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TAUTINES MINTIESLIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

FORDAS SUKLUPO
Ant sovietų hegemonijos

Rytų Europoje
VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Spaudos pranešimais, pre
zidentas Fordas ir kandida
tas Carteris jau nuo pirma
dienio San Francisco mieste 
ruošėsi trečiadienio vakarui 
numatytom diskusijom apie 
užsienio ir gynybos politiką. 
Tie pranešimai man skambė
jo nejaukiai. Man rodos, kad 
prezidentas ir pažadintas iš 
giliausio miego turėtų mokė
ti apginti savo politiką. Pa
našiai ir didžiausios politinės 
partijos kandidatas turėjo 
jau seniai suformuoti savo 
pažiūras.

Taip galvojant, ir turint 
galvoje trijų dienų ruošimą
si, gali tik nustebti preziden
to atsakymu į klausimą, ku
rio jis turėjo tikėtis ir dėl ku 
rio buvo ginčyjamasi dau
giau kaip metai. Būtent, 
apie Helsinkio aktą ir sovie
tų dominaciją Rytų Europo
je.

‘I don’t believe that Yugos 
lavians consider themselves 
dominated by the Soviet 
Union’ - kas atitinka tiesai. 
Sunkiau sutikti su Fordo se
kančiu teigimu, kad taip pat 
jaučiasi ir rumunai su len
kais. Daugumas komentato
rių tą pačią naktį ir sekantį 
rytą samprotavo, kad For
das pasakė ne tai, ką norėjo. 
Jis greičiausiai norėjęs pasa
kyti, kad jo administracija 
laiko ir laikys Rytų Europos 
sovietų satelitus nepriklauso 
mom valstybėm, ko nepakei
tė ir Helsinkio Aktas, kuris 
nėra blogas, jei jį pasirašė ir 
popiežiaus atstovas.

Per diskusijas tačiau to 
klausimo patiekėjas New 
York Times red. Max Fran- 
kel buvo taip nustebintas at
sakymu, kad paprašė paaiš
kinimo. Nejaugi preziden
tas iš tikro manąs, kad sovie 
tai nedominuoja Rytų Euro
poje? Fordas atkirto: ‘The 
United Statės does not con- 
cede those countries are do
minated by the Soviet Union’ 
Žodis ‘concede’ reiškia ’to 
acknowledge as true, cor- 
rect, or proper’, kurį galėtu
mėm paprastai versti ‘nepri
pažįsta’, atseit, laiko tas vals 
tybes nepriklausomom., Tai, 
žinoma, nepakeičia paties 
fakto ir Carteris netruko at
šauti: ‘Aš norėčiau matyti 
Mr. Fordą įtikinėjant Ame
rikos lenkus, Čekus ir veng
rus, kad tie kraštai nėra už 
geležinės uždangos Sovietų 
Sąjungos priežiūroje ir do- 
minacijoje’.

Tą dominaciją pašalinti ne 
žadėjo ir Carteris. Jis net ne 

pasinaudojo ta proga iškelti 
nepaprastą sovietų ginklavi
mąsi, kuris eventualiai ame
rikiečius Europoje galėtų pa 
statyti prieš įvykusį faktą. 
Jis tik dejavo dėl Amerikos 
užsienio politikos nemoralu
mo, kaip konkretų pavyzdį 
minėdamas tik ... Čilės kari
nės diktatūros rėmimą, bet 
ne bendravimą su komunisti 
nėm valstybėm.

žodžiu, akylesniam laik
raščių skaitytojui kandidatų 
diskusijų antra dalis neatne
šė nieko naujo. Abu kandi
datai jautėsi drąsiau. Carte
ris, kai Fordas kalbėjo, iro
niškai šypsojosi. Ne tik 
mano, bet patyrusio užsienio 
politikos komentatoriaus J. 
Krafto nuomone, Fordas ga
lėjo geriau apginti savo ir 
Nixono administracijos už
sienio politiką. Todėl nepai
sant to, kad Carteris fakti- 
nai nieko naujo nepasiūlė - 
jis kalbėjo apie moralę ir va
dovybę užsienio politikoje 
abstrakčiai, - diskusijų stebė 
tojų apklausinėjimas tą pa
čią naktį parodė, kad jų dau
gumas laimėjimą pripažino 
Carteriui (pagal AP 38% už 
Carterį, 34% už Fordą ir 
28% lygiomis ). Iš to tačiau 
nedarytina išvada, kad daug 
kas dėl tų diskusijų pakeitė 
savo nuomonę apie kandida
tus. Dauguma paliko prie sa 
vo anksčiau susidarytos pa
žiūros.

Reikia atsiminti, kad užsie 
nio politika mažai domina 
JAV balsuotojų daugumą. 
Pagal ‘Time’, tik vienas jų 
nuošimtis suka sau galvą dėl 
Afrikos ar ‘detentes’, 2% 
pareiškė, kad jiems rūpi Ar
timųjų Rytų būklė. Daugu
ma daugiausiai rūpinasi sa
vo kišene, t.y. savo medžia
gine gerove. Jie balsuos už 
tą, kuris jiems atrodys galįs 
būti naudingesnis toje srity
je.

šeštadienį prezid. For
das atsiprašė lenkų susivie-

Lietuvių Bendruomenės atstovai spalio 2 d. Pittsburghe susitikę su demokratų kandidatu 
į prezidentus Jimmy Carteriu. Iš kairės: adv. A. Širvaitis, kun. K. Bučmys, M. Jakaitis, kun. K. 
Pūgevičius, A. Zerr, kun. G. Kijauskas, gub. Jimmy Carter, R. Česonis, R. Sušinskienė, dr. 
P. Vileišis ir inž. J. Gaila.

CARTERIS: Aš nenoriu pažadėti ir
vėliau neįvykdyti...

nijimo pirmininką, kuris iš 
savo pusės dėl Lenkijos da
bartinės būklės apkaltino 
Jaltos susitarimą, atseit de
mokratus. Tos pačios dienos 
Chicago Tribūne pranešimu, 
prez. Fordas, Los Angeles, 
aiškindamas savo pažiūras 
pareiškęs, prieš metus laiko 
buvęs Lenkijoje ir ten kalbė
jęs su eile piliečių:

‘Jie nemano, kad jie bus 
amžinai dominuojami, jei da
bar taip yra, sovietų Sąjun
gos. Jie tiki į savo šalies di
dingą nepriklausomybę ir aš 
taip pat’.

Mus neturėtų stebinti to
kia Fordo (ir Popiežiaus, žiū
rėkite apžvalgą) pažiūra. 
Dirvos gegužės 20 d. nume
ryje buvo paskelbtas prezi
dento asistento tautybių rei
kalams M.B. Kuropo laiškas 
ALTS-gos pirm. E. Čekienei 
kuriame jis, paminėjęs, kad 
JAV nepripažįstančios Euro 
pos padalinimo į sferas to
liau rašo:

‘Jis (prezidentas) specia-

Lietuvių Bendruomenės delegacija spalio 2 d. susi
tiko su demokratų prezidentiniu kandidatu Jimmy Car
teriu per privačius pusryčius Pittsburghe. Daugiau kaip 
pusę valandos buvo diskutuoti įvairūs lietuviams svarbūs 
reikalai, kaip Helsinkio susitarimo, Lietuvos inkorpora
cijos į Sovietų Sąjungą nepripažinimo, Amerikos Balso 
ir kitų radijo stočių tęsimo klausimai, lietuvių rūpesčiai, 
ypač Chicagoj, dėl rasinių problemų.

Delegacijoje dalyvavo: adv. Algis širvaitis, kun. Ge
diminas Kijauskas, S. J., kun. dr. K. Bučmys, Rimas če
sonis, Juozas Gaila, Aušra Zerr, kun. Kazimieras Pūgevi
čius, Rūta Sušinskienė, Modestas Jakaitis ir Petras Vi
leišis.

Seka pasikalbėjimo pilnas tekstas nurašytas iš juos
tos.

česonis: Gubernatoriau, 
mes esame nepaprastai pa
tenkinti gavę progos susi
tikti su jumis. Laiko taupy
mui mes tuoj norėtume pra
dėtų pokalbį. Mes norėtume, 
jei galima, statyti jums 
klausimus, padaryti pareiš
kimus ir, gal būt, jūs galė
tumėte atsakyti...

