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Jei demokratai valdytų kraštų
Kartais atrodo, ypač skai

tant mūsų spaudą, kad vie
noks ar kitoks JAV prezi
dentas galėtų pakeisti šio 
krašto užsienio politiką. To
kį įspūdį rinkiminiais me
tais sustiprina patys kandi
datai į prezidentus, kurie 
po rinkimų labai greitai už
miršta, ką pasakė ar pareiš
kė, ypač mažumų grupėm. 
Teoriškai ir net praktiškai 
asmenybė galėtų turėti įta
kos į užsienio politiką, ta
čiau ne tokios didelės, kaip 
norėtumėm. Pavyzdžiui, pre 
zidentui Rooseveltui dažnai 
prikišamas Jaltos susitari
mas, tačiau giliau pagalvo
jus tenka sutikti su buvusio 
ambasadoriaus Maskvoje 
Kennan teigimu, kad ir be 
Jaltos būklė šiandien būtų 
tokia pat. Tai darosi aišku 
ilgėliau pagyvenus šiame 
krašte ir daugiau suvokus 
kaip susiformuluoja šio 
krašto užsienio politika.

Nixonui dažnai prikiša- 
me jo ’detentė’ su sovietais. 
Dėl to jis tur būt pats kal
tas, nes per daug ja gyrėsi 
vidaus politikos sumeti
mais. Iš tikro nei jis, nei 
Kissingeris niekados netei
gė, kad ’detentė’ viską iš
sprendė. Kissingeris visa
dos pabrėždavo, kad nepai
sant ’detentė’, Sovietų Są
junga lieka JAV-bėm prie
šiška, ’hostile’, kartu tačiau 
abi super-valstybės turin
čios tam tikrų bendrų in
teresų, pvz., išvengti ato
minio karo. A. Harrimanas, 
buvęs Roosvelto patarėjas, 
kuris prezidentą Fordą da
bar atstovavo Maskvoje, 
ten minint vokiečių kapitu
liacijos 30 metų sukaktį, 
’detentė’ charekterizavo tik 
kaip ”a relaxation of ten- 
sion”, t. y., tik įtampos ato
slūgį, kam niekas neturėtų 
būti priešingas.

O kitas demokratų užsie
nio politikos žinovas, 1966- 
1969 metais buvęs Valsty-

DVI BAISIOS NELAIMĖS 

OK. LIETUVOJE
Sovietinė spauda visad 

rūpestingai slepia žinias 
apie susisiekimo nelaimes. 
Tačiau Dirva gavo autentiš
kų žinių apie Vilniaus kelto 
nuskendimą ir apie trauki
nio katastrofą Žeimių sto
tyje.

Vilniuje buvo baisi ne
laimė su grįžtančiu jauni
mu. Jaunimas vyko iš estra
dinio koncerto. Skubėdami, 
jaunuoliai norėjo patekti į 
miestą artimiausiu keliu. 
Jie užėmė dar nevisai baig
tą įrengti keltą per upę. Ke
leivių svorio išdėstymas bu
vo nelygus ir keltas pakry
po, keleiviai išvirto į van
denį. Pagal žmonių tvirtini
mus paskendo kelios dešim
tys jaunimo. Nelaimė įvyko 
balandžio vienuoliktąją.

Balandžio 4 dieną Žeimių 
stotelėje iš Vilniaus važia
vęs keleivinis traukinys (į 
Kauną) trenkė į vagoną su 
benzinu. Cisterna sprogo ir 
liepsnuojąs benzinas aptaš

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
bės Pasekretorius politikos 
reikalams, prof. Eugene V. 
Rostow stačiai teigia: ”Mr. 
Nixon nebaigė 'šaltąjį ka
rą’, nepasiekė ’detentes’ ir 
nepakeitė 'konfrontacijos į 
derybas’. ’Detentė’ buvo 
JAV užsienio politikos tiks
las nuo Roosevelto laikų. Ji 
niekados nebuvo pasiekta. 
Mūsų santykiai su Sovietų 
Sąjunga nepagerėjo, apie 
tai tik buvo girtasi politi
niais sumetimais ir svajota. 
Sovietų politika yra visai 
tokia pat, kokia buvo 1944 
ar 1945 metais, išskyrus tik 
tai, kad jos spaudimas šian
dien yra didesnis ir sunkiau 
jam pasipriešinti, nes yra 
remiamas didesnės jėgos.”

Tokios beveik 'lietuviš
kos’ nuomonės Yale univer
siteto teisės profesorius Eu
gene V. Rostow priėjo, ruoš
damas užsienio politikos 
analizę demokratų partijos 
grupei 'The Coalition for a 
Democratic Majoritv’. Ta 
analizė vargiai bus priimta 
kaip demokratų partijos 
platformą busimuosiuose 
rinkimuose. Tam tikslui ji 
per rimta ir svarbiausia 
nieko gero šiam kraštui ne
žada, jei nebus susigriebta 
stoti į ginklavimosi lenkty
nes. Ji tačiau gali turėti ne
mažos įtakos j demokratų 
politikų privatų galvojimą.

Pagal Rostovą ir jo kole
gas tos koalicijos "Foreign 
Policy Task Force” komite
te, nepaprastas sovietų gin- 
klavimasis nepalieka JAV- 
bėm kitos išeities kaip atsa
kyti tuo pačiu. JAV negali 
atsilikti nei atominiuose nei 
konvencionaliniuose gink
luose, nesudarydama rimto 
pavojaus taikai.

Rostovas nerekomenduo
ja tuojau pat susilyginti su 
sovietais, tačiau JAV apsi
ginklavimą padidinti taip, 

kė ir vėliau apliejo keleivinį 
traukinį.

Keleiviniame traukinyje 
buvo sausakimšai žmonių. 
Nebuvo galimybės ištrūkti 
iš vagonų. Vagonai pradėjo 
liepsnuoti kartu su žmonė
mis. Įvyko pragariškos sce
nos. Dėl karščio ir liepsnų 
nebuvo galima nelaimingų
jų gelbėti. Be to, mažoje 
stotelėje nebuvo jokių prie
monių kovoti su dideliu ben
zino gaisru.

Tiktai atokesnių vagonų 
keleiviai galėjo išsigelbėti. 
Tačiau ir jų tarpe daug vi
saip apdegusių.. Apdegę 
žmonės buvo išskirstyti 
Kauno, Vilniaus, Šiaulių, 
net Rygos ligoninėse.

Niekas nežino, kiek žmo
nių gaisre žuvo. Nežino nė 
jų vardų, nes uždrausta 
skelbti užuojautas. Net 
keista, kad detales apie tą 
nelaimę lietuviai aiškinasi 
iš londoniškio BBC komuni
katų.

kad jis atimtų apetitą bet 
kokiai agresijai.

"Didžiausia mūsų užsie
nio politikos problema yra 
mūsų mieguistumas (som- 
nabulism), panašus į Pran
cūzijos, Britanijos ir JAV 
nuotaikas trisdešimtais me
tais. Jei mes ir mūsų sąjun
gininkai būtų atsibudę ta
da, būtų buvę galim išveng
ti antrojo pasaulinio karo ir 
jo pasėkų, šiandien mes ga
lime išvengti dar baisesnio 
karo. Bet tam reikia dra
matinio politikos krypties 
pasikeitimo."

Stiprių JAV visados rei
kalavo ir Nixonas, ir For
das ir dešinysis respubliko
nų sparnas. Administraci
jos pasiūlymai daugiau 
skirti apsiginklavimui su
tikdavo opozicijos demokra
tų partijoje. Jei dabar ten 
nuotaikos pasikeistų, nebus 
didesnių pasikeitimų ir po 
rinkimų, vistiek kas juos 
laimėtų.

PORTUGALIJA 
IR NATO
Vakarų Europos žvalgy

bos pareigūnai galvoja, kad 
Portugalija apsisprendė lik
ti NATO valstybių sudėty
je gavusi iš Maskvos to
kiam sprendimui aiškų įsa
kymą. Pastaruoju metu vis 
daugiau KGB pareigūnų iš 
SSSR persikrauto į Lisabo
ną, kurios artimoje kaimy
nystėje yra sutelkta daug 
NATO kariškų įrengimų. Į 
Portugalijos sostinę jau at
vyko 15 sovietiškų "diplo
matų" ir virš šimtinės įvai
rių administracijos parei
gūnų: jie visi susikraustė į 
puošnias vilas. Sovietų pre
kybos delegacija, žinoma 
kaip gera priedanga KGB 
pareigūnams, jau priskaito 
keliasdešimts "specialistų”
savo personalo eilėse, ku
rios žymiai išsiplės po kele
tos mėnesių.

Ne vien tik maskviškiai 
bolševikai skuba į Portuga
liją: Maskvos plakami jiems 
ant kulnų mina ir kitų aš- 
tuonių Kremliaus kontro
liuojamų satelitų "diploma
tai”. Kai kurie jų jau atida
rė sostinėje savo ambasa
das. Gi šiam visam sudėtin
gam špionažo tinklui vado
vauja patyręs savo pareigo
se Sviatoslavas Kuznecovas. 
Jis yra prisidengęs, nors ir 
permatomu šydu vadinda- 
masis Sov. Ambasados pa
tarėju. Kaip yra žinoma, 
Kuznecovas anksčiau yra 
vadovavęs KGB operaci
joms Meksikoje ir Čilėje. 
Taip pat yra prileidžiama, 
kad ČIA išdavikas, Phillip 
Agee palindo po Kuznecovo 
sparnu, Lisabonoje. Sovie
tų ambasadai vadovauja 
Arnoldas Kalininas, bet pa
starasis, nors pagal diplo
matišką protokolą yra pir
masis asmuo, bet pagal 
KGB gradaciją, jis yra vi
siškai priklausomas nuo sa
vo patarėjo Kuznecovo.

Portugalijos KP ir Profe-

Kardinolas Mindszenty pas Venezuelos lietuvius, pasikalbėjimo metu su jaunimu. Že
miau spausdiname jaunimo klausimus ir kardinolo atsakymus.

Kardinolo Mindszenty patarimas

IŠLAIKYKITE ŠEIMOSE
SAVO KALBA...

IŪRATĖ STATKUTĖ DE ROSALES

Kardinolas Mindszenty 
sėdėjo ant sofos. Aplinkui 
buvo, jį lydėjusieji du ven
grų kunigai, vienas venezu- 
elietis kunigas, ir lietuvių 
kapelionas; taipogi vietinių 
vengrų palyda ir tam tikras 
skaičius įvairių Venezuelos 
pozicijos įstaigų pareigūnų, 
atsakingų už kardinolo sau
gumą. Greta kardinolo sė
dėjo mūsų vertėja Eva Nel- 
sienė.

Nežiūrint gausios paly
dos, jaunimas susibūrė ra
tu aplink kardinolą. Arčiau 
buvusieji susėdo ant kilimo, 
kiti aplink sustojo. Vaizdas 
buvo drauge įspūdingas ir 
gražus, nes jaunimas žėrė
jo tautiniais rūbais, o kar
dinolas regimai jaunimu 
džiaugėsi.

Klausimų buvo keturi. 
Jie buvo rūpestingai pa
ruošti iš anksto, ir buvo su

sinės S-gos jau nuo senai 
yra finansuojamos Tarptau
tinės Laisvų Profesinių Są
jungų Įstaigos Briuselyje, 
Belgijoje, ši įstaigai gauna 
milijonus dolerių iš Mask
vos ir jos satelitų. Dar per
nai ir A. šelepinas, buvęs 
KGB šefas, nusiuntė į Briu
selį savo pasirašytą 30,000 
čekį.

Vakariečių žvalgybos 
įstaigos tiki, kad Portugali
ja tik todėl likusi NATO, 
kad sovietai galėtų sėkmin
gai prieiti prie šios slaptos 
įstaigos įrengimų ir pasi
klausyti tos įstaigos atsa
kingų karininkų pasikalbė
jimų. žinoma, jeigu būtų 
galima užverbuoti svyruo
jančius j KGB voratinklį, 
tad pastaroji visada pasi
rengusi medumi patepti pir
muosius savo bendradarbių 
kąsnius.

Kaip tai įprasta, be So
vietų Ambasados j Lisabo
ną taip pat atsikėlė Aero
floto, Tasso, Novotny Ban
ko, Prekybos Laivyno Įstai
gų ir kitų "privačių b-vių” 
atstovai; ir jos visos sau
sakimšai užpildytos GRU ir 
KGB tarnybų specialistais. 

tarta koks asmuo kokį klau
simą statys.

Pirmas klausimas

Romas Klova: — Emi
nencija, ką mes turime da
ryti tam, kad galėtume 
duoti prasmingą įnašą į mū
sų bendrą kovą?

Kardinolas Mindszenty:
— Visų pirma išlaikykite 
šeimose savo kalbą. Jei iš
silaiko kalba, išsilaiko ati
tinkami jausmai, atsiranda 
draugystės tarp tų, kurie 
pritaria savo kalbos varto
jimui. Bendras savosios 
kalbos vartojimas išvysto ir 
bendrą galvoseną, sustipri
na tarpusavius ryšius ir iš
laiką tradicijas.

Antras klausimas

Antanas Baronas; — Va
tikanas nesuteikia mums 
pagalbos mūsų kovoje už 
tautinę ir religinę laisvę. Ką 
mes turime tuo atveju da
ryti, Eminencija? (šį klau
simą pastačius, kardinolą 
lydėję keli kunigai pradėjo 
kažką kuždėti, bet kardino
lo atsakymas juos pertrau
kė).

Kardinolas Mindszenty:
— Bažnyčia yra viena ir 
nedaloma. Kas nepažino ko
munizmo, turi skirtingą gal
voseną negu pavergtos tau
tos, negu tie, kurie patys 
apčiuopiamai yra išgyvenę 
ir kentėję priespaudą. Ta
čiau tikėjimas ir lojalumas 
yra du dalykai, kurių nega
lima pamiršti nei vienai aki
mirkai: mes turime būti iš
tikimi Bažnyčiai, jos dės
niams ir jos pamokymams.

Mes geriau suprantame 
pavergtų tautų padėtį, negu 
Roma, kuri apie tą padėtį 
išgirsta tiktai dėka informa
cijų, nevisada atitinkančių 
tikrovei. Betgi mūsų ištiki
mybė yra nesulaužoma, mes 
iš visos širdies ir sielos tę
sime kovą tam, kad Religi
ja ir Tauta būtų vienas da
lykas.

Baigdamas šį atsakymą, • 
turiu priminti, kad mark- 
sizmas-komunizmas nepri

pažįsta Dievo, ir tuo pačiu 
jis niekad negalės sutapti 
su tiesa ir su mumis. Tie 
žmonės niekad neišlaikė sa
vo pažadų, kaip tai jau pa
rodė praktika per visą pusę 
šimtmečio. Ar tai būtų pri
vatūs pažadai, dideli ar ma
ži, ar tarptautinės sutar
tys, jiems niekad nerūpėjo 
juos pildyti — o tai sakau 
ne vien aš, bet parodo pati 
istorija.

Trečias klausimas

Lila Kazimieraitė: — 
Ateitis yra Dievo rankoje, 
mes tikime, kad vieną die
ną Lietuva bus laisva. Ką 
mes privalėsime tuomet da
ryti: ar mūsų morali parei
ga bus grįžti mūsų tėvų že
mėn, ar galėsime pasilikti 
tame krašte, kuriame mes 
gimėme ir būti jam nau
dingi?

(Klausimas buvo tuomi 
sunkus, jog jį statėme Ve- 
nezueloje, kur yra vykdoma 
gana intensyvi imigrantų 
asimiliacijos politika. Mes 
iš anksto žinojome, kad kar
dinolas turės savo atsaky
mą suformuluoti tokiu bū
du, kad nepažeisti jį pri- 
ėmusios Venezuelos politi
kos. Iš tiesų, kardinolas at
sakė taktiškai, tačiau jo at
sakymo prasmė buvo aiški).

Kardinolas Mindszenty: 
— Tur būt nereikia jums 
priminti ketvirtąjį Dievo 
Įsakymą: "Gerbk savo tėvą 
ir motiną”. Jūsų pareiga 
yra išlaikyti savo tėvų tra
dicijas, tautos praeities pa
likimą ir papročius kuriuos 
semiatės iš savo tautos pra
eities. Tačiau jūs turite bū
ti dėkingi ir parodyti savo 
dėkingumą tam kraštui, ku
ris jums davė prieglobstį. 
Gyvenkite savose tradicijo
se, neužmiršdami dėkingu
mo tam kraštui, kuris leido, 
kad jūs taptumėte jo vai
kais. Ir labai svarbu yra nie
kad neužmiršti, kad visuo
se pasaulio kampuose kai
riųjų tendencijos ar stačiai 
komunizmas tyko atvirai ar 
užsislėpęs. Ten kur jis ne- 

(Nukelta į 2 psl.)
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gali veikti atvirai, jis užsi
maskuoja skirtingu vardu 
ar skirtingoje formoje — 
taigi niekad nesiduokite ap
gaunami ir laikykitės tiesos.

