly
vių talkinti visuotiniam tar- 
pusaviam šnipinėjimui. Jis 
ragino: “aktyviau demas
kuoti buržuazinių naciona
listų tariamą patriotizmą, 
nes juo dangstomi buržua
zijos interesai”. Jis ragino 
jaunuolius išpažinti ‘interna
cionalizmą’. Svarbiausiu to
kio ‘internacionalizmo’ punk
tu A. Barkauskas pavadi
no skatinimą “mokytis rusų 
kalbos, kuri tapo tarybinių 
tautų bendravimo priemo
ne”. Į ' ‘internacionalizmo’ 
sritį jis įbruko “platų socia
listinį lenktyniavimą su kai
myne Baltarusija”.

Kasžin ar tokiomis nesą
monėmis jis pelnė jaunųjų 
pritarimą? Savo ilgoje kal
boje A. Barkauskas nesuge
bėjo įrodyti, kodėl lietuviš
kas jaunimas privaląs gy
venti stagnacijoje, lyg gyvas

AR DEDAMOS PASTANGOS LIETUVOS LAISVEI 
ATGAUTI YRA PAKANKAMOS?

Vytauto AbraiČio kalba pasakyta Bostone š. m. vasario 17 d. ALT sureng
tame Vasario Šešioliktosios minėjime.

Minint Vasario 16-ją yra 
įprasta, kad vadinamasis mi
nėjimo pagrindinis kalbėto
jas, paaiškintų susirinku
siems Vasario 16 dienos 
reikšmę ir prasmę, pasigė
rėtų nepriklausomos Lie
tuvos 22 metų gyvenimo 
laikotarpiu, primintų oku
panto Lietuvoje padarytą ir 
daromą žalą lietuvių tautai, 
ir pabaigai užtikrintų savo 
tvirtą tikėjimą, kad Lietu
va atgaus savo laisvę. Visa 
tai turėjo ir turi savo 
prasmę ir reikšmę, bet, ma
no giliu įsitikinimu, šiuo 
metu, minint 56 metų nep 
priklausomybės paskelbimo 
sukaktį, iš kurių paskutinius 

bemaž 34 metus lietuvių 
tautai faktiškai vergaujant, 
yra svarbiau ir tiksliau pa
svarstyti pirmoje eilėje, ar 
tos priemonės ir būdai, ku
riais mes užsieniuose gyve
ną lietuviai siekiame lietu
vių tautai laisvės, yra tiks
lūs, ar dedamos pastangos 
pakankamos tai laisvei at
gauti, arba bent jai priartin
ti.

Po pasaulį išblaškytų lie
tuvių skaičius, jį lyginant su 
dabartiniu metu Lietuvoje 
gyvenančių lietuvių skaičiu
mi, yra stambus, - virš 25 
nuošimčių, visos tautos. Di
džiausia ir pajėgiausia da
lis čia Amerikoje. Nenuosta
bu tad, kad į mus krypsta 
akys ne tik Lietuvoje vergi
ją nešančių tautiečių, bet 
taip pat ir okupanto - Sovie
tų Rusijos. Mes esame dė
mesio centre ir mūsų draugų 
užjaučiančių ir padedančių 
mums mūsų pastangose sa
vo tautai padėti laisvę at
gauti. Taigi, mums krenta 
didelė atsakomybė, nemažės 
nė už tėvynėje gyvenančių 
tautiečių, už lietuvių tautos 
ateitį. Su mūsų pastangų 
stiprėjimu, ar silpnėjimu 
drauge pulsuoja ir mūsų tau
tiečių Lietuvoje viltys lais
vę praregėti, auga ir krin
ta ir mūsų draugų parama. 
Lygiagrečiai, betgi, ir mūsų 
priešas - Lietuvos okupan
tas - Sovietų Rusija - di
dina arba mažina, savo ener
giją ir išlaidas šioms mūsų 
pastangoms nuslopinti. Jei
gu spręsti iš to, kiek Sovietų 
Rusija šiuo metu eikvoja 
energijos ir lėšų šioms mū
sų pastangoms užslopinti, 
tai reikėtų pripažinti, kad 
mūsų ilgametės įvairomis 
kryptimis daromos ir deda
mos pastangos, matomai, ne 
ša tam tikrų vaisių, nes ji - 
Sovietų Rusija -- savo pas
tangas ir lėšas didina, ieško
dama vis naujesnių ir subty- 
lesnių priemonių savo tiks
lui atsiekti, tai yra visomis 
ir visokiomis priemonėmis 
užslopinti lietuvių tautos as
piracijas ir ryžtą tautos lais
vei atgauti, ne tik pačioje 
Lietuvoje, bet ir užsienio lie
tuvių tarpe o taip pat ir visa
me plačiame pasaulyje. Bū
dinga ir tai, kad Sovietų Ru
sija visą tą savo energiją ir 
lėšas kloja po platųjį pasau
lį tada, kai ji tvirtina, kad 

padaras įkištas į karstą? A. 
Barkauskas keikė, grąsino, 
melavo ir klastavo tikrovę. 
Bežalodamas lietuvių jauni
mą jis ‘teįrodė’, kad jauni
mas privaląs būti tik sreig- 
teliais ir šriubeliais barba
riškoje sovietinėje "svieto 
lyginimo bei užkariavimo” 
mašinoje. A. Barkauskas 
parodė, kad lietuviškas jau
nimas yra gyva, mąstanti 
ir ieškanti masė. To parody
ti jis, aišku, nenorėjo, bet 
pro naivų propagandininko 
plepėjimą tai puikiai maty
ti.

Lietuva kaip ir kitos Pabal- 
tijos valstybės, jų pačių pra
šymu įsijungė į Sovietų Są
jungą.

Akivaizdoje visa to, visų 

Vytautas Abraitis, buvęs Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos pirmininkas, buvo pagrindiniu kalbėtoju Bosto
ne surengtame Vasario Šešioliktosios minėjime.

mūsų lietuvių pastangų ir 
lėšų skyrimo pagrindiniu 
uždaviniu yra ir turi pasilik
ti bekompromisinis siekis - 
atsatymas Nepriklausomos 
Lietuvos. Nors šis siekis mū
sų tarpe iki šiai dienai nėra 
palūžęs ir jis nėra tapęs mū
sų tarpe ginčų objektu ir 
nors Lietuvos okupantui 
taip pat jau galutinai yra pa
aiškėję, kad jam nepavyks 
palaužti lietuvių laisvės sie
kimo vien brutalia jėga tėvy
nėje, nei gąsdinimais ir nie
kinimais užsieniuose visų tų, 
kurie Lietuvą okupavus, pa
sitraukė iš Lietuvos būti gy
vais liudininkais laisvajam 
pasauliui okupanto užmačių 
ir darbų Lietuvoje, visvien 
tas neduoda mums nei pro
gos, nei teisės atsikvėpti, 
kad štai jau esame daug pa
darę, kad tolimesnis Lietu
vos išsivadavimas yra tik 
laiko klausimas, kada iš vi
daus pradės braškėti ir tru
pėti pati Sovietų Sąjunga. 
Nesimato tokio atsikvėpimo 
iš Sovietų Rusijos. Priešin
gai, įsitikinusi, kad nei 
brutali jėga Lietuvoje, nei 
melaginga propaganda užsie 
niuose nesilpnina lietuvių 
tautos laisvės siekimo, ji 
griebiasi kitų priemonių įsi
teisinti Lietuvoje. Lietuvoje 
suintensyvinti Lietuvos ru
sinimą, o lietuviams užsie
nyje pasiūlyti' bendravimą 
su kraštu kultūriškai, jų nu
statytomis sąlygomis, tai 
yra kruopščiai ir godžiai skai 
tyti jų veltui mums siun
tinėjamą propagandą.

Nedavė ir neduos okupan
tui jo siekiamų vaisių, nei 
suintensyvintas rusinimas 
Lietuvoje, nei išplėtimas va
dinamųjų kultūrinių ryšių su 
kraštu su užsienių lietuviais. 

Mus pasiekia gyvi pavyz
džiai ir liudininkai, kad rusi
nimo akcija Lietuvoje tik iš
šaukė stipresnę reakciją 
prieš tokį rusinimą pačioje 
Lietuvoje ir užsieniuose, vi
sur ir visada pabrėžiant skir 
tumą, kiek Lietuvoje sąly
gos leidžia, tarp rusiškų ir 
lietuviškų kultūrinių verty
bių, o ir mūsų net karščiau
sių kultūrinių mainų šalinin
kų tarpe laisvajam pasau
lyje, nerasi nei vieno, ku

ris bandytų tvirtinti, kad 
Lietuvos ateitis tėra tik po 
Sovietų Sąjungos letena. 
Mano manymu visi jie yra 
tokie pat patriotai lietuviai 

siekią laisvos ir nepriklau
somos Lietuvos. Tolimesni 
ginčai mūsų tarpe dėl taip 
vadinamųjų kultūrinių mai
nų laipsnio, ar tikslingu
mo, tegali patarnauti tik 
okupantui, kurio tikslas yra 
aiškus -- mus skaldyti. Lais
vos ir nepriklausomos Lie
tuvos siekiančių lietuvių 
motto tegali būti vienas, ku
ris skambėtų sekančiai; Kol 
Sovietų Rusija laikys Lietu
vą okupuota ir pavergta So
vietų Sąjungos dalimi, lais
viesiems lietuviams santy
kiai su okupuotos Lietuvos 
gyventojais teįmanomi tik 
privačioje ir asmeniškoje 
plotmėje. Mums nereikalin
gas nei rusas, nei komunis
tas, kuris nustatytų rėmus, 
kaip mes norime kalbėtis 
ir bendrauti su savo tėvais, 
broliais ir sesėmis Lietu
voje.

Eventualiai kyla klausi
mas, kokie gi yra pozity
viai konkretūs žingsniai šiuo 
metu jungiantis į darbą už 
Lietuvos laisvę?

Pirmoje vietoje mūsų vi
sų sujungtos jėgos išlaisvi
nimo pastangoms tęsti ir 
stiprinti. Mūsų vieningas 
darbas ir auka ir toliau 
pasilieka pagrindiniais Lie
tuvos laisvinimo varikliais. 
Mes galime sutikti, ar nesu
tikti su tikslingumu, ar to
bulumu mūsų kaip lietuviu 
susiorganizavimo Lietuvai 
vaduoti veikloje, bet faktas 
lieka faktu, kad visų mūsų 
veiksnių bazė, organizaciniu 
pagrindu ir šiandien plau
kia iš pripažinimo, kad Ame
rikos lietuvių visuomeninė 
veikla bazuojasi tradicišku 
žmonių susigrupavimu. Ir 
mūsų Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas, ir 
mūsų amerikoniški ALTa 
veikia apsijungimu srovinių 
organizacijų. Jei bandome 
tvirtinti, kad jie visi yra tik 
atgyvenos, tai tučtuojau tu
rime sau statyti ir klausimą, 
ar esame pasiruošę iš pa
grindų pertvarkyti visą mū
sų Lietuvos laisvinimo veiks 
nių organizaciją. Man atro
do, kad dar toli gražu ne, 
nors pataisos, jei reikalin
gos, visada yra įmanomos ir 
naudingos. Šiandieniniai, Vy 

riausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas ir Amerikos 
Lietuvių Taryba, nors sa
vo pagrinduose ir uždavi
niuose išliko tie patys, toli 
gražu nėra tos pačios organi
zacijos, kokios jos buvo jų 
įsisteigimo metu. Visa eilė 
gyvenimo iššauktų pataisų 
buvo padaryta ir aš skaitau, 
kad jos buvo teigiamos. Jei 
jų reikia dar daugiau, tai 
aš esu tikras, kad ir jos ne
sunkiai įmanomos pravesti, 
jei tik koreguotojai nori atei
ti ir dirbti tas organizacijas 
ugdyti, o ne griauti.

