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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

GUILLAUME AFERA
Fatališkos klaidos per neapdairumu

Kai šios eilutės buvo pra
dėtos rašyti, Washingtone 
prasidėjo oficialūs kongreso 
teisinės komisijos posėdžiai, 
kuriuose svarstomas prezi
dento Nixono nušalinimo 
klausimas. Atrodo, kad tai 
bus ilgas ir skausmingas 
procesas, kuriame televizi
jos kamerom bus pasakyta 
daug labai gražių žodžių, 
slepiančių paprastus sava
naudžius politinius intere
sus. Akivaizdoje tokios per
spektyvos galima pavydėti 
šeiminiams režimams, ku
riuose vyriausybės galvos 
pakeičiamos paprastu nepa
sitikėjimo pareiškimu ir ku
riuose savanoriškas atsi
statydinimas dažnai yra ge
riausias ginklas savo teisin
gumui ir nekaltumui įro
dyti. Kai senatas nubalsuos 
2/3 balsų dauguma Nixoną 
nušalinti, jis bus baigtas 
žmogus. Tuo tarpu Vokieti
joje atsistatydinęs kancle
ris Brandtas buvo palydė 

Bražinskų bylą Ankaroje 
svarstys birželio 11 d.

Gegužės 4 d. New Yorke, kysiančios savo nekartą pa
savo patalpose, įvyko Vy- tvirtintą nusistatymą nepri- 
riausio Lietuvos Išlaisvini- pažinti Baltijos valstybių
mo Komiteto Tarybos posė
dis.

Pradėdamas posėdį, Tary
bos pirmininkas Juozas Pa- 
žemėnas. Vienybės Sąjū
džio atstovas, painformavo 
Taryba apie jo dalyvavimą 
dviejuose Valdybos posė
džiuose ir juose svarsty
tus klausimus. Tarp jų 
buvęs aptartas memorandu
mo įteikimo JAV parlamen
tarams, vykstantiems į Tarp 
tautinę Parlamentarų Kon
ferenciją, Bukarešte, Rumu
nijoje. Valdyba susipažino 
su reprezentacinių knygų 
pavyzdžiais, kuriuos parūpi
no Kęstutis Čerkeliūnas, nes 
reprezentacinei knygai apie 
Lietuvą išleisti Taryba yra 
numačiusi kredito šių metų 
sąmatoje. Buvę aptarti bū
simos veiksnių konferenci
jos reikalai, Bražinskų byla, 
Vliko informacijos reikalai 
ir kt.

Po pranešimo Vliko pir
mininkas dr. Kęstutis Valiū
nas buvo pakviestas painfor
muoti apie tarptautinę padė
tį ir Lietuvos laisvės bylą. 
Pirmininkas pirmiausiai pa
informavo, kad balandžio 
29 d. Ankaros Apygardos 
kriminalinėms byloms teis
mas pirmą kartą svarstė 
Prano ir Algirdo Bražinskų 
bylą iš esmės. Prokuroras 
pasiūlė Praną (tėvą) nubaus
ti 15 metų kalėjimo, o Algir
dą (sūnų) -- 10 metų. To
limesnis bylos svarstymas 
nukeltas birželio 11 d.

Pereidamas prie tarptau
tinės padėties, kuri liečia ir 
Lietuvą, sustojo prie dabar 
vykstančios Ženevoje Euro
pos Saugumo ir Bendra
darbiavimo Konferencijos. 
Ji esanti labai uždara, bet 
Vlikas apie ją informuoja
mas konferencijos eigą ste
binčio mūsų atstovo, o taip 
pat latvių ir estų, kurie į 
Ženevą buvę nusiuntę savo 
delegacijas padėčiai ištirti.

Kalbėtojas pabrėžė savo 
įspūdžius Europoje. Jo nuo
mone JAV turinčios didelės 
įtakos tarptautinei politi
kai, ypač Europoje, ir išlai-

VYTAUTUS MEŠKAUSKAS
tas su ašarom, žinoma, ne 
visų, bet kuri valdžia laisva
me pasaulyje šiandien turi 
didelį pasitikėjimą?

Pradėjus vesti paraleles 
tarp Nixono ir Brandto, rei
kia pastebėti, kad abiejų 
vyrų fatališkos klaidos bu
vo padarytos per paprastą 
neapdairumą. Nixonas pasi
tikėjo savo keliais patarė
jais, kurie nežinojo ką daro, 
ir kurių vienas(John Dean) 
net pasirodė nelojalus. Pa
našiai Brandtas sutiko su 
valstybės saugumo organų 
pasiūlymu toliau laikyti savo 
referentu tūlą pabėgėlį iš 
Rytų Vokietijos Guenterį 
Guillaume, kuris buvo įta
riamas špionažu dėl to, kad 
galima būtų išaiškinti visą 
špionažo tinklą! Ta prielai
da nepasiteisino ir faktinai 
net negalėjo pasiteisinti, nes 
paprastai šnipai tokiose 
jautriose vietose, kaip Guil- 

neteisėto Sovietų Sąjungos 
inkorporavimo į savo impe
riją. Antras dalykas, kurį 
Vliko. pirmininkas pabrėžė 
yra tai, kad patys rusai disi
dentai kelią Sovietų Sąjun
gos suskaldymo reikalavi
mą, kad jos pavergtoms tau
toms būtų duota laisvė sava
rankiškai tvarkytis. Jis drau 
ge apgailestavo, kad pasau
lio politikai ir spauda visai 
nereaguoja pavergtųjų nau
dai. Dr. Valiūnas kvietė Ta
rybos narius pasisakyti ir 
duoti naujų sugestijų. Vice
pirmininkai Juozas Audėnas 
ir Aleksandras Vakselis pa
pildė dr. Valiūno pranešimą 
kai kuriais jo nepaminėtais 
faktais Bražinskų byloje. 
Dėl tarptautinės padėties 
Audėnas pacitavo balandžio 
29 d. The New York Times 
ir balandžio 25 d. The Wa- 
shington Post, kur rašoma, 
kad Ženevoje esą susitarta 
dėl Europos valstybių sienų 
saugumo ir tuo Sovietai esą 
labai patenkinti. Ryšium su 
šiomis, kad ir nepatikrinto
mis žiniomis, pranešėjas pa
siūlė Amerikos lietuviams, 
drauge su estais ir latviais, 
siųsti laiškus senatoriui Carl 
Curtis (R. Nebraska), kuris 
Kongresui pasiūlė projektą 
rezoliucijos, reikalaujančios, 
kad JAV vyriausybė niekuo
met nepripažintų neteisėto 
Baltijos valstybių inkorpo
ravimo į Sovietų Sąjungą. 
Taryba šiam žygiui pritarė. 
Be to, Valdybai pavesta pa
raginti Europos ir Šiaurės 
Amerikos lietuvių organiza
cijas, kad jos nepripažintų 
neteisėto Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos į Sovietų Są
jungą įjungimo šiuo kritišku 
metu.

Dėl aukščiau minėtų pra
nešimų buvo ilgos diskusi
jos, kuriose reiškėsi ir visai 
pesimistiškų nuomonių dėl 
JAV politikos Baltijos vals
tybių atžvilgiu. Kalbėjo šie 
Tarybos nariai: dr. Bronius 
Radzivanas, Juozas Pažemė- 
nas, Stasys Žadeikis,.. Jonas

(Nukelta į 2 psl.) 

laume, veikia savarankiškai, 
jie nėra surišti su kokia di
desne šnipų grupe saugumo 
sumetimais, kad suimtas 
vienas iš mažesnių grupės 
dalyvių neišduotų svarbiau
sio. Už tat atgal Žiūrint, 
Brandtas sužinojęs, kad vie
nas jo bendradarbių yra įta
riamas, turėjo juo tuojau pat 
atsikratyti, lygiai kaip Nixo- 
nas nedelsdamas turėjo ati
duoti Watergate bylą teisin
gumo organams be visų jį 
kompromituojančių pasikal
bėjimų.

Brandtas ir jam pataru
sieji gali teisintis, kad fak
tinai Guillaume špionažas 
nebuvo įrodytas ir anksčiau 
jį suėmus, jis būtų išteisin
tas dėl įrodymų stokos, ir 
kad iš viso špionažas lais
vuose kraštuose yra taip 
lengvas, kad net iš laikraš
čių gali būti geriau ir grei
čiau informuotas negu per 
asmeniškus šnipus. Čia be 
abejo yra tiesos, bet jei 
ir taip, kam čia reikėjo dar 
terliotis su tuo Guillaume?

Mes jau praėjusiam nume
ryje peržvelgėm Guillaume 
karjerą Vokietijos socialde
mokratų partijoje nuo pabė
gimo iš Rytų Vokietijos. Už 
pasitarnavimus partijos rei
kalams jis tapo dabartinio 
krašto apsaugos ministerio 
Georg Leber globojamu. Ta
čiau, kai Guillaume gavo vie
tą paties Brandto kancelia
rijoje, tos įstaigos šefas 
Ehmke dėl visako pasitei
ravo savo kontrašpionažo 
įstaigoje Budesnachrichte- 
dienst. Tos įstaigos šefas 
gen. Wessel pranešė, kad 
Guillaume yra įtariamas 
‘agentine veikla’ Rytų Vo
kietijai, tačiau šaltinis tokiai 
prielaidai buvo Vakarų Ber
lyno ‘Laisvųjų teisininkų ko
mitetas’ -- prieškomunistinė 
organizacija, kuri neesanti 
visai 100% patikima. Todėl 
esą galima Guillaume pri
imti, bet reikia jį sekti. Vie
nintelis, kuris nepatarė Guil
laume priimti buvo tik Egon 
Bahr, Brandto specialus pa
tikėtinis santykiams su ko
munistiniais kraštais. Liki
mo ironija norėjo, kad Bahro 
sekretorė vėliau įsileido į ro
mansą su ... tuo pačiu Guil
laume.

Bet tai, ko vokiečiai dar 
tikrai nežinojo pirmieji išsi
aiškino prancūzai. Jų žval
gybos daviniais, Guenteris 
Guillaume 1944 m. balandžio 
20 d. (t.y. dieną kada Hitle
ris nusišovė), būdamas 17 
metų, įstojo į nacionalistų 
partiją ir gavo partijos na
rio Nr. 9709880. Bolševi
kams užėjus, Guillaume pa
siprašė darbo Rytų Vokie
tijos leidykloje “Volk und 
Wissen”, nutylėdamas savo 
priklausomybę partijai. Kai 
tas paaiškėjo, jis buvo per
duotas saugumo organams, 
kurie jam pasiūlė kaip agen
tui ‘pabėgti’ į Vakarus.
Iš vieno pabėgusio į Vaka

rus Rytų Vokietijos Banko 
specialių sąskaitų skyriaus 
tarnautojo, pracūzai taip pat 
sužinojo, kad ten kas mėne
sį įmokama tam tikra 
suma, lygi maždaug majoro 
atlyginimui, kuri nebuvo at
siimama, atseit tos sumos 
gavėjas veikė užsienyje. 
(Guillaume prisipažino turė
jęs kapitono laipsnį, bet su 
tam tikrais priedais užsie
niui, jo atlyginimas galėjo 
prilygti majoro .algai).

Detalė iš Detroito Šilainės tautinių šokių koncerto 1974 metais.

Detroito 'Šilainė’ puošiasi 
sidabriniu vainiku

Vėlyva naktis. Senai gultų 
nukeliavo iš darbų sugrįžę 
žmonės. Gatvėse aprimo ju
dėjimas. Tik kupina nerimo 
blaškosi darbščiosios Det
roito taut. šokių grupės Ši
lainės vadovės Galinos Go- 
bienės širdis.

Ach, nerimas! Juk minti
mis skuba į nuskubėjusias 

Galina Gobienė, ilgametė Detroito Šilainės vadovė.
dienas ir metus. Dvidešimt 
penkeri! Šilainė jaunatviš
ka, šauni, štai ruošiasi pa
sipuošti sidabriniu vainiku. 
Ruošiasi apvainikuoti savo 
veiklos dvidešimt penkerių 
metų sukaktį.

Nuostabi Šilainės vadovė 
Galina Gobienė. Ji, kasdien 
gyvenanti lietuvių tauti
nės kultūros mintimi, ji visa 
širdimi pamilusi mūsų gražų 
tautinį šokį, autentišką, ne
sužalotą. Ji degte dega sa
vos tėvynės meile, kurią

JURGIS JANUS UITIS

įdiegė jos mylimi tėveliai. 
Ji liko ištikima savo že
mei dukra, tėvams, ištiki
ma Lietuvai. Tų minčių ve
dina, išeivijoje lyg tremti
nės kelionę atlikdama, visą 
savo gražų gyvenimą, poilsį 

ir liuoslaikius skiria lietuviš
kajam jaunimui, jį burdama 
į šauniąją Šilainę, apie kurią 
tiek daug esame girdėję ir 
skaitę.

Detroito lietuviai daug ko 
netektų, jeigu netektų Šilai
nės.

Vadovė Galina Gobienė ką 
tik sugrįžusi iš repeticijos. 
Ji užmerkia akis ir kartoja- 
kartoja žingsnius, judesius, 
tūkstančius figūrų, nesenai 
išsakytų, parodytų savosios 
grupės šokėjams'. Ji repeti

cijoje tokia miela, motiniš
kai maloni, drauge rimta ir 
griežta, drauge jaunatviš
ka, besijungianti pertraukė
lių metu į jaunimo gretas.

0 šokėjų, šokėjų! Net apie 
šeštas desėtkų. Net dvi gru
pės. O norinčių šokti vis dau
gėja. Gaila, vadovės jėgos 
neaprėpia daugiau. O štai 
dar ir abiturientai. Juos iš
mokyk grakštaus judesio, 
nusilenkimo, elegancijos. -- 
Skubiai, Galinute, junkis į 
debiutantų baliaus ruošą -- 
šaukia balsas. To negana, - 
Galina - nėra mokytojo, 
ateik mokytojauti. - Galina 
Gobienė šaukiama talkon vi
sur, kur tik iškyla degantis, 
rimto darbo reikalaujantis, 
reikalas. O ji, vargšelė, ne
atsisako. Juk, sako, myliu 
jaunimėlį, myliu lietuviukus, 
kur tau atsisakysi...

Galina Gobienė ilgai mąs
tė apie nueitą Šilainėje ir 
visuomeniniame gyvenime 
darbų kelią. Prisiminė ir 
“bakstelėjimus” pašonėn, 
paleistas replikas, blogą žo
dį... Bet juk tai žmonių, nie
ko neveikiančių darbas, ‘kri
tika’. Ir vėl Galinos Gobie- 
nės širdin sugrįžta džiaugs
mas, kai mato, kad visas Dėt 
roitas už ją, už Šilainę, už 
jos darbus...

O kas tiek daug pasakė 
apie Lietuvą, jos kultūrą, 
gražų tautinį šokį, jeigu ne 
Gobienės Šilainė. ,

Žiūrėk, Šilainė šoka gu
bernatoriams, didžiuose 
amerikiečių parengimuose. 
Šilainė šoka visose keturio
se Tautinių šokių šventėse. 
G. Gobienė dviejų TŠ šven
čių meno vadovių asistentė, 
o dabar TŠ Instituto vado
vybėje. Keliauja skersai iš
ilgai Amerikos ir Kanados, 
koncertuodama didesnėse ir 
mažesnėse lietuvių koloni
jose. Ach, kur čia visas 
vietas suminėsi. Būtų tikra 
išpažintis, o Galinute min
timis skuba į ateitį, į nau
jus kūrybinius horizontus 
drauge su savo Šilaine.

Pagaliau pasivaidena dau- • 
gybė koncertų. Gal net virš 
dviejų šimtų. Knygose - re
pertuare surašyta net 65 tau 
tiniai šokiai, kuriuos Šilai
nė šoka. Įsivaizduokime, ko
kių gražių šokių išmokta.

(Nukelta į 2 psl.)
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VOKIŠKO SKANDALO PARAŠTĖJE
RIMAS DAIGONAS
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Iš slapčiausių Vakarų 
Vokietijos politikos gelmių 
ištrauktas sovietinis šnipas 
Gunter Guillaume yra kla
siškas infiltracijos pavyz
dys. 1956 metais šis vyras, 
kurio tikro vardo nenusta
tyta, būdamas 29 metų am
žiaus “atbėgo” iš Rytų Vo
kietijos. Šis .“atbėgėlis” įsi
jungė į politinę veiklą, kilo 
pareigose ir 1970 metais bu
vo įjungtas į kanclerio Willy 
Brandt štabą. Juk pats 
Willy Brandt visad flirtavo 
su komunistine iedologija ir 
pilnoj žodžio prasmėj glebės 
čiavosi su leninine linija. 
Jo žmona buvo artima ko
munistinio leidinio bendra
darbė. Gal būt skaitytojai 
atsimena, kad apie Brand- 
tą ir jo žmoną Dirvoje, 
prieš porą metų, ieškota 
prognozių: kur nuves Vokie
tiją neaiškaus plauko kanc
leris. Atsargi Dirvos prog
nozė jau prieš mus: ji tik
rai šiurpi. Kancleris pasi
traukė iš pareigų šnipą jo 
štabe atradus!

Tai rašoma ne dėl noro 
peikti arba smerkti nelai
mingą politiką. Bet toks 
Brandto palankumas šnipui 
suprantamas dėl buv. kanc
lerio nepakankamo įsisąmo
ninimo, kas yra bolševikinė 
strategija.

Mums, pabaltiečiams, itin 
įdomu spėlioti, kaip pasi
suks dabar ta “rytų politi
ka”, kuria didžiavosi pasi
traukęs iš pareigų kancle
ris?