Ketvirtas klausimas
■ Aras Mažeika: — Išeivi

joje, įvairių pavergtų tautų 
jaunimas stengiasi kovoti 
dėl savo krašto laisvės, bet 
kiekvienos tautos jaunimas 
kovoja atskirai, nekoordi
nuodamas savo veiklos su 
kitos grupės veikla. Visi 
siekia to paties tikslo, bet 
kiekvienas dirba savo keliu. 
Eminencija, ką mes turime 
daryti tam, kad sujungti vi
sų pavergtų tautų jaunimo 
veiklas į vieną bendrą ak
ciją?

(Sis klausimas sukėlė 
staigų sujudimą kardinolą 
lydėjusių vengrų vadovų 
tarpe. Jie užmiršo iki šiol 
dirbusią vertėja ir net trise 
puolė tuo pat metu klausi
mą aiškinti kardinolui. Kar
dinolas lengvai šyptelėjo. 
Jo atsakymas buvo lėtas, 
kiekvienas žodis buvo ta
riamas ramiai, tvirtai).

Kardinolas Mindszenty: 
— Visų pirma jūs patys ge
rai išsiaiškinkite kokie yra 
jūsų ideologiniai pagrindai 
ir tikslai kuriuos jūs norite 
atsiekti. Kada visa tai jums 
bus aišku, suraskite kitos 
pavergtos tautos jaunimo 
grupę, sudarykite bendrą 
komitetą ir patikrinkite ar 
judviejų ideologiniai pa
grindai Ir tikslai sutampa. 
Tuomet galėsite paieškoti 
trečią grupę ir tą patį at
likti, ir tokiu būdu tęsti iki 
rasite, kad tarpusavė para
ma, idėjos ir tikslai aprėpia 
didelį ir gausų būrį žmonių. 
Čia betgi turiu jums duoti 
labai svarbų patarimą: nie
kad nepamirškite savo or
ganizavimosi metu visada 
atsiklausti vyresniųjų, ar
ba vadinamųjų "senių”. At
minkite, kad jie turi dau
giau patyrimo, o tuo tarpu 
jūs, būdami fiziniai pajė
gesni ir karštesni, tam tik
rais momentais galite neiš- 
silaikyti saiko ir protingu
mo ribose.

• • •
Pasikalbėjimui pasibai

gus, kardinolas Mindszenty 
dar kreipėsi į jaunimą vie
nu sakiniu:

— Man buvo labai malo
nu su jumis pasikalbėti.

• « •
Pasikalbėjimas įvyko Ca- 

rncase, Vytauto Dambravos 
rezidencijoje, 1975 m. ba
landžio 16 dieną.

Lygiai už trijų savaičių 
kardinolo Mindszenty ne
bebuvo gyvųjų tarpe.

ThIp kaip mirštančio tėvo 
paskutinieji patarimai sū
nui | gauna ypatingo parė
dymo svnrba, taip šis pasi
kalbėjimas, netikėtu būdu, 
staiga įgavo jnunimui su-

DIRVA

Lisabonos būdas fašizmą 
pakeisti komunizmu

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Teoriškai kariuomenė rei
kalinga kraštui apsisaugoti 
nuo užsienio priešų. Prak
tiškai ji dažnai dalyvauja 
vidaus politikoje. Nūdien 
dauguma lotynų Amerikos 
ir Afrikos valstybių yra 
valdomos karinių diktatū
rų, o prieš 2-j{ pasaulinį 
karą kariniai perversmai 
buvo pakeitę vyriausybes 
beveik visoje Rytų ir Cent
ro Europoje, įskaitant ir 
Nepriklausomą Lietuvą. 
Priežastys tokio 'nenorma
laus' ar greičiau — 'norma
laus' reiškinio visur buvo 
labai panašios. Politikai ne
sugebėjo susitvarkyti su iš- 
kilusiom problemom. Daž
nai atrodė, kad tik tvirta ir 
pastovi vyriausybė, atpalai- 
dota nuo demokratinio reži
mo taisyklių, gali sudraus
minti kraštą ir jam pažadė
ti geresnę ateitį. Klasiškas 
pavyzdys buvo Italija, kur 
fašizmas, nors ir ne kariuo
menės įvestas, padarė ne
mažai pažangos. Daugeliui 
karininkų kitose valstybėse 
atrodė, kad tai kelias ku
riuo reikėtų eiti, kas savo 
keliu sukėlė liberališkesnių 
sluoksnių reakciją. Tie įro
dinėjo, kad fašizmas nėra 
išganymas, kas ilgainiui pa
sirodė tiesa, Iš kitos pusės 
buvo nurodoma, kad nors ir 
taip, fašizmas vistiek palie
ka vienintelė alternatyva 
komunizmui ir paprastai vi
si kariuomenės perversmai 
buvo taip motyvuojami.

Iš tokios tradicijos žiū
rint, Potugalijos karininkų 
perversmas buvo tikrai 
staigmena. Padarę pervers
mą jie susidėjo ne su deši
niaisiais, bet . . . komunis
tais. Tai galima būtų aiš
kinti tuo, kad faktinei jie 
nuvertė dešiniąją vyriau
sybę ir už tat neturėjo kito 
kelio kaip į kairę. Su libe
ralais ir socialdemokratais 
jiems nebuvo pakeliui, nes 
mėgstantiems drausmę ga
lėjo atrodyti, kad demokra
tijos įvedimas turėjo sukel
ti chaosą. Komunistai turė
jo atrodyti geresni sąjungi
ninkai bent tuo, kad jie bu
vo drausmingi ir ... ne
skaitlingi,

Patyrimas moko, kad ka
rininkus ilgainiui iš valdžios 
išmanevruoja jų pačių pa
statyti politikai, ypač jei jie 

teiktų paskutiniųjų parėdy
mų prasmę.

Kardinolo žodžiai, jam 
kalbant, buvo stenografuo
jami, čia patiektas tekstas 
yra tikslus, pažodžiui dary
tas, stenografinių užrašų 
vertimas,

(Netrukus: "Kardinolo 
žodžiai apie Lietuvą”). 

sugeba sudaryti savo poli
tinę mašiną. Portugalijos 
toks pavojus galimas, bet 
neartimas. Visų pirma, Por
tugalijos komunistų partija 
yra daugiausiai nuo Mask
vos priklausanti komparti
ja. Kaip tokia ji negali būti 
labai populiari šiais nacio
nalizmo žydėjimo laikais, 
daug didesnės prancūzų ir 
italų kompartijos savo po
puliarumui padidinti dedasi 
esančios nuo Maskvos ne
priklausomos. Jos, pavyz
džiui, protestavo prieš "Pra
hos pavasario” užgniauži
mą, ko nedarė Portugalijos 
kompartija, šiuo tarpu di
desnį pavojų junta! sudaro 
demokratinės grupės.

Taktiškai žiūrint, Portu
galijos Ginkluotų Pajėgų 
Sąjūdžio (MFA) vadai pa
sielgė labai gudriai. Jei jie 
būtų įvedė vien karinę dik
tatūrą, jie būtų kasdien vi
so laisvojo pasaulio spaudos 
koliojami, kaip tai patyrė 
Graikijos buvusi vyriausy
bė ar Pietų Vietnamo, nors 
čia ji faktinei buvo išrink
ta demokratiniu būdu. Susi
dėję su komunistais Portu
galijos karininkai buvo ap
saugoti nuo tokių puolimų, 
nors vedamuose ir galima 
buvo pastebėti ašaras dėl 
demokratijos Portugalijoje 
nepasisekimo. Kiekvienu at
veju, naują režimą negali
ma pravardžiuoti esant fa
šistiniu, kas jau yra ... lai
mėjimas.

OMAHOS LIETUVIU ŽINIOS
PAVYKUSI MADŲ 

PARODA
Balandžio 27 d., kad ir 

smarkiam pavasario lietui 
plaunant žiemos paliktas 
dulkes, į Omahos lietuvių 
parapijos salę, gana gausiai 
susirinko svečių, pasižiūrėti 
LM Klubo madų parodos. 
Atsilankiusieji, atvirai ro
dė pasitenkinimą salės pa
puošimu šiai neeiliniai pro
gai. Klubo moterys, būda
mos tik mėgėjos siuvimo 
srityje, pasiuvo gana gra
žių ir skoningų įvairių rūbų. 
Buvo pasiūta ir vaikiškų 
puikių rūbelių. Rūbus mo
deliavo klubo narės, jų duk
rytės, sūnūs ir broliai. Dė
mesio susilaukė p. Adamo- 
nienės išaustos ir Valerijos 
Jaudegienės pasiūtos, dvi 
šviesios spalvos, tautiniais 
raštais išdabintos, vakari
nės suknelės. Vieną jų mo
deliavo Zita Grigaitienė, ki
tą vilkėjo klubo pirmininkė 
Dana Sulskienė, parodos 
pravedėja, modelių prista
tytoja ir aiškintoja. Dana, 
pradedant parodą, svečius 
pasveikino ir padėkojo už 
parodytą dėmesį šiam pa

žinia, už tai ir MFA turi 
sumokėti tam tikrą kainą 
komunistams. Jie gavo kai 
kurias ministerijas ir kas 
svarbiausia darbininkų uni
jas. Kol kas jausdami savo 
silpnumą — per rinkimus 
jie surinko 12% visų bal
sų — jie buvo labai paklus
nūs MFA vadams. Ką tie 
nutardavo, komunistai tuo
jau pritardavo. Jie žino, 
kad priešintis ir negalėtų, 
nes iŠ Sovietų Sąjungos pa
galbos negalėtų sulaukti. Ir 
dėl geografinės padėties, ir 
dėl to, kad Maskva šiuo tar
pu nenori didesnių sumiši
mų. Jai turėtų atrodyti, kad 
įvykiai patys rieda jai pa
lankia kryptimi.

Teoriškai galvojant, rin
kimų rezultatai MFA va
dams galėtų duoti kozirį 
prieš komunistus. Daug kas 
priklauso ir opozicijoje atsi- 
duriusių socialistų. Kol kas 
jie kovoja tik prieš komu
nistų įsigalėjimą unijose, 
pritardami ir net siekdami 
MFA palaiminimo. Jų silp
nybė yra ta, kad jie savo 
pusėje neturi savo stiprios 
organizacijos, bet tik tau
tos nuotaikas, kurios prita
ria jų šūkiai: "Socializmas 
— taip, diktatūra — ne!” 
Ar tai praktiškai įmanoma, 
parodys ateitis, šiuo tarpu 
jau sunku laukti naujų fa
šistinių perversmų, pagal 
Lisabonos kurpalį ateities 
perversmai vadinsis komu
nistiniai.

rengimui. Kadangi daug bu
vo ir kitataučių, tai anglų 
kalboje nusakė apie mūsų 
žaliuojančių laukų kraštą 
kurio krantus skalauja Bal
tijos jūra. Paminėjo mūsų 
laisvės dienas ir liūdną da
bartinę tėvynės padėtį. Gra
žiai apibudino mūsų tauti
nius rūbuB, ir čia pat išleido 
scenon pirmąjį modelį, jau
nutę mergytę pasipuošusią 
trumpučiais tautiniais rū
beliais, jos močiutės išaus
tais. Po to, tautiniuose rū
buose ėjo du jaunuoliai R. 
Jaudegytė ir R. Šulskis. Ir 
pamažu, žaliu taku išėjo se
novės lietuvė, nuometuota 
moteris, tautiniuose rūbuo
se. Tai buvo graži įžanga į 
tolimesnę parodos eigą.

Po to, į prožektorių švie
są pradėjo eiti, šių dienų 
moderni moteris. Buvo mo
deliuojama dienos metui, 
sportui, vakarui Ir kitoms 
progoms pritaikinti rūbai. 
Vaikiškus rūbelius, savų 
mamyčių pasiutus pade
monstravo Praitytės, Poce- 
vlčiūtė, Grigaitytė, Sičiū- 
naitė ir Lisa Estes su bro
liuku. Vyrišką, modernų va

sarinį kostiumą, pasiutą se
sers, modeliavo Šarūnas 
Kartanas. Daugelį suknelių, 
grakščios klubo narės, mo
deliavo iš Elenos Blandytės 
rūbų rinkinio. Kaip ir bu
vo tikėtasi, Blandytės rū
bai stebino ir žavėjo orgi- 
nalumu, geru skoniu ir spal
vų deriniu. Jie galėjo su
žavėti ir išlepinto skonio 
madų žinovą. Pasirodžius 
Blandytei scenoj ir prityru
sios modeliuotojos, lengvais 
žingsniukais žengiant taku, 
publikoj girdėjosi susižavė
jimo ir nustebimo garsai. 
Blandytės gražūs rūbai ir 
gracingas modeliavimas su
silaukė daug katučių, o jos 
sudainuotos dainos užkaria
vo ir tuos, kurie lietuviškai 
nesuprato. Užteko solistės 
gražaus balso ir puikios dai
nos interpretacijos. Dauge
liui iš mūsiškių ypatingai 
krito į širdį žybuoklių dai
na. Gal todėl, kad tos mels
vos žybuoklės priminė pa
liktos tėvynės pavasarius ir 
momentui jautrų klausyto
ją nunešė į tėviškės pašlai
tes ir pamiškes, kur kaip tik 
šiuo metu, ten skleidžiasi 
žybuoklės ir skamba vytu
rėlio daina.

Po pasigėrėtinos progra

ik

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

Už CERTIFIKATU8 MOKAME: /
7%% — 6 metų su.91,0Q0, minimum. 
714% — 4 metų su 91,000, minimum. 
6.y4% — 30 mėn. su 91,000, minimum. 
6 •/>% — 1 metų su 91*000, minimum.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus naują 
taupymo sąskaitą. Gausite vieną amerikietilką ir antrą pagal 
pasirinkimą su stovu. Kitos dovanot duodamos sąskalton (dė
jus atitinkama sumą.

SAVINGS 1N8URED UP TO 140.000.00 BY F.8.L.I.C.

aini 
nttiony 
Savings
1447 So. 49th Court • Cicero, Illinois 60650 

Phone (312) 656-6330
Open Mon., 9-8; Tuee., Thurs., F r i., 9-5; Bat., 9-1; Cloeed Wed.

Juokas Grlbauskas, vedėjas
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mos solistė buvo apdovano
ta gėlėmis ir gausiais plo
jimais. Klubo pirmininkė 
dėkojo visoms narėms, ku
rios prisidėjo prie šios pa
rodos paruošimo.

Publikai buvo pristatytos 
rūbų kūrėjos-siuvėjos ir au
dėja. Pr. Adamonienė paro
dai išaudė du tautinius kos
tiumus ir dvi vakarines 
sukneles. Įvairius rūbus siu
vo Lilija Estes, Zita Gri
gaitienė, Valerija Jaudegie- 
nė, Julija Navakienė, Albi
na Pocevičienė, Dana Prai- 
tienė, Katrina Rukienė ir 
Virginija Sičlūnienė.

Rengėjos džiaugėsi paro
dos pasisekimu ir nesigailė
jo įdėto darbo. Ypač buvo 
malonu, kad atsilankė daug 
kitataučių, kurie galėjo pa
matyti lietuvių moterų 
darbštumą, talentus ir su
gebėjimus.

Pabaigai svečiai buvo vai
šinami kava Ir įvairiais mo
terų keptais tortais. Daugu
ma gavo gražių ir vertingų 
dovanėlių. Skirstydamiesi 
svečiai dėkojo už tokią ma
lonią pramogą. Nesigailėjo 
ir vyrai praleidę porą valan
dų moterų pasaulyje. (jp)'

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUIA1TJ8 Ir J. MAŽEIKA

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

Kainos lemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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GRIŠKEVIČIAUS STALELIS
VIS TUŠČIAS...

Petras Griškevičius pa
veldėjo iš valdžios išspirto- 
Antano Sniečkaus sostą. 
Kaip atsimename, po Krem
liaus vadeivų vizito Vilniu
je, buvo atrastas apsileidi
mas ”komunizmo statybo
je”. Antanas Sniečkus gavo 
širdies ataką. Po to sekė 
Petro Griškevičiaus karūna
vimas Kremliaus pirmojo 
patikėtinio karūna.