Žinau, kad ne vienas čia 
pat sau statote klausimą, o 
kodėl gi tą viską negali per
imti, pavyzdžiui: VLIKO 
funkcijas Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė, ALTos JAV 
Bendruomenė, kituose kraš
tuose tų Kraštų Bendruome
nės? Ta linkme pastangos 
bent paskutiniu 3-4 metų lai
kotarpyje yra gana ryškios. 
Ar jos tikslingos? Bent ma
no akyse, aš labai abejoju, 
ir štai dėl ko. Pirmoje vie
toje užtruko virš 20 metų 
iki Vlikas apjungė visas pat
riotiškąsias politines lietu
vių organizacijas, apie 10 
metų iki Altoje išsilygino 
nesutarimai ir įvestos patai
sos platesnei organizacijų 
reprezentacijai vadovybėje. 
Užtat ir kyla klausimas, 
kas gali užtikrinti, kad jie 
nepasikartotų Bendruome
nėje. O jų jau ten ir dabar 
yra, nes toli gražu ne visi 
Bendruomenės nariai yra už 
tai, kad Bendruomenė per
imtų ir politinio veikimo 
funkcijas, tuo labiau visą 
politinį vadovavimą. Kitas 
nemažiau svarus motyvas, 
yra ir tas, kad visa lietuviš
ka spauda, laikrščiai, žurna
lai ir knygų leidimas, be ku
rių bet kokia reikšminga 
veikla, ypač politinė, būtų 
neįmanoma, yra ne tik kon
troliuojama, bet ir išlaiko
ma vien pasiaukojimu kaip 
tik tokių politinių-srovinių 
organizacijų, kurios sudaro 
branduolį Vliko ir Altos. 
Tvirtinti, kad lietuviškus 
laikraščius gali išlaikyti vien 
skaitytojai, gali tvirtinti tik 
tie, kurie niekad nenešė ir 
neneša jokios atsakomy
bės už jų reguliarų pasiro
dymą.

Nemažiau apgalvotinas 
yra taip pat motyvas, kad 
perdavus Bendruomenėms 
politinės veiklos vadovybę 
tektų susidurti ir su klausi
mu Bendruomenės susiorga
nizavimo, kuris kaip žinote 
yra grynai teritorinis, kiek 
tai liečia Kraštų Bendruo
menes, o Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenes - labai liuosu 
tarp Kraštų atstovavimo 
principu. AŠ bent nežinau, 
kas geriau galėjo įrodyti 
Bendruomenių netinkamu
mą politiniam lietuvių visuo
menės vadovavimui, kaip 
praeitieji JAV Bendruome
nės rinkimai ir kiek vėliau 
įvykę Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Vadovybės 
rinkimai. Apie juos man aiš
kinti netenka; Jūs žinote 
geriau už mane.

Antra vertus, kaip minė
jau, ne viskas yra pilnoje 
tvarkoje, nei Altoje nei Vil
ke. Altos struktūroje, kaip 
minėjau, paremtoje Ameri
kos lietuvių tradicišku poli
tinių srovių primatu, vienai 
ar kitai iš šių keturių pa
grindinių srovių susilpnėjus, 
vis sunkiau ir sunkiau daro
si atnaujinimas, o tiksliau 
pasakius atjauninimas, Al
tos personalinio sąstato, ku
ris einant su gyvenimu yra 
būtinas. Atsiradus naujoms 
pajėgoms ar tai asmeni
nėms, ar organizacinėms, o 
jų yra, turėtų tučtuojau bū
ti surasti būdai, atrakcijos 
ar priemonės, toms nau
joms pajėgoms po Altos, 
kaip vieningos Amerikos lie
tuvių politinės Lietuvai va
duoti organizacijos, vėliava 
sutraukti. Mano supratimu, 

(Nukelta į 4 psl.)
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nam lietuviui vis darosi 
brangesnė. Tik neseniai 
mes, laisvieji lietuviai užbai
gėme minėti 33 metų sukak
tį nuo Lietuvos okupaci
jos, kuri po 22 metų nepri
klausomo gyvenimo, nutrau
kė progą lietuvių genijui 
laisvai dirbti, gyventi ir kur
ti savajam rytojui, savo pra
bočių žemėje, tarp savųjų, 
savąja kalba ir papročiais. 
Todėl natūralu, kad kiek
vienais metais, minėdami 
Vasario 16-ją, mes lietuviai, 
vienbalsiai pakartojame tą 
šventąją lietuvių tautos 
priesaiką ir valią, kad lietu
vių tauta nori būti laisva. Ji 
tokia ir bus, nežiūrint oku- 

soms'm'ūs'iT Lietuva? vaduo 
ti pastangoms. Mano supra
timu, mūsų visų ir kaip tary- 
tininkų ir kaip bendruome- 
nininkų pareiga yra įtaigoti 
mūsų Altos ir Bendruome
nės vadovybes prie bendro 
sutarimo Lietuvos labui. Šio 
je srityje, jei ne lemtin
gą, tai tikrai žymiai didesnę 
rolę turi suvaidinti ir mū
sų Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas. Jei 
mes Vliką pripažįstame kaip 
vyriausią mūsų visų lietu
vių pastangų koordinatorių, 
tai jis negali vien nuošaliai 
sėdėti ir laukti iš abiejų 
organizacijų, lėšų savo veik
lai paremti ir vaidinti Vy
riausiojo Komiteto vaidme
nį, vengdamas jam paves
tos ir užduotos atsakomy
bės.

Kaip žinome, mes šian
dien švenčiame 56 metų su
kaktį nuo Nepriklausomy
bės Akto paskelbimo. Jau 
bemaž 34 metai, kai nei vie
nas iš lietuvių tąja nepri
klausomybe neturime pro
gos naudotis. Todėl nenuos
tabu ir tai, kad nemaž lie
tuvių dalis jau neturėjo pro
gos alsuoti nepriklausomos 
Lietuvos oru, o vienok to 
Nepriklausomybės paskelbi
mo akto reikšmė, toji Lie
tuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo data - Vasario 16- 
ji, vietoj, natūraliai su lai
ku ėjusi užmiršties keliu, 
mumyse kasdien auga ir stip
rėja ir jo verte kiekvie-

(Atkelta iš 3 psl.) 
ir šių dienų varžytinės 
tarp Altos ir JAV Bendruo
menės dėl politinės veik
los liečiančios Lietuvos va
davimo pastangas, yra ne 
tik kad nereikalingos, be
prasmiškos, dažnai ir kenks
mingos, bet ir per brangus 
nedovanotinas jėgų ir lėšų 
eikvojimas, kurių abiejų -- 
jėgų ir lėšų -- mums kaip 
tik trūksta. Taigi, gerbia
mieji, mano giliu įsitikini
mu, šiandien yra atėjęs pats 
aukščiausias laikas baigti 
šias Altos ir Bendruome
nės varžytynes. Jos nėra 
naudingos ne tik nei Altai, 
nei Bendruomenei, bet ir vi-
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to lankstumo pristatyti, jei 
jam reikia, pasauliui, kad 
Sovietų Rusija 1940 metais 
Lietuvą ne okupavo, bet ‘iš
vadavo’. Jei išvadavo, tai 
kyla klausimas nuo ko išva
davo. Bolševikiškas žargo
nas tvirtina, kad išvadavo 
nuo kruvinojo Smetonos ir 
Jūsų, Gerbiamieji, Lietu
vos kapitalistų, liaudies en
gėjų. Jeigu tuose tvirtini
muose būtų kiek nors tie
sos, tai kodėl nereikėjo sve
timos kariuomenės pagalbos 
Chruščiovui išvaduoti iš Sta
lino jo pavergtąją mielą Ru
siją, o po kelerių metų 
Kosyginui ir Brežnevui iš to 
paties ‘išvaduotojo’ Chruš
čiovo vaduojant Sovietiją? 
Savaime aišku, nieks tuo ne
tiki, netiki tuo ir pats Lie
tuvos okupantas.

Kaip minėjau, Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbi
mo data mums visada turės 
didelės reikšmės. Ji reikš
minga todėl, kad tą dieną 
įsikūnijo sąmoninga lietu
vių tautos energija, kuri 
augo per visą 19-jį amžių, 
kuri plėtėsi nuo Poškos, Sta
nevičiaus iki Basanavičiaus 
Kudirkos, Vaižganto, Mairo
nio, Smetonos ir kitų vėles
nių darbuotojų. Per pirmuo
sius lietuviškus laikraščius, 
per knygnešius, per Vilniaus 
Didįjį Seimą jau tiesėsi ke
lias į Lietuvos Nepriklau
somybę. Reikėjo tik ištarti 
didįjį Lietuvių Valios Žodį

DIRVA

- jis ir buvo ištartas, 1918 
metu vasario 16 dieną, Vals
tybės Tarybos. Valstybės 
Taryba tą žodį ištarė, bet 
jis kilo iš stipriai gyvento 
tautos renesanso. Be vispu
siško tautos pritarimo, tas 
Valstybės Tarybos žodis, 
tuo laiku dar apsuptos iš vi
sų pusių lietuvių tautos prie
šų, nebūtų buvęs toks galin
gas, šventas ’r tapęs kūnu. 
Jį lietuvių tauta priėmė kaip 
savo garbės ir sąmonės iš
raišką, jis suformulavo lie
tuvių tautos praeito gyve
nimo ir dabarties reikalavi
mų sintezę. Tas aktas tada 
išreiškė ir šiandien pilnai iš
reiškia kiekvieno lietuvio va 
lią. Laisvę pamėgusi lietu
vių tauta tos laisvės reika
laus, kol bus gyvas bent vie
nas lietuvis.

Ir kiekvienais metais mi
nėdami Vasario 16 dieną 
mes, lietuviai, unisonu pa
kartotam tą šventąjį lietuvių 
tautos priesaiką - mes nori
me ir turime būti laisvi.

Šiandien, kai jau yra pra
ėję bemaž 34 metai nuo to 
laiko, kai lietuvių tautai nė
ra lemta naudotis ta savo 
paskelbta ir iškovota laisve, 
mes drįstame čia pareikšti, 
kad -

Mes netikime ir nelaukia
me, kad Lietuvai nepriklau
somybę grąžintų Sovietų 
Rusija, mes pergerai pažįs
tame bolševizmo prigimtį; 
mes netikime ir nelaukiame 
kad Amerika išeitų į Trečią
jį Pasaulinį karą Lietuvai 
ir kitoms tautoms išvaduo
ti; mes netikime ir nelau
kiame, kad Vatikanas, ar bet 
kuri kita išorinė galybė iš
vaduos lietuvių tautą, bet 
mes tikime ir šį savo tvirtą 
tikėjimą kiekviena Vasario 
16 dienos minėjimo proga 
kartojame, kad

1. Lietuva bus vėl laisva 
ir Nepriklausoma, nes lie
tuvių tautos valia būti lais
vais nėra pasikeitusi nuo 
Mindaugo, Gedimino, Vy
tauto Didžiojo ir nuo 1918 
metų Vasario mėn. 16 die
nos, kad

2. Negali civilizuotame 
pasaulyje viena žmonijos pu
sė būti vergais, kita -- lais
vais. Ta laisve šiandien 
naudojasi daug didesnė žmo
nijos dalis, nei kad prieš 
Antrąjį Pasaulinį karą, kad 
naudojosi; ir naudojasi ja 
tautos, apie kurias niekas 
nieko nežinojo, kai lietuvių 
tauta jau naudojosi tąja lais
ve, kad

3. Mes lietuviai esame pa
siryžę sudėti pačias didžiau
sias aukas ant Lietuvos Ne
priklausomybės aukuro. Lie
tuvių tautos šimtmečių isto
rija rodo, kad lietuviai nesi
bijo, kai reikia ir kraujo 
ir darbo aukų. Lietuvių tau
tos kova dėl egzistencijos 
niekad nebuvo lengva; daug 
lietuvių žuvo dėl laisvės dar 
prieš 1918 metus, daug žuvo 
už Valstybes Tarybos 1918 
metu Vasario mėn. 16 dienos 
Akto įgyveninimą; daug žu
vo ir šiandien žūsta rezis
tencinėje kovoje prieš oku
pantus Lietuvoje ir Sibiro 
stovyklose. Bet‘tos kraujo, 
darbo ir materialinės aukos

1971 m. kovo 13 d

Detroito lituanistinės mokyklos 1973-74 mokslo metų mokytojai. Pirmoje eilėje iš 
kairės: Dana Arlauskienė, kun. Viktoras Krikščiūnevičius, Galina Gobienė, Valentina 
Černiauskienė - vedėja, kun. Alfonsas Babonas, Aldona Milmantienė, Danutė Do- 
velnienė. Antroje eilėje: Rūta Udrienė, Stefa Kaunelienė, Ramutė Petruševičienė, 
Marija Jankauskienė, Pranas Zaranka, Aida Smalinskaitė, Saulius Jankauskas ir Vida 
Skiotytė. A. A Stašaičio nuotrauka

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
Detroito lietuviai Užgavė

nių blynus vasario 23 d. 
kepė ir valgė net trijose vie
tose ir, kaip atrodo, visur 
pakankamą skaičių žmonių 
turėjo. Didžiausią pasiseki
mą turėjo ateitininkai Kul
tūriniame Centre. Jie ten 
gerą meninę programą tu
rėjo su rašytoju A. Baro
nu, tad ir daug pas juos sve
čių atsilankė.