Maskva siekia dominuoti 
Rytų Europai. Šitam siekiui 
Maskva aukoja daug. Gro- 
myko neišeina iš konferen
cijų salių. Pernai, Helsinky
je, liepos mėnesį vyko Ry
tų ir Vakarų Europos, Ka
nados ir Jungtinių Ameri
kos Valstybių užsienio reika
lų ministrų pasitarimas. 
Maskva nuplaniravo pasi
traukimus į Genevą. Ir čia, 
35 valstybių vadovai, Mask-

Bražinskų •••
(Atkelta iš 1 psl.) 

Giedraitis, Kęstutis Miklas, 
Pranas Dulevičius, dr. Bro
nius Nemickas, J urgis Valai- 
tis.

Pagal tolimesnę darbo
tvarkę, Aleksandras Vakse- 
lis, finansų tvarkytojas, kal
bėjo apie Vliko finansų po
litiką. Ji esanti pasauli
nė. Tautos Fondas gauna 
lėšų iš įvairiose valstybė
se gyvenančių lietuvių. JAV 
daugiausia lėšų gaunama iš 
Altos, iš organizacijų, iš 
įvairių asmenų betarpiai ir 
iš Tautos Fondo JAV ir ki
tur įgaliotinių. JAV lietu
vių bendruomenė perduo
danti Tautos Fondui tik tas 
lėšas, kurias per Bendruo
menę aukotojai skiria Tau
tos Fondui. Savo lėšų Bend
ruomenė Tautos Fondui ęie- 
ko neskirianti. Dabar jau 
baigiami formalumai Tautos 
Fondą padaryti inkorporuo
ta organizacija, tuomet galė
sianti būti praplėsta jo veik
te. Kalbėtojas iškėlė reika
lą išklausyti Tarybos narių 
pasisakymus, kad ateinan
čioje veiksnių konferencijo
je Vliko delegatai tuo klau
simu turėtų aiškias gaires.

Diskusijose, kurios buvo 
gana ilgos ir susilaukta daug 
gerų pasiūlymų, dalyvavo 
šie Tarybos nariai: Jonas 
Giedraitis, Jurgis Valaitis, 
Bronius Bieliukas, dr. Bro
nius Radzivanas, dr. Bro
nius Nemickas, Kęstutis 
Miklas,r Stasys Žadeikis, 
Pranas Vainauskas, Pranas 
Dulevičius.

Posėdis užtruko keturias 
valandas. Sekretoriavo Le
onas Virbickas, Lietuvos 
Atgimimo Sąjūdžio atsto
vas. (ELTA)

vos nuomone, galės sutarti 
plačia skale. Visų pirma tu
ri būti prakištas dalyvių 
sutikimas su Brežnevo 
“doktripa”: Maskva prižiūri 
“socialiitinių” kraštų lojalu
mą. Lenkija, Vengrija, Če
koslovakija, Balkanai... pri
valo įeiti į Maskvos ekono- 
-minio bei militarinio prie- 
vaizdavimo sferą.

Sovietine interpretacija 
einant, Europos saugumas 
pareina nuo Brežnevo “dokt
rinos” priėmimo ar nepripa
žinimo. Tačiau, kas gera 
yra Maskvai, tas nevisad ge
ra Europai. Anaiptol, tai 
gąsdina Vakarų Europą. Ry
tų milžino hegemonija neža
da Europai gerovės.

Beieškant, kaip visad prie 
diplomatinių šnektų stalo, 
kartais ir labai lemtingo 
ar gėdingo kompromiso, po
kalbių darbotvarkėje kaip 
neįveikiami kalnai, stovi 
trys problemos.

Europos saugumui būti
na pripažinti egzistuojančias 
valstybių sienas, atsisakyti 
nuo jėgos vartojimo sienų 
konfliktams spręsti. Šis dar
botvarkės punktas labai 
naudingas Maskvai. Rytinių 
sienų pripažinimas reikštų 
Pabaltijo išdavimą. Tuo tar
pu pasižadėjimai nenaudo
ti ginklų yra popierinis 
punktas. Kas naudos Euro
poj ginklą prieš Maskvą?

Antru darbotvarkės punk 
tu nužiūrėta Maskvai labai 
naudingas ekonominis, moks - tuo pačiu atiduoti ir tas te- 
linis ir technologinis koope- 
ravimas su toliau už sovie
tus pažengusiais Vakarais. 
Iš to “kooperavimo” Maskva 
visad turi neabejotiną nau
dą.

Tretysis punktas, kurį 
laisvasis pasaulis atkakliai 
įkišo į darbotvarkę yra 
humanitarinis kooperavi- 
mas, įskaitant laisvą žmo
nių judėjimą ir apsikeitimą 
idėjomis. Šis darbotvarkės 
punktas Sovietų valstybei 
visiškai nepiimtinas. Mask
vos interpretacija, tai yra 
brovimasis į jos vidaus rei
kalus.

Laisvieji Vakarai iki šiol 
teikėsi už šio punkto. Idė
jų apsikeitimo laisvė reikš
tų sovietinio totalitarizmo 
silpninimą. Gal būt tai yra 
ilgos distancijos planas, bet 
tokį adoptavus ir detentės 
logika taptų priimtina Vaka
rams.

Maskvos atsargumas, ek- 
vilibristiniai diplomatiniai 
triukai, atkaklumas gali pri
vesti prie šios darbotvar
kės laipsniškumo. Maskvai 
gyvybinio ir būtino punk
to svarstymas ir priėmimas 
gali būti dabar, neatidėlio
jant. Gi Maskvai nenaudin
gus darbotvarkės punktus 
gali atidėti, svarstyti juo vė
liau “kada nors”. Tokiu bū
du ir Pabaltijo išdavimas ga
li įvykti nelauktai, tiesiog 
diplomatams "neapsižiūrė
jus”. O apsikeitimą idėjo
mis atidės vėlesniam laikui. 
Ir, vėliau, dėl šventos ramy
bės, niekas nekels jo iš port
felių į dienos šviesą...

Daugelis galvojo, kad šiuo, 
se pasitarimuose Maskvai

Los Angeles Women's University Klube š.m. gegužės 2 d. L. Vilimienė surengė 
lietuvių liaudies meno parodą. Nuotraukoje montažas iš parodos su L. Vilimiene, J. 
Kaributu ir A. Pažiūriene. L. Kanto nuotrauka

RUZDA KURDAI
BRONIUS AUŠROTAS

Paskutiniu laiku atsinau
jino kovos tarp kurdų ir 
Irako kariuomenės.

Kurdų kilmės gentys gy
vena šiauriniame Irake, 
Turkijos, Sirijos, SSSR ir 
Irano teritorijose. Jų poli
tiniai vadai jau keletą 
dešimtmečių siekia įsteigti 
nepriklausomą Kurdistaną. 
Tačiau tai nėra jau toks 
lengvas uždavinys. Gi tenka 
prileisti, kad SSSR niekad 
nesutiks išleisti kurdų į ne 
priklausomą Kurdistaną, o 

ritorijas nepriklausomai 
kurdų valstybei kurią šian
dien kontroliuoja.

Po ilgų kovų, kuriose ne
buvo nei laimėtojų nei 
pralaimėtojų, bet sunaikin
tos gyvenvietės ir daug žu
vusiųjų pagaliau Irako vals
tybė sutiko kurdams suteik- 

' ti teritorinę autonomiją, tu
rėjusią įsigalioti š.m. kovo 
mėnesį. Tačiau, artėjant 
šiam terminui, nei viena iš 
susitarusių šalių negalė
jo tiksliai apibrėžti žodžio 
“autonomija” sąvoką. Mat 
kurdų gyvenamose vietose 
yra turtingos žibalo vers
mės ir kurdai griežtai 
pasipriešino, kad tik vie
nas Irakas kontroliuotų iš 
žibalo gaunamas pajamas 
aplink Kirkuk sritį.

Ir kai šį svarbų ginčą ne
buvo galima taikiai išspręs
ti, tada, lyg iš po žemės, 
išlindo slaptoji kurdų armi
ja: kovoms prasidėjus kele
tas valdžios kontroliuojamų 
kariškų įgulų buvo apsup
tos ir atkirstos nuo centro 
ir nuo tiekimo. Kurdai skel
bia, kad kelių savaičių lai
kotarpyje jų kovos daliniai 
numušė keliolika Irako ar
mijos helikopterių, bandžiu
sių pasiekti apsuptas įgu
las. Kaip ir teko laukti, 
Bagdado vyriausybė, atsa- 

talkins Willy Brandt, gė
dingai “išsprendęs", netgi 
sankcijonavęs Rytų ir Vaka
rų Vokietijų problemą. Da
bar, vokiškojo skandalo pa
raštėje, tenka manyti, kad 
Maskvos intrigos bus bent 
laikinai pristabdytos.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

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

Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.
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kydama į pasipriešinimą su
bombardavo vienuolika kur
dų gyvenviečių.

Šiuo metu sukilusiems 
kurdams vadovauja muzul- 
monų mula (dvasiškis) Mus- 
tafa Barzani 75-rių metų 
amžiaus. Irako teritorijoje 
gyvena apie 10 milijonų 
žmonių, kurių vienas ket
virtis yra kurdai. Pastarie
ji yra sumobilizavę apie 40, 
000 vyrų, prieš kuriuos Ira
kas gali išstatyti apie 90,000 
karių armiją. Yra žinoma, 
kad tik prasidėjus kovoms 
tarp kurdų ir Irako regulia
rios armijos dalinių, į Bagda
dą buvo atskridęs SSSR Gy
nybos ministras maršalas 
Andrėj Grečko.

Įdomu pastebėti, kad Ira
ko valdžia kaltina JAV ir 
Iraną, kad pastariosios tei
kiančios moderniškus gink
lus sukilusiems kurdams. 
Tačiau Time koresponden
tas J. Fitchett, keliavęs po 
Iraką per dvi savaites nie
kur nepastebėjo amerikiečių 
gamybos ginklų. Tiesa, jam 
teko matyti keliolika II-jo 
Pasaulinio karo kilmės prieš
lėktuvinių pabūklų, bet to
kius ginklus jokiu būdu ne
galima pavadinti moderniš
kais. Šis žurnalistas taip pat 
matęs čekų Brno ginklų 
įmonėse ištobulintus šautu
vus. Tiesa, šie automatiš
ki ginklai yra gaminami, pa
gal leidimą, Persijos ginkla
vimosi įmonėse.

Į pietus nuo Kurdistano 
kalnų, kur daugumoje gy

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6815 SO. VVESTERN AVĖ.. CHICAGO, ILL.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDltlONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

vena kurdų gentys, terito
rijoje apimančioje apie 10, 
000 kv. mylių, visi kaimai 
yra apleisti: ši sritis yra 
tapusi “niekieno žeme”. Tos 
teritorijos gyventojai yra 
pasislėpę kalnuose; ten vai
kai taip pat lanko ir pradžios 
mokyklas. Mat kurdai bijo 
galimų Irako valdžios repre
sijų - puolimų iš oro. Taip 
pat giliai kalnuose esančiuo
se gyvenvietėse visas gy
venimas teatgyja tik nakties 
metu. Kurdai tvirtina, kad 
kovų metu jie nukovę vieną 
Irako armijos generolą ir 
taip pat nušovę, vieną sovie
tų gamybos Sukhoi-7 nai- 
kintuvą-bombonešį.

Nei kurdai nei Irako cent
rinė valdžia Bagdade nėra 
užsispyrę pradėti pilietinį 
karą. Tuo labiau, kad Bar- 
zani vadovaujama Kurdis
tano demokratinė partija ne
reikalauja nei nepriklauso
mybės nei žibalo versmių 
absoliučios kontrolės: jie, 
kurdai, tenori tik teritori
nės autonomijos ir dalies pa
jamų iš žibalo versmių. Taip 
pat yra pageidaujama, kad 
dalis kurdų būtų priimti į 
valstybines ir diplomatines 
bei karines tarnybas. Šiuo 
metu šios visos geros tar
nybos yra arabų, dažniau
sia Baath partijos narių 
rankose.

Neužmirkškime, kad kur
dų ir Irako kovose, vyku
siose nuo 1961 ligi 1970 m., 
buvo sunaikinta virš 100 
kurdų gyvenviečių, žuvo 
virš 15,000 jaunų kurdų ir 
nemažai irakiečių karių. Tai
gi niekas nenori, kad šios 
žiaurios pamokos dar kartą 
pasikartotų.
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DETROITO 
'ŠILAINĖ’...

(Atkelta iš 1 psl.)
O kai Galina Gobienė mąs

to apie svetimtaučius - ji 
darosi kiek išdidi, o.širdin 
sugrįžta paskatos spindulė
lis. Svetimtaučiai po kon
certo jai spaudė karštai 
ranką, bučiavo, reiškė dė
kingumą ir gyrė lietuvių 
tautos kultūrinius lobius -- 
gražiuosius tautinius šokius. 
O ar tai nereprezentan- 
tas? Ar tai ne mūsų tau
tos ambasadorius - Šilainė 
ir sumani vadovė G. Gobie
nė? Ir nejučiomis tari jai 
ačiū. Ačiū būtų permaža. 
Bet žodžio nerandi tiems, 
kurie nezirzia, bet su kan
trybe ir dideliu pasišventi
mu dirba ir gyvena lietuvių 
tautos kančia, meile Lietu
vai ir puoselėja tautinės 
kultūros brangiuosius dei- 
mančiukus.

Daug kartų gyvenime te
ko asmeniškai sutikti Det
roito Šilainės vadovę Gali
na Gobienę. Gintaro vasar
vietėje, Union Pier, prie 
ošiančio ežero išsikalbėdavo
me iki aušros. Ir vis keliavo
me tautinių šokių grožio ta
kais, vis kalbėjome apie jau
nimėlio ugdymą lietuviška
jame pasaulyje. Ji visada 
degte degė tautinių šokių 
meile ir juos išstudijavusi 
iki pačių mažiausių detalių. 
Už tat Šilainė šoka tik au
tentiškus tautinius šokius. 
Šoka šauniai, pasigėrėtinai 
nuotaikingai.

Ir kada tik tremties kelyje 
susitikdavau Galiną, ji visa
da gyveno viena mintimi -- 
atiduoti duoklę Lietuvai, ku
riai meilę jos širdin įdėjo 
jos mylimi tėveliai. Ji ryž
tasi iki paskutinio atodūsio 
dirbti su jaunimu, o vėliau jį, 
kaip mūsų tautos sąmoningą 
dalį įjungti į lietuviškąją 
platesnę veiklą.

Vadovė ilgai 'mąsto ir apie 
savo Šilainės šokėjus. Jie 
tokie žvalūs, tokie draus
mingi. Su dideliu noru lan
ko repeticijas, ruošiasi kon
certams. Ir jų daug. Per 
dvidešimt penkeris metus 
gal apie 215 šokėjų Šilainė
je šoko. O juk per tą laiką 
daugelis išaugo, išėjo. Tad ir 
Šilainės veidas daug kar
tų keitėsi. Vieni ištverdavo 
5-6, kiti iki 10 metelių. Kiti 
mažiau. Tačiau tas gražus 
lietuviškas jaunimėlis su 
meile ir atsidėjimu šoko. 
Jiems čia buvo miete. Daug 
jaunatviškos nuotaikos, 
dąug klegesio, daug rimties, 
daug gražaus bendravimo 
lietuviškoje aplinkoje. O tai 
visus ir vedė lietuviškojo gy
venimo keliu. To šiandien 
ir reikia lietuviškam jauni
mui.

Vėl grįžtame į dabartį. 
Štai gegužės mėn. 18 d. Det
roito lietuviai skubės į Kul
tūrinį centrą pasveikinti Ši
lainės, pasipuošusios sidab
riniu vainiku, nuoširdžiai 
padėkoti Šilainės vadovei 
Galinai Gobienei už meilę 
jaunimui, tautiniam šokiui 
už šauniai atliktą mūsų tau
tos reprezentaciją svetim
taučių tarpe - pobūviuose, 
koncertuose, televizijoje, už 
neštą džiaugsmo spindulė
lį ir į išeivijos lietuvių gyve
nimą.

Be abejo, Šilainę ir jos va
dovę gražiais žodžiais api
bers kalbėtojai. Pažers daug 
gražių linkėjimų ateičiai. 
Gražu. Tai mažytis atpildas 
už triūsą. Tačiau neabejo
tina, kad Detroito lietuviai 
pamilę Šilainę ir jos vado
vę Galiną Gobienę, pečius su 
rėmę lydės ir ateinančius 
dvidešimt penkeris metus 
ir apvainikuos aukso vaini
ku.

Tegul keičiasi Šilainės vei 
das, tačiau pati Šilainė teiš
lieka tokia pat jaunatviška 
ir kūrybinga, kokią matome 
ir mielosios galinos Gobie- 
nės rankose. Šilainei ir Va
dovei Ilgiausių metų.
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SMEGENU PLOVIMAS 
SOVIETINĖJE MOKYKLOJE

Aukštojoje mokykloje so
vietinis studentas negali bū
ti savaiminga, brandi, be
veik susiformavusi asmeny
bė, koks jis yra amerikinė
je mokslo įstaigoje. Mūsų 
studento nepriverstum pri
valomai lankyti paskaitas, 
kur jam tvirtintų, kad ame
rikinė demokratija yra tobu
la santvarka! Net juokinga 
ir pagalvoti apie tokią prie
laidą. Kitaip yra Sovietų 
valstybėje (ir ok. Lietuvoje). 
Ten aukštosios mokyklos 
studentas traktuojamas ly
giai kaip vaikų darželio mo
kinukas. Tokį studentą vari
nėja po privalomus smege
nų plovimo seminarus, sten
giasi jį paversti režimo ma
šinerijos sraigteliu. Žinoma, 
kad bolševikinis “auklėji
mas” pradedamas vaikų dar
želiuose, tęsiamas pradinėje 
mokykloje, sugriežtinamas 
vidurinėje mokykloje. Vai
kams ir paaugliams kalte 
kala į smegenis sovietinio 
režimo glorifikacijas, reži
mo doktriną paversdami 
nauja ateistine religija. Bet 
to dar neužtenka. Iš bolševi
kinio “auklėjimo” neišsiva
duoja aukštosios mokyklos 
studentas.