Pirmasis klausimas, kuris 
rūpi daugumai lietuvių ir 
kuris, tur būt, yra pats pa
grindinis klausimas yra ar 
jūs, jei būtumėte preziden
tas, remtumėte ir palaiky
tumėte ilgametę Lietuvos,

liai vizitavo Rytų Europos 
valstybes ir pakvietė Rytų 
Europos vadus atvykti čia 
manifestuoti tą politiką.’

Atseit, prazidentas skati
no siekti didesnės nepriklau
somybės dabartinius komu
nistinius vadus, bet kaip tai 
suderinti su politika, emi
grantų nuotaikomis, nebuvo 
pagalvota.

Latvijos ir Estijos aneksi
jos nepripažinimo politiką, 
aneksijos, kurią įvykdė So
vietų Sąjunga.

Carteris: Taip. Aš ma
nau, kad būtų labai didelė 
klaida, jei mūsų šalis pri
pažintų šią aneksiją! Aš as
meniškai jos nepripažįstu ir 
nemanau pripažinti. Aš ma
nau. kad dabartinė adminis
tracija nors tiesioginiai ir 
nepripažino šios aneksijos, 
pasirašydama Helsinkio ak- 

' tą, sutiko niekada nesikišti 
į dabar egzistuojančius san
tykius (relationship) tarp 
Sovietų Sąjungos ir Rytų 
Europos kraštų. Aš manau 
tai yra labai didelė klaida 
ir aš esu daug kartų pasisa
kęs prieš. Aš galvoju, mes 
turime palaikyti galimybę 
Rytų Europos kraštams, jū
sų atveju ypač Lietuvai, 
Latvijai’ ir Estijai kreiptis 
į mus draugiškai, kaip ly
gus su lygiu, palaikyti pre
kybinius ryšius, pasikeiti*

(Nukelta į 2 psl.)



Nr.41 — 2 DIRVA 1976 m. spalio 14 d.
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Pereitoje Dirvoje, kalbė
dami apie Lenkijos situaci
ją, mes pastebėjom bendra
vimą tarp kom. partijos ir 
katalikų Bažnyčios. Apie tą 
jdomų reiškinį daugiau ra
šo vienas iš The New Re- 
public redaktorių (contri- 
buting editor). Tad Szulc 
spalio 9 d. laidoje.

Anot jo, "Tylinčios Baž
nyčios” era pasibaigė ir 
Lenkijoje ir Vengrijoje. 
Bažnyčios vadai iš vienos 
pusės suprato, kad kol kas 
dar negalima įsivaizduoti 
greito komunizmo galo nė 
viename iš tų kraštų, o ko
munistai iš savo pusės su
vokė, kad jie negalipasiekti 
politinio stabilumo ir ūkinės 
bei socialinės pažangos, jei 
Bažnyčia ir katalikai tam 
aktyviai priešintųsi. Iš to
kio supratimo išplaukė 
kompromisas,' kuris apla
mai imant padeda ... tau
tai, nes apsaugo ją nuo di
desnio sovietų įsikišimo. 
Rusai tą politinį ’minuetą’ 
permato, tačiau jie jį tole
ruoja apie reikalingą blo
gybę.

Už savo bendravimą Len
kijos ir Vengrijos dvasišką
ja — kardinolai, vyskupai 
ir kunigai — turi judėjimo 
laisvę, valdžia padeda sta
tyti bažnyčias (šiandien 
Lenkijoje yra 13,000 bažny
čių, tuo tarpu prieš karą bu
vo tik 6,700), bažnyčia turi 
tam tikrą tikėjimo mokymo 
laisvę, nors, žinoma, komu
nistai vengia dalyvauti vie
šose apeigose.

Gerą bendravimo pavyz
dį duoda jau mūsų minėta 
kooperacija tarp hierarchi
jos ir vyriausybės po birže
lio 22 d. riaušių dėl kainų 
pakėlimo. Po jų Lenkijos 
primas kardinolas Wy- 
szynski pasiuntė šešių pus
lapių laišką ministeriui pir
mininkui Piotr Jarozewicz, 
kurį be paties kardinolo dar 
pasirašė vyskupų susirinki
mo sekretorius. Laikyda
masi diskrecijos Bažnyčia 
nepaskelbė laiško teksto, 
tačiau vieša paslaptis, kad 
jame buvo prašoma, bau
džiant riaušininkus, daryti 
skirtumą tarp kriminalinio 
elemento, plėšusio krautu
ves ir sudeginusio kompar
tijos buveinę, ir "garbingų’ 
darbininkų, protestavusių 
dėl kainų pakėlimo.

Vyriausybė aiškina, kad 
teisiami buvo tik 'chuliga
nai’ — iš 80 suimtųjų teis
man buvo atiduoti tik kokie 
8. Į laišką ji neatsakė, bet 
rugpiūčio 3 dieną kardino
lui Wyszynskiui sulaukus 
75 m. amžiaus, jis gavo gė
lių puokštę iš ... ministerio 
pirmininko Jaroszewiczaus.

Rugsėjo 7 d. tas kardino
las pirmininkavo visų 75 
Lenkijos vyskupų konfe
rencijoje Czestachawoje, 
kurioje buvo diskutuojama, 
anot oficialaus komunika
to”, tam tikros socialinės 

ganytojiškos problemos, 
priklausančios Bažnyčios 
veiklai” bei "dabartinis 
Bažnyčios ir Valstybės san
tykių stovis”. Aukštieji ga
nytojai nutarė, kad "šiuo 
momentu krašto gerovė rei
kalauja vidaus taikos ir ra
mybės”, tačiau po to išėjo 
su specifiniais reikalavi
mais:” vyskupų susirinki
mas kreipiasi į aukščiausius 
valstybės autoritetus, pra
šydamas susilaikyti nuo bet 
kokių represijų formų prieš 
darbininkus, kurie protes
tavo prieš vyriausybės pla
nuotą maisto kainų pakėli
mą. Tų darbininkų civilės, 
socialės ir profesionalinės 
teisės turi būti atstatytos, 
jiems padaryta neteisybė 
atitaisyta, o nuteistiems pa
skelbta amnestija”. Kaip 
minėjome, tuos reikalavi
mus valstybės kontroliuoja
ma spauda nepaminėjo, ji 
tačiau pabrėžė sekančią su
sirinkimo nutarimo dalį:

"Turint galvoje dabarti
nę sunkią ūkinę situaciją, 
visi piliečiai yra įpareigoti 
prisidėti prie jos pagerini
mo. Todėl susirinkimas ape
liuoja į visą bendruomenę 
padidinti pastangas bei gar
bingą darbą ir net pasiau
koti bendram labui bei so
cialinės taikos išlaikymui. 
Tik bendromis pastangomis 
mes galime nugalėti dabar
tinius sunkumus.”

Wyszynskis, save laiky
damasis Bažnyčios kuni
gaikščio "fanabėrijos”, at
sisako asmeniškai susitikti 
su Tikybių ministerių Ka- 
zimierz Kakol, tas tačiau 
beveik kasdien konferuoja 
su episkopato sekretorium 
vyskupu Bronislawu Dab- 
rowskiu. Wyszynskis kalbė
tųsi tik su kompartijos va
du Giereku, kuris tačiau to 
vengia.

Tuo tarpu Vengrijos pri
mas kardinolas Laszlo Le
kai dažnai susitinka su ko
munistų vadu Janos Ka- 
dar’u. Rugsėjo pabaigoje 
jie net nusifotografavo kar
tu ir pasirodė per televiziją, 
abu dalyvaudami Vengrijos 
Patriotiniam Liaudies Fron
to suvažiavime. Bažnyčios 
santykiai su kompartija ten 
pagerėję po kardinolo Mind- 
szenty išvažiavimo 1971 m. 
Net kalbama apie diploma
tinių santykių su Vatikanu 
atstatymą. Kol kas vienin
telė komunistinė valstybė 
turinti tokius santykius su 
Vatikanu yra Kuba.

Visa tai paaiškina, kodėl 
Vatikano atstovas pasirašė 
Helsinkio aktą. Tarp kitko 
šiuo metu ir Lietuvoje, tei
giama, nėra suimto nė vieno 
kunigo.

★

Dar kalbant apie tikybi
nius reikalus ... Lenkijos 
vyskupai turi teisę pirkti 
užsieniuose sau automobi
lius, nes Lenkijoje paga
minti esą jiems neprieina-

CARTERIS...
(Atkelta iš 1 psl.) 

mą studentais, kultūrinius 
ryšius ... įgalinant juos 
kreiptis į laisvą pasaulį be 
jokių suvaržymų. Aš laiky
čiau tokias galimybes (op- 
tions) atviromis. Aš esu ke
letą kartų kalbėjęs užsienio 
politikos klausimais. Vieno
je kalboje anksčiau šiais 
metais pasakytoje Chicago
je aš specialiai pasisakiau 
šia tema. Tai buvo viena iš 
mano pagrindinių minčių 
jau ilgą laiką.