Antroje vietoje buvo jūrų 
šaulių Švyturio kuopos su
ruoštas Užgavėnių blynų va
karas. Atvykusiųjų žmonių 
skaičius šauliams sudarė 
staigmeną. Atvyko daug 
daugiau negu, kad tikėjosi. 
Šauliai turėjo pristatyti nau
jų stalų, o šeimininkės pri
kepti daugiau blynų. Ir gal • tų sukaktį. Į ją vyksta c.v. 
būt dėl tos priežasties ir 
vakaras buvo pradėtas pavė 
luotai.

Vakarą atidarė kuopos 
pirmininkas Mykolas Vitkus 
ir pasveikinęs atvykusius 
svečius, pasidžiaugė, kad 
šiame Užgavėnių blynų va
kare dalyvauja ne tik det- 
roitiškiai, bet turime sve
čių ir iš tolimesnių vietų: 
Windsoro, Ann Arbor, Dex- 
ter ir kitų vietų.

***
Jūrų šaulių Švyturio kuo

pos valdyba vasario 24 d. 
šv. Antano parapijos patal
pose turėjo posėdį ir aptarė 
savo reikalus. Į valdybą 
jaunimo vadovo pareigoms 
kooptuotas Sigitas žebrai-

mūsų pačių, padedant drau
gams ir rėmėjams, būkime 
tikri, grąžins lietuvių tau
tai laisvę.

Visa tai tinkamai pra
vesti ir vykdyti pareikalaus 
iš mūsų daug pastangų ir 
lėšų; tai yra, parūpinti dar
bo jėgos ir lėšų ne tik da
barčiai, bet ir ateičiai. Tai 
milžiniškas darbas, bet ne
užmirškime, kad istorijoje 
nėra nė vieno pavyzdžio, 
kad laisvė būtų buvusi leng
vai ir pigiai atgauta, ar net 
apginta.

ANTANAS GRINIUS
tis. Stovyklavietės ‘Pilėnai’ 
reikalus tvarko ir visais jos 
reikalais rūpinasi valdybos 
pirmininkas Mykolas Vit
kus, vicepirmininkas inž. 
Alfa Šukys ir šaudymo ins
truktorius Jonas Balsys.

Balandžio 20 d. Lietuvių 
Namuose bus rengiamas va
karas su menine dalimi, 
konkursiniais šokiais ir vai
šėmis.

Jūrų šaulių Daukanto 
kuopai Chicagoje švenčiant 
20 metų veiklos sukaktį ba
landžio 28 d. nutarta ten 
vykti visiems uniformuo
tiems šauliams.

Balandžio 27 ir 28 d. To
ronte Putvio šaulių kuopa 
švenčia savo veiklos 10 me- 

vicepirmininkas inž. Alfa 
Šukys.

Spaudai palaikyti laikraš
čiams Dirvai, Draugui ir 
Naujienoms paskirta po 10 
dol.

♦♦♦
Balandžio 24 d. 10:30 vai. 

šv. Antano bažnyčioje kun. 
Kazimieras Simaitis atnaša
vo šv. Mišias už a.a. Sibire 
mirusio Kazimiero Kinčiaus 
sielą 25 mirties metų 
sukakties proga. Jo smuiku 
per mišias griežė Rita Mat- 
vėkaitė. .Smuikas istorinis. 
Kazimieras Kinčius jį buvo 
atsivežęs į Ameriką. Ameri
koje išgyveno ir su juo 
griežė 14 metų. Lietuvai 
esant nepriklausomai vals
tybei grįžo į Lietuvą ir par
sivežė smuiką. Bolševikams 
okupavus Lietuvą buvo su
imtas ir išvežtas su šeima į 
Sibirą ir ten 1948 m. gruo
džio 7 d. mirė. Likę šeimos 
nariai šį smuiką atsiuntė 
jo sūnui Juozui Kinčiui ir jis 
pasistengė, kad jo tėvo 
smuikas griežtų per laiko
mas už jį mišias. Po mišių 
Juozas ir Marija Kinčiai 
visus mišiose dalyvavusius 
pavaišino kava ir skanumy
nais.

♦ **
Stasio Butkaus šaulių 

kuopa kovo 17 d. 1 vai. šv. 
Petro parapijos salėje ruošia 
kultūrinę popietę. Progra
moje: Putvio šeimos.apžval
ga, Birutė Januškaitė dek
lamuoja ir akordeonu groja, 
solistė D. Petronienė padai
nuos keletą dainelių. Jai 
akompanuos muz. Stasys 
Sližys. Bus pagerbtos kan
klininkės, jų vadovės ir ad
ministratorės, o taip pat bus 
įkurdinti St. Butkaus kuo
poje Simo Kudirkos šaulių 
kuopos įsteigėjai - šauliai 
Poderiai. Meninę dalį prave
da ir deklamuoja A. Pesys.

Norintieji popietėje daly
vauti registruojasi: E. Kut- 
kienė tel. 826-6332, P. Bliu- 
džius tel. VI 3-0345 ir B. Va-I 

liukėnas tel. 562-1143, P. 
Želvys 427-7366.

*♦*

Lietuvos Nepriklausomy- 
,bės 56 metų sukaktį minint 
Detroito lietuviai laisvinimo 
reikalams suaukojo apie 5, 
000.00 dolerių. Vasario 10 d. 
jaunimui minint suaukota: 
LB $1064.50, Vlikui $25.00 
ir Altui 6.00

Vasario 17 d. DLOC su
ruoštame minėjime Altui 
aukų surinkta netoli 4,000. 
00 dolerių.,

***
Dr. Fred E. Dohrs TV 4 

kanalo komentatorius at
siuntė Algiui Rugieniui už 
prisiųstą medžiagą apie Lie
tuvą padėką. Jis tą medžia
gą panaudojo ir supažindino 
amerikiečius su Lietuva ir 
jos padėtimi.

***

Detroito LB valdyba kvie
čia visus prisidėti prie Simo 
Kudirkos gelbėjimo akcijos, 
rašant laiškus valdžios žmo
nėms ir spaudai. Negalint 
patiems parašyti kreiptis į 
valdybos narius ir jie padės.

»♦*
Baltijos ir Gabijos skautai 

ir skautės kovo 10 d. nau
jame Kultūriniame Centre 
turėjo savo tradicinę Kaziu
ko mugę. Skautų surengtos 
Kaziuku mugės Detroite, 
Lietuvių Namuose, turėda
vo didelį pasisekimą ir su
traukdavo daug žmonių.

*♦*

LŽS-gos Detroito sky
riaus literatūrinė popietė 
įvyks kovo 31 d. Jolandos ir 
Mykolo Kizių namuose, 
12208 Riverside Dr. Wind- 
sor, Ont. Vietų skaičius ri
botas ir norintieji joje daly
vauti iš anksto registruoja
si pas skyriaus pirmininką 
Vladą Selenį, tel. 293'4611.

***

Ona Vitkienė jūrų šaulių 
Švyturio kuopai paaukojo 
skaičiavimo mašinėlę. Kuo
pos finansų sekretorius Vin
cas Rinkevičius jos auka la
bai patenkintas, nes ji nuo 
jo nuims daug darbo.

♦♦♦
Stasio Butkaus šaulių kuo

pa gegužės 7 d. 7 vai. vak. 
Lietuvių Namuose ruošia 
koncertą.

Meninę dalį atliks jauno
sios kuopos kanklininkės va
dovaujamos Danutės Petro
nienės ir St. Catharines, 
baleto šokėjos, vadovauja
mos V. Šetikaitės.

Skaitykit ir plati'nkit 
D I R VĄ

WANTED JOURNEYMEN 
or 

IST CLASS SKILLED 
TOOL-DIE DESIGNER

3-4 yra. exper. in deaigning. All lypea 
of presu room dies.

Salnry open
ANGE TOOL1NG & ENG1NEERING 

CO.
5100 S. 35lh St.

Fort Smith, Arkanaas 72901
Jfm Curtia 501-646-5564

(18-20)------------------------------------------------------- -
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LAIŠKAS IŠ ANAPUS...

LIETUVĖ MOTERIS IR SPAUDA
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A.A. B. Novickienės laiškas, rašytas Emilijai Čekienei.

“Mes lietuvės moterys ga
lime didžiuotis ir džiaugtis, 
turėdamos ir grynai mote
rų rimtų laikraščių (Naujo
ji Vaidilutė, Moteris ir Pa
saulis) ir kituose laikraščiuo
se moterų kampelių, o be 
to, mums niekas nedraudžia 
plačiai savo klausimus bei 
problemas diskutuoti ir 
bendruose laikraščiuose. 
Bet, ar daug mes tuo rūpi
namės?

Žinau, kaip kitos, nors ir 
gali, sunkiai išleidžia pa
veikslui, knygai, laikraščiui 
ar panašiems dalykams. Kar 
tais pasiturinčios ponios 
šykščios išleisti keletą skati
kų, kad palaikytų spaudą, 
sunkiai išsirašo moterišką 
laikraštį ir jiems trūksta 
prenumeratorių. O moterų 
yra daug, kurios ne tik sau, 
bet ir nepasiturinčioms se
sėms galėtų išrašyti. Mums 
moterims reikia būti dau
giau sąmoningomis pilietė
mis, mūsų organizacijos iš 
savo lėšų turėtų užsakyti 
spaudą ir jaunesnėms dar 
tik pradedančioms žengti į 
savarankišką gyvenimą, tuo 
surandant ir naujų moterų 
talentų -- rašytojų, žurnalis
čių.

Stenkimės ugdytis dau
giau nuoširdumo ir atviru
mo, juk visos esame tos pa
čios Lietuvos dukros ir vi
sos trokštame jai tik viso ko 
geriausio. Norėdamos būti 
tinkamomis savo tautos duk
romis, mes privalome jaus
ti ir iš to išeinančias parei

gas, pareigas nuoširdžiai, 
kukliai dirbti tautos labui,, 
nes, anot mūsų didžiojo min
tytojo Vydūno, tik ta tauta 
yra tauri, kuri turi skaisčią 
ir taurią moterį”.