Kalbama apie “Komunis
tinio auklėjimo sistemą aukš 
toje mokykloje”. Šią sistemą 
sankcijonavo SSSR centri
nis kompartijos komitetas ir 
SSSR ministrų taryba. Tai 
sovietuose visagalintis nuta
rimas: “Dėl priemonių ge
rinant specialistų ruošimą ir 
tobulinant vadovavimą aukš 
tajam ir specialiajam vidu
riniam mokslui šalyje”. Šis 
potvarkis nustatė smegenų 
plovimą ir aukštoje mokyk
loje. Jis vykdomas ir aukš
tose ok. Lietuvos mokyklo
se.

Bolševikinėje terminolo
gijoje komunistinis ir ateis
tinis “auklėjimai” taip susi
pina, kad abi tos sąvokos 
tampa neperskiriamos ir 
identiškos. Tai yra blefavi- 
mas materializmo sąvoka. 
Pagal bolševikinį žargoną 
materializmas gali būti iš
imtinai komunistinis. Ir dar 
daugiau: sovietinis! Kito ma
terializmo jiems nėra ir būti 
negali. Šitokį 
universitetuose 
tuose vykdo 
kurių sąstate 
studentų organizacijų (?), 
komjaunimo atstovai. Būti
nai dalyvauja fakultetų de
kanai. Šitoks sąstatas išduo
da “komisiją” už moks- 
liškai-visuomeninę. Tačiau 
tokios “auklėjimo komisi
jos” tiksliai sukoncentruoti 
į studentų dresūrą. Komu
nistinio ir ateistinio “auklė
jimo” veikla apsireiškia šiais 
grubiai propagandiniais 
žingsniais:

1) studentai privalo gi
liai "įsisąvinti” marksistinę 
-- lenininę pasaulėžiūrą,

2) studentai privalo di
džiuotis socialistine santvar
ka ir jos pranašumais prieš 
kapitalistinę santvarką,

3) studentai privalo būti 
absoliučiai internacionalinio 
nusiteikimo ir kovoti prieš

“nacionalistines atgyvenas”,
4) komunistiškai žiūrėti į 

darbą, aktyviai dalyvauti 
vasaros darbo stovyklose, 
derliaus nuėmimo darbuose, 
etc.

5) studentai privalo gy
venti pagal “komunistinės 
moralės principus”,

6) komunistiškai teisingai 
vertinti meno kūrinius,

7) kūrybiškai dalyvauti 
“komunizmo kūrinyje”,

8) fiziškai pasiruošti dar
bui ir gynybai.

Tokios ryškios aštuonios 
“auklėjimo” pastraipos iš
dėstytos propagandiniame 
“Laikas ir įvykiai” (Nr. 2) 
leidinuke,

Mus stegina, kad profe
sorius I. Zaksas (tame pat 
leidinuke) stengiasi paaiškin 
ti, kad “komunistinis ir atei
stinis auklėjimas” įgalinąs 
studentus “duoti tinkamą 
atkirtį mūsų ideologiniams 
priešininkams". Politiniai re 
žimo priešininkai seniai su
naikinti. Sovietinis režimas 
davė tokiems kitos formos 
“atkirtį”: kulką į pakaušį. 
Tad, apie kokius “ideologi
nius priešininkus”,, kuriems 
reikia “atkirčio” šneka pro
fesorius I. Zaksas? Gal būt 
jis šneka apie “religininkus”, 
“tamsybininkus”, kaip sovie
tuose niekinančiai vadina ti
kinčiuosius savo krašto pi
liečius? Bet, nejaugi ta žmo
nių grupė tokia svari, tokia 
galinga savo ideologiniais 
tvirtinimais, kad prieš tikin
čiuosius reikia ruošti ir mo
bilizuoti “atkirčiams” milži
niškos apimties priaugančią 
kartą? Šis I. Zaksas, turbūt 
yra kur nors Maskvoj, jo ra
šinį išsivertė “Laikas ir įvy
kiai”. Tad dar nuostabiau, 
kad ten jau pusšimtį metų 
žmonės “auklėjami” kulko
mis, gulagais ir teroru, ir 
vis dar “neišauklėti”, vis 
dar kalbama apie “atkir
čius”!

Ar nebūtų naudingiau už-

Netekti laisvės yra nelai
mė, didesnė nelaimė nusto
ti vilties atgauti laisvę ir di
džiausia - nesugebėjimas 
kovoti ir aukotis.

Lietuva rusų pavergime 
išbuvo virš 120 metų. Mūsų 
protėviai, tėvai sugebėjo 
vesti kovą prieš žiaurų prie
šą rusą. Be ginklo, beveik 
be spaudos, tik turima mei
le, pasiaukavimu gimtajai 
šaliai tėvynei Lietuvai, savo 
gimtajai kalbai, papročiams 
ir bendra vienybe kovą lai
mėjo.

Paskelbus Lietuvos Ne
priklausomybę 1918 metais 
reikėjo ją apginti nuo lenkų, 
bolševikų, bermotininkų ir 
vokiečių. Mūsų broliai, 
mokslo žmonės, inteligentai 
ir kaimo jaunuoliai beraš
čiai, turima tėvynes meile 
stojo nelygion kovon. Nesi
gailėdami kraujo praliejimo, 
nei gyvybės, kas kokiu gink
lu, rankoje didino savanorių 
eiles, iš jų susidarė pulkai 
kurie gynė Lietuvos paskelb 
tą laisvę ir laimėjo! Perga
lės ženklas trispalvė vėlia
va: žalia, raudona ir geltona. 
Herbas -- Vytis (jojantis rai
telis su kardu rankoje).

Visi miestai, miesteliai, 
kaimai, mokyklos ir įstai
gos puošėsi pergalės herbu - 
Vytim ir trispalve vėliava. 
Pirmuose Nepriklausomy
bės metuose išleista tūks
tančiai gražiausių atviručių 
su Lietuvos Vyčiu ir tam pa
našių daug dalykų. Vėliau 
išleisti pinigai su Lietuvos 
Vyčiu, net ir rašomasis po- 
pieris turėjo baltą Vytį su 
įrašu Lietuva. Turiu iki šių 
dienų tris lapus atsivežęs 
iš Neprikl. Lietuvos 1929 
m. kovo 3 d.

Lietuva pirmuose metuo
se turėjo daug sunkumų. At
statyti miestus iš griuvė
sių. Bendra vienybe vystė
si pažanga, gerbūvis, plėtė
si mokslas, kultūra ir bendra 
visos tautos gerovė. Lenkė 
net senesnes Europos tau
tas. Kiekvienas turėjo lais
vę, išvažiuoti kur kam tin
kamiau .ir atrodė geriau. 
Daugelis emigravo į Pietų 
Amerikos valstybes, pragy
venus vėl galėjo grįžti tė
vynėn. Nekalbėsiu apie sun
kumus Argentinoje; tie pa
tys ir kitur. Visus slėgė liū
desys atsiskyrus nuo tėvy-

»
miršti smegenų plovimus, 
leisti jaunai kartai laisvai 
siekti žinių, mokslo ir for
muoti savo pasaulėžiūrą. Tai 
būtų žingsi. i tikro žmo
gaus formavimą. Vergų žmo- 
nijai nereikia.
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Pridedu čekį sumoje $.

Pavardė ir vardas

Adresas

r.

nės savųjų. Grupavosi, glau 
dės prie savų, sudarydami 
organizacijas. Kad palengvi
nus išeivių gyvenimą, Lietu
vos vyriausybė paskyrė 
konsulus, pasiuntinius, lietu
vis turėjo užtarimą ir daug ti žalia. Jei tas įvyktų, tai 
kitų lengvatų. Įsisteigė mo- ’ -•
kyklos, parapijos, pra
dėta statyti salės organiza
cijų pastangomis ir savi na
meliai. Svarba tame, kad lie
tuvis vėl galėjo matyti savo 
herbą Vytį ir trispalvę 
vėliavą, visose lietuviškose 
įstaigose, ir savo namuose. 
Čia gimęs, augęs jaunuolis- 
žinojo kad Lietuvos Her
bas Vytis, jojantis raitelis 
su kardu rankoje ir trispal
vė vėliava. Svetimtautis at
pažino Lietuvą iš Vyties ir Baigus peržiūrėjimą, keli 
vėliavos. Lygiai kaip ir kitas 
tautas.

Antrasis pasaulinis karas 
davė galimybę rusams pa
vergti laisvai gyvenančias 
tautas. Didžiausias smūgis, 
pavergimas krito mūsų tė
vynei Lietuvai. Nežmoniško
mis priemonėmis kankino 
mūsų tėvus, brolius ir se
ses. Kalėjimai, šaudymas, 
Sibiras ir t.t. Laimė, dalis 
mūsų brolių bėgdami nuo 
rusų žiaurumų pasiekė lais
vas šalis. Daugiausiai JAV 
ir ten įsikūrė, įsijungė į 
esančias organizacijas. Š. 
Amerikos lietuviai sudaro 
lyg antrąją mūsų Lietuvą. 
Pasižymi dideliu skaičiumi 
ten gyvenančiais lietuviais. 
Išeina keli dienraščiai, sa
vaitiniai ir mėnesiniai laik
raščiai ir daugybė knygų. 
Tas stiprina kovą už Lietu
vos laisvę.

Pirma JAV lietuvių įstai
gas, parengimų sales, kon
gresus ir kitas sueigas puošė 
Lietuvos herbas - Vytis ir 
trispalvė vėliava. Paskiau 
pradėjo rodytis vadinamas 
vytukas. Buvo rašyta, kal
bėta, kad jis būsiąs kaipo 
pagelbinis ženklas mūsų Vy
čio. Kur negarbinga kabin
ti Vytis, bus vytukas. Pa
vyzdžiui ant automobilių 
langų ir kitur. Buvo rašy
ta, kad Vytis netinka ka
binti bažnyčioje, kaipo jojan
tis raitelis ir dar su kardu 
rankoje. Vėliau įrodyta, kad 
ir šv. Jurgis neturėtų būti 
kabinamas bažnyčioje, nes 
kardu duria slibiną. Nusi
raminta. Laukta kas bus to
liau? Vytukas vystėsi, stip
rėjo, jo skaičius didėjo ir 
mūsų tikrąjį herbą - Vytį 
temdė. Tų vytukų gauta ir 
Argentinoje, prieš 8-9 me
tus. Jie buvo klijuojami ant 
automobilių stiklo. Argenti
nos jaunimas grižęs iš Pa
saulio Jaunimo Kongreso 
1966 m. parsivežė ne Vytu
kų bet jau gerai suaugu
sių vytukų ir ne ant automo
bilių stiklų klijuoti, bet ant 
sienos kabinti. Sakydami, 
kad tai Lietuvos Vytis. 
Daugelis patrijotų lietuvių 
statė sau klausimą, ką ka
binti? Vytukę ar tikrą herbą 
-Vytį? Toks abejojimas svy
ravo eilę metų. Pagaliau oku 
panto pataikūnai tvirtino, 
kad tas esąs geriau negu 
herbas Vytis. Jaunimas ver
tino geriau minėtą braižinį 
negu Lietuvos herbą Vytį. 
Argentinoje laikraštis ‘Lai
kas’ neparodė tam pritari
mo, stovėjo už Lietuvos Vy
tį. Patalpindamas paaiškini
mą, kad mūsų tautos herbas 
yra Vytis, o ne tas siūlo
mas vytukas. Ir šiuo laiku 
tas braižinys per daug įsiga
lėjo JAV lietuvių tarpe ir 
Pietų Amerikoje. Jei lietu
vis sugebėjo krauju ir 
gyvastį aukodamas atgauti 
Lietuvos Nepriklausomybę, 
tai kodėl šiandien naikina
mas Lietuvos Vytis ir jau
nimui siūlomas kitas herbas 
Vytis? Svetimtautis negali 
atpažinti Lietuvos, nes ka
bo ne Vytis bet, kažkoks

braižinys - Vytukas. Lietu
viui skaudu, nemalonu, bet 
okupanto pataikūnai džiau
giasi laimėjimu. Tylūs balsai 
girdėsti, kad reikia ir Lietu
vos vėliavą pakeisti. Išim-

geresnio laimėjimo okupaci
jos pritarėjams nereikia.

1973 metais vasario mėn. 
buvo Pietų Amerikos Jauni
mo Kongresas Brazilijoje. 
Atstovais važiavo iš Argen
tinos kun. A. Steigvyla ir 
daugiaus. Grižęs padarė pra
nešimą ALOS Tarybos posė 
dy. Pažymėjo, kad viskas 
atlikta kuo puikiausiai su 
pasisekimu. Buvo rodomos 
nuotraukos vykusio kongre
so visi atstovai žiūrėjo.

atstovai užklausė. O kodėl 
nesimato Lietuvos herbo -- 
Vyties? Atsakyta, kad jau 
turime braižinį vytuką. Pa
sireiškė nusiminimas, ne
pasitenkinimas, kad jaunimo 
kongrese nebuvo vietos Lie
tuvos Vyčiui.

Dar blogesnis dalykas 
įvyko 1973 m. liepos - rug
piūčio mūn. per šauktą Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės Seimą Washingtone. Iš 
Argentinos atstovais buvo 
A. Mičiudas ir Z. Juknevi
čius. Grįžę ALOS Tarybos 
posėdyje taip pat darė pra
nešimus, kad viskas labai 
gerai atlikta. A. Mičiudas 
rodė laikraščius kuriuose bu 
vo patalpintos nuostraukos 
iš Seimo eigos. Ir vėl keli 
ALOS Tarybos atstovai 
užklausė, kad ir ten Lietu
vos herbui - Vyčiui nebuvo 
vietos.

Keista, kad lietuvių suei
gose, kongresuose, seimuo
se* Vyčiui nebėra vietos.

Apart nuveiktų JAV lie-

t

tuvių milžiniškų darbų lie
tuvybės išlaikymui, spaudo
je, kovoje už Lietuvos laisvę 
padaryta didžiausia klaida 
kad garbingam herbui -- Vy
tis nėra vietos. Ir jaunimas 
neturi tikrojo supratimo ku
ris turi būti Lietuvos her
bu?

Jei Lietuva kelsis iš rusų 
pavergimo, kas įtikins jau
nimą kad Lietuvos herbas -- 
Vytis jojantis raitelis. Dabar 
jau dauguma skaito tą Vy
tuką Lietuvos herbu. Kiti 
aiškina, kad tai vytukas 
esąs jaunimo ženklas? O tas 
jaunimas ar ne lietuvių 
sūnūs ir dukros? Kodėl per 
PLB seimą kabino vytuką? 
Stebėtina, kad tos klaidos 
nemato: LLK, VLIK ir PLB. 
Nereikia ieškoti svetimų 
dievų.

Laimė, kad per Pasaulio 
Jaunimo Kongresą 1972 m. 
liepos mėn. ten garbingai 
kabojo Lietuvos Vytis ir 
trispalvė vėliava. Džiaugs
mas visai gausiai publikai.

Didžiausia padėka pri
klauso mūsų patriojotiniams 
laikraščiams, kurie nepriima 
vytuko, vietoje mūsų tautos 
herbo -- Vytis.

Kolumbijoje išleista kny
ga 1973 metais ispanų kal
boje: Las Violaciones De 
Los Derechos Humanos en 
Lituania Ocupada Por Los 
Sovietos, kurioje rašoma 
apie rusų žiaurumus, bet jos 
viršelį puošia braižinys Vy
tukas. Argi jam vieta kny
gų viršelius puošti? Ne! Tu
ri būti Lietuvos herbas - 
Vytis. Prieš 7-8 metus lei
džiamų knygų viršelius puo
šė Lietuvos Vytis. Kur 
jis dabar? Neklaidinkime mū 
sų jaunimo. Eikime visi 
bendru keliu ir dirbkime 
už Lietuvos laisvę, neduo
dami okupantui ir jų patai
kūnams džiaugtis laimėjimu, 
mūsų pačių daroma klaida.

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

WE PAY HIGHĖST RATES:
7%% — 4 yr. Certificates (Min. $10,000) 
£%% — yT- Certificates (Min. $1,000.00)
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KŪRIMOSI SĄLYGOS FLORIDOJE»
Be šulinio kasimo išlaidų, 

elektrinės pompos ir kitų 
priedų susidaro kas mėnuo 
papildomų išlaidų pav. vie
nos šeimos namui susidaro 
išlaidų nuo 4-7 dolerių, o 
kartais ir daugiau, priklau
so nuo to kiek reikia prie
dų pridėti. Jeigu miestas 
ilgai nepraveda vandentie
kio, tai vėliau žmogus norė
damas tuos namus parduoti 
susidurs su daug sunkumų, 
nes vieni pirkėjai žinodami 
apie tai siūlys mažiau, o ki
ti nežinodami nupirks. Kita 
kliūtis prieš perkant nuo
savybes, patartina atkreipti 
dėmesį ar gatvė jau išlie
ta, nes vėliau ne visi žmo
nės gyvendami toje gatvė
je norės už liejimą mokėti ir 
pasitenkins taip, kaip yra, 
tada teks gyventi smėlėtoje 
gatvėje. Be to, reikia at
kreipti dėmesį ar nėra ko
kių aspurikinimų ant perka
mo turto, kitaip sakant, tik 
žinant tuos visus dalykus 
galima pirkti. Aš pastebė
jau, kad nevienas iš atva
žiavusių nuperka nuosavy
bes prie greitkelių, tik po 
kiek laiko apsižiūrėjus jau 
vėl parduoda dėl perdidelio 
triukšmo. Yra žmonių, kurių 
triukšmas neerzina, tai jie, 
kartais gaudami pigiau ir 
perka.