Zerr: .,. .Kaip Jus mato
te aš esu paruošusi keletą 
formalių pareiškimų, bet 
Jus taip vykusiai įėjote į la
biausiai mums rūpimą klau
simą ... Mano paklausimas 
būtų, ką jūs manote apie 
Helsinkio akto vykdymą. 
Ponas Kissingeris yra pa
neigęs, kad taip vadinama 
Sovietų Sąjungos įtakos 
sfera neegzistuoja Rytų 
Europos kraštuose. Nežiū
rint to, mus pasiekia žinios 
iš dabartinės administraci
jos, specifiniai tai yra vi
siškai naujos žinios kurias 

mi dėl aukštos kainos Ir 
mažų vyskupų pajamų.

Lenkijoje, kaip ir Lietu
voje, valdžia nori uždaryti 
visas kapines po 30 metų, 
panaudojant jų plotus že
mės ūkiui. Lenkijos žydai, 
kurių esą tik 6,000, nori iš
siderėti sau išimtį, tuo rei
kalu Tikybos ministeris Ka
kol priėmė Amerikos rabinų 
delegaciją. Nepaisant mažo 
žydų skaičiaus, antisemitiz
mas Lenkijoje esąs gyvas...

★
Spalio 3 d. rinkimai Va

karų Vokietijoje pasibaigė, 
gali sakyti visuotiniu laimė
jimu: vyriausybė gali pasi
džiaugti, kad ji vis dėlto iš
silaikė, o krikščionys demo
kratai tapo didžiausia sei
mo partija, padidinusi savo 
gautų balsų procentą iš
44.8 iki 48,6. Tuo tarpu so
cialdemokratai nusmuko iš
45.9 į 42,6%, o jų talkinin
kai koalicinėje vyriausybė
je — liberalai: iš 8,4 į 7,9%. 
Pagal parlamentarinius pa
pročius sudaryti naują vy
riausybę turėtų būti paves
ta krikdemų vadui Helmut 
Kohl, bet kadangi liberalai 
nežada baigti savo koalici
jos su socialdemokratais, 
Kohl, neturi daug šansų. 
Kraštą toliau valdys Hel
muto Schmidto vyriausybė 
su 8 atstovų dauguma sei
me.

Ir vokiečiai, amerikiečių 
pavyzdžiu, turėjo savo vadų 
diskusijas per televiziją, 
kurios užtrukusios net 4 va
landas. Nepaisant aštrių 
asmeniškų priekaištų — 
anot Kohlio "įžeidinėjimų 
olimpijados", klausytojai 
negalėjo susidaryti įspū
džio, kad bet kurio Helmu
to laimėjimas reikštų tik
rai didesnius' pasikeitimus 
užsienio ar vidaus politiko
je.

aš gavau vakar, kad dabar
tinė administracija vilkina, 
jeigu galima taip išsireikš
ti, paskyrimą trijų narių į 
akto vykdymo sekimo ko
misiją.

Carteris: Well, aš galvo
ju ir jau pasakiau, kad mes 
neturėjome dalyvauti Hel
sinkio akte. Kas iš tikrųjų 
atsitiko, tai buvo tik nepa
prasta Brežnevo diplomati
nė pergalė. Ko jis iš tikrųjų 
norėjo, užsienio politikoje 
parodyti, kad jis sugeba įti
kinti Vakarus priimti Rusi
jos įsitvirtinimą Rytų Eu
ropoje po Antro Pasaulinio 
karo. Iš to, būk tai, gavo
me tam tikros naudos. Tai 
yra taip vadinamas "Bas- 
ket Three Agriement”, ku
ris, kaip jus žinote, nėra 
vykdomas. Mes niekad ne
protestavome dėl Sovietų’ 
Sąjungos šio įsipareigojimo 
nevykdymo, būtent, laisvai 
keliauti, susijungti šei
moms iš šiuo metu esančios 
sferos jų įtakoje. Aš ma
nau, kai Tik Helsinkio susi
tarimas buvo pasirašytas, 
Brežnevas buvo labai akty
vus jo interpretavime, bū
tent, susitarimas ratifikuo
ja sovietų pozicijas Rytų 
Europoje, susitarimas pa
brėžia, kad sovietų kontrolė 
ir dominavimas nepasikeis. 
Tai yra jų (t. y. Sovietų) 
vidaus reikalas.

Aš galvoju, kad bus gera 
proga sekančiais metais kai 
Helsinkio Akto vykdymas 
bus peržiūrimas, proga pa
brėžti labai stipriai, kad So
vietų Sąjunga nevykdo įsi
pareigojimo leisti laisviau 
judėti Rytų Europos tautų 
žmonėms į laisvąją pasau
lį, ir duoti žmonėms dau-’ 
giau individualinių laisvių.

Pugevičius: Aš esu arti
mam sąlyty su padėtimi te
nai. Vienas mūsų rūpesčių 
yra, kad Helsinkio susi- 
taripias yra naudojamas 
Sovietų vadžios įtikinti 
žmones, kad jų padėtis yra 
beviltiška, niekam nerūpin
ti. Dė to, mes esam ypač su
sirūpinę dėl dabartinės ad
ministracijos neveiklumo 
kuri turėjo per Kongresą su
daryti sekimo komitetą, ir 
to nepadarė. Yra visai aiš
ku, kad jie to nenori pada
ryti.

Carteris: Well, tas turėtų 
būt padaryta. Aš galvoju, 
didžiausia diplomatinė pro
ga bus sekančiais metais, 
kai Helsinkio susitarimas 
bus peržiūrėtas.

Be to, Sovietai apeina 
Helsinkio susitarimą ir ki
tose srityse, būtent, jie vis 
tebetrukdo Radio Free Eu- 
rope ir Radio Liberty trans
liacijoms, jie padarė neįma
nomu persiųsti pinigus as
menims Sovietų orbitoje ir 
priedo dar reikalauja, kad 
pinigai būtų siunčiami rub
liais. Mokesčiai už pinigų 
siuntas yra 30%. Jie suvar
žė net ir tas teises, kurios 
egzistavo dar prieš Helsin
kio susitarimą. Sovietų Są
jungoje yra daug religinių 
grupių apie kurias mes ma
žai girdime. Baptistų yra 

5,000,000 (tai yra didžiau
sia grupė); jiems yra daug 
specialių suvaržymų dėl jų 
religinių įsitikinimų, taip 
pat kaip ir kitoms labiau ži
nomoms, religinėms gru
pėms.

širvaitis: Norėčiau iškel
ti lyg ir "balto dramblio" 
klausimą, kuris egzistuoja 
JAV valstybės departamen
te. Jus žinote apie egzista
vimą anksčiau nepriklauso
mų Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos vyriausybių pasiun
tinybių. Tas yra labai svar
bu Amerikos lietuviams, 
nes pirmiausia, tas patvir
tina JAV aneksijos nepri
pažinimo politiką; deja, 
Valstybės Departamentas 
šiuo reikalu laikosi labai 
pragmatinio, sakyčiau an- 
ti-amerikoniško nusistaty
mo. Jis leidžia pasiuntiny
bėms "numirti”, pripažin
damas tik tuos diplomatus, 
kurie buvo paskirti prieš II 
Pas. karą savo vyriausybių. 
Jus žinote, tai buvo prieš 
35 metus ir visi senstame...

Mes norėtume, kad ši po
litika būtų pakeista, kad pa
siuntinybės ir toliau galė
tų egzistuoti, kad būtų įma
noma papildyti ir pakeisti 
pasiuntinybių personalą kai 
atsiranda reikalas, arba iš 
diplomatų veikiančių kituo
se kraštuose, ar iš šiaip tin
kamų lietuvių, latvių ir es
tų reprezentantų.

Carteris: Aš nežinau kaip 
atsakyti į tą klausimą.

širvaitis: Tai labai svar
bus klausimas.

Carteris: Aš geriau la
biau įsigilinsiu prieš duoda
mas jums greitą atsakymą. 
Aš žinau, kad jūs pageidau
jate pasiuntinybių egzista
vimo tęsimo.

širvaitis (... klausimas 
dės susidariusio triukšmo 
sunkiai suprantamas. Atro
do, klausiama, ar Carteris 
ką nors padarytų ? ..).