Petras Griškevičius turi 
gerą gyvenimą, o spren
džiant iš jo išvaizdos, dar 
geresnį stalą. Savo lašiniais 
jis lygus svoriu bent pen
kių kolūkiečių svoriui. Pet
ras Griškevičius yra Lietu
vos kompartijos centro ko
miteto pirmasis sekretorius. 
Sovietinėje spaudoje kas
dieną matome jo nuolankiai 
besišypsantį veidą, platų 
kaip mėnulio pilnatis, kiek
viename leninistų susitelki
me, kiekviename visokių 
darbuotojų mitinge. Visur 
jis sako ilgiausias kalbas, 
išmano apie viską ir vaidi
na žinantį kelią j "beprie- 
kaištingą komunizmo staty
bą”. Iš visų jis reikalauja 
sugalvoti Brolių Grimų pa
sakos stalelį. Tai stebuklin
gas stalelis, kuriam pasa
kius "Staleli, užsidenk!”, 
bematant ant stalo guli ski
landžiai, dešros ir stovi 
ąsuočiai alaus . . .

Tačiau stebuklų sovieti
niais laikais neįvyksta. Ste
buklingas stalelis vis tuš
čias ir tuščias. Už tat Pet
ras Griškevičius ir priva
lo raginti sovietinius pa
valdinius sugalvoti Brolių 
Grimų pasakos stalelį. Ne
būdamas menininkas Pet
ras Grškevičius narsiai kal
ba apie menus; nebūdamas 
inžinieriumi jis šneka apie 
garo katilų apkrovą ir spau
dimą ; nebūdamas agrono
mu ir zootechniku, jis rė
kauja apie sėją, apie mėš
lavežį, apie pieno primil
žius, apie kiaulių kergimą...

šiais metais susibėgęs po
sėdžiauti Lietuvos kompar
tijos centro komitetas iš
skaitė iš informacinių lais- 
trų. kad sėja yra katastro
finėje padėtyje. Pernai ba
landžio viduryje buvo apsė
ta 129*' laukų, šiais metais 
apsėta ... 2%! ("Tiesa”, 
nr. 45). Centro komitetas 
nusigando Kremliaus rūs- 
ties, šoko garsintis kalbo
mis ir raginimais.

Kas kur tylėtų ar kalbė
tų, garsiausiai prašneko 
Petras Griškevičius. Juk, 
visų pirma, jis, asmeniškai, 
atsakingas už kiekvieną 
"komunizmo statybos” veik
smą, šiuo atveju už pavasa
rinės sėjos rodiklius. "Val
stiečių laikraštis”, nr. 46, 
visą pirmą puslapį skyrė sa
vo premjero išmonei paro
dyti. "Ryžtingai spartinki
me sėjos darbus”, riktelė

P. O. BOX 03206 
CLEVELAND, OHIO 44103 

TEL. (216) 431-6344

jo kompartinis premjeras 
Griškevičius.

"Pavasario sėjos darbai 
iki šiol buvo vykdami lėtai,” 
aimanuoja kalbėtojas, "Va
rėnos rajone buvo pasėta 20 
procentų vasarinių javų, o 
Šalčininkų rajone jų sėja 
dar nebuvo pradėta ... Tra
kuose daug kur dar tylu .. . 
Sėti javus dar nebuvo pra
dėję Zarasų, Ignalinos, Kel
mės, Radviliškio, Ukmer
gės, Utenos rajonai."

Visažinantis Petras Griš
kevičius šovė pro Šikšnelę. 
Juk Lietuvos teritorija pa
valdi klimatinėms sąly
goms. Kada pietiniai rajo
nai turi jau pradžiūvusias 
dirvas, šiauriniai dar nėra 
tinkami sėjai! Kolūkiai del
sia sėti, o delsti, pagal Pet
ro Griškevičiaus nuomonę, 
negalima. Griškevičius bijo 
lietaus. Tada dirvos pažlugs 
ir visi bolševikiniai sėjos 
planai, pagaminti Krem
liaus teoretikų kabinetuose, 
nueis šuniui ant uodegos.

Ragindamas skubėti sėti 
neatsižvelgiant į dirvos sto
vį, Petras Griškevičius nu
rodo sėjos metodus. Sėda
mi, kolūkiečiai privalą lenk
tyniauti, lenkti vienas kitą 
savo "išdirbio rodikliais". 
Kiekvienas traktorininkas, 
kiekvienas kolūkietis, bol
ševikinio darbo sistemos 
poveikyje paverčiami kon
kurentais, priešais. Antraip 
— besivaržydami dėl "iš
dirbio rodiklių” tokie sėjė
jai nežiūrės į savo darbą do
rai, gaspadoriškai. Tokie 
sėjėjai nori, visų pirma, ne 
dirvą apsėti, bet įsigauti į 
"kolūkio šlovės stendą", kur 
surašyti jų "išdirbio rodik
liai”.

Petras Griškevičius siun
čia į kolūkius būrius agita
torių. Tai sovietinio režimo 
šlovinimų smogikai ir tra
nai. "Privalome daryti vis
ką, kad sukurtume pakilios 
darbo nuotaikos, aukštos 
įtampos, darnaus susiklau
symo atmosferą kiekviena
me ūkyje, visuose sėjos ba
ruose”, dėsto pirmasis kom
partijos sekretorius. "At
mosferos” sukūrimas nėra 
sudėtingas. Į kolūkius plau
kia propagandistai. Jie se
kioja dirbančius žmones ir 
T>oilsio pertraukų metu or
ganizuoja "skrajuojanČius 
mitingus”, jie suvaro žmo
nes po darbo valandų į "kul
tūros klubus”. Skamba vi
sur nuolatinis raginimas 
dirbti sparčiau, nuolatinis 
nriekaištas dėl lėto darbo.

Per tuos pragaištingus žmo
nių nuotaikoms "mitin
gus”, atranda lėčiau dirbu
siųjų pavardes, kviečia juos 
viešai aiškintis, žadėti dirb
ti sparčiau ... šis baisus 
cirkas yra Petro Griškevi
čiaus "aukštos įtampos at
mosfera” sėjos fronte.

GEN. POVILO PLECHAVIČIAUS 
MINĖJIMAS NEW YORKE

Patrankų griausmingas, 
nors ir labai tolimas dundėji
mas nuaidėjo laidotuvių mar 
šu dar vienai nepriklauso
mai valstybei tolimojoje Azi
joje. Jis mums skaudžiai pri
minė panašią ugnies audrą, 
kurios raudonas pašvaistes 
ir šiurpius aidus girdėjome 
palikdami savo tėvynę prieš 
31 metus.

Nepriklausomos Kambodi 
jos žlugimas yra naujausias, 
mūsų bejėgiškai stebimas, 
veiksmas didžiojoje žmoni
jos tragedijos scenoje, trage 
dijos, kuriai prasidėjus mū
sų šiandiena prisimenamas 
gen. P.Plechavičius išėjo 
vįsu savo aukštu ūgiu į mūsų 
tautos ir valstybės sceną ir 

joje toks iškilus pasiliko iki 
savo mirties.

Šį vakarą susirinkome pa
minėti ir pagerbti Lietuvos 
didį sūnų. Susiėjome čionai 
draugėn norėdami pasisemti 
įkvėpimo ir dvasinių jėgų ir 
sau ir jaunesniesiems, kad 
mums visiems jų nepritrūk
tų būti atspariems ir pasiruo 
šusiems ateinančioms žiau
rioms kovoms, nes Kambodi 
jos kruvinasis aktas tai dar 
nėra paskutinysis veiksmas 
šio pasaulinio žemės drebėji
mo, kuris pagimdė jau ne vie 
ną mums didvyrį, jų tarpe, 
vieną iš pirmųjų, gen. P.Ple- 
chavičių.Gęsta laisvės žibu
riai ir pietų Vietname. Prieš 
Šiaurės Vietnamo komunis
tų puolimą ir, taip vadinamų 
laisvųjų demokratijų išdavi
mą, neatsilaikius, žlunga dar 
viena nepriklausoma valsty
bė.

Žymus Amerikos karve
dys gen. D.McArthur, Il-am 
Pasauliniam karui pasibai
gus ir netrukus po to komu
nizmo lavai Tolimuose Ry
tuose pajudėjus, pasakė la
bai reikšmingus žodžius: -- 
‘Nėra pakaitalo pergalei ko
vos lauke’

Tuo jis pabrėžė spren
džiamo veiksmo pirmumą. 
Tuo atžvilgiu mūsų prisime
namas gen. P.Plechavičius 
yra lygintinas su amerikie
čių gen. MacArthuru, kuris 
taip tiksliai įvertino perga
lės reikšmę. 1918-19 m. gen. 
P.Plechavičius stojo kovon

Katastrofiškas "techni
kos atsarginių dalių defici
tas", kaip ir lietingos die
nos, gąsdina Petrą Griške
vičių. "Sandėliuose ir punk
tuose turi rastis visa, ko ga
li prireikti sugedusiai tech
nikai kuo greičiausiai grą
žinti į rikiuotę", dėsto kal
bėtojas. Pasirodo, sėjos dar 
nepradėjus, atsarginių da
lių nesuranda, Vilkaviškio 
rajone nėra netgi paprastų 
spyruoklių. Jos reikalingos 
kultivatęriams. Tad pava
sarinės sėjos "aukštos įtam
pos atmosfera" atsisklei
džia su labai žemu slėgimu. 
Prognozės nėra džiugios. 
"Išdirbio rodikliai” gali 
kristi žemyn. Todėl, steng
damasis apsidrausti nuo at
sakomybės už prastą darbą, 
Petras Griškevičius iš ank
sto užkrauna astakomybę 
už sėją vietos agronomams. 
Kalbėdamas apie "plano 
drausmę", jis užkrauna at
sakomybę ir kolūkių admi
nistracijai.

Šitaip, kadaise elgėsi ir 
Antanas Sniečkus. Vienus 
ragindamas, kitus terori
zuodamas, Sniečkus vis nu
sikratydavo atsakomybės už 
plano properšas, kol sulau
kė savo lemtingo nuvainika
vimo. To pat bijo Petras 
Griškevičius. Stebukladario 
rolėje jis triūsia prie Bro
lių Grimų pasakos stalelio, 
ragindamas stalelį "užsi
dengti", laukia ant to sta
lelio dešrų ir skilandžių, o 
tas stalelis . . . vis tuščias. 

prieš komunistus ne žodžiu, 
nes žodžiai jau buvo visi išsa 
kyti kitų, stojo kovon ne raš
tu, nes raštas jau buvo 
parašytas ir pasirašytas Va
sario 16-ją, jis pradėjo veikti 
vadovaudamasis ta mintimi, 
kad ‘Pergalei kovos lauke pa 
kaitalo nėra.‘

Tų žodžių teisingumą jis į- 
rodė kovodamas už Lietuvos 
nepriklausomybę ir padėda
mas ją iškovoti.

Tačiau man norėtųsi gen. 
P.Plechavičių lyginti ne tiek 
su gen. MacArthuru, kiek su 
legendų supamos, didingos- 
sios graikų Trojos herojumi 
Hektoru. Kuris tai amerikie
tis mintytojas iškėlęs klausi
mą kas yra didvyris, davė ir 
atsakymą, kad jo nuomone, 
tikrieji didvyriai yra buvę 
tiktai Trojos didvyrai, kurių 
atliktus žygius ir juos 
pačius ištisus amžius išlaikė 
nemirtingus Homero plunks 
na. Jo Iliada tai giesmė tik
riesiems didvyriams. O tik
rieji didvyriai yra tie, kurie 
nors ir žino, kad žus nepasie
kę savo tikslo, tačiau nepa
liauja kovoję iki paskutinio. 
Graikų dievai buvo nulėmę 
Trojos likimą iš anksto ir tą 
savo nepalenkiamą valią 
buvo apreiškę Trojos gynė
jams. Hektoras ir jo karžy
giai žinojo dievų sprendimą, 
tačiau jie nė nesuabejojo dėl 
kovos reikalingumo.

Sunkausiu Lietuvai metu, 
okupanto priespaudą beken- 
čiant, gen. P.Plechavičius, 
nė kiek nedvejodamas, pake 
lė Lietuvos karius Vietinės 
Rinktinės formoje. Aš neabe 
joju, kad jis suprato tuometi 
nę Lietuvos beviltišką būklę, 
Tarp dviejų milžinų susikibu 
šių mirtinoje kovoje, Lietu
va vargu ar turėjo bent ki
birkštėlę vilties išlikti laisva 
Tačiau jis ir vėl stojo į kovos 
frontą, taip kaip ir 1918-19 
metais. Ir tai buvo žygis at
liktas gryniausioje Iliados 
herojų dvasioje.

Žlugo Priamo Troja, ta
čiau per 2000 metų jos didvy 
rių žygiai gaivino ir įkvėpė 
tūkstančius įvairių kraštų ir 
tautų didvyrių.

Žlugo laisva ir nepriklau
soma Lietuvos valstybė, su
naikinti ir išblaškyti liko 
Lietuvos kariai, tačiau jų žy 
giai, kuriuose neeilinę vietą 
užima gen. P.Plechavičius ir

AMERIKA IEŠKO KELIŲ 
SUGYVENTI SU KUBA
Kissingerinės ‘pasaulio tai 

kos’ ieškojimo politika neiš
vengiamai verčia pastebėti 
JAV ir Kubos santykių stag
naciją. Ar dar ilgam šie san
tykiai liks nepakeičiami? 
Dar neseniai Valstybės De
partamentas tikino, kad 
‘Our Cuba policy is sėt in con 
crete’ (mūsų santykiai su Ku 
ba įcementuoti), bet ar gali
me tuo pareiškimu tikėti? 
JAV užsienio politika dabar 
tokia išdaiginga, be tradicijų 
ir precedentų. ‘Mes ameri
kiečiai, galime dabar klausti’ 
pareiškia Lotynų Amerikos 
reikalų žinovas prof. J. N. 
Plank, profesoriaująs Con- 
neetieut Universitete, ‘ar 
nusistovėjusi mūsų politika 
Kubos atveju atitinka mūsų 
krašto reikalams?’.

Tas klausimas, atrodo, tar 
tas laiku. Jis būdingas JAV 
užsienio politikos dilemai. 
Ar reikalingas ilgametis 
Kubos ignoravimas? Tiek 
daug ekonominių poreikių 
palaidota po tuo Kubos ne
pripažinimo monumentu!

Politinį ostrakizmą vykdė 
Eisenhovveris, Kennedy, 
Johnsonas ... Kaip elgtis to
liau? Štai, jau keturiolika me 
tų Fidelio Castro režimas lai 
kosi Kuboje. Komunizmo
eksportas į Lotynų Ameriką ( 
kuri Fideliui pavedė Nikita, 
sekėse nekaip. Atrodo, vie-

jo kurta Vietinė Rinktinė, 
gaivins lietuvių jaunąsias 
kartas, skatindami naujiems 
žygiams už laisvą Lietuvą.

Tokiu įžanginiu žodžiu Ka 
rio redaktorius Zigmas Rau- 
linaitis pradėjo gen. P.Ple- 
chavičiaus minėjimo akade
miją š.m. balandžio 27 d. Kul 
tūros Židinyje, Brooklyne,
N.Y., kurią surengė New 
Yorko ramovėnai.

Pagrindinę kalbą pasakė 
generolas Mikas Rėklaitis iš 
Chikagos, išsamiai nušvies
damas Plechavičiaus taurią 
asmenybę, jo siekimus ir at
sidavimą Lietuvai. Prelegen 
tas labai kondensuotu žo
džiu nušvietė klausytojams 
patrioto lietuvio gyvenimo 
kelią, kuris per visą jo 
gyvenimą buvo tampriai su
rištas su lietuvių tautos 
gyvenimu. Po paskaitos bu
vo išklausytas velionies gy
vas žodis iš juostelės, krei
piantis į Lietuvos jaunimą 
II-jo karo pradžioje.

Paulius Jurkus paskaitė 
savo kūrybos apybraižą iš at 
siminimų apie generolą Ple
chavičių. Publikos buvo pil
na Židinio mažoji salė. Po 
akademijos dar negreit skirs 
tesi žmonės, kuriuos kavute 
pavaišino generolo Plechavi
čiaus seserys Legeckienė ir 
Balandienė.

Akademijai vadovavo J. 
Rūtenis.

nintėlis efektyvus ginklas, 
Fidelio AHendei padovano
tas rankinis kulkosvaidis, 
neįvedė marksizmo Čilėje. 
Ironiškai -- Allendė atsuko 
Castro kulkųsvaidį, despera
cijos sekundėje, į savo burną.