Nors nuo to laiko praėjo 
daug metų, lietuvė moteris 
tapo išblaškyta po visą pa
saulį, bet anų mūsų moterų 
rūpesčiai lietuvei nesumažė
jo, o dar pasunkėjo. Prie to 
dar prisidėjo nutautėjimo rū
pestis, tačiau velionė Biru
tė Novickienė visą laiką sie
lojosi, kad išeivijos lietuvė 
moteris daro didžiausią klai
dą per maž dėmesio skirda
ma savo gimtosios kalboj 
spaudai.

Birutę Novickienę prieš 
pat praeitų metų kalėdas į 
amžinybę iškeliavusią, dau
gelis gerai pažinome ir jos 
labai sunkų gyvenimo kelią 
žinojome. Newyorkiečiai pa
tys turėję progų įsitikinti, 
o tolimų kolonijų lietuviai 
iš spaudos ir pagaliau iš jai 
skirtų nekrologų susipažinę 
su jos nepaprasta meile lie
tuviškam spausdintam žo
džiui, kuriuo ji nenustojo 
rūpintis net ir paskutinė
mis bei sunkiausiomis gy
venimo valandomis, nuolat 
besisielodama, kad mūsų 
dabartinės moterys per ma
ža tesidomi tuo, kaip domė
josi nepriklausomoje Lietu
voje. Birutė savo brangiau
siu turtu per visą gyvenimą 
atlaikė, jos pačios žodžiais 
tariant, “tuos niekada nenu
stojančius vertės brangiau
sius lietuviškus deimantus” 
--spausdintą žodį, dar ypač- 
jeigu tai lietė moterų veik
lą, moterų įnašą į bendrąjį 
tautos lobyną.

Birutė Novickienė 30 me
tų ligos prirakinta prie kė
dės, ligai plečiantis jautė 
savo likimą, bet nebijojo, o 
didžiausiu savo rūpesčiu 
laikė, kaip jis sakydavo, “ne
paprastai skaudu skirtis su 
savo popierėliais”, iš kurių 
ateinančios kartos matytų, 
kokiais rūpesčiais praei
ties lietuvė gyveno, kuriuo 
keliu ėjo, ką veikė, ką atli
ko”. Štai kuo lietuvė sielojo
si jos laiške minimam 1973 
m. nr. 4 moterų žurnale:

“Jau seniai pripažinta, 
kad spauda yra galingiausia 
priemonė, kaip atskirų tau
tų, taip ir atskirų organiz
mų gyvavimui bei vystimui- 
si palaikyti. Kaip atskiras 
gyvas organizmas be oro, 
taip reikšmingesnės organi

IŠ PRAEITIES ŠEŠĖLIŲ...

Lietuvos Universiteto Teisių Fakulteto Teisių skyriaus Vl-oji laida 1929 m.
I eilėj iš kairės: Strazdas, Mazurkevičius, Oškinis, doc. P. Šalčius, prof. A. Jaš- 

čenka, dek. prof. P. Leonas, rektorius prof. Jodelė, prof. V. Biržiška, prof. A. Janulaitis, 
prof. S. Bieliackinas, Kanas, Kisiniškis ir Ragelis.

II eil.:Jochelsonas, Liorentaitė, Lapukas, doc. Petkevičius, prof. A. Kriščiukaitis, 
Krivickas, doc. V. Stankevičius, doc. A. Moravskis, doc. K. Šalkauskis, vyr. as. Veryga- 
Darevskis, Zaleskis, prof. V. Mačys, doc. A. Tumėnas, Šiaudvytis, Blochaitė ir Ščepona- 
vičius.

III eit.: Sakalauskas, Vojevodskis, Gabrys, Sabaliauskas, doc. A. Rimka, Grinienė, 
Bieliauskas, prof. Pokrovskis, prof. M. Romeris, kar. Ancevičius, A. Vaišnys, Ikt. dr. V. 
Viršila, Reikalą, Zimanas, Korzonaitė ir Gamus.

IV eil.: Mačiūnas, Šomkaito, Dovdas, Baltiejus (žiūr. i deš. toj pat eilėj) Aleksejevaitė, 
Granauskas, Michnevičius ir Šaltupenis.

V eil.: Petrauskas, Chaitinaitė, Dargis, Burokas, Steponaitis, J. Kregždė, čemikaitė, 
Barkauskas, Audiejus, Toliušis, Vaitkūnas, kar. Butkus, Kamauskaitė, Lovi, kar. Micha- 
lauskas, Rapoportas, Zeibavičius ir Abromavičius.

VI eil.: Stravinskas, Goldbergaitė, žagrakalis, Prialgauskaitė, Karoblis, A. Laikūnas, 
Gabaliauskas, Rapoportas, kar. Lapinas, kar. Laužonis, Šarka, Kalnietis, Abromavičius, 
Bermanaitė, An ikštas, Segaliaskas, Kregždė ir Rachmilis.

VII eil.: Žilinis, M. Židanavičius, Rabinaitė, Basas, Žukaitė, Muraška, kar. Barauskas, 
Šmuklerskis, Vulfavičius, Dabravolskis, Milukas, Gelpemaitė, Braido ir Faktarauskas.

VIII eil.: Visbaras, Lipmanas, Orvidas, Volovickas, Andriuškevičius, Muškatas, Rikas, 
Yvanenko, Moigis, Geimanas, Kairiūkštis, Jazbutis, Rakickas, kar. Pridotkas ir Stankus.

zacijos be spaudos nepajėg
tų išsilaikyti. Spauda lyg 
kvapnus pavasario oras, vi
sus ją skaitančiuosius gai
vinamai veikia. Spauda yra 
tas židinys, prie kurio ir vi
sos veikliosios moterys pri
valo spiestis. Spausdintu žo
džiu mes tarpusavy plačiai 
bendraujame, dalinamės ži
niomis, džiaugsmu bei lai
mėjimais, pasiguodžiame ne
pasisekimais, aptariame sa
vo klaidas, sekame visuome
ninį gyvenimą ir iš viso to 
mokinamės”.

NAUJASIS OPEROS REŽISIERIUS
Chicagos Lietuvių Opera 

šių metų operos režisūrai 
pakvietė jauną, ką tik bai
gusį studijas, režisierių. Juo 
yra Thomas J. Cowan, nor
vegų kilmės, kuris yra gi
męs Indianos valstijoje. 
Jis savo sceninį gyvenimą 
pradėjo su vasaros teat
rais: Michiana Dunes ir Mi
chigan City vaikų teatru In
dianoje. Tuos teatrus admi
nistruoja Goodman teatro

Chicagoje pareigūnai. Šie jo 
palinkimai į teatro meną sa
vaime jį atvedė į Indianos 
universitetą, kuriame jis 
studijavo dramą ir muziką. 
Savo studijas jis baigė, 
gaudamas B & S laipsnį mu
zikoje ir teatre ir padarė 
masterį iš operos'statymo ir 
režisūros.

Kaip yra žinoma, visoje 
Amerikoje yra tik vienas 

(Nukelta į 6 psl.)

Dirvos novelės konkurso laureatė rašytoja - poetė Petro
nėlė Orintaitė. Aig Gustaičio nuotrauka

DIRVOS NOVELĖS 1973 M. KONKURSO 
PREMIJOS ĮTEIKIMAS LAOREATEI

PETRONĖLEI ORINTAITEI
ĮVYKS Š.M. KOVO 24 D., SEKMADIENĮ,

3 VAL. P.P. LOS ANGELES LIETUVIŲ 
TAUTINIUOSE NAMUOSE
RAŠYTOJAS JURGIS GLIAUDĄ KALBĖS 
APIE PREMIJUOTĄ NOVELĘ.
MENINĘ PROGRAMĄ ATLIKS:
SOL. JANINA CEKANAUSKIENE, 
KOMP. G. GUDAUSKIENĖ,_ 
AKTORE NELĖ A T'EIKIENE.

Į PREMIJOS ĮTEIKIMĄ IR LAUREATĖS PAGERR’MĄ 
VISI MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYT!

Rengia ALT S-gos Los Angeles skyrius
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Thomas J. Coioan, Chicagos Lietuviu Operos režisierius.
E. Butėno nuotrauka

NAUJASIS REŽISIERIUS...
(Atkelta iš 5 psl.) 

toks operos meno teatras, 
veikiąs ištisus metus Bloo- 
mingtone, kuriame yra labai 
aukštai pastatyta operos 
meno šaka. Operos dalykus 
dėsto jau pagarsėję dažnai 
iš Metropolitan Operos ar
tistai, režisieriai, dirigentai 
ir solistai. Kaip tik su labai 
gerais įvertinimais tai ir 
yra baigęs dabartinis mūsų 
Operos režisierius Thomas J 
Cowan, atsimenąs ir tame 
universitete dėsčiusią mūsų 
garsiąją solistę Anna Kas- 
kas.

Universitete jis pasižymė
jo aktoriškais gabumais ir 
dainavo solo partijas koncer
tuose bei operų pastaty

SANTAUPOS, PADĖTOS 
IKI 10 DIENOS MĖNESIO, 
NEŠ NUOŠIMČIUS NUO 
MĖNESIO PIRMOS.

WE PAY HIGHĖST RATES:
7%% — 4 yr. Certificates (Min. $10,000)

— yr- Certificates (Min. $1,000.00)

Member F.S.L.I.C., Wa»hington, O.C. Equal Opportunity Lender

Salnt 
2&nttiony 
parings

1447 S. 49th Court • Cicero, Illinois, 60650
Phone ( 312)656-6330

Ooen Mon., 9-8; Tuos., Thurs., Fri., 9-5; Sol., 9-1; Closed Wed.
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

muose. Įdomu, kad jis vieną 
vasarą, kaipo tenoras, dai
navo solo partijas su Berk- 
shire berniukų choru Tang- 
lewoodo vasaros muzikos 
festivaliuose ir taip pat tau
tiniuose Washingtono, D.C., 
katedros muzikos koncer
tuose.

Jam, būnant dar univer
sitete, būdavo pavedamos 
režisuoti kai kurių operų 
ištraukos, aišku, Ross Allen 
ir Hans Bush priežiūroje, 
kurie labai gerai žinomi ope
ros meno pasaulyje. Lygiai 
taip pat jam būdavo paveda
mas ir savistovus operų re
žisavimas, apšvietimas ir de
koravimas. 1972 ir 73 me
tais jam buvo suteikta labai

DIRVA

reta proga reprezentuoti In
dianos universitetą, Vokie
tijos Hambourgo operoje. 
Ten jis buvo Hamburgo ope
ros režisieriaus asistentas, 
kur įgijo daug praktikos.

Chicagos Lietuvių Opera, 
patyrusi jo režisavimą, yra 
patenkinta jo darbu: tiek 
solistai, tiek ir choras džiau
giasi, galėdami dirbti su ge
ru režisieriumi. Lietuvių 
visuomenė tuoj išvys Verdi 
‘Kaukių Baliaus’ spektaklius 
ir pati galės įvertinti šios 
operos pastatymą kovo 23, 
24 ir 31 dienomis Chica- 
&°je- CLO Inf.

INŽINIERIŲ IR 
ARCHITEKTŲ 

KONFERENCIJA 
JUNO BEACH

Pasaulio ir Amerikos In
žinierių ir Architektų Są
jungos centro valdyba ruo
šia naujo pobūdžio konfe
renciją kuri būtų kartu ir 
atostogos, paįvairintos me
nine, intelektualine ir moks
line programa. Meninę pro
gramą atliks aktoriai L. 
Barauskas ir J. Kelečius, o 
mokslinė-technologinė pro
grama bus elektroninių 
skaičiavimo mašinų (ESM) 
temomis. Kviečiami daly
vauti ne vien PLIAS- 
ALIAS nariai ir šeimos bet 
visi kurie tik mėgsta tokioj 
kompanijoj pasidžiaugti 
saulėtom dienom puikioj 
Juno Beach gamtoj, kur ke
letas ištaigingų lietuviškų 
motelių (savininkai Tomkai 
ir Pilipavičiai bei Dirsės) 
už labai prieinamą kainą 
laukia visų lyg būtumėt ar
timi giminės.