Carteris: Aš tai supran
tu, leiskite man tą klausimą 
pastudijuoti prieš darant 
staigų sprendimą. Aš neži
nau kokios yra problemos ir 
aš nenoriu pažadėti ir vė
liau neįvykdyti. Ačiū.

(Bus daugiau)
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JAV prezidentinių kandi
datų antrieji debatai sukrė
tė visą Ameriką ir dalinai 
net platųjį pasaulį dėl pre
zidento Fordo neapdairaus 
tvirtinimo, kad Rytų Euro
poje nedominuoja Sovietų 
Sąjungos įtaka. Tas ypač 
skaudžiai pritrenkė 30 mili- 
lijonų Rytų Europos kilmės 
balsuotojų, o Carterio sali
ninkus, prez. Fordo paleis
tas į viešumą neapgalvotas 
žodis, maloniai sujudino 
skelbdamas demokratų par
tiją į laimėjimą.

Sekančią dieną po debatų, 
spalio 7 d. New Yorke For
do rinkiminės kampanijos 
komitetas sukvietė etninių 
grupių ir amerikiečių spau
dos bei televizijos atstovus 
į specialią konferenciją. Ko
miteto pirmininkas Rosen- 
baum perskaitė ir išdali
no dalyviams atspausdintą 
prez. Fordo, ką tik prisiųs
tą iš Kalifornijos, Rytų Eu
ropos klausimu paaiškini
mą, kuriame prezidentas 
pabrėžia, kad debatuose pa
sakęs jog Amerika tvirtai 
remia Rytų Europos tautų 
aspiracijas dėl nepriklauso
mybės atgavimo, kad JAV 
niekad nepripažino ir nie
kad nepripažins Sovietų do
minavimo. Specialiai jis pri
minė, kad remia lenkų- 
amerikiečių laisvės siekimą 
savo tėvynėje. Prez. Fordas 
dar priminė, kad ir šiemet 
jis pasirašė pavergtų tautų 
proklamaciją, pabrėždamas, 
jog Amerika remia aspira
cijas dėl nepriklausomybės 
ir laisvo apsisprendimo tei
sių žmonėms. ”Aš nepripa
žįstu sovietinio dominavimo 
nei vienoj valstybėje”, šiais 
žodžiais užbaigė savo pa
reiškimą prezidentas For
das.

Po oficialaus pranešimo 
etninių grupių atstovai vie
toj klausimų pradėjo piktai 
priekaištauti prezidentai ir 
jo naujai padaryto pareiš
kimo nevertino. Ypač griež
tai pasisakė lenkų, vengrų 
ir ukrainiečių atstovai, pri
mindami Jaltos, Potsdamo, 
Helsinkio, Vienos ir Gene- 
vos susitarimus, kurie tik 
sovietams buvo naudingi, o 
vakarų pasaulį stūmė į pra
žūti.

Toks prezidento pareiški
mas, sakė jie, yra gėda 
Amerikai, švenčiančiai 200 
metų nepriklausomybės su
kaktį, kai jos laisvės kovo
se kovojo ir dideliais vadais 
buvo ir žuvo ne vienas Rytų 
Europos kilmės žmogus.

Konferencija praėjo pik
toje nuotaikoje ir reikia pa
stebėti, kad kas garsiau ir 
pikčiau kalbėjo, tas patrau
kė didesnį dėmesį TV kame
rų ir laikraštininkų. Tą pa
tį vakarą apie šią konferen
cija buvo rodoma visuose 
TV kanaluose, o rytojaus 
dieną apie ją plačiai rašė 
New Yorko didžioji ameri
kiečių spauda, nurodant Ry
tų Europos tautų siekimus 
ir dabartinę padėtį.

Kyla klausimas, gal Rytų 
Europos kilmės 30 milijonų 
balsų dabar atiteks Carte- 
riui? Gal ir ne. Toje kon
ferencijoje buvo drąsiai nu
rodytos JAV daromos klai
dos Rytų Europos atžvilgiu 
ir griežtai pareikšti pagei
davimai ko etninės grupės 
nori. Bet iš dalyvių pusės 
visiško pasitikėjimo neparo 
dyta ir Carteriui, kuris puo
la prez. Fordą, bet pats ne-
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LB TARYBOS PREZIDIUMAS ENERGINGAI IMSIS
LIKVIDUOTI LB SKILIMĄ ”

LB Clevelando apylinkės 
valdyba rugsėjo 26 d. Nau
jos parapijos salėje surengė 
VIII-tos LB Tarybos prezi
diumo pranešimą apie pir
mąją šios tarybos sesiją 
Chicagoje lietuvių visuome
nei. Susirinkime dalyvavo 
virš 50 asmenų. Dabartinis 
tarybos prezidiumo pirmi
ninkas R. Kudukis painfor
mavo apie praėjusią sesiją. 
Jo žodžiais ta sesija buvo 
trumpa ir ribavosi buvusios 
valdybos narių pranešimais 
bei rinkimais. Vietoje' to, 
pasiremdamas citatomis iš 
LB įstatų jis analizavo Ta
rybos charakterį, veiklos 

pasako kokią užsienio poli
tiką jis pats ves.

Kaip vienas konferenci
jos dalyvis jaunas studen
tas pareiškė, abu kandida
tai yra geros išvaizdos, bet 
abu nieko nepasako, o tik 
skelbia atmintinai išmoktus 
savo kalbos tekstus, (eč) 

pobūdį teorijoje ir iki šiol 
veikiančioje, praktikoje.

Pagal JAV LB įstatus ir 
taisykles Taryba yra vy
riausias LB organas (Kraš
to Valdyba yra vyriausias 
vykdomasis organas). Toks 
susitvarkymas yra logiškas 
ir tinkamas, bet dėl tam 
tikrų aplinkybių, gal ir dėl 
pačios Tarybos ligšiolinės 
veiklos, tos pareigos nebuvo 
pilnai suprantamos ir nebu
vo įgyvendintos. Daugelis 
lengvai priima, kad KV yra 
vyriausias vykdomasis or
ganas, bet į Tarybą žiūri tik 
taip, kad ji K. Valdybai 
kartais nuo karto pataria. 
Tuos patarimus K. Valdy
ba gali priimti, arba juos 
atmesti. Mūsų pagrindinė 
pareiga, pabrėžė R. Kudu
kis, būtų įne šti eilę rezoliu
cijų, atstovaujančių mūsų 
nusistatymus ir filosofiją 
apie įvairius įvykius, kurie 
lies Lietuvą ir lietuvių rei
kalus.

LB įstatų 17a paragrafas 
sako, kad Taryba nustato 
LB veiklos kryptį ir būdus. 
17b — Taryba priima ir 
keičia JAV LB-nei įstatus 
ir taisykles. 31b — K. Val
dyba vykdo Tarybos veiklos 
planą ir pateikia Tarybai 
savo veiklos apyskaitą. Pa
ragrafas 33 teigia, kad KV 
yra atsakominga Tarybai 
už savo veiklą.

čia pacituoti LB įstatų 
paragrafai labai tiksliai nu
sako ryšius tarp Tarybos ir 
Krašto Valdybos. LB įstatai 

įpareigoja Tarybą nustatyti 
LB veiklos gaires ir taip pat 
surasti jai tos veiklos bū
dus. Kitaip sakant, jei Ta
ryba nori atlikti savo parei
gas, ji turi ne tikrai pa
reikšti Krašto Valdybai ko
kius ji turėtų veiklos tiks
lus, bet taip pat nurodyti 
kokiais būdais tie tikslai tu
rėtų būti siekiami. Dar dau
giau, jai tenka pareiga pri
žiūrėti K. Valdybos darbą, 
kad jis būtų vykdomas Ta
rybos nustatyto veiklos pla
no ribose.

Iš esmės dabartinės Ta
rybos Prezidiumo pirminin
kas nedaug ką naujo pasa
kė. Jis tik išryškino tai, kas 
jau nuo pat LB-nės įkūrimo 
buvo įstatuose surašyta. 
Vienok, mūsų nuomone, jis 
pareiškė labai daug ir labai 
svarbaus. Jo paties pareiš
kimu šis pranešimas ir tos 
gairės dar nebuvo apsvars
tytos nei prezidiumo, nei 
Tarybos. Tikime ir linkime, 
kad tas greitu laiku bus 
padaryta, šį nusistatymą 
priėmus ir jį vykdant Tary
bai bus sugrąžintas jos pa
grindinis vaidmuo.