Trumpai noriu supažindin 
ti tuos žmones, kurie per
ka butus condominiume ar 
didesniuose apartamentuo
se. Čia taip pat reikia būti 
atsargiems, nes atvažiavę 
iš kitur ir pamatę gražiai 
įrengtus butus, susižavi ir 
tuojaus perka, negalvodami 
apie nieką kitą. Mano ma
nymu, kad čia gali pirkti 
butus tie žmonės, kurie at
važiuoja praleisti keletą sa
vaičių ar mėnesių, o vėliau 
išvažiuoja į šiaurę ar kur ki
tur ir tie žmonės, kurie laiki
nai sustoja bet nuolatiniam 
gyvenimui aš nepatarčiau 
dėl šių motyvų: tokiuose 
butuose nuolatos gyvenda
mas jautiesi tarsi uždary
tas vienuolyne ar kalėjime, 
-neturi savo pilnos laisvės, 
turi skaitytis su kitų butų 
žmonėmis ir prisilaikyti nu
rodytų nuostatų taisyklių, 
prie pat jūros daug druskų, 
žmogaus pasivaikščiojimas 
ribotas, tik gali nueiti prie 
maudymosi baseino ar jūros, 
o jeigu vėjai tai apsiren
gus nueiti prie jūros, sušlap
si, daugiausia turi sėdėti 3- 

6 kambarių bute, nėra jo
kio privatumo ar vietos sa
vo daiktams susidėti. Viską 
turi laikyti poroj rūbinių, 
bet ir tose trūksta vietos. 
Mes įpratę turėti savo at
skirą namelį, toliau nuo kai
mynų, savo kiemelį, darže
lį, kuriame galėtume pasiso 
dinti vieną kitą gėlę ar krū
melį, daug vietos garaže, 
kur galima laikyti mašiną 
apsaugotą nuo druskų ir dar 
galima būtų pasidėti savo at
liekamus daiktus. Prie jūros 
gali praleisti keletą valan
dų, bet ne visą dieną ar 
kasdien, nes dėl didelių vė
jų nevisada gali vaikščioti 
pajūriais. Be to, vasaros me
tu nuo 11 vai. iki 4, 5 valan
dos retai žmogų pamatai be
simaudantį. Gyvendamas di
džiuliuose condominium kit- 
toje pusėje vien matai de- 
sėtkas, šimtus pastatytų au
tomobilių, kurie, užvedant 
išmeta nemažai blogų dujų. 
Čia reikia dažnai mašinas 
plauti ar dažnai nuo druskų 
apgadinimų keisti į naujas, 
kas sudaro bereikalingų iš
laidų. Kartais pasitaiko ma
šinų sugadinimų ar apiplė
šimų, nes ten pereina viso
kių žmonių, nežiūrint kiek 
už butą mokėsi, nes butų 
kainos įvairios, pradedant 
25,000 dolerių iki 100.000 ir 
daugiau. Kainos priklauso 
pagal buto dydį ir vietą. 
Man teko išsikalbėti su vie
nu, kitu condominium mena- 

džeriu, kurie pasakojo, kad 
vienas kitas tik nupirkę ban
do vėl parduoti, tai tada gali
ma šiek tiek ir pigiau pirk
ti. Be to, už condominium 
pirktus butus susidaro ne
mažos išlaidos kas mėnesį, 
kurias turi padengti butų 
savininkai, pav. priežiūra ba 
seino lauke, švaros palaiky
mas, krūmelių karpymas, 
bei žolės piovimas, jeigu 
jos yra ir visa kita, kainuoja 
į mėnesį nuo 30-60 dole
rių plius taksai už nuosavy
bę 30 - 50 - 70 dolerių į mėne
sį, tai viso išlaidų susidaro 
virš 100 ir daugiau dolerių 
į mėnesį. Tą visą vadovy
bė apskaito pagal butų dydį 
ir brangumą. Maždaug visa 
tai turint galvoje ir gerai 
apgalvojus nuolatiniam gy
venimui condominium ar 
apartamente, galima pirk
ti. Aš detalių nežinau apie 
pirkimo sąlygas condomi
nium begyvenantiems su ki
tais žmonėmis, tai čia nusta
tys jums pirkimo sutar
tys ir taisyklės ar ten leis 
jums laikyti katę, šuniuką 
ar paukštytę ir kita. Mano 
manymu daugiau teks prisi
taikyti prie condominium 
vadovybės išdirbtų taisyk
lių, taip kaip gyvenant vie
nuolyne. Gal ne vienas žmo
gus investuodamas pinigus į 
butus condominium galvoja, 
kad jis gerai uždirbs kam 
nors išnuomavęs gaudamas 
aukštą kainą už nuomą, ką 
vienas kitas manadžeris pa
taria, bet tikrovėje taip nė
ra, kaip jie pataria, iš to jau 
biznio nepadarysi. Žinoma, 
išvažiavus laikinai gali
ma butą išnomuoti pažįsta
mam, draugui ar giminei, 
bet jie per daug nemokės 
tik bus galima dalį mokes
čių padengti.

Jau man gyvenant apie 
porą metų Floridoje, susi
darė įspūdis, kad prie At
lanto Palm Beach apylinkė
se geriausia kurtis lietu
viams dėl šių motyvų:

Ši vieta yra pakankamoj 
aukštumoje, kad čia vos ke
letas mylių nuo krantų teka 
karšta Golfo srovė, kuri vi
są metą apšildo sūrų jūros 
vandenį ir galima maudytis 
bemaž, visą metą. Pakanka
mai drėgmės ir sausumo 
ore ir gan. pastovi tempe
ratūra tiek žiemą, tiek vasa
rą, kad čia pusiau tropikinis 
klimatas ir labai daug sau
lės, čia retenybė, kada sau
lės nematai ir dėl to vadina

EKSKURSIJOS l LIETUVĄ
1974 METAIS

Gautos 1 papildomos grupės. Skubėkite registruotis!!!
American Travel Service Biuras šiais metais yra suorga

nizavęs 10 grupinių kelionių j Lietuvą. Tai yra kelionių biu
ras, kuris pirmasis pradėjo organizuoti šias ekskursijas .ir 
turis didelį patyrimu šioje srityje. KIEKVIENĄ GRUPĘ LY
DĖS PATYRĘS KELIONIŲ PALYDOVAS.

VISOS GRUPĖS LIETUVOJE PRALEIS 5 DIENAS (1 
diena Kaune).
BIRŽELIO MĖN. 11 d. — Iš Chicagos $990.00. UŽPILDYTA. 
BIRŽELIO MĖN. 17 d. — Iš Chicagos — $1050.00; iš New 

Yorko — $915.00. UŽPILDYTA.
BIRŽELIO MĖN. 27 d. — Iš Chicagos — $1070.00; iš New 

Yorko — $955.00.
LIEPOS MĖN. 8 d. — Iš Chicagos — $1085.00; iš New Yorko 

— $975.00. UŽPILDYTA.
LIEPOS MĖN. 23 d. — Iš Chicagos — $1085.00.
LIEPOS MĖN. 31 d. — iš Chicagos — $1125.00; iš New 

Yorko — $1012.00. UŽPILDYTA.
RUGPIČČIO MĖN. I d. — Iš Chicagos — $1050; iš New 

Yorko — $915.00.
RUGSĖJO MĖN. 1 d. — 15 dienų; iš Chicagos — $963.00; iš 

New Yorko — $857.00.
20 dienų su Roma; iš Chicagos — $1085.00; iš, Ne» 
Yorko — $980.00.

SPALIO MĖN. 2 d. — Iš Chicagos — $898.00; iš New 
Yorko — $792.00.

PRICES & AIR KARES SUBJECT TO CHANGE. RATES 
QUOTED BASEI) ON TARIFUS AND EXCHANGES IN 
EEEECT APRIL 1. 1974.

Taipgi mūsų biuras rengia ekskursijas lietuvių j Havajus 
iš Chicagos — rugpjūčio mėn. 3 d. 15 dienų kelionė (4 sa
los) $670.00 asmeniui — skridimas ir viešbučiai. Rugpiūčio 
mėn. 16 d. |() dienų kelionė (3 salos) — $545.00 asmeniui — 
skridimas ir viešbučiai.dėl INFORMACIJŲ SKAMBINKITE ARBA RAŠYKITE: 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BURBAU 

9727 South U’estern Avenue
Chicago. Illinois 60613 
Tel 6312) 238-9787

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sudarome rei
kalingus iškvietimo dokumentus. Taip pat teikiame infonnn- 
cijas kelionių reikalais po visa Amerika ir kitus pasaulio 
kraštus; parduodame lėktuvu bilietus, parūpiname reikalingas 
vizas.

si saulėta Florida. Čia auga 
pušys ir kita graži augme
nija. Be to, pajūriais yra kur 
maudytis, nes nėra arti jo
kių didesnių miestų ir uos
tų, kas labai tinka senes
nio amžiaus žmonėms. Čia 
žiemos metu atvyksta paato
stogauti žymieji pasaulio 
žmonės iš Europos, Afri
kos ir kitų valstybių. Be to, 
iš visos Amerikos, Kana
dos suvažiuoja daugybė pa
siturinčių, turtingų žmonių 
praleisti žiemą besimaudant 
sūriame vandenyne ir pa
kvėpuoti tyru, grynu oru. 
Ypač čia senesnieji žmo
nės ilgesnį laiką pagyvenę 
atjaunėja įgaudami gražią 
rudą veido spalvą, gerai jau
čiasi. Čia geresnėse vieto
se investuojami kapitalai au
ga ir be to, žmonės turi svei
ką gerą gyvenimą ir atrodo 
be rūpesčių ir vargų.

Palm Beach ir apylinkė
se kuriasi visa eilė lietuvių 
biznierių kaip p.p. Tomkai, 
Pilipavičiai, Dirsės verčiasi 
motelių bizniais, Balčiūnai, 
Garlos, Bieliūnai ir kiti ver
čiasi apartamentų bizniais. 
Atrodo, kad visiems sekasi 
gerai ir tais bizniais jie pa
tenkanti. Visa eilė lietuvių 
statosi savo namus ar perka 
jau pastatytus. Laike dvie
jų metų čia įsikūrė apie 50 
šeimų lietuvių atvykusių iš 
šiaurės ir neteko girdėti, 
kad kas nors dėl netinkamų 
klimato sąlygų grįžtų atgal į 
šiaurę. Aš rekomenduočiau, 
kad visi šiauriečiai, kuriems 
sąlygos leidžia, atvyktų čia 
ramiai praleisti senatvės 
dieneles, saulėtame, šilta
me ore, besimaudant sūria
me Atlanto vandenyne.

Palm Beach apylinkėje, 
gyveną lietuviai turime išsi
rinkę darbščią, veiklią klubo 
valdybą, priešakyje su atvy
kusiu veikliu, energingu pir
mininku J. Daugėla, kuris, 
tarsi, gyvas sidabras veikia, 
juda ir visur yra matomas. 
Visai valdybai darbštumo, 
sumanumo ir energijos ne
trūksta. Valdyboje turime 
pora ponių Dirsienę, Bieliū- 
nienę, kurios gan sumaniai 
dirba ir susipažinę su orga
nizaciniu darbu. Per trumpą 
laiką surengė keletą kultū
rinių parengimų, beto gražų 
16-tos vasario minėjimą. Š. 
m. balandžio 28 d. turėjome 
pirmą pavasario atidarymo 
koncertą - balių į kurį atsi
lankė apie 60 klubo narių ir 

vasarojančių svečių, atvyku
sių iš tolimųjų šiaurės mies
tų. Koncertinę programą 
atliko mūsų klubo narė p. Ja 
meikienė gražiai padainavu
si keletą lietuviškų daine
lių, palydint pianinu p. Pra- 
puolenytei iš Chicagos, ku
rioms buvo nepasigailėta 
plojimų ir keletą kartų bu
vo šauktos pakartoti. Sve
čių tarpe matėsi rašytojas 
Vyt. Alantas su ponia iš 
Detroito, dr. Jurgėla iš 
Washingtono, Šimkai iš Chi
cagos ir kiti.

Po koncerto visi atsilan
kiusieji buvo pavaišinti, 
mūsų darbščių klubo ponių 
turtingu bufetu, kurioms va
dovavo ponios Dirsienė, Bie- 
liūnienė ir joms talkinin
kavo ponios Žibienė, Ja
kubauskienė, Pilipavičienė 
ir kitos. Vytautas Mazoliaus- 
kas sugavo geriausios žuvies 
ir padovanojo klubui, o tą 
žuvį paruošė mūsų klubo po
nios. Visi stalai buvo nuklo
ti šiltais, šaltais patiekalais 
ir saldumynais. Svečiai ir 
mes patys stebėjomės, kad 
viskas taip skaniai ir sko
ningai buvo paruošta, kad 
viską galėjo valgyti net ir 
dietininkai, neišskiriant ir 
mane, už ką mes visi reiš
kiame didelę padėką mūsų 
ponioms. Barui vadovavo 
patyręs p. Bieliūnas, o muzi
ka rūpinosi pirm. J. Dau
gėla. Vienu žodžiu visa klu
bo valdyba buvo užimta ir 
dirbo darniai. Atvykusieji 
pavasaroti šiauriečiai sve
čiai stebėjosi, kad mes visi 
taip gražiai sugyvenam, 
linksmi ir gražiai saulute 
įdegę. Salėje matėsi daugu
ma ponių pasipuošusių ilgo
mis pavasario spalvos suk
niomis, kurios atrodė, kaip 
pavasario žydinčios gėlės. 
Svečiai nenorėjo skirstytis į 
namus besilinksmindami iki 
Vėlyvo vakaro. Linkėtume 
ir ateityje suruošti panašių 
koncertų - balių.

RAŠYTOJAS V. ALANTAS 
PAS W. PALM BEACH 

LIETUVIUS
š. m. gegužės 4 d. įvyku

siame Lietuvių Klubo susi
rinkime, buvo minima Mo
tinos Diena.

Pas p.p. Jokūbaičius vie
šįs rašytojas Vyt. Alantas, 
taip pat dalyvavo šiame 
klubo susirinkime. Klubo 
pirm. J. Daugėla pakvietė 
gerbiamą rašytoją tarti ke
lis žodžius apie lietuvę mo
tiną.

V. Alantas savo trumpa
me žodyje pabrėžė, kad, jo 
nuomone, "Lietuvė-ūkininkė 
yra buvusi Nepriklausomos 
Lietuvos1 laikų tikroji "lie
tuvė motina’’, išsaugojusi 
lietuvybę ligi nepriklauso
mybės atgavimo dienų”.

Susirinkimas baigtas pir
mininko apyskaita apie link- 
smavakarį.

WANTED AT ONCE JOURNEYMEN
. or

IST CLASS SKILLED
ALI, AROUND SĖT UP MEN

Bor«*<| with the šame old thing>
I hinking of living in m Ninall conimunity <iw<iy from the buitie and 
busite oi city life?
A fa>t growmg divi'Mon oi a major aulomobile replacement parts manu
facturer is seeking experienced nrelal lurning machinists and set-up 
pcople for a new machining operation.
We have good benefits and will relocale you.
Write or conlacl the Personnel Manager at

THE AUTOMOTIVE CONTROLS CORP.
D1VISION OF THE ECHLIN MANUFACTURING COMPANY

725 McKinley Avė., Litchfield, II. 62056
(217) 324-2161

An f.ųurtl Opportunity Lmployer
(38-42)

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED

MACHINISTS
Top $ for top man

I)o own setups, mill, drill press and model shop.

Apply in person

AUDIO DESIGNS 
16005 Sturgeon, Roseville. Michigan 

or call 778-8440
An Egual Opportunity Employer

ALT S-gos St. Louis skyrius 
rengia Pavasario Balių

Neseniai Belleville, Fishe- 
rio svetainėje įvyko ALTS- 
gos St. Louis skyriaus na
rių susirinkimas - pobūvis. 
Susirinkimui sumaniai vado
vavo skyriaus pirmininkas 
inž. J. Gumbelevičius. Dar
botvarkėje buvo tik du pa
grindiniai punktai: Pagerbi
mas tą dieną švenčiančių 
gimtadienius ir pasitarimas 
pavasario baliaus reikalais.

Gimtadienių proga buvo 
pasveikinta M. Kikutienė ir 
VI. Tervydis.

Vladas Tervydis buvęs 
skyriaus pirmininkas ir vice
pirmininkas, o M. Kikutie
nė -- diplomuoto teisininko 
ir juriskonsulto Kr. Kikučio 
žmona. Moterims mes viso
kių komplimentų išgalvoja- 
me, bet p, Kikutienei jų ne
bepakaktų. Ji tikras gyv
sidabrio lašas: visada geroje 
nuotaikoje, visada labai jud
ri, greita, visus ragina ir 
visiems gelbsti.

Antrasis darbotvarkės 
punktas - pavasario baliaus 
ruošimo reikalai užsitęsė il
giau. Daug buvo pasiūlyta 
projektų, bet viską išnagri
nėjus nutarta: neieškant 
pelno, o siekiant svečiams 
sudaryti daugiausia malonu
mų š.m. gegužės 25 d. 7:30 
vai. Fisher Ine. svetainė
je, 2100 W. Main Street, 
Belleville, III. suruošti pa
vasario balių, kuriuo tarp 
kitko, bus atžymėta ir pus
antros dekados sukaktis nuo 
šio ALTS-gos skyriaus įsi- 
steigimo.