Konferencija įvyks š. m. 
balandžio 20-28 dienomis ir 
kambarys į konferenciją už
siregistravusiam kainuos 
tik $10 dviem žmonėm die
nai ($60 visai savaitei). 
Priediniam asmeniui $2 die
nai. Registruotis reik siun
čiant $10 (vienos dienos 
kambario mokestis) irpažy- 
mint, kad tai rezervacija į 
PLIAS-ALIAS konferenci
ją. Adresas: Saphire Sea 
Motor Lodge Motei, 700 
Ocean Drive, Juno, North 
Palm Beach, Florida 33403. 
Konferencijos išlaidoms pa
dengti bus registracijos mo
kestis. (mokamas atvykus) 
rikalingas tik vienam šei
mos nariui ($20 nariams ir 
$30 nenariams).

tVANTED JOURNEYMEN
BORING M1LL

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

AFTERNOONS
Full Benefits. Bonus.
Full time,- Overtime 
FIRWOOD MFG. CO. 

23915 Kean, Dearborn, Mich. 
113-274-5100

(18-20)

JOB 
OPPORTUNITIES

Our company is a long established major manufacturer 
of sheet metai products. We have enjoyed rapid steady 
growth and now have new opportunities for experienced 
personnel. Bud Radio offers good starting rates and 
excellent f ringe benefits. We are now accepting applica- 
tions for the follovving:

• SHEAR OPERATOR
• POWER BRAKE OPERATOR
• MAINTENANCE MECHANTC

Qualified Applicants -Apply In Person 
Weekdays 9 A.M. To 5 P.M.

BUD RADIO, INC.
4605 E. 355 St. 216-946-3200

Willoughby, Ohio 44904
An Equal Opportunity Employer

08-22)

DIE MAKERS
FLORIDA

World’s fastet growing manufacturer of electrical svvitches has 
immediate openings for top journeymen at modem aircondi- 
tioned plant in SUNNY FLORIDA. Die makers will build, 
maintain and troubleshoot small, high-speed, progressive dies. 
These are permanent positions — top salary — overtime — full 
benefits. Please call or write:

Mr. Tony Gebell
UID ELECTRONICS

Division of AMF, Inc.
4105 Pembroke Rd. Hollywood, Fla. 33021

305-981-1211
An Equal Opportunity Employer

PRARASTOS AVYS
AGA

Gavau laišką iš giminių, iš 
paties Taškento. Na, ne iš 
paties miesto, bet iš netoli
mos provincijos. Iš ten, kur 
auga medvilnė, ganosi avys 
ir saulėlydyje auksu žiba pa
sakiško gražumo kaimai. 
Maniškiams kaimo milicinin
kas draugas Sultan Tarbak- 
lyniov kelia savotišką bylą 
dėl šešių avių, kurias jis turi 
sugrąžinti tūlam draugui Ta- 
džik Kurdupilviev, bet ku
rios yra prarastos per mano 
giminės kaltę. Nepagalvo
kit tiktai, kad čia kokia 
konkurencija vilnos su med
vilne! Ne, ne! Iš pradžių ir 
aš taip spėliojau; byla daug 
komplikuotesnė. Ištikrųjų, 
tai reikalas liečia parduotą 
nuotaką, tačiau avys prapuo 
lė, kad nuotaka buvo nepar
duota. (Tikriausia manote, 
kad aš čia kokius juokus 
pasakoju? Ne, aš labai rim
tai. Galiu laišką parodyti.) 
* Pradžia buvo tokia. Per 
aną didįjį tautų kilnojimą, jų 
pačių labui ir bendrai tautų 
meilei, iš Vilniaus dalis ma
no gimnės buvo perkelta į 
Uzbekichstaną. Mat jie buvo 
liaudies priešai ir juos reikė
jo atvesti į teisingą gyveni
mo kelią. Šitai įvykdyti gali
ma buvo tik Uzbekichsta- 
ne, pietų Sibire. Vienas 
kitas iš mano giminių atsisa
kė atvedai ir išėjo iš šio pa
saulio bado ir malarijos išly
dėti. Kiti išlaikė ir šiaip taip 
aklimatizavosi. Taigi; akli
matizavosi tik jų kūnas, o 
charakteris liko toks pat; ne
pataisomas, nesuvaldomas, 
liaudies priešiškas. Ištremti 
jų jau nebėra kur, nebent 
pas Abraomą, bet jie yra ge
ri medvilnės skinėjai, nors ir 
pašėlusio charakterio. Ne
geria avių pieno ir šiaip viso
kių papročių nesilaiko.

Per tuos ilgus metus ma
no giminėje atsirado kūdikis 
ir išaugo į gana gražią 16 me 
tų mergina. Pagal seną azi
jatišką įstatymą jos tėvai 
jau seniai turėjo nustatyti 
kainą ir mergaitę parduo
ti. ‘Kalym’ vadinasi tas 
mokestis už nuotaką. Oh, ma 
no giminės gali gauti gerus 
pinigus, nes mergaitė blon
dinė, mėlynom akim, kaip iš 
pieno plaukus. Galėjo prašy
ti kiek norėjo ir visa apylin
kė laukė, kokią kainą tėvai 
nustatys. Nuoširdūs kaimy
nai patarinėjo mano giminei 
skubėti, nes mergaitė sens
ta ir kaina krinta. Visas tas 
biznis turi būti daromas 
slapta ir po ‘blatu’, nes par
tija mokina atsisakyti senų 
vergystės papročių ir džiaug 
tis nauju, modernišku sovie
tų gyvenimu. Bet čia, galima 

sakyti, senovinė vergiška 
atgyvena ‘susiklešino* su lai
mingu socializmu net iš kelių 
pusių. Tie prakeikti lietu
viai, kaip jau sakiau, nesilai
ko jokių uzbekichstaniškų 
papročių. Turi dukterį ir nei 
parduoda, nei neparduoda. 
Žmogui šešios avys, kaip į 
balą ir dėl jų dabar eina 
pogrindinė ‘blatinė’ byla ir 
prireikė mano pagalbos.

Kadangi mano giminės to
kie apsileidę ir mergaitei 
kainos t.y. ‘Kalymos’ nenu
statė, vienas jų kaimynas 
jau tris ar keturias žmonas 
beturįs, nutarė veikti. Davė 
kaimo milicininkui 100 rub
lių ir šešias avis, kad sutvar
kytų piršlybas. Pirkėjas (jau
nikiu juk jo negali vadinti?) 
siūlė tėvams 500 rublių ir 
12 avių. Atėjo milicininkas 
Tarbaklyniovas pas tėvus su 
pinigais ir avimis ir nori iš
sivesti Danutę. Tėvai neima 
pinigų ir avių į trobą neįsilei
džia ir bendrai elgiasi labai 
neuzbekichstaniškai. Milici
ninkas vėl eina pas pirkėją, 
vėl atsiveda didesnį būrį 
avių, bet mano giminės vis- 
tiek neparduoda; negelbsti 
nei milicininko valdiškas au
toritetas. Kai pagaliau visi 
įsitikino, jog iš to biznio 
nieko nebus, draugas Tar
baklyniovas jau buvo suval
gęs visas šešias ‘blatui’ 
gautas avis. (Jo irgi plati gi
minė).

Mano giminės yra kalti
nami apgavyste ir iš jų rei
kalauja grąžinti milicininko 
suvalgytas avis. 100 rublių 
turbūt grąžino, nes nereika
lauja. Viešos bylos kelti 
negali, nes partija nepripa
žįsta nuotakų pardavinėji
mo; tai daroma slapta su mi
licijos pagelba. Jeigu mano 
giminės negrąžins prarastų 
pirkėjo avių - sudegs jų 
lūšna. Dėl lūšnos, kaip ten 
bebūtų; pasistatytų kitą, 
nes lapų ir molio pietų Sibi
ro pelkėse yra, bet jie turi 
dar daugiau problemų. Jie 
rašo: - Brangi giminaite, 
gal gali kaip nors mums 
padėti dėl mūsų jau minėtų 
Šešių avių. Mes bandėm pa
siskusti vyriausiam apylin
kės komisarui, bet čia be ‘bla 
to’ negali nei pokalbio pradė
ti su valdišku žmogum. Kol 
priėjom prie komisaro sek
retoriaus, ‘hiatais’ pralei
dom dar tris avisv paskolin
tas iš kolchozo. Sekreto
rius mums pasakė, jog 
esame sabotažninkai ir lai
mingame socializme tokių 
parduotų ar nupirktų nuota
kų visiškai nėra. Tą daro 
tik vakarų imperialistai. Jis

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINĖS IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS I AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

savo gimines jus aplankyti! Greitąs mūsų teletype 
susisiekimas su Maskva suteiks .jums žinia 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 sūnūs William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simphtingą patarnavimą.

1974 m. kovo 13 d.

patarė geriau išstudijuoti 
‘dialektinį materializmą’. Mū 
sų reikalą sutvarkys drau
gas milicininkas Tarbakly
niovas (tas vienas kaime 
tėra). Taigi, laimėjo ‘dialek
tinis materializmas’ ir mes 
žūtbūtinai turime sugrą
žinti avis arba atiduoti Da
nutę. Gelbėk mūsų dukre
lę! Jeigu atsiųstum mums 
blizgančios medžiagos dėl 
dviejų chalatų; vienas Kur- 
dupUvievui, o kitas Tar- 
baklyniovui; tuomet būtų 
vilkas sotus ir avelės... Mal
daujam tavo pagelbos.

Pasiunčiau. Dabar gimi
nės jau gali drąsiai sakyti, 
jog Danutė parduota į Aus
traliją už blizgantį ‘blatą’. 
Uzbekichstane toks papro
tys; nesvarbu kam ir kur 
parduodi savo dukterį - bi- 
le parduodi pagal aziatišką 
paprotį. Giminės ramiai sau 
skina medvilnę, niekas kol 
kas negrąsina uždegti lūš
ną, nes abu suinteresuotieji 
saugo paštą ir laukia austra
liško ‘blato’. Tobula partija 
ir toliau mokina apie laimin
gą socializmą.

CLEVELANDO PAREHfilMIĮ 
_ _ _  KALENDORIUS_ _ _

KOVO 17 D. Diplomato-poe- 
to J. Baltrušaičio paminėjimas 
Lietuvių Namuose. Pradžia 4 
vai. p.p.

KOVO 23 D. Kaziuko, mugė. 
Nauj. parapijos salėje.

BALANDŽIO 20 D. Pavasari
nis balius. Rengia Liet. Inž. ir 
Architektų S-gos Clevelando sk. 
ir Ohio Liet. Gydytojų D-ja Lie
tuvių Namuose. Pradžia 7:30 v.

BALANDŽIO 20 D. Vysk. M. 
Valančiaus lituanistinės mokyk
los pavasario balius.

BALANDŽIO 28 D. Grandinė
lės pasirodymas CCC Teatre,

GEGUŽES 4 D. A. Kairio dra
ma iš 1941 m. sukilimo. Nauj.pa- 
rapijos salėje.

GEGUŽES 5 D. birutiečių pa
rengimas.

GEGUŽES 12 D. Skulptoriaus 
P. Baltuonio kūrinių paroda 
Europa Travel Service salėje. 
Rengia Korp. Giedra.

OWNER OPERATORS 
WANTED 

TANDEM — Diesel tractors, 
1969 or newer

MILEAGE RATES — Union 
benefits

GUARANTEED — Fuel prices 
of .327 or less per gallon at 
company pumps

COMPANY PAYS — Holidays, 
vacations, operating taxes, 
permits

HOME — Every day 
CENTRAL TRANSPORT INC. 

616-241-1641
Grand Rapids, Mich. 

517-482-1566 
Lansing, Mich.

(20-22)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

LB CLEVELANDO

SU PAVASARIU Į

KAZIUKO MUGĘ
NAUJOSIOS PARAPIJOS SALEJE, 

seštadienj, kovo 23 d.