Castro tupi savo saloje, pa 
šildydamas iš Brežnevo siun 
čiamą maistelį ant jau blės
tančios ideologinės liepsne
lės. Jis stipriai įsitvirtino 
JAV pašonėje. ‘Kiaulių įlan
kos’ ataka buvo begėdiškai 
išduota. Patriotų entuziaz
mas ilgam palaužtas. Castro 
valdo savo salą kietai, tota- 
litariškai. Anglija, Prancūzi
ja,Ispanija ... Kanada, Meksi 
ka, Argentina ... Visos virti
nės mažiukų: Peru, Jamaica, 
Trinidad, Barbados ... Visi 
jie pripažįsta Castro režimą 
ir turi su Kuba diplomati
nius santykius. Japonija yra 
vienas iš labiausiai ekonimiš 
kai besantykiaujančių Ku
bos partnerių! Sovietinio blo 
ko kraštai, aišku, Kubos‘ko- 
munimo statybos’ garbinto
jai. Net ok. Lietuvos rašyto
jai siunčiami Kubon su 
tikslu gabenti Vilniun repor
tažus apie didvyrišką Fidelį 
ir pagerbti jį savo eilėraš
čiais.

‘Mes ištiesėm šiltą ranką 
Kinijos liaudies respublikai’, 
sako aukščiau paminėtas J. 
N. Polk, ‘todėl anksčiau įsi

>

kalbėtuose argumentuose 
prieš Kubą belieka mažiau 
įtikinamumo’. Tie ankstesni 
argumentai, esą, buvo 1. 
marksizmo-leninizmo nesu
derinamumas su Vakarų pa
saulio visuomenėmis, 2. Cas
tro turįs sudaręs karinę są
jungą su SSSR ir 3. Castro 
eksportuojąs revoliuciją į Lo 
tynų Amerikos kraštus per 
sulaversiją, terorą ir pogrin
dį.

Strategiškai Castro nieko 
nereiškia, nes jo karinis po
tencialas priklauso nuo So
vietų Sąjungos. Maskvoje 
glūdi karo iniciatyvo centras 
ne Havanoje. Ekonomiškas 
ostrakizmas (ignoravimas) 
neturi poveikio. Revoliucijos 
eksportas sustojo, nes Loty
nų Amerikos kraštai neprisi
ima Che tipo reformininkų. 
Įėjusi į SSSR orbitą Kuba 
gali neribotą laiką laikytis, 
būti Maskvos garsiakalbiu 
Jungtinėse Tautose, sovieti
nių trustų užuogana, tam tik 
ru sunkiai statomo komuniz
mo pavyzdžiu.

Prof. John N. Polk pagrįs 
tai pastebi: ‘Nixonas ir 
Henry Kissingeris jau anks
čiau stebino mus. Todėl gali
ma sutikti, kad ateis ir vėl 
laikas, kada bus svarstomi 
patogesni santykiai tarp 
Washingtono ir Havanos’ 
(accomodation between 
Washington and Havana). 
Šiai politikai vykdyti randa
mi ir poreikiai. Senate Kis
singeris prasitarė, kad įma
noma keisti Kubos embargo 
stovį. Įmanoma ir susitart 
dėl Castro nusavintų ameri
kiečių nuosavybių atlygini
mo. Kuba ir JAV pasirašė 
lėktuvų grobimo kontrolės 
susitarimą ir Kuboje pradė
jo lankytis JAV Senatoriai ir 
kongresmanai. Tai veiksmai 
kurie atšildo šaltą karą tarp 
fanatiškos Kubos ir visad 
lengvapėdiškai optimistinės 
Amerikos. (rd)
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A.A. Teisininkas ANTANAS VAIŠNYS
Antanas Vaišnys kilęs iš 

Sūdavos krašto, Plioplių 
km., Antanavo valse., Mari
jampolės apskr., grynai lie
tuviškos tautiškai susipra
tusios Kazimiero ir Mari
jos Vaišnių šeimos. Viduti
nio ūkio savininkai sugebė
jo vaikus išleisti į mokslus: 
iš 7 vaikų tik du ūkininka
vo kai kiti penki baigė 
mokslus. Antanas 1910 me
tais pradėjo lankyti Skučiš- 
kės pradžios mokyklą, ku
rią baigė 1914 metais, kaip 
tik prasidėjus pirmam pa
sauliniam karui, tuo bū
du nutraukdamas tolimesnį 
mokslą. Tik 1919 metais, 
pasimokęs privačiai, įstojo 
į Marijampolės Ryg. Jono 
gimnaziją, kurią baigė 1925 
metais. Tuo laiku jokiai sro
vinei organizacijai nepri
klausė. Tais pačiais metais 
įstojo į Lietuvos Universi
tetą teisių skyrių. Studijuo
damas kartu ir tarnavo, tuo 
pasirūpindamas sau lėšas 
studijoms. 1926 metais įsto
jo į Lietuvos Tautininkų 
S-gos Kauno skyrių ir Korp. 
Neo-Lithuania. 1930 m. 
rugsėjo. 25 d. buvo įsteigtas 
Tautininkų Fondas, kuria
me jis priklausė ir aktyviai 
dalyvavo. 1930 m. spalio 1 
d. apsigyveno Šiauliuose ir
1931- 32 m. buvo išrinktas 
skyriaus valdybos nariu.
1932- 33 metais gyveno Tel
šiuose ir buvo išrinktas L. 
T. S-gos Telšių apskrities 
Valdybos pirmininku. 1934 
metais vėl Šiauliuose ir iš
rinktas L. T. S-gos miesto 
ir apskrities pirmininku. 
1934 metais Šiauliuose buvo 
pastatyti Tautiniai namai 
ir iškilmingai atidaryti da
lyvaujant Sąjungos pirmi
ninkui J. Tūbeliui. Antanas 
Vaišnys daug prisidėjo prie 
tų namų statybos, kurią as
meniškai prižiūrėjo ir dėka 
gerų santykių su J. Tūbe
lių, išrūpindavo lėšas reika
lingas statybai.

Pagaliau jo svajonė išsi
pildė — perkeltas į Mari

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 
pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje
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A. A. Antanas Vaišnys.

jampolę ir savo teismo tar
nyboje pasiekė Apygardos 
Teismo pirmininko pozici
ją. Kaip jis pats pasakojo, 
dar būdamas gimnazistu ir 
eidamas iš Marijampolės 
namo dažnai užsukdavo į 
Apygardos Teismą bylų 
sprendimą pasiklausyti ir 
jam tas taip patiko, kad nu
sprendė būti teisininku.

1946-1949 metais, Vokie
tijoje, Augsburge, tautinin
kai atsikūrė ir buvo įsteig
tas Tautinis Sambūris, ku
riame jis pirmininkavo. 
1949 m. gegužės 21-22 d. 
New Yorke su Waterburio 
delegaciją dalyvavo ALT 
Sąjungos įkūrime. Tuoj po 
to prisidėjo prie įsteigimo 
Waterburio tautininkų Są
jungos skyrių. 1951-52 m. 
buvo vicepirmininku. Ame
rikoje gyvendamas akty
viai dalyvavo tautininkų ir 
savo korporacijos susirinki
muose, suvažiavimuose ir 
labai domėjosi ir sekė lietu
višką spaudą ir tautišką 
veiklą visoje Amerikoje.

Neseniai jis savo atsimi
nimus pasiuntė ALT Sąjun
gos Valdybai su šiuo prie
rašu: ”Be to, dar esu Dir
vos ir N. Vilties skaityto
jas ir rėmėjas, Vilties Drau
gijos virš šimtininkas. Su 

viltimi žiūriu į tautiškos 
veiklos ateitį, kuriai jau 48 
metai kaip dirbau. Manau, 
kad šis mano atsiliepimas 
bene bus paskutinis”. Tik
rai būdingas prierašas, at
rodo, kad jis savo ateitį at
spėjo. Velionio politinis pra
eities gyvenimas tai tautiš
kos veiklos istorija nuo pat 
pradžios iki dabar.

Trumpais, sausais statis
tikos daviniais, bandžiau 
apibūdinti Antaną kaip tei
sininką, politiką tai tik lie
ka žmogaus gyvenimo tre
čioji dalis — pats žmogus. 
Velionis gyveno vienišo gy
venimą. Daugiausiai jį įdo
mavo praeitis apie kurią jis 
turėjo daug gražių ir įdo
mių prisiminimų. Jis ir čia 
turėjo daug medžiagos iš 
savo buvusios teismo prak
tikos. Jo gyvenimą čia daug 
palengvino jo sesuo Mari
ja Gureckienė, buv. Eltos ir 
Finansų Ministerijos tar
nautoja, rūpestingai prižiū
rėdama.

Gal jo būdą daugiau su
prasime prisiminę jį cha
rakterizuojantį jaunystės 
nuotykį, man, jo brolio Mo
tiejaus neseniai atpasako
tą:

"Motiejus su Antanu nu
tarė pamatyti didelį miestą 
Marijampolę. Antanas jau 
vieną kartą matė, o Motie
jus dar to miesto nematė. 
Jų amžius 13-15 metų. At
stumas — 16 km. Beeinant, 
prie jų pradėjo artintis 
stambokas piemuo su inten
cija muštis. Motiejus pra
dėjo bėgti, o Antanas — ne 
žingsnio atgal. Antanui be- 
sigrumuojant grįžo Motie
jus ir abu piemenį nugalė
jo.” Toks jis buvo per visą 
savo gyvenymą — drąsus, 
stipraus ir griežto nusista
tymo asmenybė. Kompromi
sų nepripažindavo. Vieno 
dalyko nemėgo — tai jo 
nuomonės kritikos.

Vokiečių okupacijos metu 
dirbdamas teismo srityje 
suteikė daug pagalbos savo 
tautiečiams teisiamus už 
rekvizicijų neatidavimą, na
minės virimą ir 1.1. Velionis 
pasakojo, kad spręsdamas 
bylas tautiečių naudai vis 
laukdavo gestapininkų su
ėmimo ir kocentracijos sto- 
vykios. Dažnai iš teismo sa
lės per užpakalines duris ne 
namo ėjo, bet vyko į Antu
pių kaimą kur buvo jo žmo
nos tėviškė. Palaikydavo 
šiltus ryšius su jauniausiu 
broliu Motiejumi, buv. gim
nazijos direktoriumi. Abu 
buvo tautiškos veiklos vien
minčiai ir rėmėjai.

Vienintelis sūnus Arvy
das ir vienintelė anūkė Gra
žina — 10 metukų, Arvydo 
žmona — Onutė, gyvena 
Kalifornijoje. Antano gyve
nimas Waterburyje buvo

Pasaulio Lietuvių Gydytojų
Sąjungos suvažiavimas

'Lietuviai gydytojai, kur 
rie ruošia savo suvažiavi
mus Pasaulio ir Amerikos 
lietuvių gydytojų sąjungos 
valdybų kadencijoms bai
giantis, kas antri metai, su
traukia gana dalyvių. Vieni 
lankosi mokslinėse paskai
tose, kiti visuomeninėse, o 
dar daugiau susirenga į ren
giamus vakarojimus, kurie 
būna su menine programa 
ir vakariene, čia susitinka 
pažįstąmi, atnaujinamos 
draugystės, užmezgami nau
ji ryšiai, o kartu pagerbia
mi ir visi gydytojų profesi
jos nariai bei jų šeimos, nes 
lietuvis gydytojas vertas 
pagarbos, o jei turime teisę 
tarti žodį, ir padėkos.

# * *

Jei pirmasis New Yorko 
gydytojas lietuvis Kuršius 
ir nepramynė tautinio kelio, 
tai vėlesnieji jo tautiečiai 
ateiviai, šalia profesinio 
darbo, daug prisidėjo ir prie 
mūsų tautinio gyvenimo 
klestėjimo. Jie jungėsi į 
įvairias draugijas, jas rėmė 
pinigais bei darbu, bendra
darbiavo spaudoje rašyda
mi visuomeniniais bei kul
tūriniais klausimais, dau
giausiai rūpindamiesi svei
katingumo reikalais.

Būkime sveiki, — rašė 
dr. Steponas Biežis, vienas 
iš aktyviausių plunksnos 
darbuotoju, — ir tada mūsų 
visuomeninis bei kultūrinis 
gyvenimas žydės," klestės. 
Jis ir jo kolegos rašė, kalbė
jo per radiją, mokė ir barė, 
nes mylėjo savo brolį lietu
vį. Kaip Pasaulio lietuvių 
gydytojų sąjungos pirmi
ninkas dr. Gediminas Batu
kas pabrėžė spaudos konfe
rencijoje, žodis Lietuva — 
jiems buvo šventas.

* # *

Šis Pasaulio lietuvių gy
dytojų suvažiavimas bus 
pradėtas meno parodos ati
darymu Čiurlionio galerijo
je. Joje dalyvaus meno pa
saulyje gerai užsirekomen
davusios dailininkės: Dalia 
Aleknienė, Marija Ambro- 
zaitienė, Vanda Balukienė 
ir Ada Sutkuvienė. Jos yra 
gydytojų žmonos, šią paro
dą rengia Illinois lietuvių 
gydytojų draugijos pagelbi- 
nio moterų vieneto stipen
dijų fondas, kurio pirminin
kė yra dr. Alina Lipskienė. 
Fondas remia mediciną stu
dijuojančius.

Šiam suvažiavimui ruošti 
daug talkina Illinois lietuviui 
gydytojų draugijos pagalbi
nis moterų vienetas, kuriam 
šiuo metu vadovauja minin- 
kė Aldona Grinienė.

* * *

Suvažiavimo metu bus 
suruošta prof. dr. P. Avižo
nio 100 metų gimimo pami- 
nėjimas-akademija. Jis bu
vo pasaulio masto gydyto
jas, savo moksliniais dar
bais kai kuriose srityse pa
sižymėjęs kaip pradininkas, 

surištas su žmonos kapu, 
kurį jis dažnai lankė ir ne
norėjo nuo jos atsiskirti.

Baigiant norėčiau pabrėž
ti, kad kai kas velionį ga
lėjo nemėgti, su juo nuo
mone nesutikti, bet visi tu
rime pripažinti, kad jo as
menyje nustojome nuoširdų 
ir karštą lietuvį patriotą, 
garbingą tautiškos veiklos 
veteraną ir didelį lietuviš
kos spaudos skaitytoją ir 
rėmėją.

Mykolas Gureckas 

pripažintas ir įvertintas ir 
užsienio medicinos moksli
ninkų. Apie prof. dr. P. Avi- 
žonį — mokslininkę kalbės 
dr. P. Bagdas.

Šalia savo profesinio dar
bo, jis buvo aktyvus ir lie
tuviško visuomeninio darbo 
kelyje. O į jo parašytų kny
gų eilę reikia įrašyti ir pir
mosios lietuvių kalbos gra
matikos paruošimą. Apie 
prof. dr. Avižonį — visuo- 
meninką kalbės prof. dr. J. 
Puzinas. Per visą suvažia
vimą vyks prof. dr. P. Avi
žonio atminimo paroda.

♦ # *

Džiaugiamės ir didžiuo
jamės, kad mūsų gydytojai 
pasižymėję savo profesijo
je, yra taip pat gerai žino?, 
mi ir moksliniuose darbuo
se. Daug iš jų profesoriau
ja universitetuose, rašo me
dicinos mokslo klausimais 
studijas, yra co-autoriai 
mokslinių knygų ir kai ku
rie iškilę į pasaulinio mąsto 
gydytojus — mokslininkus.

Ir šiame suvažiavime eilė 
gydytojų skaitys mokslines 
paskaitas.

Džiugu, kad gražiai lei-

AMERIKOS DARBININKAMS
TRŪKSTA KOVINGUMO

Dirvos skaitytojams no
riu papasakoti, kaip raudo
nieji išardė didžiulį darbi
ninkų suvažiavimą balan
džio 26 d. Washingtone. Tą 
dieną iš visos Amerikos, bet 
daugiausia iš rytinio pa
kraščio, suvažiavo apie 
60.000 unijoms priklausan
čių darbininkų. Jie norėjo 
pareikšti savo nepasitenki
nimą, kad trūksta darbų, 
ketino prašyti vyriausybę, 
kad statytų daugiau pramo
nės įmonių čia, Amerikoje, 
o ne Sov. Rusijoj; kad dar
bininkas, reikalui esant, ga
lėtų pasiskolinti pinigų už 
tą patį 6%, kaip JAV vy
riausybė taiko sovietams, o 
ne 18/<, kaip žmonės Ame
rikoj dabar turi mokėti.

Vienas didžiausių pasi- 
priešintojų "detantei” yra 
AFL-CIO unijos pirminin
kas George Meany. Esu jį 
kelis kart girdėjęs sakant: 
jeigu Amerika nori išlikti 
laisvas kraštas, tai, supaka
vus į dėžę, turi siųsti į Sov. 
Rusiją Kissingerį ir Arthur 
Burnsą, Federal Reserve 
Banko pirmininką, o ne 
sunkvežimių fabrikus ir 
mūsų pinigus. Aišku, komu
nistams G. Meany yra labai 
netikęs žmogus, todėl iš 
anksto jie buvo pasiruošę 
tam darbininkų suvažiavi
mui.