WANTI D EXPF.RIF.NCED 
AUTOMATIC SCREW MACHINE 

TURRET 1.ATHE
SĖT UP MEN «< OPERATORS 

Mušt be able to sėt up woik Irom 
blue prints & elose tolerance. Steadv 
work. davs.

MODERN SCRF.W PRODUCtS CO. 
2307 N. 9lh 

St. Louis, Mo, 
314-231-7337

(38-44)

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 

BULLART) REPAIRMAN 
FOR IST. 2ND ><nd 3RD SI IIF t 

Mum be experienccd in Bullard re 
pair and sel*up and have own loolr. 
Excellent wni>es and benefita.

MILLER INDUSTRIAL PRODUCTS 
229 FRANCIS ST 

ĮACKSON. MIC1I. 49201
<3H ■ 4 I I

JOURNEYMEN
TRUCK MECHANICS

Starting rate: $5.63 per hour and up. 
Plūs cost of living. 
Unlimited overtime.

Coinprehensive f ringe benefits. 
For full detaliu write or call 

JAUK HOAGLIN (517) 629-2141 
Manager of Employee Service* 
Albion Malleable Division 

HAYES-ALBION CORP.
ALBION. MICIIIGAN

An Equal Opportunilv Fmployer 
<36-391

TYPISTS
DAY/EVENING 

FULL PA RT TIME
We are seeking YOU to join our 

Ktaff in typing-rnaterial for computer 
input. No experirnce necessary; 
will train you. Call 643-4940 lor im- 
niediate appointment

I.C.C.
FORT WASHINGTON. PA.

I qual Opportunity F.irtplovrr M/F 

Tikimasi turėti meninę 
programą (dainos, muzikos 
ir dailiojo žodžio pynę), vai
šės pagal individualius sve
čių pageidavimus, o vėliau 
šokiai ir loterijos.

Laukiama svečių ir iš 
toliau. (rg)

IŠEINA "DAINOS 
CHORAMS”

JAV Liet. Bendruome
nės Krašto Valdybos dainų 
chorams rinkinys netrukus 
pasirodys viešumoje. Jame 
yra sutelktos net 27-ių 
lietuvių išeivijos muzikų 
sukurtos dainos ir liau
dies dainų harmonizuotės, 
kompetentingos komisijos 
kruopščiai atrinktos, šis lei
dinys yra, tartum, mūsų 
chorinės literatūros anto
logija.

Šio leidinio pirminis tiks
las yra patenkinti dabarties 
ir ateities chorų reikšmę, 
nors juo galės puikiai pasi
naudoti jaunimo organiza
cijos, lituanistinės mokyk
los, muzikos besimokantis 
jaunimas ir visi, kuriems 
rūpi mūsų dainos gyvybės 
svetur palaikymas.

"Dainos chorams” yra 
136 puslapių, 8*/įxll forma
to knyga, pritaikinta daž
nam ir ilgam chorų naudo
jimui. Dainų paskirstymas 
yra toks; mišriam chorui — 
35, vyrų chorui — 12, mo
terų chorui — 3 ir lygiems 
balsams — 11; daugelis jų 
su akompanimentu.

ši knyga pasirodys dvie
jose formose: chorams nau
doti ir bibliotekoms. Profe
sinis paruošimas, teksto ir 
gaidų ryškumas bei sklan
di lietuvių kalba daro gerą 
įspūdį. Prasmingas dailinin
ko viršelio ir žodinės dalies 
meniškas apipavidalinimas 
daro knygą estetiškai pa
trauklia.

Iki š. m. gegužės 31 die
nos užsisakiusiems bent 5 
chorams skirtas darbo kny
gas. vienos knygos kaina 
$3.00; vėliau jsigyjantiems 
— apie $4.50. Bibliotekoms 
skirta knyga kainuos apie 
$5.50.

Užsakymus ir čekius (ar
ba money order) rašyti V. 
šalčiūnui, 418 Main St., 
Delran, N. J. 08075. Užsa
kymai bus išsiuntinėti dvie
jų savaičių laikotarpyje nuo 
jų gavimo. Persiuntimo iš
laidas apmoka siuntėjas.

JAV LB Krašto Valdyba

ATOSTOGOS 
MAINE
Lietuviai pranciškonai vi

sus maloniai kviečia atosto
gauti jų vasarvietėje Kenne- 
bunkporte, Maine. Ši graži 
kurortinė vieta prie pat At
lanto yra tapusi savotišku 
lietuvybės centru vasaros 
atostogų mėnesiais, kai iš 
visos Amerikos ir Kanados 
suvažiuoja šimtai lietuvių. 
Čia žmogus atsigaivina- ne 
tik grynu oru, kaitria sau
le, sūriu jūros vandeniu, 
geru maistu ir kitais žemiš
kais patogumais, bet taip 
pat koncertais, literatūros 
vakarais, paskaitom ir labai 
meniška aplinka. Visas bu
vusios -gimnazijos pastatas 
jau paverstas patogiais kam
bariais svečiams. Taip pat ir 
kiti pastatai nuolat gerina
mi. Atostogos Kennebunk- 
porte yra visais atžvilgiais 
prasmingos. Sezonas prasi
deda birželio 29 ir baigia
si rugsėjo 4. Visais atosto
gų reikalais rašykite: Rev. 
Superior, Franciscan Mo- 
nastery, Kennebunkport, 
Maine 04046.
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Lietuviu radiotelefilmininkų kolektyvas "Garso Ban
gos Pirmoj eilėj iš kairės: R. Šležas ir B. Vaičjurgytė. 
Antroj eilėj: P. Krukonis, R. Bričkuvienė ir M. Drunga.

GARSO BANGOS
Kas mes esame?

Lietuviškai vadinamės 
Lietuvių radiotelefilminin- 
kų kolektyvu, angliškai — 
Lithuanian Media Collec- 
tive. Esame grupė bostoniš-

PETRIKONIO 
PARODA
Chicagoje, nuosavos meno 

galerijos patalpose, 3215 W. 
63rd Street, gegužės 4 d. 
atidaryta Antano Petrikonio 
tapybos darbų paroda, kuri 
tęsis iki birželio 22 d. Paro
doje išstatyta tiek kiek lei
džia patalpos, 54 paveiks
lai, - daugiau mažiau api- 
mantieji kūrėjo polėkius, 
savitą braižą ir jojo, meniš
ką asmenybę. “Tai dailinin
kas, kuris neprisirišo prie jo
kios trumpaamžės krypties, 
o tik prie savo, kaip 
žmogaus, amžinojo Aš”, 
taikliai taria parodos kata
loge Kazys Bradūnas.

Parodos atidaryme daly
vavo pilnutėlė galerija me
no mylėtojų, jų skaičiuje ir 
eilė kitų dailininkų-ių. Mat 
Antanas Petrikonis dažnam 
yra savas, artimas bičiulis, 
o išskirtinai šią dieną -- jis 
50 metų amžiaus sukaktuvi
ninkas! Tad dalyviai, pa - 
gerbdami jį, kūrėją ir su
kaktuvininką, sudainavo “Il
giausių metų”.

Paroda atdara visas sep
tynias savaitės dienas ir, 
kaip minėta, tęsis iki birželio 
22 dienos.

ELECTRICIANS
Fully qualified joumeyman to 
inspect, repair, install and wire 
AC and DC apparatus, devices, 
circuits, of any voltage for plant 
maintenance.
High hourly rate, rotating shift. 
Many fringe benefits.

Apply in person
UNITED STATĖS STEEL 

. CENTRAL FURNACES 
2650 Broadway 
Lorraine, Ohio 

An Equal Opportunity Employer 
(3o-45)

WANTED AT ONCE 
SURFACE GRINDER HAND 

Mušt be experienced in tool room 
work. High hourly rate. Paid hospi- 
talization, profit sharing and many 
other benefits. Days.

MACHINE TOOLING INC. 
7507 EXCHANGE ST. 
CLEVELAND. OHIO 

(CANAL 1NDUSTRIAL PARK) 
(36-42)

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 

TOOL and DIE MAKER
MACHINIST

Only experienced individual need ap
ply. Mušt be familiar with operation 
of Bridgeport, lalhe and all other 
standard machine shop tools. Should 
be capable of designing and building 
equipment for plant ūse. Mušt be 
able to work 2nd shift 3:30 to 12 
without supervision. Will be respon- 
sible for maintenance of plant ma 
chinery and will be under the direc- 
tion of the Eng’neering Supervisor. 
Fringe benefits available. Apply in 
perAon or call

Custom Trim Products, Ine.. 
4911 GRANO AVĖ. 

CLEVELAND, OHIO 44125 
216-441-4800

(38-401

KŪRYBA IR MOKSLAS

kių, susirūpinusių lietuviš
kųjų reikalų kėlimu Ameri
kos masinėmis susižinoji
mo priemonėmis, šiuo metu 
kolektyvo branduolį sudaro 
šie asmenys: profesionalas 
filmininkas Perkūnas Kru
konis; profesionalas filmi
ninkas Romas Šležas, Blaęk- 
side Ine. filmų sekcijos va
dovas; studentė ir aktorė 
Birutė Vaičjurgytė; filoso
fijos dėstytojas ir spau
dos bendradarbis Mykolas 
Drunga; ir bibliotekininkė 
bei vietinės savivaldybės 
veikėja Rima Bričkuvienė.

Kaip mūsų kolektyvas 
susidarė?

1972 m. vasarą Perkūnas 
Krukonis, naudodamasis sa
vo gerais ryšiais WBUR 
stotyje, jos oro bangomis 
prastume porą vienkarti
nių lietuviškosios tematikos 
programų angliškai. Tada 
jam kilo mintis suorgani
zuoti pastovią anglų kalba 
apie Lietuvos kultūrinius 
bei politinius lūkesčius by
lojančią radijo valandėlę. 
Išgavo WBUR stoties su
tikimą tokiai valandėlei 
leisti ir tuoj pat susirišo su 
Romu Šležu ir jo kolego
mis, kurie jau nuo seno 
reiškėsi vaizdinio bei garsi
nio elemento įforminimu 
įvairiuose lietuvių rengi
niuose. šis jėgų sujungi
mas ir pagimdė dabartinį 
Lietuvių radiotelefilminin
kų kolektyvą.

Kokia kolektyvo veikla ir 
kokie jos tikslai?

Nuo 1972 m. rudenio ve
dame savaitinę pusės valan
dos radijo programą vardu 
"Garso Bangos” per WBUR 
-FM stotį. Transliuodami 
visas programas vietine 
kalba, taikome pagrindinai 
i dvi klausytojų grupes: 
1) į lietuviškai nebekalban
čius lietuvius, praradusius 
ryšį su aktyviąja lietuvių 
visuomene ar jo niekad ne
turėjusius; ir 2) į ameri
kietiškąją auditoriją apla
mai. Siekiame sužadinti ir 
už savosios visuomenės ribų 
bent šiek tiek intereso Lie
tuvos liūdnu likimu ir jos 
kultūros vaisiais.

Kadangi WBUR stotis 
grynai nekomercinė, išsilai
kantį iš viešųjų fondų ir 
savo klausytojų-rėmėjų įna
šų, mūsų kolektyvui už tei
kiamąjį ”oro laiką” nerei
kia atsilyginti, šitai mums 
leidžia daugiau savo energi
jos sukoncentruoti į pačią 
programos kokybę.

Mūsų pastangos neliko be 
atgarsio. Už "Garso Bangų” 
programą "The Lituanian 
Folksong in Perspective” 
WBUR stotis laimėjo ant
ros vietos Major Amstrong 
žymenį šviečiamųjų trans
liacijų srityje. Major Arm- 
strong atžymėjimai teikia
mi visos Amerikos apimti
mi už pačias originaliausias 
ir geriausiai paruoštas pro
gramas. Savo prestižu radi
jo, sluoksniuose jie maž
daug atitinka filmų pasau
lio "oskarus".

WBUR stotis transliuoja 
tik klasikinę bei gero džia
zo muziką kartu su rimto
mis žodinėmis programo
mis. Jos klausosi didelis 
tinklas inteligentiškesnės, 
labiau išprususios ir reik
lesnės publikos. Todėl mūsų 
pastangos Įpilietinti lietu
viškosios kultūros vertybes 
amerikiečių sąmonėje čia 
ypatingai prasmingos. Mū
sų įtaigojami, ir kitų pro
gramų vedėjai naudojasi 
mūsų pasiūlytomis geromis 
lietuvių kompozitorių ar at
likėjų plokštelėmis, štai 
pats paskiausias pavyzdys
— gegužės mėn. 19 d. "Sun- 
day Opera” transliuos K. V. 
Banaičio "Jūratės ir Kasty
čio” veikalą.

Kokie mūsų ateities planai?

Ir toliau vesime "Garso 
Bangų” valandėlę. Kadangi 
visos programos užrašomos 
magnetofono juostelėje, jo
mis gali pasinaudoti ir ki
tos lietuvių kolonijos. De
dame pastangų savo progra
mas paskleisti ir kitur.

šiuo metu taip pat suda
rome planus lietuviškos te
matikos filmų susukimui. 
Eventualiai norėtume paga
minti kelis pusvalandžio 
draminius - siužetinius fil
mus, kurie tiktų amerikie
čių televizijos tinklui. To
kiam projektui įvykdyti rei
kia milžiniškų lėšų. Bet ir 
šioje srityje sėkmingai žen-

DIRVOS NOVELĖS 
1974 M. KONKURSAS

Rankraščius įteikti iki 
1974 m. birželio 15 d.

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

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1974' metų 
birželio 15 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės 
Konkursas, 6907 Superior Avė., Cleveland, Qhio 
44103.

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

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui bus įteikta 500 dole
rių premija. Konkurso skelbėjas turi teisę premi
juotąją novelę be papildomo atlyginimo spausdinti 
Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Auto
rius gali premijuotąją novelę spausdinti antruoju 
leidimu.

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

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

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

Dail. Jono Rimšos kūrinys "Pamūrė - meilės šokis", iš šiuo metu Chicagoje 
Čiurlionio galerijoje vykstančios parodos, kurią surengė Margutis. Paroda bus ati
daryta iki gegužės 19 d.

ESTETIKA ENC1KL0PEDIZME JURGIS GLIAUDĄ

Enciklopedinis raštas yra 
informacija ir tvirtinimas. 
Tai kategoriška informacija 
be išnašų į šoną. Tokiu bū
du enciklopedinė informaci
ja panaši į fotografijos nuo

gėme pirmąjį žingsnį. Lie
tuvių Fondas mūsų kolek
tyvui jau yra paskyręs tūk
stantį dolerių su sąlyga, kad 
tolimesnę paramą susiras
tume iš kitų šaltinių. Jei 
mums tai pasisektų, būtume 
pajėgūs įvykdyti užmojį, 
kokio JAV lietuvių istori
joje iki šiol dar nėra buvę.

"Garso Bangos” Lithua
nian Media Collective, 630 
Commonvvealth Avė., Bos- 
ton, Mass. 02215.

Prof. J. Eretas

trauką. Foto nuotrauka taip 
pat informacija: lakoniška 
ryški, be išnašų už paveiks
lo rėmų.

Ar galima enciklopedinia
me lakoniškume ieškoti es
tetikos elementų? Ar galima 
tokius momentus įnešti į in
formacinį, enciklopediniu 
stiliumi redaguotą tekstą?

Fotografija atsakė: įma
noma. Savo juoda-balta foto 
nuotraukose Algimantas 
Kezys estetiniu temos trak
tavimu nustūmė į foną infor
macinę siužetinę medžiagą.

Enciklopedišku dėstymo 
lakoniškumu informacinis 
siužetas gali džiuginti este
tika, jeigu tokį siužetą pri
stato nuostabiai įdėmus, į 
siužeto podirvį įžvelgiąs ste
bėtojas. Toks savo memu
aruose buvo M. Vaitkus, 
sugebėjęs trumpų kapotų 
sakinių pynėmis išgauti mak 
simumą detalių iš minimu
mo eilučių. Toks, dažnai, sa
vo puslapiuose yra Stasys 
Yla.

Su tokiomis tad prielai
domis sutinkame Juozo Ere
to darbą, atspaudą iš L.K.M. 
Akademijos Suvažiavimo 
Darbų VII tomo “Dvi gene
racijos mūsų krikščioniško
sios kultūros tarnyboje".

Darbas yra sociologinė 
studija, skirta informacijai, 
tą informaciją palydint pra- 
bėginiais komentarais, be
ieškant įvykių, reiškinių ir 
dvasinio istorinių personažų 
paveldėjimo faktų. Techniš
kai beveik neįmanomas dar

bas 47 puslapių rėmuose su
talpinti labai intensyvaus 
mūsų visuomenės kultūri
nio nokimo procesą. Veikalo 
ribos:1896-1931. Tai yra nuo 
“Tėvynės sargo” iki “Naujo
sios Romuvos” įkūrimo. 
Faktinai, čia yra tiktai vi
suomenės dalies portretas, 
nes greta katalikiškosios ba
zės, augo, brendo ir veikė 
kitos visuomeninės grupės, 
kitų ideologinių gairių veda
mos.

Šios anotacijos (gal kiek 
išplėstos) tikslu nėra darbo, 
kaipo sociologinės studijos 
įvertinimas. Tai stovi netgi 
už apžvalgininko kompeten
cijos ribų. Juozas Eretas dar 
bo pristatymo stiliumi pra
plėtė studijos vertę. Enci
klopedinę informaciją jis pa
teikė savotiškai, naujoviš
kai. Į lakonizmą jis įnešė 
šviežias, įdomias dimensi
jas: posakio, charakteristi
kos, akimirksninės portre- 
tūros estetiką.