Atidarymas 4:30 vai.

Baigiamoji programa 9:00 v. v.
ŠVEDIŠKAS STALAS — SALDUMYNAI.

Visus mugėje atsilankyti, pamatyti, pabuvoti ir pasivaišinti maloniai kviečia

CLEVELANDO SKAUTIJA

APYLINKES VISUOTINIS 
SUSIRINKIMAS

Įvyks sekmadienj, kovo 
mėn. 31 d., 4 vai. Lietuviu 
Namų salėje. Dabotvarkėje: 
Apylinkės Valdybos ir revi
zijos komisijos pranešimai, 
Atstovų j Ohio Apygardos 
suvažiavimą rinkimas ir 
{vairūs kiti reikalai bei su
manymai.

Bendruomenės apylinkės 
likimas, jos narių vieningu-
mas, jos darbų sėkmė ir ap
imtis nėra vien valdybos, 
bet kiekvieno jos nario tau
tinės garbės ir sąžinės rei
kalas, nežiūrint jo politinių 
ar pasaulėžiūrinių skirtu
mų. Mūsų visų tikslas plės
ti ir stiprinti apylinkės vei
klą, {traukiant { darbą kuo 
daugiausia energingų ir 
darbą dirbti sugebančių 
žmonių. Ypač siektina, kad 
kuo daugiau jaunosios bei 
vidurinės kartos žmonių ak
tyviau dalyvautų lietuviš
koje veikloje.

Šių tikslų siekdami, mes 
labai nuoširdžiai kviečiame 
ir prašome dalyvauti susi
rinkime ii’ gerais sumany
mais, vertingomis pastabo
mis bei patarimais prisidėti 
prie apylinkės veiklos tobu
linimo.

Apylinkės Valdyba

ŠAUNUS PILĖNŲ TUNTO 
VAKARAS

Užgavėnių blynų balius 
Lietuvių Namuose buvo 
maloni pramoga patiems 
skautams ir jų gausiems 
svečiams. Neilga, bet skau
tiškai nuotaikinga progra
ma visiems paliko malonų 
įspūdį. Vytauto D. draugo
vės skautai, talkon pasi
kvietę pora sk. vyčių ir vy
resniųjų skaučių, gana 
sklandžiai suvaidino s. Pr. 
Karaliaus parašytą ir akt. 
Z. Peckaus režisuotą skau
tiškos veiklos vaizdelį ”Skil- 
ties Darbai”. Skautai vyčiai 
ir būrelis vyr. skaučių va
dovaujant R. Giedraitytei 
padainavo užgavėninių nuo
taikų kupletų.

Po to tuntininko V. Staš- 
kaus atvestas sk. vyčių da
linys kariška tvarka atvyko 
su vaišių pripildytais veži
mais ir apkrovė stalus viso
kiomis gėrybėmis (domi
nuojant, žinoma, įvairių rū
šių blynams). Vyčiams vik
riai besirūpinant svečių 
gerbūviu, atvyko ir serbų 
orkestras, kuris savo darnia 

, muzika nuotaikas dar pa
kėlė. O kai prasidėjo šokiai, 
tai tikrai buvo smagu, šį 
kartą jau gana aktyviai pa
sireiškė jaunoji karta. Jie 
ne tik šoko, bet ir ratu su

Clevelando skautų Užgavėnių blynų baliuje vaidinant 
Pr. Karaliaus parašytą scenos vaizdelį. Nuotraukoje 
pirmame plane V. Nasvytytė ir R. Belzinskas.

stoję daug skambių dainų 
dainavo.

Buvo ir loterija su įvai
riais laimikiais (p.p. Gražu
lių padovanoti brangūs ba
teliai, skautiškų dainų 
plokštelės (Vi. Bacevičiaus 
dovana) ir kitoki geri daly
kai.

Vakarą suruošė ir jį 
sklandžiai pravedė Pilėnų 
tunto Tėvų Komitetas va
dovaujamas J. Gudėno. Be
ne sunkiausią darbų naštą 
tempė darbščiosios komite
to narės P. Mainelienė, P. 
Nagevičienė, P. Puškorienė 
ir jų talkininkės. Bare ir 
prie kasos kruopščiai triū- 
sėsi komiteto iždininkas V. 
Urbaitis, padedant p. Mai
nei iui, J. žagarskui ir eilei 
kitų. Atrodo, kad po šio vi
sais požiūriais gerai pavy
kusio vakaro nebus didelių 
rūpesčių ir finansuojant 
tunto stovyklą ateinančios 
vasaros metu. ftb)

• Stefanija Radzevičiūtė, 
Clevelando skautininkių 
draugovės pirmininkė, at
siuntė Dirvai paremti 20 
dol. Už auką nuoširdžiai dė
kojame.

• V. Bacevičius, Dirvos 
ir kitų laikraščių foto bend
radarbis, buvo įsilaužusių j 
jo butą vagių apvogtas. Iš
nešti brangūs foto aparatai 
ir kiti vertingi daiktai.

KAM PRIKLAUSO FOTO 
APARATAS?

Pernai gegužės 13 d. Cle
velande po paminklo šventi
nimo, įvykusiame Nauj. pa- 
rauijos salėje bankete kaž
kieno buvo paliktas foto 
aparatas Retina. Nežiūrint, 
kad buvo jau skelbiama 
aparato savininkas dar ne
atsiliepė. Prašoma dar kar
tą savininko atsiliepti tele- 
fonuojant (216) 681-6509.

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

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

V. Bacevičiaus nuotrauka.

CLEVELANDO SAULES AKTYVIAI 
VEIKIA

Clevelando šaulių kuopos Baigiant apžvelgti viduji
moterų sekcija š.m. vasario 
3 d. Lietuvių Namuose tu
rėjo savo metinį susirinki
mą, kurio darbotvarkės 
svarbiausi punktai buvo sek
cijos vadės O. Mikulskienės 
pranešimas apie nuveiktus 
vienerių metų bėgyje dar
bus ir naujos vadės rinki
mai sekančių dviejų metų 
laikotarpiui.

Sekcijos veikla geriausia 
gal būtų pavaizduoti atski
romis grupėmis pagal jos 
pobūdį, prasilenkiant su 
chronologine eile. Vienai to
kiai grupei priklauso Sekci
jos susirinkimai einamajai 
veiklai ir naujiems užsimoji
mams aptarti, kurie tačiau, 
tradiciniai būdami papildomi 
paskaitomis ar kt. paįvairi
nimais, pavirto tartum kul
tūrinėmis prošvaistėmis, ku
rias organizuoti Sekcijos va
dė yra nenuilstama. Tokių 
paskaitų tarpe paminėtinos: 
prof. A. Augustinavičienės 
‘Moteris Išeivijoje’ - jos 
vaidmuo kaip jis atsispindi 
lietuvių rašytojų kūrybo
je; teis. J. Krygerio ‘Nemir
tingieji Šauliai” - sugreti
nant šaulius St. Darių ir VI. 
Putvį; sesės J. Budrienės - 
tema “Lietuvė - Motina”, 
Motinos Dienos proga; ir 
paskiausioji -- šaulės J. Bud
rienės paskaita apie Šaulės 
vaidmenį Nepr. Lietuvoje ir 
jos svarbią bei kilnią užduo
tį išeivijoje. Gaila, kad šios 
korespondencijos apibrėžos 
neleidžia platėliau sustoti 
ties sesės Budrienės išreikš
tomis mintimis -- jos tikrai 
vertos mūsų visuomenės gi
lesnio susidomėjimo. Čia pri 
skirtini taip pat p. V. Majo- 
rovo pademonstruotas spal
votas filmas ir skaidrės iš 
dabartinės Lietuvos, kurie 
žiūrovams -- sesėms ir sve
čiams - padarė gilų, jaudi
nantį įspūdį; taip pat sesė 
M. Barniškaitė papasakojo 
savo prisiminimus iš moterų 
šaulių veiklos Nepr. Lietu
voje, o sesė G. Karsokie
nė padeklamavo kelis lietu
vių poetų kūrinius ir vieną 
savo kūrinėlį.

Platesnėje plotmėje šau- 
liškos veiklos darbo našta 
gulė daugiausia ant Sekcijos 
vadės O. Mikulskienės pe
čių. Kaipo Clevelando Šau
lių Kuopos atstovė ji pr.m. 
balandžio mėn. dalyvavo 
LŽS suvažiavime Detroite, 
kur, tarp kitko, šaulių mote
rų susirinkime skaitė refe
ratą apie moterų sekcijų 
veiklą. Jos pareikštos idėjos 
ir siūlymai paskiau buvo pri
imti kaipo šaulių moterų 
veiklos gairės. Tame pat su
važiavime sesė O. Mikuls
kienė buvo išrinkta LŠS 
šaulių moterų vadove.

Clevelando šaulės pasi
reiškė ir už JAV ribų; ketu
rios sesės kaipo Sekcijos at
stovės buvo deleguotos da
lyvauti Kanados St. Catheri- 
ne Šaulių Kuopos vėliavos 
pašventinimo iškilmėse.

5»

nio tvarkymosi sritį tenka 
dar paminėti, kad Sekcijos 
vadė O. Mikulskienė galuti
nai išjudino uniformos Cle
velande šaulėms įsigijimo 
reikalą.

Visuomeninėje plotmėje 
paminėtini keli Sekcijos su
rengimai, būtent: pr.m. ba
landžio m. labai originali 
‘Margučių Popietė’ su mok.
O. Žilinskienės paaiškini
mais ir marginimo techni
kos praktišku pademonstra
vimu, kuriuos sekė įdomus 
margučių konkursas (savo 
laiku plačiau aprašytas spau 
doje). Toliau, įspūdingas Mo 
tinos Dienos minėjimas su 
praitaikinta paskaita ir 
menine programa; išvakarė- 
je sesė O. Mikulskienė bu
vo tarusi žodį lietuvių vi
suomenei per radiją ‘Tėvy
nės Garsai’. Taip pat sesės 
šaulės uoliai talkininkavo 
Clevelando Šaulių Kuopos 
surengimuose, kaip tai, pr. 
m. liepos mėn. rengiant 
gegužinę, kai jos platino 
loterijos bilietus ir net pado
vanojo vertingų daiktų - lai
mikių (A. ir O. Mikulskių 
plokštelių albumas ‘Čiurlio
nis 30’, sesės L.Kazienės 
rankų darbo lovatiesė, ir kt.) 
gi šiemet minint Klaipė
dos Krašto atvadavimą jos 
apdalino svečius savo paga
mintais trispalviais ženkle
liais ir juos pavaišino kava 
ir pyragaičiais, o Sekcijos 
vadė suorganizavo, iki pat 
detalių, visą meninę progra
mą.

Praėjusiais metais buvo 
tęsiamas ligonių lankymas 
teikiant seserišką paguodą. 
Pagalbos ranka buvo tiesia
ma ir bėdoje esantiems tau
tiečiams pavergtoje Tėvynė
je; būtent, Šaulių Kuopos 
broliams talkininkaujant šau 
lės surinko, išvalė, suskirs
tė bei supokavo ir pagal 
vysk. Brizgio duotus adre
sus išsiuntė -- iš dalies savo 
kaštu - 17 vertingų drabu
žių ir avalinės siuntų vargs
tančioms lietuvių šeimoms 
Suvalkų Trikampyje.