Mūsų manymu daugiau
sia būdų ir krizių LB išgy
veno dėl to, kad jos Taryba 
per mažai dalyvavo LB-nės 
veiklos krypties ir būdų nu
statyme. Tarybos veikla iki 
šiol rubežiavosi K. V. pir
mininko išrinkimu ir jo su
darytos valdybos veiklos 

(Nukelta į 4 psl.)
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Šaltasis karas ••• (S)

Vlasovo tragedija
1942 m. vasarą j vokiečių 

nelaisvę netoli Volkovo pa
teko sovietų gen. lt. Andrė- 
jus Vlasov. Jis sėkmingai 
gynė Maskvą, vesdamas 20- 
ją armiją, vyriausioje mar
šalo Žukovo vadovybėje, ir 
už tai sovietų propagandos 
buvo labai išgarbintas. Vo
kiečiai netrukus patyrė apie 
jo svajonę vadovauti rusų 
išsivadavimo armijai. Tų 
pačių metų rugsėjo mėn., 
vis dar būdamas beteisis 
belaisvis, jis pasirašė atsi
šaukimą j Raudonąją armi
ją, ragindamas jos karius 
perbėgti j vokiečių pusę. 
Dešimtys tūkstančių pa-
klausė. FREMDE HEERE 
OST skyriaus rusų eksper
tai, ypač kap. Strik-Strik- 
feld tuojau suprato, kad 
Vlasovas galėtų vadovauti 
sėkmingam rusų tautiniam 
sąjūdžiui. Jiems neslnku 
buvo tuo įtikinti gen. štabo 
viršininką gen. Halderį ir 
vėliau jo įpėdinį gen. Zeitz- 
ler. Hitleris tačiau toliau 
buvo įsitikinęs, nepaisant* 
blogos situacijos frontuose, 
kad jis žino kaip reikia ka
riauti. Vlasovą jis leido pa
naudoti tik propagandai, 
nepildant jam duotų paža
dų.

Vokiečių karininkai, ku
rie derėjosi su Vlasovu, jam 
atvirai pasakė Hitlerio nu
sistatymą. Tarp jų tačiau 
susidarė kažkokią sąjungą 
prieš Staliną ... ir nacių va
dų ignoraciją. Jie kartu ti
kėjosi, kad taip bus prisi
dėta ir prie taikos atstaty
mo ir rusų išsivadavimo iš 
komunizmo. ’Vlasovo sąjū
dis’ tačiau jau negalėjo iš
gelbėti Vokietijos nuo pra
laimėjimo, nes JAV jau 
rimtai pradėjo ruoštis ka
rui.

To nepaisant, propaganda 
apie Vlasovo sąjūdį buvo 
tokia sėkminga, kad buvo 
gauta žinių, jog ir maršalas 
Rokosovskis progai pasitai
kius žadėjo pereiti vokiečių 
pusėn. Sąjūdžiui pritarė ir 
aukštieji vokiečių užsienių 
reikalų ministerijos parei
gūnai, įskaitant ir buv. am
basadorių Maskvoje grafą 
von der Schulenburgą ir jo 
bendradarbius, tačiau tie 
negalėjo įtikinti to sąjūdžio 
reikalingumu savo ministe- 
rį Ribbentropą, jau nekal
bant apie patį Hitlerį. Vien 
tik propagandos sumetimai 
Vlasovas buvo paleistas iš 
nelaisvės ir jam leista orga
nizuoti mažą savo štabą.

1943 m. pradžioje prie vo
kiečių kariuomenės buvo 
suorganizuoti 176 rytų tau
tų kovos batalijonai ir 38 
apmokymo, darbo ir sargy
bų kuopos. Jų tarpe "vlaso- 
viečių” buvo 51 batalijonas, 
turkų kilmės tautų — 33 
batalijonai, išaurės Kauka
zu tautų — 13, Volgos toto
rių — 12, kazokų — 24, ar
mėnų — 8, azerbaniečių —

11, georgiečių — 11, estų
— 4, suomių — 1, Tol. Rytų
— 1, graikų — 1, ir kalmu
kų 3 batalijonai. Be to, lie
tuvių dar buvo 6 pagalbi
nės kuopos, latvių 2 kuopos 
ir pan. (Tai tik kariuome
nės sąjungininkai, SS vė
liau organizavo savo tauti
nius dalinius). Hitlerio mi- 
nisteris okupuotiems kraš
tams Rosenbergas, pats 
Latvijos vokietis, konferen
cijoje su kariuomenės at
stovais pritarė jų pažiūrai, 
tačiau įtikinti jos teisingu
mu Hitlerį nesugebėjo ar 
nenorėjo. Jis pats net už
draudė Vlasovui susitikti 
su propagandos ministeriu 
Goebbels. (Tas susitikimas 
vis dėlto vėliau įvyko, bet 
jau 1945 metais).

Hitleris neleido svetimų
jų batalijonus sujungti į di
desnius junginius. Gehleno 
skyrius 1943 m. pradžioje 
įkalbėjo Vlasovą aplankyti 
savo batalijonus fronte ir 
pasakyti jiems bei vieti
niams gyventojams patrio
tines kalbas. Tai tačiau ne
patiko 0KW vadui Keite- 
liui, kuris įsakė balandžio 
18 d. Vlasovą grąžinti į ne- 
laisvių stovyklą ir grąsino 
jį atiduoti Gestapui.

Ruošiantis jau mūsų mi
nėtai operacijai "Citadelė”, 
Gehlenui pasisekė įkalbėti 
gen. Zeitzlerį pasinaudoti 
Vlasovo vardu, raginant 
perbėgti sovietų karius. To
kia propaganda jau buvo 
pradėta gegužės 6 d., tačiau 
pati ofenzyva buvo suvėluo
ta iki liepos mėn., todėl pro
pagandos rezultatai nebuvo 
dideli — tik šimtai, bet ne 
tūkstančiai perbėgėlių.

Pagaliau Hitlerį taip su- 
nervavo karių pastangos 
gauti kitų tautų talkos, kad 
1943 m. birželio 8 d. jis pa
sišaukęs į savo Berghofą 
Keitelį ir Zeitzlerį jiems 
aiškiai pasakė: "Vieno da
lyko reikia vengti. Būtent, 
kad kas nors mūsų pusėje 
gautų klaidingų idėjų. Mes 
turime aiškiai atskirti pro
pagandą, kuri yra trans
liuojama kitai pusei ir tai, 
ką mes čia darome.”

Tų pačių 1943 m. rudenį 
Hitleris nutarė nuginkluoti 
visų tautų batalijonus ir
juos panaudoti tik darbo* jėgis net paprasčiausiam 
reikalams, girdi, jie bėgą iš 
kariuomenės. Pulk. Heere, 
kuris vadovavo svetimųjų 
batalijonų priežiūros štabui 
galėjo įrodyti, kad jie ne
turėjo daugiau dezertyrų 
negu pačių vokiečių dalys, 
šiaip taip pasisekė įtikinti 
Hitlerį, kad batalijonų nu
ginklavimas būtų sovietų 
propagandos labai išnaudo
tas ,todėl jis savo anksty
vesnį nuginklavimo įsaky
mą pakeitė, perkeldamas 
tuos batalijonus Vakarų 
frontan, kur, savaime aiš
ku, jie nematė prasmės ko
voti.

Gen. Vlasov ir rusai belaisviai vokiečių uniformose apmokymo stovykloje Muensingene.