Buvau vienu to suvažia
vimo vadinamų "maršalų” 
(tvarkdarių). Mūsų autobu
sas iš Baltimorės išvažiavo 
anksti rytą. Nuvykę j Wa- 
shingtoną, į Kennedy sta
dioną. buvome paskirstyti 
pareigoms. Man su 50 kitų 
vyrų teko budėti-saugoti 
mažas komunistų grupes, 
susitelkusias aplink stadio
ną ir pardavinėjančias, da- 
lyjančias bolševikų spausdi- 
nius. Mūsų unijininkų vado
vybė bijojo, kad darbinin
kai tų "liaudies draugų" ne- 
primuštų.

Iš tūkstančio žmonių gal 
tik vienas ar du pirko tą 
komunistų propagandinį 
šlamštą, visi kiti nekreipė 
dėmesio. Bet apskritai, ra- 

džiamame, įdomiai ir suma
niai redaguojame dr. Kazio' 
Pemkaus "Medicinos" žur
nalo puslapiuose daug tal
pinama medicinos mokslo 
straipsnių, šis žurnalas yra 
mielas svečias ir ne gydy
tojo.

• • •

Gydytojai, aktyviai įsi
jungę į visuomeninį darbą, 
reiškiasi ir savo korporaci
jos veikloje, kurios, išsine- 
šusios savo gimtosios žemės 
tradicijas, jas puoselėja ir 
jaunųjų gydytojų tarpe. To
dėl ir šiame suvažiavime 
Korporacijos turės savo po
būvius ir vyresnieji turės 
progos susipažinti su jau
naisiais nariais.

Gydytojų profesinėse or
ganizacijose labai aktyviai 
reiškiasi dr. Algis Paulius, 
dr. Mindaugas Vygantas ir 
kiti.

Pasaulio lietuvių gydyto
jų sąjungos valdybos pir
mininku yra dr. Gediminas 
Balukas, dr. Mindaugas Vy
gantas — sekretorius-iždi- 
ninkas, dr. Vacys šaulys — 
vicepirmininkas, dr. Kazys 
Pemkus — Medicinos žur
nalo redaktorius ir nariai: 
dr. Vytautas Majauskas, dr. 
Stasys Pacevičius; direkto
riai: dr. A. Pacevičius, dr. 
A. Zotovas, dr. A. Čepulis, 
dr. D. Giedraitis, dr. V. 
Vaitkus, dr. R. šnipas, (vk) 

miems Amerikos darbinin
kams dar labai trūksta drą
sos ir kovingumo, nes, kaip 
dabar atsitiko, 300-400 rau
donųjų išardė 60.000 darbi
ninkų suvažiavimą.

Iš ryto komunistėlių už 
stadiono ribų buvo gal tik 
30-40, o vėliau, prasidėjus 
suvažiavimo darbotvarkei, 
sugiedojus Amerikos him
ną, atžygiavo dar trys ar 
keturi šimtai, neva "jauni
mas prieš rasizmą ir fašiz
mą”. Prasilaužę pro polici
ją, jie subėgo į aikštės vi
durį ir pradėjo rėkti: 
"George Meany mušt go!” 
Meany dar bandė leisti kal
bėti dideliam socialistų rė
mėjui senatoriui Hubert 
Humphrey, bet komunistai 
ir jam savo riksmu neleido 
pasakyti prakalbos. Po to 
Meany išėjo iš stadiono. 
Raudonieji triukšmadariai 
nutilo tik kai jų rėmėja, 
Kongreso atstovė iš New 
Yorko. Belą Abzug kalbėjo, 
bet ir tai dar ne visi įsibro
vėliai jai pritarė. Darbinin
kai, atvykę iš Floridos ir 
dar toliau, nieko iš tribūnos 
negalėjo girdėti ir nieko pa
sakyti. kas jiem rūpėjo. Ap
sisukę, turėjo važiuoti na
mo.

Visokie dešiniųjų sam
būriai ir sąjūdžiai raudonie
siems vaidenasi fašistų, ka
pitalistų ir rasistų baubu. 
Komunistai laiko visus fa
šistais, kurie nėra komunis
tai. Deja, daugumas ameri
kiečių yra neorganizuoti, 
niekur nepriklauso, yra 
kaip iš bandos išsklaidytos 
avys . . .

Vyt. Bačanskas

80 Acresa witFi slreain. Pennanent 
gražinu. new fence. Barn. 45 head 
of cattle, 3 completely nutomalic 
chickcnhouses. 12,500 capacity eacli. 
Askinų price with home $180.000.00. 
Without honie $90,000.00. Finansinę 
availahe. 18 Milės Irom Athens. Ga. 
Call 404-743-5543. (46-401

WANTEO EXPERIENCED
HONING OPERATORS

East.side precision melai vvorking firm 
needs well qualified operatore with 
npplicable experience. For full time 
work. Interested applicants should 
apply in person at

MUTUAL METAL PRODUCTS 
17600 South Waterloo Rd. 

Cleveland, Ohio 44119
An Equal Opportunity Emplover
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K. ŠKIRPOS ATSIMINIMAI
PETRAS LELIS

Lietuvos kovų atsimimi- 
mai, parašyti tų kovų tiesio
ginių dalyvių-kariškių yra 
jdomūs netik dabartiniam 
skaitytojui, bet ir ateinan
čioms kartoms kaip istorinė 
medžiaga.Tokie atsiminimai 
buvo išleisti pulk. A.Bironto 
1925 m., pulk. J.Petruičio 
1935-37 m., pulk. K.Žuko 
1959 m., gen. S.Raštikio 
1956-57-73 m., pulk. K.Ali
šausko 1972 m.

Tai stambesni ir išsames
ni veikalai, kurie pilnai at
vaizdavo ir nušvietė visas 
mūsų laisvės kovas, o taipat 
ir Nepriklausomybės laiko
tarpio svarbesnius įvykius. 
Be to buvo išleista dar kele
tas mažesnės apimties lais
vės kovų aprašymų-studijų, 
iš kurių paminėtinos: pulk. 
J.Variakojo 1965 m. ‘Ketvir
tas DLK Gedimino pulkas’ ir 
pulk. K. Škirpos 1974 m. 
‘Šešto DLK Kęstučio pulko 
žygiai’.

Dabar iš spaudos išėjusi 
pulk. K.Škirpos atsiminimų 
knyga pavadinta ‘Sukilimas’ 
yra stambus veikalas (580 
pusi, (bet gaila, kad ji apima 
tik labai trumpą įvykių laiko 
tarpį, būtent 1941 metus. 
Faktinai, tais metais prasidė 
jus karui prieš bolševikus, 
vokiečiai užėmė Lietuvos 
teritoriją per savaitę laiko ir 
Lietuvių sukilimas Kaune 
vyko tik tris dienas, tai kyla 
klausimas ar tikslu pavadin
ti šį veikalą ‘Sukilimu’, kuria 
me autorius nedalyvavo 
ir ar vertėjo išpūsti šią kny
gą iki 600 puslapių. Apie pa 
tį sukilimą knygoje mažai 
kas teparašyta ir tai tik kitų 
asmenų pasakojimai, kas jau 
ir anksčiau buvo žinoma, bet 
joje pridėta daug įvairių pa
šalinių dalykų, tų pačių saki
nių pasikartojimų, kitų asme 
nų įspūdžių, ar net ištisų 
tekstų -- pav. Merkelio, Da- 
mušio, Valančiaus, Raštikio, 
Railos. Taip pat pridėta 
daug autoriaus įvairių raštų 
nuorašų, memorandumų, fi
losofavimų ir patriotinės re
torikos. Jei S. Raštikio atsi
minimai susilaukė kaikurių 
priekaištų dėl perdaug iš
plėsto turinio ir pridėtų ne
reikalingų dalykų, tai Škir
pos knygoje jų yra nemažiau.

Ši knyga suskirstyta į de
šimtį skyrių: Įvadas, Plat
formos metmenys, Lietuvos 
atstatymo planas, Sukilimo 
gairės, Formalus Reicho įs
pėjimas, Tautos herojinis ak 
tas, Melodijos iš už Atlanto, 
Vyriausybės Golgota, Ir vėl 
pavergimas, Išvados, Prie
dai.

Apžvelgti ir panagrinėti 
visą šią knygą užimtų daug 
laiko ir vietos, tai paminėsiu 
čia tik tas autoriaus mintis 
irišvadas kurios daugiau įs
trigo galvon.

Pagal autorių, sukilimą 
įvykdė Lietuvos Aktyvistų 
Frontas, kurio vadu buvo jis 
pats. To fronto gaires nusta
tė autorius, remdamasis dau 
giausia voldemarininkais. 
Jos nusakytos skyriuje ‘Ak
tyvistų Fronto genezė’ taip: 
Naujoji Lietuva bus ne lep
šių ir pataikūnų, ne partinių 
politikierių ir plutokratų va
dovaujama, bet vieningos 
valios ir ryžtingesnių vyrų, 
mūsų geriausių tautos sūnų, 
Naująją Lietuvą savo krauju 
atvadavusių (p. 36). Auto
rius nesivaržo pareikšti savo 
neapykantą bu v. pre. A.Sme 
tonai ir jo rėžimui, kaip pav. 
‘ne kas kitas kaip ši A.Sme- 
tonos ‘linija’ užtraukė Lietu
vai didžiąją birželio 15 d. ne
laimę, o jam pačiam, kaip 
‘tautos vadui’, susikompro
mitavimą (p. 44). Tenka abe
joti, ar pats režimo galva A.

Smetona, jo šalininkų vadi
namas ‘tautos vadu’, turėjo 
vadui būtinų būdo savybių’ 
ir pan. Pulk. Škirpa buvo gal 
vienintelis iš kariškių ir dip
lomatų, kuris reikalavo vy
riausybę duoti įsakymą ka
riuomenei 1939 m. rugsėjo 
mėn. 12 d. užimti Vilnių. 
Apie to žygio neįvykdymą 
daro išvadą: Patogus mo
mentas atgauti Vilniaus 
kraštą buvo praleistas, jį pa
grobė Sovietų Rusija. To pa
sėkoje Lietuvos politinis svo 
ris vokiečių akyse krito ir jie 
toliau nebesidomėjo Lietuva 
(p. 67)’. Šis Škirpos reikalavi 
mas turėjo tuo laiku daug 
gyvo pritarimo mūsų jau
nuomenės ir šaulių tarpe, vi
si entuziastiškai laukė val
džios įsakymo žygiui į Vilnių 
bet jo nesulaukė. Min. pirm, 
gen. Černius tada pasakė 
per radio trumpai: ‘laikyki
mės ramiai ir budėkime’. Iš 
to Škirpa daro išvadą -- ‘Dėl 
tokio mūsų politikos vairuo
tojų nesusiorientavimo ir ne 
ryžtingumo, kraštas buvo pa 
liktas vienui vienas savo liki
mui, jis neturėjo jokių garan 
tijų iš kito mūsų didžiojo kai
myno’. Autorius per dešimtį 
metų buvo Lietuvos karo 
atašė Berlyne, kur įgavo vo
kiečių didybės įtaką, vėliau 
jis tapęs Lietuvos atstovu 
Vokietijai tą įtaką dar sus
tiprino, dėlto jis buvo įsitiki
nęs vokiečių laimėjimais, ką 
77 pusi, pasisako: ‘dabarti
niame kare Vokietija turi 
daug galimybių likti laimėto
ja ... taigi realus Lietuvos 
valstybei atstatyti kelias 
yra tik vienas -- per Vokieti
jos paramą’.

Skyriuose ‘Lietuvos atsta
tymo planas’ ir ‘Sukilimo gai 
rėš’, kurie užima knygoje 
apie 100 pulapių, autorius ap 
rašo savo veiklą Berlyne, ry
šius ir pasikalbėjimus su vo
kiečiais (pik. Graebe, dr. 
Greffe, dr. Kleist ir kt.), suki 
limo paruošimo ir įvykdymo 
planus ir t.t. Bet tai teoreti
niai dalykai ir planai, kurie 
sukilimo metu negalėjo būti 
pritaikome dėl pasikeitusių 
sąlygų.

Prieš prasidedant karui 
su bolševikais Škirpa įteikė 
vokiečių užsienių reikalų 
ministerijai, per pasiuntinį 
von Grundherr, memorandu 
mą dėl Lietuvos valstybės 
atstatymo, bet tas memoran 
durnas toks ilgas --išdėstyta 
Lietuvos istorija nuo vidur
amžių -- kad abejotina ar vo
kiečiai, užimti Barbarosos 
planu, galėjo jį visą perskai
tyti (nuorašas įdėtas 248).

Straipsnyje ‘Wehrmachto 
žygis per Lietuvą’, autorius 
vardino visas vokiečių armi
jas, korpusus, divizijas, tan
kų brigadas kurios žygiavo 
per Lietuvą į Rusiją, nurody 
damas kiekvienam vienetui 
skirtą uždavinį, lyg tai būtų 
labai svarbu Lietuvos istori
jai. Tas aprašymas užima 16 
puslapius.

Pagaliau autorius prieina 
prie svarbiausio šios knygos 
tikslo-sukilimo, pavadinant 
skyrių ‘Tautos herojinis ak
tas’. Kaip jau minėjau, auto
rius negalėjo tame sukilime 
nei dalyvauti, nei jam vado
vauti, nes vokiečiai neleido 
jam išvykti iš Berlyno. Suki
lėliams paskelbus Laikinos 
Vyriausybės sąstatą, kuria
me min. pirm, vietą turėjo 
užimti Škirpa, vokiečiai su
pykę izoliavo jį namų arešte. 
Visą sukilimo eigą autorius 
pavaizdavo pasinaudojęs su
kilimo dalyvio A.Damušio 
aprašymais paskelbtais žur
nale ‘Į laisvę 1954 m. Atskir
tas už tūkstančio kilometrų 
nuo įvykių eigos, autorius ne 

galėjo žinoti, kas tuo metu 
dėjosi Lietuvoje, tai kai ku
rie jo knygoje aprašyti fak
tai yra neteisingi ir klaidina 
skaitytoją. Pav., pusi. 279 au 
torius rašo: ‘LAF sukilė
liams buvo pavykę užimti ne 
tik Kauną, bet taip pat Vil
nių, Šiaulius, Panevėžį ir 
kitus centrus’. Kad Kaune ir 
Vilniuje sukilėliai veikė ir 
buvo užėmę radio stotis ir ki 
tas įstaigas tai tiesa, bet kad 
būtų užėmę Šiaulius ir Pane
vėžį tai tik autoriaus išsigal
vojimas, ar jo suklaidinimas. 
Esu liudininkas, iš arti stebė 
jęs okupantų pasikeitimą Pa 
nevėžyje. Jei sukilėliai būtų 
užėmę Panevėžį, tai bolševi
kai nebūtų paskutinę naktį 
sušaudę cukraus fabrike 27 
lietuvių - ne sukilėlių. 
Šiauliuose irgi okupantai kei 
tesi be ‘klūčių’.

Dėl Kauno užėmimo irgi 
perdėta, nes, jei sukilėliai 
būtų užėmę Kauną, tai nebū
tų redagavę Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo ak
to senelių prieglaudoje (p. 
304), bet užimtuose vyriau
sybės rūmuose. Kad vokie
čių sumušti rusai traukėsi 
per Kauną(Nemuną) ir suki
lėliai jiems pasipriešino 
užimdami kai kuriuos punk
tus, tai dar nereiškia viso 
Kauno užėmimą. Autorius 
mėgsta viską labai išpūsti. 
Pav. p. 306 rašo: ‘Laisvės žy
gyje dalyvavo visa tauta su 
ginklu, spėjama apie 90,000. 
Bendras žuvusių skaičius 
apie 4000.’ ‘Visa tauta’ būtų 
du milijonai, o 90 tūkstančių 
tik vienas dvidešimtadalis, 
tai kam pūsti miglas į akis? 
Kitų tautų kariškiai savo 
priešų aukų skaičių didina, o 
savo aukas mažina, gi mūsų 
kariškiai daro priešingai. Jei 
birželio 23 žuvo pirmas suki 
lėlis Žilvatkauskas (p.319), o 
birželio 24 d. atvyko į Kauną 
vokiečių kariai, tai per vieną 
dieną negalėjo žūti 4000 suki 
lėlių. Tą netikslumą autorius 
pataiso p. 325 ‘Pagal vokie
čių armijos dienyną lietuviai 
aktyvistai turėjo nuostolių 
apie 150 vyrų, žuvusių kario 
mirtimi. Gen. Raštikio žinio
mis, tose kovose žuvo apie 
200 vyrų.’