Autorius portretuoja ški
cais; jis išeina iš kelių pozi
cijų. Čia suskamba premi
sos ir tuoj pat išvada, pati
kimai įtvirtinanti personažą 
jo gyvenimiško reiškimosi 
teritorijoje. Ir dar daugiau: 
pateikianti jo kultūrinį pali
kimą ateičiai. Autoriaus 
paliesti asmenys beveik vi 
si buvo kultūrinis ir erudi
cinis mūsų visuomenės avan 
gardas, todėl reikia suvokti 
su kokidis sunkumais, su 
kokiomis portretūros pro
blemomis suėjo autorius sa
vo studijai sukurti paėmęs 
lakonišką simpoziumo pra
nešimo stilių.

Jis išėjo laimėtoju. Dar 
daugiau: iš asmenų ir reiški
nių, stebint periodą post fac- 
tum, trukmės autorius at
statė pareinamybės ratilą 
(A. Jakšto logikos termi
nas). Tuo aspektu ši studija 
tampa tam tikru išeities 
punktu, iš kurio paranku 
organizuoti ekskursijas į de
tales ir neprarasti ryšio su 
viso istorinio reiškinio visu
ma.

Bet kas yra estetika, 
šiuo atveju, gali paklausti 
šios anotacijos skaitytojas. 
Tai veikalo savybė, suke
lianti pasigėrėjimą temos 
pristatymo harmonija, glaus
tumu ir netgi paties auto
riaus džiaugsmu savo pa
siimtą temą benagrinėjant.
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FILATELIJOS KAMPELIS
Nr.5 ANTANAS BERNOTAS

JAV išleido šiuos nau
jus pašto ženklus: 1. Balan
džio 4 d. -- 18 c. aerogramą 
paminėti NATO organizaci
jai.

2. Balandžio 18 d. -- 10 c. 
pašto ženklą paminėti EX- 
PO *74. Ši pasaulinė paroda, 
kuri 1967 m. vyko Montre- 
alyje (o jos tęsinys ‘žmo
gus ir Pasaulis’ iki šiol), 1970 
m. Osakoje, Japonijoje, šie
met atiteko Amerikai ir yra 
atidaroma Spokane mieste 
Washingtono valst., prie Pa- 
cifiko. Paroda atsidarė geg. 
4 d. ir truks iki lapkričio 
4 d. Parodos šūkis: “Aplin
kos apsauga”. Deja, dėl ne
pakankamos propagandos, 
apie šią parodą mažai kas 
težino.

3. Gegužės 4 d. --10 c. paš
to ženklas Kentucky Derby 
(arklių lenktynėms) paminė
ti. Piešinys -- lenktyninkai.

*♦*

IZRAELIS išleido papil
domą 2 pašto ženklų seriją 
su gražesniais krašto vaiz
dais. Šį kartą su Brekhat 
Ram slėniu ir romėnų laikais 
statytu akvaduktu prie Ak- 
ko vietovės (pastarąjį čia de
dame).

Akvaduktas - vandentie
kis pristatyti vandenį į ku
rią nors vietovę per slėnius, 
kartais net ir gana toli. 
Romėnai buvo tikri akva- 
duktų statymo meisteriai ir 
jų anais amžiais statytų ak- 
vaduktų yra ne tik pačioje 
Italijoje, bet ir kituose anais 
amžiais jų valdytuose kraš
tuose. Dauguma jų statytų 
akvaduktu amžių gėgyje vir
to griuvėsiais, bet kai kurie 
išliko ir iki- mūsų laikų.

SUOMIJA išleido 60 penų 
pašto ženklą, kuriuo pami
nima Hanko miesto ir uosto 
100 metų sukaktis.

Hanko (švediškai Hangoe) 
uostas ir kurortas yra pačia
me pietiniame krašto gale, 
to paties .vardo siaurame 
23 km ilgio pusiasalyje. 
Strategiškai labai svarbi 

ŠIAIS METOIS IŠLEISTĄ, 270 PUSL. SU 150
ILIUSTRACIJŲ 

inž. P. Lėlio knygą

"LIETUVOS KELIU 
1910-1973 M."

galima įsigyti pas autorių:
32 Weatherell St., Toronto 9 Ont. ir pas knygų 

platintojus Toronte, Montrealy, Chicagoj, 
Brooklyne, Bostone, Baltimorėj, Los Angeles 

ir Washingtone.
Per 3 mėn. pusė išleistų knygų jau parduota. 

Pagal skaitytojų pasisakymus ši knyga įdomi tuo, 
kad joje "viskas aprašyta, nieko nevyniojant į vatą”.. 
Carizmas, du pasauliniai karai-, laisvės kovos, Nepri
klausomybės metai, bėgimas iš Lietuvos ir emigra
cija, tai mūsų kartos pergyventas amžius, kuris šioj 
knygoj vaizdžiai pailiustruotas.

Knygos kaina $6 minkšt. virš, ir $7 kietu vir
šeliu. Ji prisiunčiama paštu, tik iš anksto apmokėjus 
ir pridėjus 50 centų pasiuntimo išlaidoms.

vieta, nes iš jos galima 
kontroliuoti įėjimą į visą 
Suomių įlanką. Po 1940 m. 
karo, Sovietų Sąjunga pasi
ėmė šį svarbų uostą kaip 
savo karo laivyno bazę, bet 
1947 m. vėl grąžino suo
miams mainais už Porkkalą. 
Apie 8000 gyventojų.

V. VOKIETIJA pereitais 
metais išleido 40 pfenigių 
pašto ženklą, kuriuo pa
gerbiamas tėvas Maximilian 
Kolbe.

Tėvas pranciškonas Rai
mundas Kolbe (1894 -1941), 
atrodo vokiečių kilmės, gimė 
Zdunska - Wola miestelyje 
prie Lodzės, Lenkijoje, tėvų 
darbininkų šeimoje. Nuo 
1907 m. mokėsi Lvovo (tada 
austrų valdžioje) tėvų pran
ciškonų vienuolyno mokyk
loje. Nuo 1912 m. lankė Ro
mos Gregorianumą ir įsigi
jo filosofijos daktaro diplo
mą. Įšventintas kunigu 1916 
m. kaip tėvas Maksimilijo
nas Marija. 1922 m. Lenki
joje suorganizavo Šv. Mer
gelės Marijos riterių ordeną, 
įsteigė vienuolyną ir leido 
spaudą. Nuo 1930 m. misio
nierius Japonijoje. 1939 m. 
prasidėjęs karas jį užklupo 
Lenkijoje. Tuoj po Lenkijos 
okupacijos,naciai tėvą Mak
similijoną suėmė, o vėliau 
uždarė į garsųjį Auschwitzo 
(lenk. Oswięcim) koncentra
cijos lagerį. Lageryje jis, be 
gelbėdamas kito suimtojo 
gyvybę, savanoriškai sutiko 
būti sunaikintas. Mirė kan
kinio mirtimi sudegintas 
krematoriume 1941 m. rug- 
piūčio 1.5 d. Popiežius Pau
lius VI tėvą Maksimilijoną 
1971 m. spalio 17 d. paskelbė 
Palaimintuoju.

♦**

Ačiū p. Br. Keturakiui 
už pastebėtus netikslumus 
man aprašant suomių bėgiką 
P. Nurmį (Dirva Nr. 32). 
Tiksli informacija visad pa
geidaujama. Malonu, kad 
kaikas ir “Fil. Kampelį” 
paskaito.

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

JAUNIMO PAVASARINIS 
LINKSMA VAKARIS
PHILADELPHIJOJE

Philadelphijos moksleiviai 
ir studentai balandžio 20 d. 
Lietuvių Muzikalinio * klu
bo patalpose buvo surengę 
“Pavasarinį Vakarą”. Į tokią 
vakaronę jie buvo pasikvie
tę iš Detroito lietuvių stu
dentų oktetą “Vakaro Gar
sai”, o iš Washingtono ir 
Baltimorės - tautinių šokių 
grupę “Malūnas”.

Dėka gražaus oro ir vaka
ro rengėjų nerodyto gobšu
mo daugiau pinigo susigrieb
ti už įėjimą į vakarą, tas 
padėjo susibėgti didesniam 
žmonių skaičiui tiek iš jauni
mo ir senimo pusės. Iš pir
mo žvilgsnio dažnas galėjo 
pajusti bendrą gražios lie
tuviškos šeimos sambūvį, 
visų šviesią nuotaiką ir pa
sirengimą kultūringai pra
leisti jaunimo linksmavaka- 
rį.

Pirmiausiai sodriu balsu 
ir trumpu žodžiu prabilo 
Lietuvių Jaunimo S-gos 
pirm. V. Maciūnas apibūdin
damas šios vakaronės pa
skirtį bei reikšmę, o taip pat 
paties gyvenimo jaunimui 
statomus uždavinius, parei
gas, kurios bus siekiamos 
spręsti ir įgyvendinti tikro
vėje. Po šio įvadinio žodžio 
jis palinko į aktorius - iš sa
vo pusės prisidėjo prie už
planuotos vakaro programos 
atlikimo. Daugiau negu pa
tenkinamai paskaitė keletą 
šmaikščių iš poeto A. Gus
taičio kūrybos eilėraščių, už 
ką susirinkusieji jam išreiš
kė plojimais savo pasiten
kinimą.

Antroji vakaro dalis susi
dėjo iš “Vakaro Garsų” ok
teto dainelių ir vėliau šokių 
“Malūno” sukinių išpildymo.

Oktete daugiau vyravo 
lengvos, mūsų širdžiai arti
mos savo melodingumu ir 
žodžiais dainelės. Viena kita 
dainelė buvo išskirtinesnė 
ir gražiai derinosi prie jų 
pasirinkto dainelių repertu- 

Pensijų reikalus tvarko 
ok. Lietuvoje "Socialinio ap
rūpinimo ministerijos pensi
jų valdyba”. Šiai įstaigai vir
šininku paskirtas Vilniun 
importuotas patyręs sovie
tinis ‘aparačikas’ A. Ušano
vas.

Spaudoje (ypač gi ‘Vals
tiečių laikraštyje’) nuolatos 
blykčioja pensininkų laiškai. 
Tai įvairūs nusiskundimai 
dėl pensijų dydžio arba mo
kėjimo tvarkos. Žmonės pa
kankamai įsidrąsino ir pensi
jų valdybos veiklai reiškia 
netgi viešų priekaištų. Tad 
A. Ušanovas griebėsi eks
travagantiškos priemonės. 
‘Valstiečių laikraštyje’, Nr. 
23, pensijų valdybos virši
ninkas A. Ušanovas atspaus
dino trijų skilčių rašinį ‘Di- 

aro? Okteto “susi7ainlvkna“s ■ įs Tarybų valdžios iškovo- 
paliko gerą įspūdį, o ir iš jo 
grupės vienas vadovas ir di
rigentas bei akompaniato
rius pasirodė turįs nemažo 
talento muzikoje. Okteto 
išpildytojams buvo triukš
mingai paplota. Malonu pa
stebėti, kad Detroito “Va
karo Garsų” oktetas nesi
žavi svetimais “vakaro gar
sais”, bet daugiau brangina 
ir vertina tą kas yra savo 
ar mūsų.

Gi tautinių šokių grupė 
“Malūnas” visus nustebino 
šokėjų miklumas, grakštu
mas, linksma dvasios nuotai
ka, išraiška ir darnus bei 
tikslus komplikuotų sukinių 
išpildymas kėlė didelio pasi
gerėjimo.

Pasibaigus programos da
liai sekė įprastiniai vaka
ronių šokiai, betgi besidali
nanti publika gautais įspū
džiais neskubėjo prie šokio. 
Rengėjai šio vakaro nebuvo 
užpirkę trankios muzikos 
šokiams, bet pasitenkino po
rele jaunų akordeonistų ir 
to pilnai pakako.

♦ Neturint visą užgožiančiai 
šokiams trankios muzikos (o 
tai labai gerai) susidarė pui
ki proga visiems daugiau iš
sikalbėti, pabendrauti, pasi- 
bičiuliauti, o jaunuomenei 
- susipažinti ar meilėje pri
sipažinti.

Kai kiek ilgėliau tokia lie
tuviškos šeimos nuotaika įsi 
viešpatavo, o akordeonis
tai nesiskubino prie savo 
pareigos, tada prie jų prišo
kęs A. Gečys tuoj patvarkė 
muzikinį reikalą -- užsakė 
tango. Pirmas išėjo šokti su 
žmonele, kartu sujudinda
mas ir kitus šokių mėgėjus 
prie šio svajingo šokio. A. ir 
T. Gečiai žavėtinai šokyje 
pasirodė -- verti gero prizo.

Taip besišnekučiuojant

kaip niekada ir tarpais už- 
sikandžiaujant ir girkšno- 
jartt gėrimus, pamažu priar
tėjo ir gili naktelė. Daug kas 
jau ėmė kalbinti trauktis į 
namučius. Netikėtai paskli
do žinia, kad dar trupučiuką 
verta palūkuriuoti, nes at
vyksta nauji ir ne bet kokie 
muzikantai.

Netrukus į salę suvirto 
jų nemažas būrelis su dide
lėm dėžėm, kokiais tai pa
gaikščiais ir kitais priedais. 
Kiek apsitvarkę apie savo 
sugabentus instrumentus 
pradėjo vaišintis alučiu, net 
galvas užversdami, kad jis 
šildžiau nutekėtų. Sukilusi 
publika ėmė vienas kito 
klausinėti: kas jie tokie, iš 
kur atklydo, kas pasamdė ir 
kam tas tokioj gilioj nakty... 
Pagaliau nuskambėjo iš au
toritetingų šaltinių žinia, 
kad šie muzikantai užsuko 
čia iš vienų lietuviškų ves
tuvių mus kita muzika pa

PENSININKAI OKPUOTOJE
LIETUVOJE

jimas’.
Straipsnio pavadinimas 

gana kvailokas. Tarybų val
džia pensijų savo žmonėms 
iš nieko neiškovojo. Tai yra 
natūrali kiekvienos valsty-- 
binės santvarkos funkcija. 
‘Tarybų valdžia’ iš viso nėra 
nei grupė, nei organas. 
Gali būti ‘tarybinė vyriau
sybė’, tam tikrų funkcijų 
valstybiniai organai, netgi 
ir sovietiniai pavaldiniai. Šie 
fenomenai nesudaro ‘Tarybų 
valdžios’ turinio. Tenka gal
voti, kad straipsnio pavadi
nimas yra nevykęs vertimas 
iš rusų kalbos. Juk daug ra
šinių spauda gauna rusų 
kalba ir vertėjai turi labai 
skubėti su terminuotų teks
tų vertimais.

A. Ušanovo rašinys nėra 
terminuotas. Jį pagimdė pen' 
sininkų skundai ir šie skun
dai nesiliaus plaukę po A. 
Ušanovo autoglorifikacijų. 
Tačiau A. Ušanovui reikia 
tuos skundus ‘dementuoti’, 
išsilaikyti savo pareigose, 
užsikabinti už Vilniaus ‘pos
to’. Juk, kaip bebūtų, Vilniu
je Ušanovas sočiau gyvena, 
kaip, pav. kur nors pamask- 
vėje...

Gausius pensininkų skun
dus Ušanovas ‘dementavo’ 
sovietuose įprastu metodu: 
reikia girti santvarką, o 
jeigu jau santvarka gera, 
asmeniški skundai reiškia 
smulkius reikaliukus. San
tvarka nieko dėta, jeigu pen
sininkas kolūkyje eina dirb
ti sunkius drbus, plušdąmas 
iki amžinai bluostą užmerks.

A. Ušanovas giriasi, kad 
socialinio aprūpinimo reika
lams (pensijoms bei pašalp 
poms) išmokama 195 milijo
nai rublių. Jis didžiuojasi, 
kad pensijos mokamos... 
“kas šeštam respublikos gy
ventojui”. Iš Ušanovo pa-

linksminti. Na, ir užgrojo.
Sujudo jaunimas.. Nuo tų 

t garsų ne tik oras virpėjo, 
bet ir visas namas drebėjo 
iš leidžiamų elektroninių mu 
zikos aparatų. Pradžioje tu
rėtą jaukią šeimyninę nuo
taiką staiga paglemžė lyg 
tornado išgąstingas siaubas. 
Smarkiau subruzdo vyres
nieji su savo mažais vaiku
čiais bėgti lauk, net ausis 
užsiėmę ir tarpusavy nebe- 
susikalbėdami. Buvo gan 
įdomu stebėti tuos, kurie 
anksčiau nekartą užgirdavo 
jaunuolių triukšmingus pa
silinksminimus, o dabar pa
tys ant savo kailio patyrę 
nešėsi lauk surauktais vei
dais. Gal ateityje jie tylės 
tokias šokių temas užvedi- 
nėjant ar naujas madas 
perkratinėjant. Mums, tau
tinio išsilaikymo požiūriu 
imant, tokie jaunimo reiški
niai nepaprastai skaudina, 
bet dėl nepakeičiamumo to
kios gyvenamos aplinkos, lai 
ko dvasios ir mūsų auklė
tojų lietuviškos sąmonės ap- 
kurtimo, turime šiuo atveju, 
gal niekad neišsprendžiamą 
problem’- Juozas Bobelis

teiktų davinių matyti, kad 
pensijas ir pašalpas gauna 
“606 tūkstančiai 400 žmo
nių, jų tarpe 249 tūkst. ko
lūkiečių”.

Žinia savotiškai parboš- 
kia: nejaugi krašte toks gy
ventojų nuošimtis suseno? 
Nejaugi gyventojų šešta
dalis įžengė į pensijų am
žių? Lankiusieji ok. kraš
tą turistai dalinai patvirti
na tas prielaidas: kolūkyje 
nelegnva pamatyti jauną 
veidą. Tai patvirtina prasi
taręs Ušanovas: “dabar liau
dies ūkyje dirba 48% kolū
kiečių pensininkų”. Fizinių 
resursų požiūriu tokia padė
tis atrodo nenormali, studi- 
juotina. Galima galvoti, kad 
tai genocidinės politikos pa
darinys: į senelių kolūkie
čių sudėtį pradės plaukti 
‘šviežiena’, kaip pats Uša- 
kovas, importas iš Rusijos.