Naciai ir ypatingai SS, 
pagal Hitlerio "mokslą”, į 
visas Rytų tautas laikė 
"menkavertėmis”. Himmle- 
ris — SS vadas — Vlasovo 
kitaip nevadino kaip "išda
viku ar "rusų kiaule”, ta
čiau vis blogėjanti padėtis 
frontuose privertė pačią SS 
verbuoti svetimų tautų sa
vanorius. Pats Himmleris 
1944 metų rugpiūčio mėn. 
pradėjo kalbėti taip pat, 
kaip kariuomenės generali
nis štabas nuo pat karo pra
džios. Nepaisant Rosenber- 
go ir Keitelio protestų, 
Himmleris įsakė sudaryti 
’komitetą rusų tautos išva
davimui’ ir pasiūlė tam pa
čiam Vlasovui vadovauti 10

LB TARYBOS PREZIDIUMAS...
(Atkelta iš 3 psl.) 

proforma aprobavimu. Tai 
nebuvo Taryba, kuri disku
tuotų esminius LB reikalus, 
o daugiau "guminis ant
spaudas” valdybai. Tiesa, 
paskutiniu metu buvo ban
doma Tarybos veiklą išplėšy
ti, sudarant komisijas. Pa
tirtis rodo, kad didžioji da
lis tų komisijų neturėjo jo
kio veiklos plano. Visa jų 
veikla baigėsi sesijos metu 
ant greitųjų iškeptom rezo
liucijom. Aš pats dalyvavau 
dviejų Tarybų komisijose ir 
žinau, kad, deja, jose nieko 
pozityvaus nebuvo atlieka
ma. Be komisijos pirminin
ko iniciatyvos ir Tarybos 
prezidiumo pritarimo paski
ras Tarybos narys buvo be- 

klausimui Tarybos sesijoje 
iškelti, dar sunkiau praves
ti. K. Valdybai, ypač jos 
pirmininkui gal tas buvo ir 
paranku. Jis galėjo daryti 
ką nori. Deja, nei Tarybai, 
nei pagaliau LB-nei tas ne
buvo naudinga. Prez. pirm. 
R. Kudukis nori Tarybos 
veiklą atgaivinti per tas ko
misijas. Tai tikslus kelias ir 
nuoširdžiai linkime jam 
sėkmės. Įspėjame tik, kad 
tai bus sunkus kelias, čia 
prezidiumas turės gerokai 
padirbėti. Jam neužteks 
vien sudaryti komisijas ir 
paskirti ar išrinkti joms 

divizijų armijai! Himmle
ris taip pat įsakė rusų ne- 
laisvius traktuoti kaip kitų 
tautų. Bet, žinoma, jau bu
vo per vėlu. Suspėta suda
ryti tik dvi rusų .divizijas, 
600 ir 650 Nr.Nr., kurias 
gen. Koestringas, svetimų
jų talkininkų vadas, oficia
liai perdavė gen. Vlasovo 
vadovybei. Ceremonijoj da
lyvavo SS ir partijos aukš
tieji vadai. Vokiečių ir rusų 
vėliavos plevėsavo lygioje 
aukštumoje ... Vlasovas 
savo divizijas bandė išgel
bėti, jas vesdamas į Vakarų 
sąjungininkų nelaisvę, bet 
tie juos išdavė Stalinui.

(Seka: Gehlenas pereina 
pas amerikiečius).

pirmininkus. Prezidiumui 
teks nuolatos sekti k-jų dar
bą, išreikalauti iš jų ar 
joms pateikti konkrečių už
davinių projektus. Tos ko
misijos turės dirbti nuola
tos, o ne pusvalandį prieš 
Tarybos sesiją. Turint mo
dernias susižinojimo prie
mones tas yra įmanoma pa
daryti. Tačiau pasisekimas, 
kartoju, priklausys nuo 
Prezidiumo parodytos ini
ciatyvos, ištvermės ir lank
stumo bei išradingumo.

Mus džiugina naujojo pre
zidiumo pirmininko R. Ku- 
dukio pareiškimas, kad pre
zidiumas energingai im
sis Lietuvių Bendruomenė
je įvykusio skilimo pašalini
mo. Linkėdami sėkmės nuo
širdžiai pageidautume, kad 
šie pozityvūs planai būtų 
kaip galima greičiau įgy
vendinti, sudarant ir tvirti
nant naują Krašto Valdybą 
bei šaukiant sekančią Tary
bos sesiją, kurioje konkre
čiai ir iš pagrindų bus per

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR 
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS I

LATVIAN ROOFING
Telefonas (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI. 
Dengiame stogus apartamentams, įmonėms, krautuvėms.

Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius. 
M ARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

žiūrėta JAV B-nės veikla ir 
surasti tinkamiausi būdai 
tiems veiklos planams įgy
vendinti.

Baigiant tenka nusistebė
ti, kodėl tiek daug laiko su
gaištama nuo Tarybos rin
kimų iki naujos LB-nės va
dovybės sudarymo ir jos 
veiklos plano priėmimo, ši 
Taryba buvo išrinkta š. m. 
gegužės mėnesį. Jos krašto 
valdybos veiklos planai ge
riausiu atveju bus priimti 
sausio ar vasario mėnesį. 
Tai 7 mėnesiai be Tarybos. 
Tarybos kadencijos laikas 3 
metai. Taigi, be jos visiškai 
apsieisinama 1/4 laiko. Gi 
kitas 3/4 laiko ji iki šiol 
buvus ar nebuvus. Tai aiški 
anomalija. Išrinkus Tarybą 
mūsų supratimu reikėtų tu
rėti nominacijų komisiją, 
kuri Prezidiumo ir Krašto 
Valdybos pirmininko rinki
mus bei jo sudarytos valdy
bos sąstatą patvirtintų su
sirašinėjimo būdu. Tas su
mažintų išlaidas, svarbiau
sia būtų galima padaryti 
per vieną ar du mėnesius po 
rinkimų. Pagaliau naujai 
išrinktus JAV prezidiumų 
pareigas perima po 2 mė
nesių. Nejaugi mūsų Bend
ruomenės reikalai yra kom- 
plikuotesni, kad mums rei
kia virš pusmečio?!

AUTOMATIC 
SCREW MACHINE 

OPERATOR
Sėt up and operate single spindles. 

Excellent wages and fringe benefits, 
ciean air conditioned plant. Minimum 
2 years experience. Day Shift. Steady 
year round work, apply at:

PEGASUS
Division of Koehring Co.

2890 JOHN R ROAD 
TROY, MICHIGAN 

Or Call: NORM MILAM
313-689-9000

An Equal Opportunity Empioyer M/F 
(38-41)
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SPAUDOS IR KASDIENYBĖS
PANORAMA VYT. ALANTAS (3)

5. Pamirštas Aukščiausias 
Autoritetas

Ne tiek spaudoj, kiek pri
vačiuose pokalbiuose šian
dien yra aktualus estab- 
lišmento "reorganizacijos” 
klausimas. Viena grupė 
žmonių ir vienas dienraštis, 
apsišaukęs "visų lietuvių 
dienraščiu” pasiguldė Bend
ruomenės vadovybę ant 
operacinio stalo ir nustatė 
diagnozę: nuosmukis, klas
tojimai, valdžiotroška, va- 
domanija ir net šantažas — 
terminai paimti iš "visų lie
tuvių laikraščio” — atseit, 
sunkios ligos: reikia estab- 
lišmentą gelbėti... ne, ne
gelbėti, bet jj pribaigti ir 
organizuoti kitų. Kitais žo
džiais, reorganizatoriai ben- 
druomeninkams sako: — 
Jūs nesugebate tvarkyti 
Bendruomenės reikalų, pri
darėte klaidų, ir suktybių, 
eikite šunims šėko piauti, 
o mes sėsime į jūsų vietas 
ir sukursime tobulą reorga
nizuotą ar registruotą ben
druomenę.

Kai aš žiūriu j tuos nepa
prastus užsimojimus, man 
kyla toks vaizdas: sakysi
me, į LŽS Centro Valdybos 
posėdį ateina laikraštininkų 
būrelis, dėl vienų ar kitų 
priežasčių nepatenkintas 
vadovybės darbais ir sako: 
— Jūs nesugebate tvarkyti 
organizacijos reikalų, daro
te klaidų ir t.t., eikite ša
lin, mes sėsime į jūsų kė
des ir reorganizuosime Są

jungą. Ir tarkime, kad Val
dyba sako: — O key, mes 
pasitraukiame, tvarkykite 
jūs! — Po kiek laiko, saky
sime, atsiranda kitas nepa
sitenkinusių kolegų būrelis, 
ateina į reorganizuotos Są
jungos posėdį ir sako: — 
Jūs neišmanėliai, sukčiai, 
tinginiai, nesugebate tvar
kyti organizacijos reikalų, 
eikite velniop, o mes sėsime 
j jūsų vietą ir re-reorgani- 
zuosime Sąjungą. Ir taip 
tas re-re-re gal tęstis iki 
tol, kai išlakstys visi Sąjun
gos nariai.

"Visų lietuvių laikraštis”, 
kartais atsisakęs nuo labai 
nekultūringo plūstančio sti
liaus, šaltai pasako, kad vi
sų nesusipratimu svarbiau
sia priežastis esanti darbo 
nenasiskirstvmas ir kad 
”Altai reikia palikti orga
nizuotą lietuviu atstovavi
mą Washingtone. Susitarus 
šiuo reikalu, galima rasti 
bendrą kalbą visais kitais 
klausimais”.