Praėjusiais metais, sesė
O. Mikulskienė LŠS suvažia
vimo Detroite proga, padė
jo vietos Šaulių Kuopai su
organizuoti savą kanklinin
kų orkestrą (tuo tikslu ji bu
vo nuvežusi jiems 6 kank
les ir gaidas) ir net rado 
laiką jauniems orkestran
tams duoti pirmas keturias 
pamokas, o lapkričio mėn. 
pravedė dar antrą, trijų die
nų kursą. Tasai orkestras 
jau yra gražiai pasirodęs 
šaulių surengimuose ir net 
kalėdinėje spalvotoje TV 
programoje. Kaip daugeliui 
beabejo yra žinoma, čia Cle
velande sesė O. Mikulskie
nė irgi yra paruošusi kank
lininkų prieauglį -- Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos moksleivių orkestrė
lį, kuris taip gražiai pasiro
dė pernai Motinos Dienos 
minėjime.

Baigdama savo'metinį pra 
nešimą Sekcijos vadė šiltais 
žodžiais išvardindama seses 
pavardžiui, padėkojo joms 
už nuoširdų talkininkavimą. 
Ypatingą padėką ji pareiškė 
Šaulių Kuopos vadui Dr. K. 
Pautieniui už teiktą Sekci
jai paramą ir bendradarbia
vimą; taip pat savo artimes
nėms bendradarbėms: nepa
mainomo pareigingumo sek
retorei L. Kazienei, darbą- 
čiajai iždininkei U. Grincie- 
nei, ir pavyzdingą pasišven
timą parodžiusioms sesėms 
L. Čaplickienei ir V. Lan- 
gienei.

Pagal Šaulių Sąjungos 
įstatus sekcijos vadė renka
ma dvejiems metams, ir tam 
laikui dabar suėjus O. Mi
kulskienė pateikė susirinki
mui savo atsistatydinimą. 
Sekcijos šaulės, įvertinda
mos O. Mikulskienės nepap
rastą pasišventimą ir darbš
tumą prašė ją ir toliau eiti 
vadės pareigas, ir jai sutikus 
vienbalsiai ją išrinko atei
nantiems dvejiems metams. 
Sekcijos sekretorės ir iždi
ninkės pareigoms eiti sesė
O. Mikulskienė vėl pasirin
ko savo buvusias bendradar
bes -- seses L. Kazienę ir U. 
Grincįenę.

Linkėtina sesei vadei ir 
jos bendradarbėms tokios 
pat vėl ištvermės ateities 
darbuose, o taip pat, kad jų 
pavyzdys visoms mūsų šau
lėms būtų akstinas tiek 
pat uoliai ir pasišventusiai 
dirbti mūsų Tautos ir Tėvy
nės naudai. O.N.

MILL WR1GHT
(DAVENPORT LOCATION) 

Milwright ivanted for grain ele- 
vator in Davenport, Iowa. Should 
have all around maintenanee 
experience, including:

Welding
Heavy Sheet Metai 

Fabrication 
Some

Electrical Knowledge 
Good fringe benefits 

International Company 
Apply, call or send resume to: 

Mr. Diek Koenig 
INTERNATIONAL

MULTIFOODS
803 E. River Drive 

Davenport, Iowa 
319-323-0440

An Equal Opportunity Employer 
(19-21) 

yra jūsų kaimynystėje ir teikia visus 
finansinius patąrnavimus.

Automatinė, kompiuterizuota 
apskaičiavimų sistema.

★
Paskolos nekilnojamam turtui įsigyti, 

naujoms statyboms, priestatams ir 
remontui.

★
Už reguliarius taupymo indėlius 

mokama
Už terminuotus taupymo pažymėjimus 

mokama ’•
TAUPYMO INDĖLIAI IR PAŽYMĖJIMAI 

APDRAUSTI IKI $20,000.

Išduodami kelionių čekiai, orderiai, priimami mokes
čių įmokėjimai, elektros, dujų ir telefono sąskaitos, 

parduodami JAV bonai.

★
Pasinaudokite jums arčiausiai esančios įstaigos 

patarnavimu!
798 East 185 Street, Cleveland, Ohio *44419
67-12 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 44103 
13515 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44112 
14406 Cedar Rd., University Hts., Ohio 44121

★
DARBO VALANDOS

Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadieni 9:30 iki 
4:00 • Penktadienį 9:30 iki 6:00 • šeštadienį 
9:30 iki 2:30 • Pirmadienį uždaryta. • Pagrin

dinė įstaiga E. 185 St. atidaryta iki 2:30.

7 DIENOS 
ČIKAGOJE...

(Atkelta iš 8 psl.) 
darbis nuo nejudamojo kapi
talo 6 proc. Išlaidų 2 proc. 
Tai parodo su kokiomis ma
žomis išlaidomis yra admi
nistruojamas Lietuvių Fon
das -- toji ne tik dabarties, 
bet ir ateities lietuviško
sios gyvybės įstaiga. Vicep. 
pik. A. Rėklaičio pareiški
mu, nuo gegužės 4 d., kada 
įvyks visuotinis LF narių su
važiavimas Chicagoje, bus 
pradėtas didžiulis vajus mili
jonui pasiekti. Spaudos kon
ferencijoje buvo pristatyti ir 
naujieji šių metų vadovau
jantieji organai. LF Tary
bos pirmininku bus dr. 
Jonas Valaitis, investavimo 
komisijos -- P. Kilius, pelno 
skirstymo - dr. K. Ambro- 
zaitis, gi LF valdybą suda- 

-rys: dr. A. Razma -- pirmi
ninkas, A. Rėklaitis - vice- 
pirm., J. Kučėnas - vice- 
pirm., K. Girvilas - sekr., K. 
Barzdukas -- ižd., P. Želvys 
-- finansų sekr. ir VI. Būtė
nas -- informacija. Į investa
vimo komisiją pakviestas 
naujas žmogus, net nepri
klausąs LF Tarybai, solis
tas Stasys Baras, didžiulės 
Standard Federal taupy
mo bendrovės vienas iš vi
ceprezidentų, turįs nemažą 
patyrimą finansinėje srityje. 
Tuo tarpu vadovaujančiuose 
postuose vėl matome tris 
didžiuosius LF entuziastus - 
dr. A. Razmą, dr. J. Valai
tį ir dr. K. Ambrozaitį. 0 aš 
vis pasigendu T. Blinstrubo, 
to žmogaus, kuris pirmosio
mis LF egzistencijos dieno
mis iš širdies dirbo, kad fon
das augtų ir stiprėtų. Kaip 
tik iš jo namuose prisiglau- 
dusios dar kuklios fondo įs
taigos ir teko rašyti pirmuo
sius straipsnius bei reporta
žus apie Lietuvių Fondą.

TOOL ROOM
Lathe hands and tool makers for 
night shift.

Near Brook Park 
West 130 Street 

Call Mr. Tardio, 216-267-6200 
(15-24)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

VASARIO 16 OMAHOJE

Nebraskos kongr. John McCallister su žmona ir T. Gai
dely te (viduryje). Scenos išpuošimas Vitalio Gaidelio darbo 
omamentaiir Vytis. Kongr. ir jo žmona labai domėjosi orna
mentų gražiu išdirbimu ir tautiniais rūbais.

Omahos lietuvių kolonijo
je Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo paminėjimas 
įvyko vasario 17 d. Minėji
mas prasidėjo pamaldomis 
bažnyčioje. Mišias atnašavo 
kun. dekan. Tautkus ir pa
sakė gražų šventei tinkantį 
pamokslą. Giedojo choras 
‘Rambynas’. Pamaldos už
baigtos Lietuvos himnu.

3 v.p.p. parapijos salėje 
minėjimas buvo tęsiamas 
toliau. Pagrindiniu kalbėto
ju buvo pakviestas Nebr. 
Kongr. John McCollister. 
Kongr. kalba buvo išklausy 
ta su įdomumu, nes kalbė
tojas gerai susipažinęs su 
Lietuvos istorija ir dabarti
ne jos padėtimi. Prisiminęs 
Simą Kudirką, apgailestavo 
ir pripažino, kad amerikie
čių pareigūnai padarė didelį 
nusikaltimą ir nedovanotiną 
klaidą grąžindami Simą ru
sams. Žinomas jam ir Ka
lantos susideginimas ir dau
gelis kitų Lietuvos okupaci
ją liečiančių veiksmų. Po sa
vo kalbos kongresmanas at
sakinėjo į įvairius iš publi
kos duotus klausimus. Mi
nėjime dalyvavęs latvių 
bendr. pirm. B. Austrams, 
trumpu žodžiu išreiškė gra
žiausius linkėjimus lietuvių 
tautai. Vasario 16-tosios 
proga surinkta aukų 333.00 
dol.

Suaukotoji suma laikinai 
‘įšaldyta’ kol vadovaujantie
ji susitars dėl vieningos 
veiklos.

♦♦♦

Omahos skautai ir skau
tės, Lietuvos atkūrimo su
kaktį atšventė iškilmingoje 
sueigoje vasario 16 dienos 
vakare.

MEDŽIOTOJŲ IR MEŠKE
RIOTOJŲ KLUBAS ARAS 
REMIA DIRVĄ

Omahos lietuvių kolonijoj 
jau dvylika metų kaip gy
vuoja medžiotojų ir meške
riotojų klubas ‘Aras’. Jis ne
pasižymi gausiu narių skai
čiumi, bet savo aukomis lie
tuviškiems reikalams pra
lenkia ir didesnius vienetus. 
Klubas yra įnešęs 1000 dol. į 
Lietuvių Fondą. Virš 700 dol 
yra išleidę aukoms, remiant 
įvairius kultūrinius lietuviš
kus reikalus ir institucijas.

A. A.

MARIJAI NARUŠIENEI
mirus, jos seserį ELENĄ RŪKŠĖNIENĘ ir jos 

šeimą bei gimines' nuoširdžiai užjaučiame

Stasys, Kazimiera ir Giedrius 
, L a z d i n i a i

Klubas kas metai suruo
šia savo narių šeimynišką 
vakarienę - pobūvį. Taigi ir 
šiemet vasario 23 d. Klubo 
nariai su svečiais susirinko 
pasivaišinti ir šeimyniškai 
pabendrauti. Dabartinė val
dyba, kurią sudaro Vainiū
nas, S. Pangonis, A. Šal
kauskas ir J. Pultinevičius 
‘atleido’ iš šeimininkių parei
gų savo žmonas ir patys 
gana puikiai vaišino ir aptar
navo vakarienės dalyvius. 
Šalkauskienė ir Pultinevičie- 
nė tik ‘prižiūrėjo’, kad vy
rai nesukluptų šeimininkavi
mo tvarkoje.

Pobūvis lieka pobūviu, ne
būtų daug ką ir sakyti, 
bet kada prie vaišių pasi
reiškia gražus kultūrinis su
sipratimas negalima nepasi
džiaugti ir nepaminėti. Va
karienės metu buvo paleis
ta mintis, paremti Dirvos 
spausd. mašin. skolą suma
žinti. Klubo valdyba ir na
riai šiai minčiai mielai pri
tarė ir nespėjus apsidairyti 
ant stalo atsirado krūvelė 
žaliukų, įsimaišė ir pora pen
kinių, kurias paaukojo J. 
Akurkis ir V. Mackevičius. 
Atrodys nedaug 32 dol., bet 
tai buvo padaryta neplanuo
tai, ant greitųjų, nuoširdžiai 
suaukota, pagal momento iš
gales. Atsirado dar ir vie
nas naujas Dirvos prenume
ratorius. Bendrai, klubo vy
rai daugumoje skaito Dirvą 
ir ją remia.

Šia proga tik lieka palin
kėti ‘Arui’ ir toliau džiaug
tis pamėgtuoju sportu, pasi
liekant ir toliau nuoširdžiais 

•lietuviais, taip jautriai su
prantančiais ir remiančiais 
mūsų tautinius ir kultūri
nius reikalus ir darbus, (jp)

• Robert P. Hanrahan, 
Illinois atstovas JAV kon
grese, Simo Kudirkos išlais
vinimo reikalu kalbėjo su 
Valstybės departamentu, 
rašė Jungtinėms Tautoms, 
Sovietų Sąjungos vyriausy
bei, ragino kitus kongreso 
atstovus remti šį reikalą ir 
kartu su 56 kitais kongres- 
manais pasiūlė rezoliuciją 
Kudirkos laisvinimo reika
lu, pasiryžęs ir toliau tuo 
rūpintis. Jis skatina, kad 

lietuviai rašytų savo sena
toriams ir kongresmanams 
tuo reikalu.