Visaip begirdamas ‘tary- 
b’u’ valdžios iškovojimus”, 
Ušakovas neužmiršta nieki
nančiai pristatyti Nepriklau
somos Lietuvos metus. ‘Fab
rikantams, dvarininkams, 
buožėms, stovėjusiems prie 
Lietuvos valdžios vairo, ne
rūpėjo liaudies reikalai”, 
tvirtina A. Ušanovas iš pa- 
maskvės. Pensijų valdybos 
viršininkas seka pasaką apie 
Npriklausomybinius laikus, 
apie senus ubagus: “jie su 
varpeliu rankoje elgetau
dami keliaudavo Lietuvos 
keliais”.

Vargo visur yra. Daug 
jo buvo ir yra Europoje. 
Kituose kontinentuose. Kai
muose ir didmiesčiuose. Ten 
ka galvoti, kad. jeigu iki 
šiol išsilaikytų Nepriklauso
ma Lietuvos valstybė, jos 
žmonės būtų gyvenę la
biau ekonomiškai prasikūrę, 
kaip kad jie dabar gyvena. 
Lietuvos žmonių socialinis 
aprūpinimas prilygtų prie 
dabartinių Skandinavijos 
normų. Tai yra gyvenimo 
realybės faktai. A. Uša
novas atmeta tuos faktus 
ir verčiasi piktybine dema
gogija. Dergdamas ir šmeiž- 
damas kitą, pats juk geres
nis nepasidarysi. Savo ‘tvir
tinimuose’ Ušanovas nema
to laiko ir ekonominėj evo
liucijos faktoriaus ir žiau
riai meluoja apie socialinę 
Nepriklausomos Lietuvos 
sudėtį.

Kada mes atsimename 
aritmetinę dalybą, Ušanovo 
milijonus, mokamus pensi
joms, daliname iš pensinin
kų skaičiaus. Atrandame, 
kad vidutinis pensininkas 
mėnesiui gauna ... 25 rub
lius!

A.Ušanovas prikiša Ne-

PABALTIEČIŲ 
STALO TENISO 
PIRMENYBĖS

1974 m. Š.A. Pabaltie
čių Stalo Teniso .Pirme
nybės įvyks 1974 m. gegu
žės 18 d., Rockville Centre, 
Recreation Building, 111 
Oceanside Rd., Rockville 
Centre, Long Island, New 
York. Telefonas (212)-584- 
1077. Varžybų pradžia: 9:00 
vai. ryto.

Varžybas vykdo New Yor
ko Latvių Sporto Klubas.

Programoje: a) Vyrų ko
mandinės varžybos (3 žaidė
jai), b) vyrų vienetas; c) 
Moterų vienetas; d) Senjo
rų vienetas; e) Jaunių vie
netas; f) Mergaičių viene
tas; g) Vyrų dvejetas; h) 
Moterų dvejetas; i) Mišrus 
dvejetas.

Jaunių ir mergaičių am
žius -- žemiau 17 dm. ir se
njorų virš 39 m. pagal 
1973 m. liepos 1 d.

Vyrų komandinėse var
žybose gali dalyvauti tik pa
skirų klubų komandos.

Dalyvavimas visose rung
tyse yra neribotas ir atvi
ras visiems lietuvių, latvių 
ir estų stalo tenisistams.

Užsiregistruoti galima vie 
toje, atvykus į varžybas. 
Dėl papildomų informacijų, 
kreiptis į rengėjus:

Mr. Janis Erglis, 2400 
Webb Avė., Bronx, N.Y. 
10468. Telefonas: (212) - 584- 
1077.

Lietuvių žaidėjų atstovas 
bus Pranas Gvildys iš New 
Yorko. Jo telefonas: (212)- 
356-7871. Mūsiškiams žaidė
jams patartina pas jį ir 
kreiptis.

priklausomai Lietuvai, kad 
jos keliais “su varpeliais ran
koje” keliaudavo ubagai. Gy
venę Lietuvoje tais laikais 
žino, kad tai yra melas. 
Ubagų varpelių Lietuvos ke
liais beskambančių niekas 
negirdėjo. Socialinio aprū
pinimo darbas ką tik buvo 
pradėtas. Niekas dar nebu
vo valstybei išdirbęs mini- 
malinio metų skaičiaus. Ga
lėjo būti kalba apie šelpimą, 
ne apie pensijas. Dabar gi 
sovietinė santvarka, išsilai
kiusi krašte per 30 metų, 
privalo operuoti pensijomis. 
Kaip viskas sovietuose pro- 
pagandiška, propagandiška 
ir pensija. Jos vidutinis dy- 
dis yra 25 rubliai, iš tos su
mos senas žmogus negali 
pragyventi ir priverstas 
grįžti į darbą.

Sovietinė pensija graži 
tiktai propagandiniame 
straipsnyje. Apie ‘personali
nes’ pensijas, riebias ir so
čias, mokamas užsitarnavu
siems kompartiečiams, A. 
Ušanovas, savaime aišku, 
nekalba. Tokios jis pats lau
kia. , (zž)

• Aloyzo Barono naują 
prozos knygą "šilko tink
lai” ($4.50) ir Julijos šva- 
baitės poezijos rinkinys 
"Septyni saulės patekėji
mai” ($3.50) neseniai išėjo 
iš spaudos. Kreipkitės pas 
platintojus, arba užsisaky
kite tiesiog Ateities leidyk
loje, 17869 Goldvvin, South- 
field, Mich. 48075.

PUTNAMO SODYBA
Jau pasiruošusi priimti 

svečius! Malonioj aplinkoj, 
seserų sodyboj Putnume, 
Conn. Steiki lietuviški val
giai, erdvūs saulėti naujai 
atremontuoti kambariai, 
laukia visų. Kainos visiems 
prieinamos. Geras paplūdi
mys tik už keturių mylių. 
Jūra irgi netoli. Iki pasima
tymo sodyboje Putname. 
Rašyti: Sister Superior I.
C. C. P-utnam, Conn 06260. 
Telefonas: 928-5828. Pra
šom registruotis iš anksto.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Clevelando 
skyriaus visuotinis narių 
susirinkimas šaukiamas š. 
m. gegužės 19 d., sekmadie
nį, 12 vai. Lietuvių Namų 
apatinėje salėje. Bus ren
kama nauja valdyba ir ap
tariami svarbūs ateities 
planai. Nariams dalyvavi
mas būtinas. Atskiri kvieti
mai nebus siunčiami.

Valdyba

• Vieneri metai sukanka 
nuo gen. Povilo Plechavi
čiaus mirties. N. parapijos 
bažnyčioje šį sekmadienį, 
gegužės 19 d., 10 vai. bus 
atnašaujamos šv. Mišios už 
Jo siela. Mišių metu giedos 
LVS Ramovė Clevelando 
Skyriaus Vyrų choras, va
dovaujamas Juliaus Kazė
no. Vargonais palydės R. 
Brazaitienė. Solos giedos J. 
Kazėnas. Visi lietuviai ma
loniai prašom pamaldose 
dalyvauti.

• ALT Clevelando sky
riaus naujoji valdyba pa
siskirstė pareigomis. Pirmi
ninku išrinktas Algis Ruk
šėnas.

• DR. KAZIMIERAS 
PAUTIENIS, širdžiai sune
galavus š.m. gegužės 3 d. 
atsigulė į Polyclinic ligoninę. 
Sveikatai pagerėjus, šią sa
vaitę tikisi grįžti namo.

MOTINOS DIENA
Clevelando Šaulių Kar. 

Juozapavičiaus Kuopos Mo
terų Sekcija, šį sekmadienį, 
gegužės 19 dieną, 4-tą vai. 
p.p., Lietuvių Namuose 
(East 185 gt.) motinoms pa
gerbti ruošia iškilmingą Mo
tinos Dieną.

Programoje: Dr. Marijos

“Aukuro" teatro kolektyvas suvaidinęs Clevelande A. 
Kairio dramą “Žmogus ir tiltas".

V. Bacevičiaus nuotrauka

'ŽMOGUS IR TILTAS1 
CLEVELANDE

Praėjusį šeštadienį Cle
velande matėme A. Kairio 
3-jų veiksmų su epilogu dra
mą “Žmogus ir tiltas”. Dra
mą, Fronto Bičiulių pakvies
tas, suvaidino Hamiltono 
Aukuro teatras E. Daugu- 
vietytės-Kudabienės režisū
roje.

Drama vaizduoja 1941 m. 
vokiečių-rusų karo pradžioje 
mūsų sukilėlius-partizanus 
ir jų ryžtą išsaugoti užmi
nuotus tiltus per Nemuną

prie Kauno, kad atsitrauk
dami rusai nesusprogdintų. 
Tame žygyje, kaip žinome, 
žuvo Jonas Dženkaitis ir

Juozas Savulionis.
Ir dramaturgui ir juo la

biau aktoriams sunku atkur
ti tas nuotaikas ir tą dvasią, 
kuriuos tuo metu pergyveno 
lietuviai po metų žiaurios 
rusų okupacijos ir trėmimų. 
Ir mums vyresniesiems tie 
įvykiai jau kažkaip nutolę ir 
sunku beisivaizduoti, tuo la
biau jaunesniesiems, kurie 
viso to nepergyveno.

Reikia pripažinti, kad re
žisierei pavyko gan gerai 
perduoti aktoriams drama
turgo idėją ir visi aktoriai, 
kiek mūsų sąlygomis įma
noma, pakankamai įsigyve
no ir savo roles atliko ge
rai. Negalėtume išskįrti nei 
vieno. Ypač pabrėžtina graži 
lietuvių kalba, geras tari
mas. Visi jauni žmonės.

Nesigilinant į detales, 
bendrai visa vaidyba žiū
rovams paliko gerą įspūdį. 
Galėjo žiūrėti ir tie, kurie 
nemėgsta sunkių dramų.

Per 200 clevelandiečių, 
išsiilgusių rimtos vaidybos, 
suširinko į Naujosios parapi
jos salę. (k)

Žilinskienės paskaita, mo
tinų pristatymas, ir pager
bimas ir meninė dalis, kurią 
atliks šaulės menininkės ’-- 
sol. Nora Braziulienė, Lilia- 
na Čaplinskienė, Gaila Kli- 
maitė ir Genovaitė Karso- 
kienė -- vadovė. Taip pat šv. 
Kazimiero lietuviškosios 
mokyklos kanklių ir lumzde
lių orkestras.

Po programos - vaišės.
Clevelando šaulės širdin

gai kviečia ypatingai mū
sų visą jaunimą atvykti su 
mamytėmis. Taip pat ir visą 
Clevelando ir apylinkių vi
suomenę, iškilmingai pa
gerbti viso pasaulio verti
namą taurią motinos asme
nybę.

Hamiltono “Aukuro" teatro kolektyvas, su vaidinimą 
suorganizavusiu Clevelande J. Mikoniu. Iš kairės: B. 
Juodelė, V. Staškevičius, L. Verbickaitė, J. Mikonis, D. 
Einskaitienė, M. Kalvaitienė, E. Kudabienė, A. Stanevi
čius ir P. Petraitienė. y Bacevičiaus nuotrauka

yra jūsų kaimynystėje ir teikia visus 
finansinius patarnavimus.

Automatinė, kompiuterizuota 
apskaičiavimų sistema.

★

Paskolos nekilnojamam turtui įsigyti, 
naujoms statyboms, priestatams ir 

remontui.
★

Už reguliarius taupymo indėlius 
mokama

Už terminuotus taupymo pažymėjimus 
mokama 6I/2^’ — 7^2%

TAUPYMO INDĖLIAI IR PAŽYMĖJIMAI 
APDRAUSTI IKI $29.000.

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 <14119 
6712 Superior Avenue. Cleveland. Ohio 44103 
13515 Euclid Avenue, Cleveland. Ohio 44112 
14406 Cedar Rd., University Hts.. Ohio 44121

★

DARBO VALANDOS
Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 9:30 iki 
4:00 • Penktadieni 9:30 iki 6:00 • šeštadienį 
9:30 iki 2:30 • Pirmadienį uždaryta. • Pagrin

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

• Kun. J. Angelaičio, N. 
Pagalbos šv. Mergelės baž
nyčios klebono, 40 metų ku
nigystės sukaktią bus pa
minėta š. m. gegužės 26 d. 
iškilmingom pamaldom ir 4 
v. p. p. parapijos salėje ban
ketu, kuriame meninę pro
gramą atliks Čiurlionio an
samblio moterų choras. Pa
gerbimą rengia organizaci
jų atstovų komitetas. Mo
kestis į banketą vienam as
meniui 10 dol. Pakvietimus 
iš anksto galima užsisakyti 
pas K. žiedonį tel. 944-8979, 
S. Astrauską — 943-5948, 
J. Sadauską — 481-0693. 
Visi lietuviai maloniai kvie
čiami dalyvauti.

• A. Jasiūnienė gegužės 7 
d. apleido ligoninę ir laiki
nai, kol sustiprės, apsistojo 
pas p. Gobius.

PADĖKA
Dr. Jonui Stankaičiui už 

didelį rūpestingumą ir prie
žiūrą mano kritiškos ligos 
metu, savo ir savo šeimos 
vardu reiškiu gilią padėką.

F. Eidimtas

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju Dr. 

Danieliui Degėsiui už taip 
profesiniai tobulai padarytą 
man sunkią operaciją ir rūpi
nimąsi manimi jo jos, Dr. 
Edmundui Juodėnui už tik
rai stropią priežiūrą ir gy
dymą esant man ligoninė
je.

Elena Malskienė

• JONAS KREIVĖNAS,
Sibiro tremtinys, Clevelan
de pasiekiamas šiuo adresu: 
1801 Dansy Dr., Euclid, 
Ohio 44117, tel. 486-2624.

PARAMA MŪSŲ 
SPAUSTUVEI 
ATNAUJINTI

Naujai įsigytos rinkimo 
mašinos skolos išmokėjimui 
aukų atsiuntė:

• ALT S-gos Chicagos 
skyrius, per savo ižd. Os
karą Kremerį, vykdydamas 
susirinkimo nutarimą, Dir
vai paremti, padidino savo 
įnašą Vilties draugijoje 100 
dol., kad tokiu būdu padė
jus greičiau išsimokėti už 
naują rinkimo mašiną.

• Juozas Bubelis, Dirvos 
bendradarbis Philadelphijo- 
je, siųsdamas spaustuvės 
atnaujinimui 25 dol. rašo:

"Kiekvienas gerai išmąs
tytas ir pradėtas naudingas 
darbas turėtų būti mūsų vi
sų paveikiai ir laiku atlik
tas. šiuo atveju reiktų 
mums kiek gyviai pakrutėti 
savo auka atiduodant dėl 
naujai įsigytos DIRVOS 
spaustuvės rinkimo maši
nos, idant nuo jos pirkėjų 
galvų būtų nušalintas vis 
dar jiems tebeslegiantis ne
malonus skolos rūpestis.”

• G. Kazlauskas, Dirvos 
rėmėjas, pramoninkas Los 
Angeles, Calif., atnaujinda
mas prenumeratą pridėjo 37 
dol. naujos rinkimo mašinos 
skolai mokėjimą paleng
vinti.

• Sol. Juoze Augaitytė, 
Philadelphijoje, Pa., siųsda
ma Dirvai linkėjimus pridė
jo 5 dol. auką ir rašo: "Įde
du 5 dol. ir apgailestauju, 
kad tik tiek . .. bet ir aš

7 DIENOS 
ČIKAGOJE...

(Atkelta iš 8 psl.) 
namuose. Nors pagal įstatų 
projektą buvo numatytos tik 
3 ar 4 premijos, bet, susipa
žinus su gausia bei įdomia 
medžiaga, nutarta premijų 
skirti žymiai daugiau, tik 
mažesnėmis sumomis. Di
džioji jų - 200 dol. - paskir
ta “Los Angeles Times” 
korespondentui Maskvoje, 
Murray Seeger, parašiusiam 
daugiausia straipsnių apie 
Lietuvą ir žygius už jos 
laisvę ne tik “Los Angeles 
Times”, bet ir kituose dien
raščiuose, jų tarpe ir “Chi
cago Sun-Times”. Šalia kitų, 
neužmirštas ištvermingasis 
Vilius Bražėnas, gavęs 100 
dol. premiją. Skirstant pre
mijas už laiškų rašymą, pir
miausia atžymėtas P. Indrei- 
ka ir visa eilė kitų, kurių 
pavardžių dėl vietos stokos 
neminiu. Už laiškų rašymą 
numatyta premija ir dr. K. 
Bobeliui. Bet kadangi jis 
pats buvo komisijoje, jo kan
didatūra turėjo būti atmes
ta, nors dr. K. Bobelis 
Chicagos amerikiečių dien
raščiuose paskelbė ar ne aš
tuonis laiškus, gindamas 
Lietuvos laisvės reikalus. 
Baigiant darbingą posėdį, 
taip pat gegužės 4 d. vaka
re Tautiniuose namuose 
Illinois Liet. Gydytojų dr- 
jos rengtame baliuje paskel
biant premijų laimėtojus bu
vo išreikštas pasiryžimas, 
kad panašios premijos turė
tų būti skiriamos ir ateity
je. Tikime, kad lietuviš
kiems reikalams besiaukoją 
ir busimosios laisvos Lietu
vos vizija besisieloją lietu
viai gydytojai tai padarys.