— Atsiprašom, gerbia
mieji, mums rūpi ne tik kul
tūros reikalai, bet ir aukš
toji laisvinimo politika! — 
atsako bendruomenininkai, 
ir abi pusės skuba į Wa- 
shingtoną...

Per šalį žiūrint, man kar
tais atrodo, kad mūsų aukš
tieji darbuotojai panašūs i 
žvaigždes, kurios braunasi 
arčiau prie rampos, kad mes 
jas pastebėtume ir plotume. 
Kodėl mūsų gerbiamieji

TIK NAUJIEMS SKAITYTOJAMS!

Už VIENA dolerį 
DIRVA gausit 
iki šių metų galo
Atsiųskit savo, ar savo pažįstamo, kuris dar nepre

numeruoja Dirvos, adresą su 1 dol. ir nuo kitos savaitės 
gausit Dirvą iki 1976 m. gruodžio 31 d.
----------------- IŠKIRPTI---------------------

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu ..........  dol. ir prašau siuntinėti Dirvą iki
1976 m. gruodžio 31 d.

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

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

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

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

veikėjai negalėtų susėsti 
prie vieno stalo ir solidariai 
susitarti: — Tu, Petrai, ge
riau ruoši angliškai ir turi 
lankstesni liežuvį, važinėk 
į Washingtoną, tu, Juozai, 
linkęs į kultūrą, organizuok 
kultūros barą, tu, Jonai, pe
dagogas, šviesk ir lietuvink 
jaunimą ir t.t. ir t.t.

Juk mes perdaug jėgų ne
turime, jos kasmet eina ma
žyn, tad ar neprivalėtume 
jas taupyti ir naudoti pro- 
duktingai ? Mes apsišauna
me esą šimtanuošimtiniai 
demokratai, o kai reikia su
sitarti dirbti vieningai, tai 
ta demokratija išgaruoja ir 
prasiveržia ambicijos, ideo
logijos, partinės progra
mos ... Juk galų gale kas 
yra demokratija, jei ne
pripažinimas komprimiso? 
Anais metais vakarų Vo
kietijoje negalėjo susitarti 
dvi "imperijos” — Vilkas ir 
diplomatai, dabar neranda 
bendros kalbos kitos dvi 
"imperijos” — Altą ir Ben
druomenė. Būtų juokinga, 
kad nebūtų taip liūdna. Juk, 
rodos, yra vyriausias auto
ritetas, kuris turi teisę vi
sus susodinti už vieno stalo 
ir padiktuoti glaudaus ben
dradarbiavimo formulę, o 
to autoriteto vardas — Lie
tuva!

Nors iš principo aš esu 
nedalomos lietuvių vieny
bės šalininkas, bet neneigiu 
ir individo teisių. Jei man 
organizacija nepatinka, aš 
mėginu ją reformuoti iš vi
daus, jei man tai nesiseka, 
iš jos išstoju ir organizuo
ju kitą kitu vardu, bet ne
sistengiu primesti savo va
lios senajai, visaip ją kone- 
veikdamas.

Pagaliau, reikia ir skal
dytis mokėti. Mes, lietuviai, 
deja, esame šios srities pa
sižymėję specialistai ir tu
rime labai gerų pavyzdžių 
praeityje tik, matyt, "reor
ganizatoriai” juos pamiršo. 
Sakysime, 1941 m. iš Ame
rikos Lietuvių Tarybos, ku
ri iš pradžios vadinosi Lie
tuvai Gelbėti Taryba, dėl 
skirtingų politinių pažiūrų 
išstojo tautininkai ir įkūrė 
Lietuvai Vaduoti Sąjungą 
(L. E. I t.). Vadinasi, ne
įkūrė "reorganizuotos” ta
rybos, o pasivadino kitaip.

Vėlgi 1901 m. Wilkes^ 
Barre skilo Susivienijimas 
Lietuvių Rymo Katalikų 
Amerikoje (L. E. XXII 
t.). Atskilėliai nepasivadino 
"reorganizuotu” Susivieni
jimu Lietuvių Rymo Kata
likų Amerikoje, o tie
siog Susivienijimu Lietuvių 
Amerikoje. Aš nieko nesa
kyčiau, jei ”reorganizato- 
riai” būtų pasivadinę Nau
ja Lietuvių Bendruomene 
arba Antra Bendruomene 
ar kaip kitaip. Gal ta Nau
joji Bendruomenė būtų to
kia tobula ir taip pavyzdin

gai veiktų, kad ilgainiui 
mes visi į ją perbėgtume, ir 
senoji Bendruomenė savai
me žlugtų. Reorganizatoriai 
turi įsisteigę ir Spaudos 
Klubą. Juk ir jis galėjo 
pasivadinti Reorganizuota 
Lietuvių žurnalistų Sąjun
ga, bet steigėjai buvo pa
kankamai išmintingi to ne
daryti. Sakau, aš esu vie
nybės šalininkas, bet jei at
siranda grupelė žmonių, ku
rie dėl vienų ar kitų prie
žasčių nori turėti savo klu- 
belį — teturi: aš nieko1 
prieš.

Įdomu kaip mūsų spauda 
reaguoja į "reorganizato- 
rių” užmačias. Absoliuti 
spaudos dauguma laikosi 
tylos sąmokslo” — nerašo 
nieko, kiti pasisako griežtai 
prieš, vienas kitas organas 
simpatizuoja, bet galvos ne
guldo, tik reikalą iš pasku
tiniųjų pučia "visų lietuvių 
laikraštis”, nesigailėdamas 
prakaito, vietos ir "riebaus” 
žodyno establišmento adre

su. Neteko pastebėti reor
ganizacinių užmačių ir kitų 
kraštų lietuvių spaudoje.

Tas pats ir gyvenime. Sa
kysime, Detroite numatoma 
suorganizuoti naują apylin
kę, bet ne naujo, o seno sti
liaus. Važinėjant per atos
togas pabudo mano senas 
reporterio polinkis ir neiš
kenčiau nepaklausinėjęs 
kas dedasi kitur. Pabuvo
jau Kanadoje, Toronte, 
Cape Code, Scrantone, New 
Havene, kalbėjau su Bosto
no žmonėmis — niekas ten 
bent kol kas po senojo es
tablišmento pamatais nesi- 
knisa. Taigi, nei visuomenė, 
nei spaudos dauguma bibli
nių procesijų nerengia ir 
netrimituoja, kad griūtų se
no establišmento sienos. 
Tik chicagiškiai griausmin
gai muša būgnais kviesda
mi į didįjį antpuolį, bet ne
atrodo, kad tautiečiai labai 
skubėtų po jų vėliavomis...
(Seka: Kurlink pasukti ?)

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME:
7 % % — 6 metų su SI,000, minimum. 
71/2% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6a4% — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6i/2% — 1 metu su $1,000, minimum.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus nauja 
taupymo sąskaitą. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal 
pasirinkimą su stovu. Kitos dovanos duodamos sąskaiton įdė
jus atitinkama sumą.

SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY F.S.L.I.C.

aini 
tliony 
vinge

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

Open Mon., 9-8j Tuee., Thurs., Fri., 9-5; Sat„ 9-1; Ctoaed We£>

Juokas Gribauskas, vedėjas

GERIAUSIA DOVANĄ 
BET KOKIA PROGA 
Rasite pas vienintelį 
lietuvį kailininkų 
Chicagoje 

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

DIDELIS PASIRINKIMAS 
PUOŠNIŲ IR PASKUTINES 
MADOS KAILIŲ!

Tel. 263-5826 
(įstaigos) ir . • • 
677-8489 
(buto)

185 North Wabash Avenue 
Chicago, m. 60601 2nd Floor
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■ laiškai Dirvai
O VISTIEK 

INFORMACIJA TURI 
BŪTI TIKSLI

Dirvos 36-tam numeryje 
Br. Keturakis pataisė Anta
no Laukaičio olimpijados 
įspūdžių aprašymuose pa- 
ptebėtus, jo nuomone, ne
tikslumus. 38-tam numery
je A. Laukaitis jam atsako, 
ir gana "rūsčiu tonu’’.