• Mečys ir Birutė Abro
maičiai, gyv. Toronte, už
prenumeravo Dirvą jauna
vedžiams Aldonai ir Linui 
Baltakiams, Hamilton, Ont. 
Dėkojome p. Abromaičiams 
ir sveikiname natojus Dir
vos skaitytojus p. Balta
kius.

PREZIDENTO ANTANO 
SMETONOS MINĖJIMAS 

NEW 1ORKE
Lietuvos respublikos pre

zidento Antano Smetonos 
100 metų nuo gimimo su
kakties pagrindinis minėji
mas įvyks š. m. gegužės 12 
d., sekmadienį, 4 v. p. p. 
Kultūros židinyje New Yor- 
ke.

Minėjimą rengia Ameri
kos Lietuvių Tautinė Sąjun
ga ir New Yorko Lietuvių 
Organizacijų Komitetas.

Visi lietuviai maloniai 
kviečiami minėjime daly
vauti.

KUN. P. DAGIO 
PAGERBIMAS

New Yorko lietuvių evan
gelikų parapijas š. m. kovo 
17 d., 2 v. p. p. ruošia kun.
P. Dagio 70 metų amžiaus 
pagerbimą, parapijos baž
nyčioje, Woodhaven 291 85 
Rd. Pamaldas laikys iš Chi
cagos kun. S. Neimanas. Po 
pamaldų parapijos salėje 
banketas. Specialių kvieti
mų nebus. Kviečiami visi.

METINIS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

1974 m. kovo 16 d. (šeš
tadienį), 4:30 vai. p. p. nuo
savoje pastogėje, 6422 So. 
Kedzie Avė., Chicagoje, II.,. 
šaukiamas Lietuvių Tauti
nių Namų narių septintasis 
metinis susirinkimas. Dar
botvarkėje: Pereito metinio 
susirinkimo protokolo skai
tymas, Lietuvių Tautinių 
Namų Valdybos praneši
mas, diskusijos dėl praneši
mo, LTN direktorių rinki
mas ir einamieji reikalai.

Susirinkime sprendžiamo 
balso teisę turi tik LTN na
riai, įmokėję nemažiau 
$100.00, tačiau susirinkime 
dalyvauti ir savo pasiūly
mus reikšti kviečiami vi- 
si-os Chicagos lietuviai.

Susirinkimui pasibaigus, 
7 vai. vak. visi jo dalyviai 
kviečiami vakarienei, mo
kama $5.00 už asmenį. Va
karienei prašoma registruo
tis iš anksto: L. Tautiniuose 
Namuose tel. 778-9878 va
karais nuo 5 vai. vak. arba 
tel. 778-7707 (Bronius Ka- 
sakaitis), 523-0227 (J.
Andrašiūnas).

Lietuvių Tautinių 
Namų Valdyba

DIRVAI 
AUKOJO

Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai:
A. Dirgėla, Chicago .... 2.00
J. Liaukus, Woodhaven .. 2.00
C. Laikūnas, Monee .... 2.00 
Lietuvių Žurnalistų S-ga,

Chicago ..........................25.00
K. Baronas. Hamilton .... 5.00 
Jonas Cinkus, Cicero .. 7.00
S. Nutautas, Sodus .......... 5.00
K. Puodžiūnas, Rochester 2.00
A. Basiulis,

Redondo Beach ......... ; 2.00
A. Šimkus. Chicago •..., 7.00
V. Stankus, Chicago .... 5.00
P. Mačiulaitis, Union ....10.00
H. Sukauskas, Toronto .. 3.00
Paul Dalgis, Pittsburgh 25.00
Racine Liet. Moterų

Klubas. Racine.............. 10,00

Visiems aukojusiems nuo
širdžiai dėkojame.

VLADAS BŪTIMS
• 1960 METAIS, tuome

tinio lietuvių jėzuitų provin- 
ciolo kun. Br. Krištanavi- 
čiaus pakviestas, į Chicągą 
iš Elizabeth, N.J. atvyko 
prof. Juozas Žilevičius. Ba
gažu atkeliavo ir maždaug 
3,000 svarų Muzikologijos 
archyvo, įsteigto 1920 m. 
Kaune, turto. Visuomeninin
kas Valerijonas Šimkus jė
zuitų vienuolyno rūsyje įren 
gė lentynas ir jose buvo 
sukrauta Muzikologijos ar
chyvui priklausanti medžia
ga. Metams bėgant archy
vas vis augo bei plėtėsi 
ir iki paskutinių dienų jame 
susitelkė per 300,000 paski
rų vienetų (be dublikatų). 
Jėzuitams su gausia visuo
menės parama pastačius 
naująjį Jaunimo centrą, jo 
viršutiniame aukšte įreng
tos specialios patalpos ir Pa
saulio lietuvių bei Muziko
logijos archyvams. Nors 
naujosios patalpos ir nėra 
užtenktinai erdvios, bet vis 
vien jos modernios bei pato
gios. Į naująsias patalpas 
iš vienuolyno rūsio jau per
sikėlė Muzikologijos archy
vas ir čia vasario 27 d. vaka
re įvyko spaudos konferen
cija, ir ljetuvių spaudos bei- 
radijo darbuotojai turėjo 
progos patys pirmieji apžiū
rėti įdomią įstaigą, sukur
tą bei išugdytą vieno žmo
gaus.

• SPAUDOS konferenci
ją atidarė vienas iš archyvo 
kuratorių V. Šimkus. Spau
dos bei radijo darbuotojus 
informavo prof. J. Žilevičius 
šiomis dienomis švenčiąs 
83 m. amžiaus sukaktį, o taip 
pat ir studentas R. Lapas, 
nuolatinis archyvo talkinin
kas. Prof. J. Žilevičius pasi
džiaugė, kad V. Šimkui pa
aukojus 1400 pėdų lentų, 
darbą dar kiek parėmus 
Lietuvių Fondui, per visą 
archyvą išsirikiavo nauju
tėlės lentynos, kur ir sukla
sifikuota didžioji dalis archy
ve turimos medžiagos. Pa
grindinė archyvo siena skir
ta ‘Pirmiesiems muzikolo
gijos dirvonų artojams’, kur 
išrikiuotos nuotraukos žy
miųjų lietuvių muzikos pir
mūnų, gi šoninė-vakarinė się 
na nustatyta stiklinėmis vit
rinomis, kur po stiklu sudė
ti reti dainų bei kitokių

D. Vakarės nuotrauka

Solistės Nerija Linkevičiūtė ir Gina Čapkauskieni ‘Laiš
kai lietuviams’ koncerte. Prie pianino muz. A. Vasaitis, ku
ris diriguos operos ‘Kaukių balius’ tretįjį spektaklį.

V. Noreikos nuotrauka

Muzikologijos archyvo kuratorius V. Šimkus, prof. J. Ži
levičius ir radijo programos vedėja Aldona Daukienė 
naujose archyvo patalpose
muzikos švenčių plakatai, 
įdomesni bei retesni giesmy
nai, vadovėliai ir t.t. Archy
ve savo skyrių steigiasi net 
ir kaimynai latviai. Aplamai 
pagal prof. J. Žilevičiaus 
ir stud. R. Lapo pranešimus, 
Muzikologijos archyvas pla 
čiai funkcionuoja: dalis stu
dentijos čia ieško medžiagos 
įvairiems moksliniams dar
bams, iš okup. Lietuvos at
važiavę muzikai dažnai čia 
suranda retos, autentiškos 
ir Lietuvoje neturimos me
džiagos apie išeivijos lietu
vių muzikinę veiklą; iš ar
chyvo semdamasis medžiagą 
prof. J. Žilevičius parašė vi
są eilę mūsų muzikų bei dai
nininkų aptarimų didžiajam 
vokiečių muzikos leksikonui 
ir pn.

• VIENA iš pačių opiau
sių problemų yra lėšų sto
ka. Prof. J. Žilevičiaus aky
se dienos šviesa gerokai ap
temusi. Jam reikia samdyti 
sekretorius įvairiems raš
tams, laiškams ar straips
niams, parašyti, kai jis juos 
diktuoja. Reikia žmonių, ku
rie dar vis gausiai tebe- 
plaukiančią medžiagą priim
tų, sutvarkytų, suklasifikuo
tų. Už patį minimaliausią at
lyginimą profesoriui padeda 
keli pensininkai bei studen
tai. Kiti net nieko nei
ma. Bet visgi išlaidų susida
ro, nes tai yra ne dulkių 
užgožta, bet funkcionuojan

ti įstaiga. Kad kaip nors su
vedus galą su galu, prof. 
J. Žilevičius archyvui, ati
duoda tas nedideles dova
nas, kurias asmeniškai gau
na Kalėdų ar vardinių pro
ga. Taip per metus susida
ro 3-400 dol. Bet atsiranda 
žmonių suprantančių padė
tį. Štai spaudos konferenci
jos metu muz. B. Pakštas, 
prisimindamas mirusį savo 
dėdę prof. K. Pakštą, iš jo 
palikimo archyvui įteikė 500 
dol. auką. Būtų gražu, kad ir 
dosnūs Ohio gydytojai, ku
rie kasmet skiria 1,000 dol. 
premiją, ilgai nelaukę neuž
mirštų ir Muzikologijos ar
chyvo prof. J. Žilevičiaus 
asmenyje. Taip pat su malo
numu buvo pastebėtas fak
tas, kad archyvo rėmėjų 
skyrius įsisteigė Los Ange
les ir kad gal jų pavyzdžiu 
paseks ir kitos lietuvių ko
lonijos. Savo metu, kai buvo 
ruošiama medžiąga vokiečių 
muzikos leksikonui, prof. J. 
Žilevičiui su finansine pagal
ba atskubėjo ir inž. E. Bart
kus. Panašių pavyzdžių daž
niau norėtųsi matyti. Tuo 
tarpu kovo 17 d. įvyks iškil
mingas Muzikologijos archy
vo naujosiose patalpose ati
darymas. Šventė bus pradė
ta mišiomis jėzuitų koply
čioje, po to seks akademija, 
Lietuvos gen. konsule atida
rys patį archyvą, o po atida
rymo visi galės apžiūrėti 
jaukias patalpas ir jose su
krautą didelį turtą, saugoja
mą lietuvių tautai. Dar ma
lonu priminti, kad Lietuvos 
Valstybinės operos 50 m. 
sukakties minėjimo komite
tas, užbaigęs savo darbą, vi
są likusį pelną (apie 1,000 
dol.) įteikė taip pat Muziko
logijos archyvui.

• BOWLING Green uni
versitetas Ohio valstijoje su 
Lietuvių Fondo finansine pa
rama paruošė valandos spal
votą filmą apie didįjį mūsų 
menininką bei muziką M. K. 
Čiurlionį. Filmo demonstra
vimas Lietuvių Fondo, spau
dos, radijo bei visuomenės 
atstovams įvyko kovo 5 d. 
Jaunimo centro kavinėje. 
Po seanso sekė spaudos kon
ferencija. Filmo aptarimą ir 
kitus klausimus palikdamas 
ateinančiai apžvalgai, čia 
viena kita mintimi noriu 
sustoti prie spaudos konfe
rencijos. Kovo 4 d. Lietuvių 
Fondas turėjo 3435 narius 
ir 903,118 dol. nejudomojo 
kapitalo. Iki tos dienos iš 
pelno buvo paskirstyta švie
timo bei kultūros reikalams 
289,000 dol. (apytikriai). Per 
1972 m. fondas paaugo 102, 
151 dol. Praėjusių metų už- 

(Nukelta į 7 psl.)
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