Autorius, būdamas izoliuo 
tas namų arešte, birželio 25 
d. prašėsi vokiečių Armijos 
Vado Braunchičo leisti jam 
nuvykti į Kauną dalyvauti 
120 sukilėlių laidojime, bet 
kitas generolas jam manda
giai atsakė, kad Vyr. Vado 
tuo metu nebuvo Berlyne ir 
prašytojo laiškas pasiekė ga
vėją pavėluotai ... Autorius 
sunkiai pergyveno izolia
ciją sukilimo metu, o ypač 
kad jam neleido nuvykti į 
Lietuvą vadovauti savo vy
riausybei. Beto, dar jam 
skaudu buvo kai vokiečiai, 
jo paties vieton, nusiuntė 
lėktuvu gen. S.Raštikį, kuris 
laikinojoje vyriausybėje tu
rėjo krašto apsaugos minis- 
terio pareigas. Apie tai auto
rius plačiau rašo skyriuje pa 
vadintam ‘Raštikio suklydi
mas’, 386. Palyginus tame 
skyriuje išdėstytus faktus 
su Raštikio atsiminimais (Ko 
vose dėl Lietuvos II t. skyr. 
Lėktuvu į Kauną), kiekvie
nas skaitytojas aiškiai pama
tys, kuris iš tų dviejų vyrų 
daugiau suklydo. (Čia būtų 
perilgas aprašymas).

Skyriuje ‘Melodijos iš už 
Atlanto’, autorius nusiskun
džia dėl prez. A.Smetonos ir 
diplomatų Lozoraičio ir Ža- 
deikio veiklos užsienyje, nes 
jie nelabai skaitėsi su Berly
no postu (Škirpa) ir nelabai 
pritarė jo provokiškai politi
kai. Apie Smetonos vaidme
nį užsienyje autorius rašo: 

‘Pirmasis, kuris Lietuvoje 
įvykusio birželio 23 d. tautos 
sukilimo akivaizdoje pasime
tė, buvo ne kas kitas, bet 
pats A.Smetona, buvęs Lie
tuvos respublikos preziden
tas. Dėl įvykusio sukilimo ir 
paskelbtos naujos vyriausy
bės Smetona pareiškęs Chi
cagos Herald American dien 
raščiui: ‘Naujosios Vyriausy 
bės vadovai deklaravo, kad 
Lietuva kovos už savo laisvę 
ir nepriklausomybę. Man 
būtų ta laisvė ir nepriklauso
mybė malonesnės be jokio 
diktatūrinio protektorato. 
Sukilimas, matyt, buvo su
kurstytas Vokietijos. Aš tesi 
viliu vien laiminga ir tikrai 
nepriklausoma Lietuva, lais
va nuo be kokio diktatoriaus 
(suptrumpinta)’. Dabar ma
tome, kad tie buv. preziden
to žodžiai buvo teisingi ir to
liau numatantieji, gi pulk. K. 
Škirpos politika, statyta ant 
vokiškos kortos, pralaimėjo.

Kai Raštikis, su partijos 
užs. reik, patarėju dr. Kleist 
išskrido į Kauną, kaip lietu
vis ryšininkas su vokiečių ka 
ro vadovybe, pulk. K.Škirpa 
buvo paleistas iš naminio 
arešto. Prieš išvykstant į 
Kauną Raštikis vengė susi
tikti su Škirpa, kad jo neat
kalbėtų nuo tos misijos, tai 
pastarasis siuntė į Kauną sa
vo ryšininką dr. Valančių, 
kuriam pavedė susirišti su 
laik. vyriausybe ir patirti ko 
kią misiją gavo iš vokiečių 
Raštikis. Valančius grįžęs į 
Berlyną atraportavo savo pa 
sikalbėjimą su Raštikiu klau 
simų ir atsakymų formoje. 
Tai gana įdomus dialogas pa
rodantis abiejų pašnekovų 
diplomatines gudrybes. Vie
nas norėjo duo daugiau suži
noti, o kitas kuo mažiau 
pranešti.

Autorius aprašo daugeliui 
jau žinomus dalykus --apie 
laikinosios vyriausybės likvi 
davimą, majoro J.Pyragiaus 
‘perversmą’ ir kitus ne taip 
svarbius dalykus. Ant galo, 
nežinia kokiam tikslui, auto
rius pridėjo 12 puslapių 
‘Išvadas’ parašytas ne jo 
paties, bet paimtos iš Bronio 
Railos knygos ‘Versmės ir 
verpetai’. Anksčiau B.Raila 
apie 1941 m. Sukilimą buvo 
prasitaręs, kad tas sukili
mas buvęs ‘griebimasis už 
britvos’, bet šiose ‘išvadose’ 
jo nuomonė žymiai pasikeitu 
si.

Nežiūrint šios knygos 
didelio perkrovimo pašaline 
medžiaga, ilgų aiškinimų, 
minčių pasikartojimų ir kai 
kurių netikslumų, ji visdėlto 
įdomu skaityti ir kiekvienas 
lietuvis ją perskaitęs, įver
tins autoriaus pastangas ir 
darbą Lietuvos labui.

♦♦♦

Kazys Škirpa. SUKILI
MAS LIETUVOS SUVERE
NUMUI ATSTATYTI. Do
kumentinė apžvalga. 583 p. 
Autoriaus išleista. Spausdin 
ta Tėvų Pranciškonų spaus
tuvėje Brooklyne 1973 m. 
Kaina neparodyta (pas pla
tintojus kaina $15.00).

ANDRIAUS NORIMO
ROMANAS

MIRŠTA TIK 
ŽMONES

APIE VIENOS ŠEIMOS DALY
VIUS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

IR OKUPACIJŲ KOVOSE.
Knyga 328 puslapių, pato

gaus formato.
Dail. Marijos 

Žymantienės-Biržiškaitės 
viršelis.

KAINA $6.00.
Gaunama tiktai paštu pei’ 

leidėją:
L.V.S. Ramovė 

Los Angeles Skyrius, 
4422 Oakwood Avė., 

Los Angeles, Ca. 90004.

Dr. Bronius Nemickas, Jr. su savo šeima: žmona Jūratė ir 
sūnumis Tadu, Matu ir Arnu.

BRONIUS NEMICKAS APGYNĖ
DAKTARO DISERTACIJĄ
š. m. gegužės 1 dieną 

Bronius Nemickas, newyor- 
kietis, New Jersey valstybi
nio Rutgers universiteto 
geologijos ir aplinkotyros 
departamentų viešame po
sėdyje apgynė disertaciją 
daktaro laipsniui gauti te
ma ”Geohydrolic DigitaI 
Computer Simulation Model 
of the Wenonah — Mount 
Laurel Aųuifer System in 
the Coastal Plain of New 
Jersey”.

Bronius Nemickas, bai
gęs Brooklyno aukštesniąją 
technikos ir New Yorko 
Maironio lituanistinę mo
kyklas, studijavo inžineriją 
ir geologiją New Yorko 
Miesto Universiteto Miesto 
Kolegijoje, kurią baigė B. 
S. laipsniu. Po to įstojo į 
West Virginijos valstybinį 
universitetą, kuriame stu
dijavo geologiją bei hidro
logiją ir įsigijo M. S. laips
nį. Vėliau studijas tęsė New 
Jersey valstybiniame Rut
gers universitete, pasirin
kęs pagrindu hidrologiją ir 
aplinkotyros mokslus, čia 
išklausė daktaratui privalo
mus kursus, išlaikė jų ir 
specialiuosius daktaro eg
zaminus, atliko hidrologinio 
tyrimo darbus (jie maž
daug sutapo su Nemicko 
federalinė j e tarnyboje vyk
dytų hidrologinių tyrinėji
mų projektu) ir parašė di
sertaciją, savo trejų metų 
tyrinėjimo duomenis moks
liškai išnagrinėdamas ir iš
reikšdamas komputerių kal
ba.

Naujasis daktaras nėra 
pirmuosius žingsnius žen
giąs naujokas savo pasirink
toje disciplinoje. Jis jau 
spėjo plačiau pasireikšti sa
vos pecialybės literatūroje 
— yra parašęs ir paskelbęs 
visą eilę straipsnių ir stam
besnių podirvio vandens ty
rinėjimo studijų. Būdinges
nės jų, kaip matyti iš prie 
disertacijas pridėtojo curri- 
culum vitae, yra šios:

Results of the second 
phase of the drought — dis- 
aster tęst — drilling pro- 
gram near Morristown, N. 
J.;

Geology and ground — 
water resources of Union 
County, N. J.;

Geology and ground — 
water resources of’Camden 
County, N. J.;

Tęst drilling program to 
establish observation wells 
in Cumberland County, N. 
J.;

Bedrock topography and 

thickness of Pleistocene de- 
posits in Union County and 
adjacent areas, N. J.;

Statigraphic and hydro- 
logic relationship of the Pi- 
ney Point aųuifer and the 
Alloway Cla.v Member of 
the Kirkwood Formation;

DigitaI simulation model 
of the Wenonah — Mount 
Laurel aųuifer in the Coast
al Plain of New Jersey.

Be to, jis yra paskelbęs 
visą eilę straipsnių podirvio 
vandens klausimais Geolo- 
gical Survey Research met
raštyje.

Bronius Nemickas reiš
kiasi ir visuomeninėje lie
tuvių veikloje: nuo pat pra
džios mokyklos, studijuoda
mas New Yorko miesto uni
versitete, priklausė J. Ma
tulaitienės tautinių šokių 
grupei, skautuose ėjo įvai
rias pareigas (turi paskau- 
tininkio laipsnį).

Daktaro studijas Bronius 
Nemickas tęsė, visą laiką 
dirbdamas savo specialybė
je. Gavęs magistro laipsnį 
West Virginijos valstybi
niame universitete, 1965 m. 
pradėjo dirbti New Jersey 
Zinc kompanijos geologu: 
vykdė tyrinėjimo (daugiau
sia gręžimo) darbus Flori
doje, Meksikos Įlankos pa
krantėse, kur buvo ieškoma 
fosforo ir kitų žemės turtų. 
Po metų perėjo federalinėm 
tarnybon (Geological Sur
vey, Departament of Inte- 
rior). čia išėjęs pusantrų 
metų specialų hidrologijos 
kursą, vadovavo visai eilei 
New Jersey valstijoje vyk
dytų podirvio vandens tyri
nėjimo projektų. Praeitais 
metais perkeltas į New Yor
ko valstiją — vadovauja 
Long Islande vykdomiems 
podirvio vandens tyrinėji
mams, kurių rezultatai vė
liau bus komputerių būdu 
modeliuojami įvairiais po
žvilgiais.

Nuo Broniaus neatsiliko 
ir jo žmona Jūratė. Ji, au
gindama tris sūnus, nesti
go ryžto ir taip pat vaka
rais tęsė mokslą Trentono 
valstybinėje kolegijoje ir 
praeitais metais įgijo peda
gogikos magistrą laipsnį 
bei mokytojos teises New 
Jersey ir New Yorko valsti
jose (prieš vedybas buvo 
baigusi socialogiją bakalau
ro laipsniu New Yorko 
Miesto Universiteto Miesto 
Kolegijoje).
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East Chicagoje suruošto motinų pagerbimo programos dalyviai. Iš kairės: Aušra ir Dalia 
Aukštuolytės, LB apyL pirm. Z. Moliejus, Rasa Domarkaitė, muz. A. Giedraitis, sol. N. Aukš- 
tuolienė ir akord. J. Vaičeliūnas. K. Pociaus nuotrauka

EAST CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS

PAMINĖTAS VYSK. 
MOTIEJUS VALANČIUS

ALT S-gos East Chicagos 
skyriaus visuotinas narių 
susirinkimas įvyko š. m. ge
gužės 3 d., skyriaus narių 
Irenos ir Jono Rimkūnų pa
stogėje.

Susirinkimą pravedė sky
riaus pirm. R. Nemickas, o 
sekretoriavo skyr. sekreto
rius Jonas Rimkūnas. Be 
eilinių darbotvarkės punk
tų, buvo perskaityti Sąjun
gos valdybos bendraraščiai, 
pasisakyta seime keltini 
klausimai ir išrinkti atsto
vai. Be skyr. pirmininko R. 
Nemicko skyrių atstovaus 
dar du nariai: Irena Rim- 
kūnienė ir Antanas Juod
valkis. Taip pat iš mūsų 
skyriaus vyksta Kazimie
ras Pocius, kaip VILTIES 
draugijos pirmininkas. Sei
mo reikalams paskirta au
ka 100 dol.

K. Pocius painformavo 
susirinkimą apie VILTIES 
draugijos ir DIRVOS finan

TINKAMIAUSIOS DOVANOS 
VASAROS IR RUDENS SEZONUI

Gėlėta nepermatomo nailono medžiaga 
suknelėms, 1 jardas (Suknelei reikia 
2*4 jardo) .......................................................... $ 5.00

Crimplene medžiaga: lygi, su ornamentais 
arba gėlėta. Tinka moteriškiem ? paltams, 
eilutėms, Suknelėms. 1 jardas ........................ $ 6.50

Labai gera vilnonė angliška vyriškai 
eilutei medžiaga..................................................$45.00

Nailoninės arba šilkinės skarelės.
Viena kainuoja ..................................................$ 2.50

Geriausios rūšies nailoninės moteriškos 
kojinės. 1 pora ..................................................$ 2.50

Komplektas moteriškų nailoninių 
apatinių rūbų .......................................................$10.00

Vyriški išeiginiai nailono marškiniai .......... $10.00
Kojinės — kelnaitės (Tights). 1 pora ............$ 3.50
Crimplene medžiaga su blizgučiais.-1 jardas ....$ 7.50
Dirbtinio minko rudas kailis. 1 jardas ............ $17.50

šitos kainos yra su įskaičiuotu Sovietiniu
muitu, reikia dadėti tik persiuntimo išlaidas $17.00

SPECIALUS SIUNTINYS, fl — 1975).
8 jardai crimplene medžiagos, 5 jardai ne
permatomo nailono medžiagos, 1 bliuskutė, 
1 vyr. išeiginiai marškiniai, 2 nailoninės ska
relės, 3 p. nailoninių moteriškų arba vyriškų 
kojinių, viskas su muitu ir visomis persiunti
mo išlaidomis kainuoja ......................................$125.00

Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, 
dviračių, televizijos aparatų ir kt. Persiunčiame pi
nigus dėl tokių prekių, kurias iš čia negalima pa
siųsti.

Taip pat siūlome pasiųsti arba įsigyti savo nau
dojimui ”Olimpia” rašomąsias mašinėles su lietuviš
ku šriftu.

Sudarome testamentus, administruojame nuosa
vybes, persiunčiame palikimus prekėmis arba pini
gais į Lietuvą arba kitas šalis.

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

421 Hacknev Rd., London, E. 2. England. 
Tel. 01-739 8734 arba 01-460 2592.

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas. 
Reikalaukite mūsų kainoraščių, nurodykite savo pa
geidavimus.

sinę padėtį ir sunkėjančias 
sąlygas laikraštį leisti. Pra
šė skyriaus visokeriopos 
paramos.

Pasibaigus susirinkimui 
dr. Juozas Tautvilą, valan
dą trukusioje kalboje, pri
statė liaudies švietėją ir 
blaivintoją vyskupą Motie
jų Valančių. Paskaita buvo 
gerai paruošta ir dideliu dė
mesiu visų išklausyta. Pir
mininkaujantis R. Nemic
kas, žodžiu, o susirinkusie
ji gausiais plojimais pareiš
kė prelegentui nuoširdžią 
padėką.

Jau kuris metas, skyriaus 
valdyba stengiasi susirinki
mus paįvairinti vienu ki
tu sukaktuviniu minėjimu. 
Tuo keliu numatoma ir to
liau eiti.

Po susirinkimo ir paskai
tos, skyriaus ponių ir pačių 
šeimininkų rūpesčiu, buvo 
visi dalyviai pavaišinti. 
Pirm. R. Nemickas visų su
sirinkusiųjų vardu pareiš
kė padėką šeimininkams

DIRVA

Rinkimams už nuoširdų pri
ėmimą.

PAGERBTOS MOTINOS
LB East Chicagos apy

linkės valdyba motinų pa
gerbimą suruošė 1975 m. 
gegužės 11 d., parapijos pa
talpose. Lietuviškų mišių 
metu choras, vadovaujamas 
muziko A. Giedraičio, pagie
dojo keletą lietuviškų gies
mių, o kun. A. Sabaliauskas 
pasakė momentui pritaiky
tą pamokslą.