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

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

WANTED F.XPERIENCED 
EXTRUDER OPERATORS 

AND
BLOWN POLY OPERATORS 

Steady work. Fringe benefits. Hourly 
rate ba/ted on qua}ifiatlions.

Apply to ROGF.R BACON
GREAT PLA1NS BAG CORP.

P. O. Box 668,
New Philadelphia, Ohio 44663 

216-364-7711
An Eųual Opportunity Employer 

(29-38)

noriu prisidėti nors ir su 
mažyte auka prie šių dide
lių išlaidų, kurias padarėte 
rinkimo mašiną pirkdami”.

Visiems aukotojams, pri- 
sidėjusiems auka padėti 
mums išmokėti skolą už įsi
gytą naują rinkimo mašinė
lę nuoširdžiai dėkojame.

Mašinėlė su visais prie
dais mums kainavo 8,219.15 
dol. Iki šiam laikui Dirvos 
rėmėjai suaukojo 7,521.65 
dol. Dar lieka mokėti —

JOURNEYMAN-MACHINIST
For construction of tooling and dies 
for manufacturing operallon. Heavy 
experience and education reųuired. 
Permanant opening now ejdet for the 
above classification. Ralcs to $6.00 
per hour on 45 hour week. Excellent 
benefits including siek leave and 
pension plan. Send detailed reaume to: 

ADAMS HARD-FACING CO.
802 Norlheast 6th

Gnymon, Okiahoma 73942 
(38-40)

697.50 dol. Būsime dėkin
gi skaitytojams, jei ir ne
didele auka padės mums šią 
skalą išmokėti. Ačiū.

STRUCTURAL 
STEEL 

FITTERS 
BURNERS 
ĮVELDERS

Certified intershield 
experienced

KILROY STRUCTURAL 
STEEL CO.

8500 Union Avė.
Cleveland. Ohio
(216) 883-3000

(36-40)

MACHINISTS
Experience reųuircd įn power plant eųuipmenl including, centrifūgai 
pumpi, steam turbinen and air compressors.

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE 

Experienced setup man and operator 
Plant location in Windsor, Canada 
area. Should be thoroughly expeti- 
enced in multiples. know-
Jrdge vaJuable bui nol necen»uyy. Op- 
portunity* for man with good work 
record and references to join a fast 
growinų organization. Hur future. 
i.s limited by your ability.

SEND REPLIES TO OR PHONI.: 

HAMILTON-PAX,.
3745 N. Kedzie. Chicago, 111. 

312-588-0577
<32 - >

MACH1N1STS
Full or puri linu*. Fxperienccd on 
LATHF.S. MIELINO MACHINI-S elc.

Overiuue. dnvH onlv .ind 
VAN EPPS PESIGN & 

BEVE1.OPMENT CO.
4760 VAN EPPS RD.

UROOKl.YN HIIGHTS. OHIO 
216-661.1117

(36-3’0

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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

Della E. Jakubs ir sūnus M’illiam yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

I-C ENGINE
MECHANICS
Experience reųuired in GM marine diesel eųuipment, torųue converters 
for marine & drilling rig applications' and overhaul & maintenance of 
eųuipment,

We offer competilive wages and an exce)lent company benefits package, 
including employee savings plan.

Apply In 
Port Sulphur 

or 
Send Resume To:

FREEPORT SULPHUR COMPANY 
I*. O. Box 925 • Port Sulphur, La. 70083 

(504) 564-3341 Ext. 235
An Equal Opportunity Employer



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

MIRĖ PROF. ANTANAS 

PAPLAUSKAS - RAMŪNAS

Kanadoje š.m. gegužės 11 
d. rytą mirė Ottawos uni
versiteto profesorius Anta
nas Paplauskas - Ramūnas, 
sulaukęs 63 m. amž.

Iškilmingas atsisveikini
mas buvo suruoštas Otta- 
wos universitete gegužės 14 
d. ir velionies palaikai buvo 
išvežti i Torontą, kur po 

A. A.

VINCUI KASULAIČIUI-KOVUI

Lietuvoje mirus, jo tėvus, brolius

f •

ALGIRDĄ ir VYTAUTĄ KASU-

LAIČIUS giliai užjaučiame ir kar

tu liūdime

Mylimai mamytei

A t A

BARBORAI RUDVALIENEI

mirus, jos dukrą GRAŽINĄ MUSTEI

KIENĘ, žentą gen. K. MUSTEIKJ, anū

kę GRAŽINUTĘ ir kitus gimines bei 

artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 

kartu liūdime

Jadvyga ir Adolfas 
š i m k a i

A t A 
BARBORAI RUDVALIENEI 

mirus, jos dukrą GRAŽINĄ MUSTEIKIENĘ, žen
tą gen. K. MUSTEIKJ, anūkę GRAŽINUTĘ ir ki
tus gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučia
me ir kartu liūdime

Genovaitė ir Vladas Mieželiai 
Sofija LiUbartienė

iškilmingu pamaldų palaido
ti lietuvių kapinėse.

Velionis buvo aktyvus 
tarptautinėje veikloje. 1953 
m. pirmininkavo New Yor
ke tarptautiniam krikščionių 
demokratų kongresui, daug 
rašė tarptautinėje moksli
nėje spaudoje. Priklausė Ka
nados lietuvių bendruome
nei ir buvo ilgametis Dir
vos skaitytojas ir rėmė
jas.

Nuliūdime liko žmona dr. 
Marija, sūnūs Antanas, My
kolas ir dukterys Teresė ir 
Ramona.

Velionies šeimai ir arti
miesiems reiškiame gilią už- 
juojautą.

GRAŽIAI PRAĖJO

A. SMETONOS 
MINĖJIMAS

Prezidento Antano Sme
tonos 100 metų gimimo ir

Aldona-Juozas 
Brantas 

30 metų mirties sukakčių 
minėjimas New Yorke pra
eitą sekmadienį gražiai pra
ėjo. Tiek pamaldose, tiek 
pačiame minėjime buvo 
daug žmonių. Į Kultūros ži
dinį susirinko apie 500 as
menų.

Minėjimą atidarė ALT 
S-gos vicepirm. J. Sirusas ir 
visą minėjimo programą 
pravedė V. Abraitis.

Dr. A. Butkaus paskaita 
buvo visų su dėmesiu iš
klausyta ir susilaukė iš 
klausytojų pagirimo.

Koncertinė dalis gražiai 
praėjo. Tiek pianistas A. 
Smetona, tiek sol. D. Mon- 
girdaitė gavo daug aplodis
mentų.

Plačiau apie minėjimą, 
pailiustruojant Kisieliaus 
nuotraukomis, bus kituose 
Dirvos numeriuose.

• Emilija čekienė, ALT 
S-gos pirmininkė, šį sekma
dienį, gegužės 19 d. kalbės 
Washingtone rengiamame 
Prez. A. Smetonos minėji
me. Rengia LB Washingto- 
no apylinkės valdybą. Ki
tas kalbėtojas bus Vincas 
Trumpa. Meninę programą 
išpildys Baltimorės vyrų 
choras. Minėjimas Įvyks 
Marylando universiteto pa
talpose.

CHICAGO
• A. a. dr. Stepono Biežio 

mirties metinių minėjimas 
— pamaldos, paminklo pa
šventinimas ir akademija 
įvyks š. m. gegužės mėn. 19 
d., sekmadienį. Chicagos lie
tuvių visuomenė maloniai 
kviečiama pamaldose ir iš
kilmėse dalyvauti.

10 vai. ryto bus pamal
dos, Tėvų Jėzuitų koplyčio
je. Po pamaldų — 11 vai. 
30 min. šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse (sekcija nr. 
70) paminklo šventinimas. 
3:30 valandą p. p. Lietuvių 
Tautiniuose Namuose (6422 
So. Kedzie Avė.) akademija 
su menine dalimi.

Dr. Steponas Biežis visą 
savo gyvenimą paskyrė lie
tuviškiems reikalams akty
viai dalyvaudamas lietuvių 
visuomeniniame gyvenime, 
rūpinosi Lietuvos išlaisvi
nimu. Visur kur tik buvo 
liečiami lietuvių ar Lietu
vos reikalai dr. Steponas 
Biežis jungėsi savo darbu 
ir lėšomis. Lietuvių jauni
mas Jo asmeny rado nuo
širdų globėją ir rėmėją.

Organizacijų sudarytas kėsią 
komitetas, visus kviečia tą 
dieną Jį prisiminti, įvertinti 
ir dalyvauti nurodytuose
parengimuose.

Pastaba: Jokių įžangos 
aukų nebus prašoma.

Komitetas

Skaitykit ir platinkit 
D I I< VĄ

Lietuvių Bendruomenės Margųette Parko apylinkės valdyba š.m. balandžio 26 d. 
prisistatė Marquette Parko parapijos klebonui kun. Antanui Zakarauskui, kuris 
maloniai priėmė atsilankiusius valdybos narius. Sėdi iš kairės: pirm. V. Velža, 
klebonas kun. A. Zakarauskas, K. Barzdukas. Stovi: Adolfas Šimkus, Viktoras 
Diminskis, Juozas Gramas, Jonas Kaunas, Bronius Geidžius ir Fabijonas Valins
kas. Nuotraukoje nėra Paulinos Šūkis, Apolinaro Bagdono ir Vaclovo Plioplio.

A. Gulbinsko nuotrauka

• LIETUVIŲ Fondo narių 
metinis suvažiavimas, įvy
kęs gegužės 4 d. Chicagoje 
(jo eigą Dirvoje aprašys A. 
Juodvalkis), iškėlė ir šviesių 
ir jautrių akimirkų. Švie
siąsias akimirkas akcentavo 
Security Supervisor vice
prezidentas T.A. Bosler, 
investavimo komisijos atsto
vas inž. V. Naudžius ir eko
nomistas dr. J. Kazickas iš 
New Yorko, akivaizdžiai 
iškėlę įdomų faktą, kad LF 
pagrindinis kapitalas yra ge
rai investuojamas ir duoda 
visai patenkinamą pelno 
procentą. Kita šviesi žinia 
buvo paskelbta mirusio J. 
Krukonio testamento vyk
dytojo dr. J. Kazicko, kad iš 
Krukonio palikimo fondas 
gal gaus apie 100,000 dol. ir 
vykdant testamente išreikš
tą valią, fondo ribose turės 
būti įsteigta J. Krukonio 
vardo stipendija lietuviams 
studentams. Todėl, išgirdus 
tokias žinias, kai kurie drą
siai išreiškė džigaugsmą, 
kad fonde milijonas jau yra 
ir todėl dabar reikia pradėti 
švęsti prasmingą ir džiaugs
mingą milijono užbaigimo 
šventę. Bet dr. J. Kazickas 
aiškiai dar kartą pabrėžė, 
kad J. Krukonio testamen
tas teismo dar nėra patvir
tintas, kad mes patys turime 
dar sudėti apie 90,000 dol. 
milijonui užbaigti, o teismo 
patvirtintas J. Krukonio pa
likimas bus didelis šuolis į 
priekį antrojo milijono reali
zavime. Tamsesnės akimir
kos buvo, kai iškilo nelem
tas mokyt. Jonynienės pa
ruošto vadovėlio klausimas, 
kurio išleidimas paremtas 
LF pinigais. Dalis atstovų 
suvažiavime pasisakė prieš 
šį vadovėlį ar,stipriais plo
jimais parėmė tuos, kurie 
viešai prieš vadovėlį protes
tavo. Bet suvažiavime daly
vavę Švietimo tarybos, Lie
tuvių Mokytojų s-gos atsto
vai, taip pat žymesnieji gy
dytojai bei kiti intelektua
lai prašė paklusti didžio
sios dalies dirbančių pedago
gų nuomonei, kad vadovėlis 
yra tinkamas, nors, kaip 
mokyt. J. Plačas spaudoje 
yra pareiškęs, naujoje laido
je vieną kitą nuotrauką rei- 

pakeisti. Rašantis, 
kurios sūnūs jau yra 
baigę lituanistines mokyklas 
jiems niekad nedraustų Jo
nynienės vadovėliu naudo
tis. Tą patį pareiškė ir Altos 
pirm. dr. K. Bobelis priva
čiame susitikime. Tad, nors 
LF metiniam suvažiavime 
buvo pasirodę kiek nesan
taikos debesėlių, bet jie 
greit išsisklaidė prezidiumo

Lietuvių Fondo suvažiavimo užbaigiamai daliai pirmi
ninkavusi Milda Lenkauskienė. V. Noreikos nuotrauka

pirm. M. Lenkauskienei ta
rus atmintinus žodžius: 
“Mes visi kartu tų gerų 
vyrų, pradėjusių darbą prieš 
12 metų, idėją realizuosim, 
nes kiekvieno lietuvio parei
ga ir garbė būti Lietuvių 
Fondo nariais...” Po tų 
taiklių uždarymo žodžių nu
skambėjo visus jungiantis 
Lietuyos himnas ir nepalau
žiamas pasiryžimas dar šiais 
metais užbaigti milijoną, J. 
Krukonio įnašą paliekant 
antrajam milijonui.

• RYTOJAUS dieną po 
Lietuvių Fondo suvažiavi
mo, vėlai vakare baigęs 
darbą, skubėjau vėl į tą pa
tį Jaunimo centrą, kur lietu
vių komitetas, vadovauja
mas dr. L. Kriaučeliūno, 
rengė vakarą' dideliam lie
tuvių draugui kongresmanui 
Ed. Dervvinski pagerbti. 
Kol pasiekiau Jaunimo cent
rą, jau buvo 10 vai, vaka
ro, bet gražios, gyvos publi
kos prie išrikiuotų ir gėry
bėmis apkrautų stalų dar ra
dau daug. Radau įvairių 
pažiūrų bei plauko žmonių 
-- nuo konservatyvių Nau
jienų redakcijos atstovų iš 
vienos pusės iki gal kraštu
tiniai liberalių Akiračių iš ki
tos. Jie visi, komiteto pir
mininko ir komiteto narių 
darniai sujungti į bendrą šei
mą susirinko kartu pa
gerbti mūsų kovos už Lietu
vos laisvę didįjį rėmėją. 
Pasitaikius progai, dr. L. 
Kriaučeliūnas kelioms minu
tėms pasodino prie paties 
kongresmano, tik ką baigu
sio šokti. Kongresmanas bu
vo gerai nusiteikęs, pakilios 
nuotaikos lydimas. Nieko 
nelaukęs norėjau patikrinti 
girdėtą gandą, kad kongres
manas yra net lietuvių kil
mės, kad užaugęs Roselan- 

de ir priklausęs tenykštei 
lietuvių Visų Šventųjų para
pijai. Kongresmanas atsakė, 
kad jo proseneliai gyvenę 
Vilniaus krašte, o jis užau
gęs, priklausydamas lenkų 
parapijai tame pat Rose- 
lande. čia pat prie stalo 
sėdėjusi kongresmano moti
nėlė kalbėjo lenkiškai, bet 
lietuviškai nei žodžio. Taip 
ir susidarė įspūdis, kad kon
gresmano proseneliai gal 
buvo Vilniaus krašto len
kai, bet jų vaikaitis užaugo 
dideliu lietuvių draugu ir jų 
pastangų už šviesesnę Lie
tuvos ateitį rėmėju. Dar 
kongr. R. Dervvinski manęs 
paklausė, ar žinau ką apie
J. Paleckį. Pasakiau, kad 
jis su kitais, raudonajai ar
mijai užėmus kraštą, buvo 
rusų priverstas jiems par
duoti Lietuvos nepriklauso
mybę. Tada kongresmanas 
papasakojo vieną kitą epizo
dą, kaip jis JT kovėsi su 
J. Paleckiu. Aplamai kongr. 
E. Dervvinskio pagerbimo 
šventė buvo viena iš geriau
siai organizuotų ir visus lie
tuvius vienybėn sujungusių 
švenčių. Nebe reikalo ir pats 
kongresmanas lietuvių tar
pe išbuvo iki vėlyvo vakaro.

•NESENIAI miręs dr. K. 
Sruoga Illinois Liet. Gydy
tojų draugijai buvo iškėlęs 
mintį premijuoti tuos žmo
nes, kurie aktyviai dalyvau
ja amerikiečių spaudoje, kel
dami Lietuvos laisvės bylą. 
Ilgai netrukus dr-jos pirm, 
dr. D. Giedraitis su valdy
ba suorganizavo 1,000 dol. 
tokioms premijoms ir suda
rė komisiją iš gydytojų, ra
šytojų, žurnalistų ir akade
mikų atstovų. Komisijos 
pirm, išrinktas rašyt. Al. 
Baronas, sekretorium - žurn
J. Janušaitis, nariais -- dr.
K. Bobelis, 3r. D. Giedrai
tis, dr. K. Pemkus, VI. Būtė
nas, Vyt. Kasniūnas ir P. 
Gaučys. Autoriai, rašantieji 
apie Lietuvą, buvo prašomi 
straipsnius bei laiškus siųs
ti k jos sekretoriui. Bet ma
žai kas tą prašymą, skelb
tą spaudoje, išgirdo. Todėl 
k-jos pirm., būdamas ir vie
nas iš Draugo redaktorių, 
turėjo geresnes sąlygas 
straipsnius bei laiškus rink
ti, nes į Draugo redakci
ją suplaukia nemažai ame
rikietiškų laikraščių bei jų 
iškarpų iš viso krašto. A. 
Baronui straipsnius bei laiš
kus surinkus, o J. Janušai- 
čiui suklasifikavus, pasiro
dė, kad rasta ar atsiųsta 37 
laiškų iškarpos ir 35 straips 
nių iškarpos. Visa ta medžia
ga buvo pristatyta komisi
jai, susirinkusiai posėdžio 
gegužės 1 d. Tautiniuose

(Nukelta į 7 psl.)
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