Tuoj po pamaldų, minė
jimas buvo tęsiamas para
pijos salėje. Apyl. pirm. 
Zigmas Moliejus atidaroma
jame žodyje prisiminė mi
rusias ir nukankintas mo
tinas, o taip pat ir didvyrio 
mirtimi žuvusį Romą Ka
lantą. Jie pagerbti minutės 
susikaupimu.

Reikšmingą maldą per
skaitė studentė Rasa Do
markaitė. Maldoje kreipėsi 
į Aukščiausiąjį, prašydama 
gyvosioms motinoms palai
mos, o mirusioms — užtar
nautą ramybę.

Gerai paruoštą ir gyvai 
perduotą paskaitą apie mo
tiną, skaitė studentė Aušra 
Aukštuolytė, savo paskaito
je prisiminė lietuvę motiną, 
išauginusią tėvynės gy
nė j us-partizanus, žuvusius 
kankinių mirtimi, tremties 
motinas, išauginusias vai
kus lietuviškoje dvasioje, iš
mokiusias lietuviškai kal
bėti ir mylėti tėvynę Lietu
vą, vežiuojusias į lituanisti
nes mokyklas, organizacijų 
susirinkimus, tautinių šo
kių ar chorų repeticijas. 
Lietuvė motina yra šeimos 
ir lietuviško židinio saugo
toja ir globėja.

Pirmininkas ir susirinku
sieji nuoširdžiais plojimais 
jaunajai prelegentei pareiš
kė padėką.

Toliau, jaunesnioji prele
gentės sesutė Dalia Aukš
tuolytė padeklamavo B. 
Brazdžionio ”Motinai”, o 
Rasa Domarkaitė — P. Ste- 
lingio "Motina”. Jaunasis 
Vaičeliūnų Jonukas pagrojo 
porą dalykėlių akordeonu. 
Visi susilaukė nuoširdžių 
katučių.

Pabaigai scenoje pasiro
dė ir vyresniosios kartos at
stovai: solistė Nata Aukš- 
tuolienė su muziku A. Gied
raičiu. A. Giedraičiui akom
panuojant, Nata Aukštuo- 
lienė padainavo G. Gudaus
kienės "Akimis tau parašy
siu’’ ir Br. Budriūno "šauk
smą”. Bisui, N. Aukštuolie- 
nei vadovaujant, visi sugie
dojo "Lietuva brangi".

Pirmininkas Z. Moliejus, 
dėkodamas programos daly
viams, pasidžiaugė jaunų
jų talka ir jų gražia lietu
vių kalbos tarsena. Dėkojo 

ne tik visiems programos 
dalyviams, bet ir visiems 
atsilankiusiems.

Ta pačia proga priminė, 
kad šių metų pabaigoje 
įvyksta trečias jaunimo 
kongresas Pietų Amerikoje. 
Kongreso visus darbus vyk
do jaunimas, bet iš vyres
niųjų prašo finansinės pa
ramos. Prašė, kai atstovai 
į mus kreipsis, nebūti šykš- 
čiais, neatstumti jų pastan
gų, bet plačiai atverti pini
gines ir paremti jų ruošą.

Minėjimas, mūsų sąlygo
mis buvo gana gausus, nors 
tam tikra dalis lietuvių ne
malonėjo pasirodyti ir pa
gerbti motiną.

Visos motinos ir progra
mos dalyviai buvo apdova
noti rožėmis ir pavaišinti 
kavute su skanėstais.

BAISIOJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS

LB East Chicagos apylin
kės valdyba birželio įvykių 
prisiminimą rengia š. m. 
birželio 15 d., tuojau po lie
tuviškų mišių, parapijos sa
lėje.

Programoje numatyta pa
skaita ir vyrų oktetas, va
dovaujamas muziko Antano 
Giedraičio.
'Visi kviečiami atsilanky

ti.
A. Juodvalkis

Los Angeles

LOS ANGELES BIRUTĖS 
DRAUGIJOS VEIKLA

D.L.K. Birutės Draugijos 
skyrius Los Angeles mieste 
įsikūrė 1957 m. balandžio 
mėn. 20 d. Pirmojo susirin
kimo iniciatoriai: a. a. maj. 
K. Liaudanskas ir O. Pul- 
kaunikienė, pastaroji ilgą 
laiką išbuvo šio skyriaus 
pirmininke ir sėkmingai su
traukė gražų būrį naujų na
rių.

Nuo pat įsisteigimo die
nos birutietės nuoširdžiai 
ruošė balius, kurių pelnas 
ėjo remti lietuviams, ken
čiantiems už geležinės už
dangos. Iki šiol birutietės 
sukėlė virš 20,000 dol., ku
riuos siuntinių pavydalu pa
siuntė ne tik Lietuvoje 
vargstantiems, bet pasiekė 
Suvalkų trikampį ir net pa
tį Sibirą. Jos niekad ne
klausė ar pagalbos reikalin
gas lietuvis yra karys, ar 
buvo karys, joms buvo svar
bu ištiesti pagalbos ranką 
visiems, kuriems pagalbos 
reikalinga. <3942)

ATOSTOGOS MAINE. Lietuviai pranciškonai visus maloniai kviečia atostogauti jų vasar- 
Vietėje Kennebunkporte, Maine. Ši graži kurortinė vieta prie pat Atlanto vandenyno yra tapusi 
savotišku lietuvybės centru vasaros atostogų mėnesiais, kai iš visos Amerikos ir Kanados su
važiuoja šimtai lietuvių. Čia žmogus atsigaivina ne tik grynu oru, kaitria saule, švariu jūros ir 
baseino vandeniu, geru maistu bei kitais žemiškais patogumais, bet taip pat koncertais, litera
tūros vakarais, meno parodom, paskaitom ir labai meniška aplinka, pilna lietuviškų švento
vių. Čia kiekvienam teikiama proga ir pasilinksminti ir susitelkti. Buvęs gimnazijos pastatas pa
verstas patogiais kambariais. Taip pat ir kiti svečių pastatai nuolat gerinami. Kainos žemos.

Sezonas prasideda birželio 28 ir baigiasi rugsėjo 2. Visais atostogų reikalais rašykite: 
Rev. Superior, Franciscan Monastery, Kennebunkport, Maine 04046, tel. 207-967-2011.

A. A.
Filisteriui ANTANUI VAIŠNIUI 

mirus, sūnų inž. ARVYDĄ ir šeimą, seseris MA
RIJĄ GURECKIENĘ ir ONĄ ŽILINSKIENĘ ir 
brolį MOTIEJŲ su šeima giliai užjaučia ir kartu 
liūdi

Mielam prieteliui

KAZIMIERUI BARAUSKUI
mirus, žmonai VALERIJAI, sūnui AVYDUI, duk

rai DAINAI ir visiems artimiesiems nuoširdžią 

užuojautą reiškia

Jadvyga ir Edmundas 
čapkevičiai

A. A.

KAZIMIERUI BARAUSKUI 
mirus, jo žmoną VALERIJĄ, sūnų ARVYDĄ, 

dukrą DAINĄ, artimuosius ir draugus nuoširdžiai 

užjaučia ir kartu liūdi

Juozas Bružas

Į šį kraštą atsivežė ir tau
tinių rūbų populiarinimo, 
tradiciją. Pirmosios suruo
šė tautinių rūbų balių, ku
ris labai puikiai praėjo ne 
vien tik atsilankiusių sve
čių ir viešnių gausumu, bet 
ir tautiniais kostiumais pa
sipuošusių ponių. Praeitą 
rudenį suruošė nepaprastai 
sėkmingą tautinių rūbų ir 
gintarų balių.

Šis skyrius neapleido nei 
kultūrinių reikalų: įstojo į 
Lietuvių Fondą su 200 dol. 
įnašu, parėmė besikurian
čius Tautinius ir Bendruo
menės namus, remia spau
da. Prisidėjo prie S. Kudir
kos ir Bražinskų fondo. Ne
apleidžia ir jaunimo, remia: 
Jaunimo ansamblį, skautus, 
lituanistiką studijuojančius 
studentus.

š. m. birželio mėn. 8 d. 
Los Angeles birutietės 
švenčia draugijos 50 metų 
įsikūrimo jubiliejų. 10:30 iš 
ryto šv. Kazimiero bažny
čioje iškilmingos pamaldos, 
po to 12:30 Castaway resto
rane, 1250 Harvard Road, 
Burbanke, įvyks iškilmingi 
pietūs. V. Andrašūnienė, 
draugijos narė nuo 1935 
metų, trumpai apžvelgs 
draugijos veiklą. Aktorė

1975 m. gegužės 21 d.

Korp! Neo-Lithuania 
Filisterių Sąjunga 

New Yorke

Nelė Venclauskaitė-Apeikie- 
nė, pasikvietusi į talką sol. 
B. Dabšienę ir pianistę R. 
Apeikytę, atliks programą.

Iškilmingiems pietums 
vietas užsisakyti pas: E. 
Pažėrienę 662-7832, A. Pa- 
žiūrienę 714-KE-3-4284, M. 
Vaičienę 398-2045. (V. Iri.)

• "Miršta tik žmonės”, 
Andriaus Norimo romano 
pristatymas įvyks gegužės 
25 d. 12 vai. Los Angeles 
Liet. Taut. Namų salėje.

L1GHT BAKING 
GENERAL KITCHEN NORK

ASSISTANT COOK
7:30 A M. to 3:00 P. M. 5 day week. 
Salary open. Steady work. Privalė 

club.
Ask for MARY MACK 

CLEVELAND CIVIC HOUSE
320 SUPERIOR AVĖ. 
CLEVELAND. OHIO



19Į5 m. gegužės 21 d.

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Audronė Simonaitytė, 
solistė dainininkė ir muzikė, 
pastaraisiais dviem trim 
metais yra su daina aplan* 
kiūsi daugelĮ vietovių, da
lyvavusi daugelio parengi
mų meninėje programoje, 
teikusi klausytojams pasi
gerėjimą ir atsiribojimą 
kasdieninės {tampos. Aud
ronė yra buvojusi New 
Yorko, Detroito, Bostono, 
Clevelando ir kitų JAV 
miestų lietuvių scenose, To
ronte, Montrealyje, o taip 
pat Venezueloj, Brazilijoj 
ir kitur. Bet daugiausia ji 
reiškėsi Chicagos lietuvių 
gyvenime, kaip solistė, di
rigentė ar lietuviškųjų ren
ginių meninių programų or
ganizatorė. Ne svetimas jai 
yra ir vietos amerikiečių 
vokalinis gyvenimas. Ji bu
vo ir tebėra įsijungusi į 
slstematiškai veikiančius 
muzikos mylėtojų klubus, 
dalyvavusi tų klubų rengia
muose koncertuose.

Audronė Simonaitytė at
liks meninę progoramą šį 
šeštadieni, gegužės 24 d. 
ALT S-gos Seimo baliuje. 
Clevelando lietuviškoji vi
suomenė maloniai laukiama 
gausiai dalyvausiant baliu
je.

Solistei akompanuos pia
nistė Birutė Smetonienė. Be 
to, savo poeziją skaitys Vla
dė Butkienė. Šokiams gros 
Slabodos orkestras.

Rezervuokite tuoj pat vie- 
tns pas skelbime nurodytus 
nsmenis arba Dirvoje.

• A. A. Dr. Balio Matu
lionio Memorallnio Fondo 
sąskaita Nr. 8-03008764 Su
perior Savings and Loan 
Association, 798 East 185th 
Street, Cleveland, Ohio 
44119, bus uždaryta 1975 
liepos 1. Norintieji dar prie 
Fondo savo auka prisidėti, 
prašomi pinigus siųsti | 
aukščiau nurodytą banką. 
Surinkti pinigai, šeimos pa
geidavimu, bus paskirti lie
tuvių reikalams paremti.

• Vilija ir Algis Karaliai, 
mokytojaują Los Angeles 
amerikiečių mokyklose, šiuo 
metu keliauja po Ameriką 
automobiliu ir keliom die
nom sustojo Clevelande pas 
Vilijos tėvelius Nelę ir Joną 
Mockus.

• Dr. Jonas Lenktaitts, 
praeitą savaitgal| dalyva
vęs Lituanistikos Instituto 
suvažiavime Clevelande, š| 
savaitgal| vėl atskrenda iš 
New Yorko | ALT S-gos sei
mo banketą.

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi | Z. Obe- 
lenį tel. 581-2211.

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

■ CLEVELANDO PARENGIMU
_ _ _ KALENDORIUS _ _ _ _
• GEGUŽĖS 24 D. ALT8- 

gos sukaktuvinio seimo ban
ketas.

• GEGUŽĖS 24-25 D. 
Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos 25 m. sukak
tuvinis seimas.

• BIRŽELIO 1 d. Sv. Ka
zimiero lit. mokyklos moks
lo metų pabaigtuvių aktas 
N. parap. salėje.

• BIRŽELIO 14 D. 7 
v.v..Naujosios parapijos salė 
je S.Barzduko knygos prista 
tymas. Rengia ateltininkijos 
ir skautijos jaunimas.

•BIRŽELIO15 d. tragiškų 
„birželio ivykių minėjimas. 
Ruošia Alto skyrius.

• BIRŽELIO 22 D. Pen- 
sininkų klubo Joninių gegu
žinė.

• BIRŽELIO 29 D. LKVS 
Ramovė gegužinė.
• LIEPOS 18 D. - Skau- 

tininkių-kų išvyka gamton.

DIRVA

• Clevelando skautininkų 
ir skautininkių bendroje su
eigoje, {vykusioje gegužės
18 d., naujai pakelti { pa- 
skautininko laipsnį Cleve
lande skautijos kapelionas 
kleb. kun. Gediminas Ki- 
jauskas, SJ ir skautų vy
čių kandidatų būrelio vadas 
skautas vytis v. si. Algis 
Nagevičius davė skautinin
ko |žod|. Įžod| pravedė v. si. 
Pr. Karalius, o kaklaraiš
čius užrišo seniausias am
žiumi v. s. V. šenbergas. 
Davusieji įžodį visų daly
vių buvo pasveikinti. Pilė
nų tunto ps. R. Vasys nau
jiems skautininkams {teikė 
LSB išleistą skautų albumą, 
o Neringos skaučių tuntas 
kapelionui {teikė skautinin- 
kių pasirašytą adresą.

Sueigoje dalyvavo 14 
skautininkų, 18 skautinin- 
kių ir 3 jūrų skautininkai. 
Po {žodžio visi virš valan
dos vaišinosi kavute ir py
ragaičiais.

• Registracija vasaros 
kursui | Cuyahoga Commu- 
nity College visas tris mok- 
slavietes prasidėjo gegužės
19 d. Mokslas prasidės bir
želio 23 d.

A. JUOZAPAVIČIAUS 
KUOPOS SAULIAI 

PRADĖJO ŠAUDYMO 
SEZONĄ

Gegužės 11 d. esant dabai 
šiltam ir saulėtam orui, 
Kar. A. Juozapavičiaus kuo
pos šauliai padarė išvyką | 
gamtą ir pradėjo šaudymo 
sezoną. Genevos apylinkėje, 
didelio Žemės ploto šeimi
ninkas šaulys Al. Andriu- 
šaitis ir ponia maloniai su
tiko šaulius atvykusius į 
kaimo gamtą pasilsėti ir 
pradėti šaudymo sezoną, 
šiais metais numatoma pir
ma atlikti šaudymo prakti
ką ir vėliau padaryti var- 
Žybinius šaudymus su pri
zų (teikimu goriausiems 
šaudytojams. Pereitais me
tais šaudymas, pavasari ir 
vasarą vyko kaip šaudymo 
pratimai ir vasaros pabai
goje buvo atliktas varžybi- 
nis šaudymas, šiais metais 
numatoma per šaudymo 
sportą populiarinti ir šau- 
lišką bei kitą spaudą. Nu
matoma per pirmus vady
binius šaudymus, taikliau
siems šaudytojams, skirti 
prizus, knygas kaip V. Pūt-

Grandinėlė šoka Toronte.

Beveik kas antri metai 
Grandinėlė atvyksta į To
rontą. Tai vienintelis 'Už
sienio” vienetas, taip darž- 
nai besilankąs pas Kanados 
lietuvius.

Kiekvieno atvykimo pro
ga, iš Grandinėlės laukiama 

vio raštus, šaulio V. Mingė- 
los ”Medin| Dievą”, Sibiro 
kankinės Juciūtės knygą, S. 
Butkaus knygą "Vyrai Ge
dimino kalne” ir kitas kny
gas. Antrame varžybiniame 
šaudyme, bus duodamos 
taikliausiems šauliams pri
zai. šaudyklos taikinius 
tvarko valdybos narys M. 
Smelstorius. Gegužės 11 d. 
buvo šaudoma iš 22 kalibro 
šautuvų ir pistolietų. Taik
liausi šaudytojai buvo stu
dentas šaulys Al. Navickas 
ir J. Garla. šaudyme daly
vavo ir Bvečiai. Sekantį kar
tą šaudymo pratimuose da
lyvaus ir šaulės moterys. 
Pereitais metais šaudymo 
varžybose prizą laimėjo L. 
Kazienė.

šaudymo pratybose ir 
varžybose visada dalyvauja 
ir ūkio šeimininkas šaulys 
Al. Andriušaitis.

Po šaudymo, šauliai su 
maloniais ūkio šeimininkais, 
medžių pavėsyje besivaišin- 
dami praleido malonią po
pietę. (kp)

GRANDINĖLĖ TORONTO ANAPILYJE
ko nors naujo, ko nors skir
tingo. Atrodo, kad ansamb
lio vadovas Liudas Sagys 
supranta šį publikos lūkes| 
ir paruošia kolektyvą kiek
vienoms gastrolėms taip, 
kad žiūrovai negali skųstis 
nei programos nuobodumu, 
nei jos senumu.

šių metų Grandinėlės an
samblio sąstatas savo daly
vių skaičiumi buvo kiek ma
žesnis (iš viso 35 asmenys), 
bet šio sąstato atlikta pro
grama pasižymėjo (prasto
mis ansambliui savybėmis: 
ji dvelkė šviežumu, (vairu
mu ir patrauklumu.

Visas veiksmas scenoje 
buvo suskirstytas į 3 dalis. 
Kiekvienoje dalyje šokėjai 
pasirodydavo vis jspūdin- 
gesniais naujais tautiniais 
rūbais ir patiekdavo žiūro
vams naują šokių rinkini, 
kuris prasidėdavo su pirmu 
šokėjų žingsniu ir užsibaig
davo tik toB dalies pertrau
kai atėjus. Pirmame veiks
me matėme tradicinius šo
kius: Kepurinę, VarkijietJ, 
Našlinį Jonkeli, Mikitą, 
Lenciūgėli, Klumpakoj|.

Antrame veiksme publi
kos entuziazmą kėlė žaidy
biniai šokiai: Gaidys (įspū
dingai atliktas Gintauto. 
Neimano), Siaudelė ir Jau
nimo žaidimas "Našlė”, ku
rio atlikimui pritrūko sce
noje grindų ir šokėjai vyrai 
sykiais atsirasdavo salėje
tarp publikos.

Trečiame veiksme matė-

Nr. 40—7

me papročių šokius, šoko 
vyrai viliodami merginas, 
piršlys piršo merginoms vy
rus, o anie, persirengę vel
niais (tikrai "lietuviško vel
nio” išraiškos kaukės), erzi
no netekėjusias "bergždeni- 
kes”. Viskas baigėsi vestu
vėmis ir pasilinksminimu.

Programos šokiai buvo 
sunkūs, sudėtingi ir reika
lavo didelio muzikos ir šo
kėjų judesių suderinimo. 
Grandinėlės šokėjams ir 
muzikantams (jų vadovas 
Jonas PažemiB) techniški 
sunkumai nekėlė jokių pro
blemų. Visas spektaklis bu
vo atliktas taip, kaip ir tik
tų sceninių šokių vienetui, 
ieškančiam šokių atlikime 
(vairumo, interpretacijos 
natūralu, išpildymo pilnu
mo.

Erdvion salėn prisirinko 
virš 700 torontiečių. Jie se
kė programą su entuziaz
mu, negailėjo atlikėjams 
komplimentų ir aplodismen
tų. Koncertą-balių organi
zavęs Anapilio Moterų Bū
relis, apdovanojo Grandinė
lės ansambli gėlėmis. Padė
kos žodį tarė Būrelio pirmi
ninkė Sigita Aušrotienė. 
Raudonų gvaizdikų puokštę 
įteikė ir garsusis Toronto 
"Gintaras”, beveik incor- 
pore dalyvavęs koncerte su 
savo vadovais R. ir J Kara- 
siejais. Grandinėlę pristatė 
ir programą vedė Moterų
Būrelio narė Vida Daily- 
dienė.

SUPERIOR SAVINGS!
RCA17"ColorTV 

for Certificates of Deposit
Open a new account or add to your present 

Savlngt Account and get 5’/<% dally interest PLŪS...

Llmltod offer whlla •upply laito.

• Deposit 11,800, 
4-year maturlty 
and get the 
TV sėt now.

• Deposit $2,500, 
29 monthe 
maturlty 
and get the 
TV sėt now.

• Deposit $5,000, 
14 months 
maturlty 
and get the 
TV sėt now.

TELEVI8ION8 BA8ED ON DI8COUNT CERTIFICATES.

Corning Ware 9-lnch Ple Plate 
for a deposit of $250 or more.

Corning Ware Petite 
Fours Sėt for a deposit 
of $1,000 or more.

Dopotlti mutt rtmtln it imt ont yttr.

Irvlnvvare's Gourmet 
Susan for 
a deposit 
of $500 
or more.

Open Saturdayi 
Cloted Mondeyi

Alto avallablt aro T* M C.D’t for 8-ytar maturlty in f t,000 unitą.

MAIN OFFICE
798 East 185th Street

Zuperio! /hyiftgj and lcan associaton

:e superior office euclid iSUPERIOR OFFICE 
6712 Superior Avenue

OFFICE
13515 Euclid Avenue

CEDAR OFFICE
14406 Cedar Road (near Green)

Clevelando skautų orkestras, vadovaujamas Romo Strimai
čio, jau gražiai užsirekomendavo keliuose parengimuose.

V. Bacevičiaus nuotr.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
(RENGTA. GERAI VĖSINAMA IR YRĄ DIDELĖ 
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

Della E. Jakubs ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuoto ja i. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą,



MALONIAI KVIEČIAME VISUS Į AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS 
SĄJUNGOS 
JUBILIEJINIO
SEIMO BANKETĄ

1975 m. gegužės 24 d. šeštadienį, 8 v.v.
Ramada Inn, 26811 Euclid Avė., VVickliffe, Ohio

MENINĖJE PROGRAMOJE:

Solistė AUDRONĖ SIMONAITYTĖ

Akompanuoja
pianistė BIRUTĖ SMETONIENĖ

Savo poezijos kūrybą 
skaitys VLADĖ BUTKIENĖ

Kokteilis 7:30 v.v.
Karšta vakarienė ir šampanas. Šokiams 

gros Slabodos orkestras.
Solistė AUDRONĖ SIMONAITYTĖ

Bilieto kaina asmeniui $10.00. Vietas baliuje 

komiteto narius: S. Astrauską — tel. 943-5948, Dr. A. Butkų 

— 486-2387, K. Karalj

prašome nesivėluojant užsisakyti pas Seimo rengimo 

932-9944, J. Mockų — 681-5295, V. Stuogį 

229-2419, V. Benokraitį — 481-5175, E. Maslauskienę ir Dirvoje — 431-6344.
Pianistė BIRUTĖ SMETONIENĖ

DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Visi keliai veda į Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Sukaktuvinį seimą ir banketą, Ramada Inn viešbutyje, kuris yra 
prie Euclid Avė. ir 271 kelio. Viešbutis lengvai pasiekiamas iš 
Ohio Turnpike 71 ar 271 keliu, važiuojant iki Euclid Avė. išėjimo.

• Vykstantieji į ALT 
S-gos seimą lėktuvais, iš 
aerodromo su Ramada Inn 
viešbučiu 28611 Euclid Avė. 
gali susisiekti tel. 944-7400 
ir limuzino tarnyba nuo ae
rodromo iki viešbučio tel. 
267-2740.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ
GRUPIŲ VADOVAMS

Visos grupės, kurios da
lyvaus 5-je tautinių šokių 
šventėje, turi neatidėlioda- 
mos, iki šių metų, birželio- 
1 d. siųsti grupės registra
cijos laišką vyriausiai 5- 
sios tautinių šokių šventės 
vadovei Galinai Gobienei, 
6849 N. Vernon Avė., Dear- 
born, Heights, Mich. 48127. 
Telefonas: (313) LO 3-8260

• Viktoras Sutkus, gyv. 
Vokietijoje, įstojo į Vilties 
Draugija su šimto dolerių 
įnašu. Sveikiname naująjį 
šimtininką.

• A. A. Antano Vaišnio 
laidotuvių proga, vietoj gė
lių, pildant velionies pagei
davimą, Dirvai aukojo:

Mykolas ir Elena Gurec- 
kai — $10.00, Motiejus ir 
A. Vaišniai — $10.00, D. 
Venclauskaitė — $10.00, N. 
Raubienė — $10.00, J. Ba- 
jorinas — $5.00, Martinas 
ir E. Kiemaičiai — $5.0, 
Juozas Valkauskas — $5.00, 
Albinas Kušlys — $3.00. 
Viso $58.00.

Visiems aukotojams Dir
va dėkoja.

• Korp! Neo-Lithuania 
Vyriausioji Vaidyba per iž
dininką B. Kasakaitį, Dir
vai paremti atsiuntė auką 
50 dol., kaip dalį pelno iš 
gražiai pasisekusio korpora
cijos ruošto Audronės Si
monaitytės rečitalio. Ačiū 
už paramą.

*- P. Tamošiūnas, Chica
goje, atnaujindamas prenu
meratą, Dirvai paremti pri
dėjo auką 12 dol. Ačiū.

• G. Kazlauskas, Los An
geles, A. Vengris, Chicago
je, A. Tarvydas, Philadel
phijoje, K. Katelė, Melrose 
Park, III., atnaujindami pre
numeratą pridėjo auką po 7 
dol. Ačiū.

• Justinas ir Marė Misči- 
kai, buvę clevelandiečiai da
bar gyveną Floridoje, prie 
prenumeratos pridėję Dir
vai paremti auką, kartu 
jungia širdingiausius linkė
jimus visam štabui. Ačiū.

• G. Balanda, Warren, 
Mich., J. Gudėnas, Cleve
lande, ir J. Budrys, Strongs- 
ville, atnaujindami prenu
meratą pridėjo po 5 dol. au
ką. Ačiū.

• Dr. Stasys Tamošaitis, 
gyv. Floridoje, negalėdamas 
asmeniškai dalyvauti Vil
ties Draugijos suvažiavime, 
atsiuntė įgaliavimą ir pri
dėjo Vilčiai 5 dol. auką 
Ačiū.

• Vasaros atostogoms ar
tėjant seselių vienuolyne 
Putname vyksta pasiruoši
mo darbai, kad galėtume 
maloniau priimti mūsų bu
vusius ir naujai atvykstan
čius svečius. Prašome kaip 
galima anksčiau pranešti 
jūsų atvykimo laiką šiuo 
adresu: Sisters of the Im- 
maculate Conception Con- 
vent, Putnam, Conn. 06260. 
Tel. 928-5828.

• Pianisto Antano Sme
tonos koncertas New Yor
ke, Town Hali, š. m. gegu
žės 10 d. praėjo dideliu pa
sisekimu ir dėl nesibaigian
čių aplodismentų, pianistas 
turėjo keletą kūrinių karto
ti. Programoje buvo Bacho, 
Beethoveno, Čiurlionio, Cho- 
pin ir Schumann kūriniai.

- Koncertą rengė Norman J. 
Seaman. Be amerikiečių, 
koncerte dalyvavo nemažai 
ir New Yorko lietuvių.

• Kultūros židinys Brook
lyne, 361 Highland Blvd. 
pradeda koncertų seriją, 
kurių pelnas skiriamas kon
certiniam pianinui įsigyti. 
Pirmojo koncerto gegužės 
31 d. 8 v. v. programą atliks 
Metropolitan operos ir N. 
Y. C. operos primadona Ma- 
ralin Niska ir jos vyras 
smuikininkas William Mul- 
len, kurio senelė buvusi lie
tuvė, ir abu menininkai lie
tuviams reiškia didelę sim
patiją ir už programos at
likimą neima honoraro. Vė
liau koncertus duos K. Ya- 
kutis, J. Rajauskaitė-Pet- 
rauskienė. A. Kepalaitė ir 
A. Prižgintas.

• šiaurės Amerikos Lie
tuvių Studentų Sąjungos 
"Studijų Dienos” įvyks 
Kent Statė Universitete, lie
pos 11-13 d. Programa 
griežtai akademinė. Kvie
čiami visi studentai daly
vauti.

IEŠKOJIMAS

Ieškau p.p. Pakalniškių, 
gyv. Smilgių dvare, Ukmer
gės apskr. ir jų dukros Va
lės Pakalniškytės-Baraus- 
kienės.

Ieško Genė Daniūnaitė- 
šlikienė, gyv. 388 McKin- 
non Road, East Bentleigh 
Melbourne, Victoria, 3165, 
Australia.

• Dr. V. Paprockas, bu
vęs PLGS ir ALGS pirmi
ninkas, šiuo metu renkąs 
medžiagą apie sovietų be- 
stiališką nužudymą Pane
vėžy trijų lietuvių gydyto
jų, gegužės 23 d. atvyksta 
į Chicagą dalyvauti Lietu
vių Gydytojų suvažiavime.

• Balfo žiniomis, kai ku
rie lietuviai įvairiose kraš
to vietose vėl Imigracijos 
departamento apklausinėja
mi apie įvykius Lietuvoje, 
kurie buvo nuo 1941 m. iki 
1945 m. Klausimai daugiau
sia liečia žydų kalinimą ir 
jų žudymus tuo metu. Bal
fo centro valdybos pirmi
ninkė M. Rudienė tais rei
kalais lankėsi Valstybės ir 
Imigracijos departamentuo
se Washingtone ir pareiškė 
protestą prieš šitokius ap
klausinėjimus. Jei kas nors 
yra kviečiamas tokiems ap
klausinėjimams, prašome 
pranešti Balfo Centrui, kad 
Balfas būtų informuotas ir 
galėtų patarti ir padėti.

• Lietuvos istoriją prime- 
nenti prasminga dovana 
jaunimui. Tai Lietuvių Fon
do išleisti sidabriniai meda
liai: 3-jų Lietuvos Prezi
dentų ir Karaliaus Mindau
go. Ypač tuos medalius 
mėgsta moksleiviai, baigę 
mokslą ar perėję į aukštes
nę klasę. Medaliai viena iš 
gražiausių bei vertingiau
sių dovanų ir kitiem jų 
gimtadienio, vardadienio ar 
vestuvių proga. Medaliai la
bai tinkama ir prasminga 
dovana ir svetimtaučiams, 
kada juos norima pagerbti 
už jų gerus darbus Lietu
vai. Medalių dainos: Prezi
dentų $12.50, Mindaugo 
$15.00 ir reprezentencinės 
dėžutės $3.00. Pašto išlai
doms pridedama 70 c. Kre
ditan medaliai nesiunčiami. 
Medalius galima gauti as

meniškai LF būstinėje arba 
užsakant paštu, — adresas: 
Lithuanian Foundation, 
2422 West Marąuette Rd., 
Chicago, III. 60629, telef.: 
312-925-6897.

• Devintoji mokytojų ir 
jaunimo studijų savaitė 
Dainavoje įvyks š. m. rug
piūčio 10-17 d.d. Visi no
rintieji joje dalyvauti pra
šomi ir raginami nedelsiant 
ir neatidėliojant registruo
tis. Mokestis nustatytas 
toks: pirmam suaugusiam 
šeimos nariui $60.00, ki
tiems suaugusiems tos šei
mos nariams, studentams ir 
vaikams iki 12 m. $15.00, 
aukštesniųjų mokyklų mok- 
leiviams $30.00. Registruo
tis atsiunčiant dalį stovyk
los mokesčio šiuo adresu: 
Pr. Karalius, 12470 Snow 
Road, South Newbury, P.

HEMATOLOGY
MT (ASCP)

Opportunity for an axperienced He- 
matologist in an expandin-g private 
reference laboratory. Experienced on 
an automated coulters required.

Mon. thru Friday. 3:30 p.m. to 
midnight.

Contact: MISS K. WENSTRUP 
216-721-2800, Ext. 60 

MEDICAL SCIENCES 
LOBORATORIES, INC.

11OO1 CEDAR AVĖ.
CLEVELAND, OHIO 44106 

(39-41)

MERCEDES BENZ 
MECHANIC 

Immediate opening for experienced 
mechanic to work exclusively on 
Mercedes Benz automobiles. The suc- 
cessful candidate should have Severai 
years experience preferably with fac
tory training, other experience will 
be considered. This growth position 
can lead to shop supervisor or service 
manager.
Send resume detailing work experi- 
ence, salary history to:

BILL DOVELL
MOTOR CAR CO.

2565 indianola Avė. 
Columbus, Ohio 43202 

(38-41)

WANTED
ROLLING MACHINE 

OPERATORS 
EXPERIENCED 

313-793-6214 
_______ (18-42)
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