Dėl to, ką reiškia olimpi
nis simbolis — penki suner
ti spalvoti1 žiedai (ratai, 
lankai, apskritimai) tai gin
čytis būtų maždaug tas 
pats, kaip kad įrodinėti, jog 
Beethoveno penktosios sim
fonijos pirmos keturios gai
dos "simbolizuoja pergalę”. 
Gal ir taip, gal ir ne. Mano 
vaikam tai jos simbolizuoja 
reklamuojamus vaistus nuo 
galvos skaudėjimo. Kada 
nors kai kurie iš mūsų ga
lėsime paties Beethoveno to 
paklausti — žiūrint, kur pa
tekšint, baigę šią mūsų že
miškąją kelionę. Taip kaip 
aiškina Br. Keturakis, aiš
kino ir Jim McKay ABC te
levizijos transliacijas, o kad 
enciklopedijose kartais bū
na niekų prirašyta, tai tu
rėjom progos iš "pačios di
džiausios” visai neseniai 
įsitikinti. Man atrodo, kad 
kaip ir su daugeliu kitų 
ženklų bei simbolių — pir
ma būna ženklas, o vėliau 
kas nors "išaiškina”, ką jis 
reiškia.

Daug svarbesnis dalykas 
tai plaukiko Arvydo Juo
zaičio pasirodymas ir nors 
ne daug kam tai būtų įdo
mu, vistik istorijai laikraš
tyje turi likti1 teisingi ir tik
ri faktai. O jie yra tokie:

100 metrų krūtine rungty 
liepos 19 dieną Arvydas 
Juozaitis buvo išstatytas 
(seeded) trečiuoju (penkta
me take) antrame užplauki
me (heat), su 1:05.30 kva
lifikaciniu laiku. (Viso ta
me užplaukime buvo tik 
septyni plaukikai. Kokia 
sistema plaukikai olimpi
niuose žaidimuose išskirsto- 
mi į užplaukimus čia būtų 
per daug ilga ir nereikalin
ga aiškinti). Pirmąjį už
plaukimą laimėjo anglas 
Duncan Goodhew, 1:04.92 
laiku ir tuo pagerino japono 
Nobutaka Taguchi Miun
cheno olimpijadoj pastaty
tą 1:04.94 rekordą. Antrąjį 
užplaukimą laimėjo Arvy
das Juozaitis 1:04.78 laiku 
ir tuo, taigi, pagerino tik ką 
pastatytą naująjį Goodhew 
rekordą. Trečiojo ir ketvir
tojo užplaukimų laimėtoju 
laikai buvo lėtesni (1:06.12 
ir 1:05.19). Tad mūsiškis 
Juozaiti^ buvo olimpinio re
kordo savininkas iki penk
tojo ir paskutinio užplauki
mo, kurį laimėjo amerikie
tis John Hencken, ne tik pa
gerindamas Juozaičio olim
pinį, bet ir prilygdamas sa
vo paties pasaulio rekordą 
1:03.88. Taisyklės sako, jog 
kad pasiektų rekordą, plau

kikas turi laimėti lenktynes 
(ne rungtį), ką Juozaitis ir 
padarė, šitaip olimpinius re
kordus žymi ir pats deta
liausias jų šaltinis "Guiness 
Book of Olympic Records”, 
kur prie kiekvienos rung
ties atitinkamai pastebima, 
jog, "šalia jau pažymėtų 
medalių laimėtojų pasek
mių, dar buvo pasiekti se
kantys olimpiniai rekor
dai”. Taip ten naujoj laidoj 
bus įrašytas ir Juozaitis.

Pusiaubaigmėj, turėda
mas iki tada trečią geriau
sią atsiektą laiką, Arvydas 
pateko į antrąjį, greitesnį, 
ratą, vėl penktame take, ša
lia amerikiečio rfencken. 
šiuo atveju jis atplaukė 
ketvirtuoju, 1:04.76 laiku. 
Hencken vėl pagerino ir 
olimpinį ir pasaulio rekor
dą 1:03.62 laiku. Baigmėj 
(kvalifikavosi po keturis iš 
kiekvieno pusiaubaigmės 
rato), turėdamas šiuo atve
ju jau septintą geriausią 
laiką, Juozaitis gavo pirmą
jį, kraštinį, taką ir tikrai 
tik per "nago juodymą”, 
trim šimtosiom sekundės 
pralenkė kanadietį Graham 
Smith ir gavo bronzos me
dalį. šiuo 1:04.23 laiku jis 
taip pat pastatė naują So
vietų Sąjungos (ir, aišku, 
Lietuvos) rekordą. (Infor
macija surinkta iš olimpi
nių programų ir "Swimm- 
ing World’’ specialaus olim
pinio numerio).

Antano Laukaičio tiek 
Montrealio olimpijados, tiek 
kelionių aprašymus skaitau 
su dideliu įdomumu, jais 

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
VUMTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

džiaugiuosi, bet kažkokio 
matematinio tikslumo juo
se rasti nei tikiuosi, nei rei
kalauju. Nemanau, kad jis 
turėtų pykti ar užsigauti, 
— o toks įspūdis iš jo atsa
kymo Br. Keturakiui gau
nasi, — jei tokie skaityto
jai, kaip gerb. Br. Ketura
kis ar ir aš pats bandome 
spaudoje daryti skirtumą 
tarp pramoginio pobūdžio 
rašinių ir faktinės informa
cijos. Arvydo Juozaičio at- 
siekimas Montrealio olimpi
niuose žaidimuose vertas 
tikslaus ir teisingo prista
tymo mūsų spaudoje.

Arvydas Barzdukas

MAN NEPATINKA...

Jeigu Dirva dar kartą 
įdės Br. Keturakio ir A. 
Laukaičio laiškų korespon
dencijas, prašau man dau
giau DIRVOS nebesiųsti. 
"Geras žurnalistas”, anot 
Br. Keturakio, turi sugebė
ti savo skaitytojų laiką ne
gaišinti tuščiomis kritiko
mis.

R. Balzinskas
Cleveland, Ohio

DAR APIE HELSINKIO 
PERPETUM MOBILE

Rimas Daigūnas š. m. 
spalio 7 d. šiame skyriuje ra 
gina Helsinkio aktą vadinti 
kokiu geriau jam tinkančiu 
vardu. Tačiau jo cituojamos 
akto vietos, dėl kurių jis 
taip piktinasi — sienų nelie
čiamumas ir nesikišimas į 
suverenių valstybių vidaus 
reikalus — yra jau senos 
tarptautinės teisės normos! 
Tai nėra naujiena, dėl ku
rios jis turėtų būti vadina
mas ’gėdos’ ar kokiu kitu 

vardu. Atrodo, kad tai aiš
ku ir pačiam Rimui Daigū- 
nui, nes jis sako, kad "Tai 
(tas aktas) status quo NE
TIESIOGINĖ legalizacija.” 

Atseit, ją galima išskai
tyti tik tarp eilučių ar, kaip 
man atrodo, iš paties akto 
pasirašymo fakto. Bet dėlto 
’blusinėtis’ nevertėtų.

Kas mane daugiau stebi
na, yra dabartinis Rimo 
Daigūno karingumas. To 
paties Daigūno, kuris prieš 
metus — 1975 m. lapkričio 
27 d. tiksliai — Dirvoje ra
šydamas apie Mao Kiniją ir 
Lietuvą, ragina nesitikėti 
nieko gero iš eventualaus 
konflikto tarp Kinijos ir 
Rusijos:

”... kartais girdėti bal
sų: tegu Mao susiima su 
Maskva, o tada jau ... Pa- 
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baltijys bus laisvas! Sanc- 
ta Simplicitas! Tokios prie
laidos — namų statyba ant 
smėlio...”

Jis toliau siūlo geresnę 
išeitį:

"Pabaltijo perspektyvos 
turėtų būti bazuotos rusų 
disidentizmo judėjimo, vi
dine sovietizmo krize, bol
ševikinės galvos puvimu.”

žinia, tai realesnė prielai
da. Lr jei taip, vietoje ieš
kojimo kam primesti 'gėdą', 
už Helsinkio aktą, verta 
truputį pasukti galvą, kiek 
jis prisidės ar pakenks tam 
veiksmui ar veiksmams, su 
kuriais Daigūnas susieja 
"Pabaltijo perspektyvas.” 
Bet tai jau sunkesnis užda
vinys, lengviau eiti su ma
da — kolioti Washingtoną.

Vytautas Meškauskas
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Refleksijos ii Kalifornijos

MENINIAI LOS ANGELES LIETUVIU
DIENOS MOMENTAI ALĖ ROTA

DAIL. ALDONOS 
VARIAKOJIENĖS 

TAPYBA
Aldona Audronytė-Varia- 

kojienė meno studijas yra 
baigusi viename iš geriau
sių Kalifornijos aukštųjų 
meno mokyklų (Shouinard 
institute), į kurią priimami 
tik gabiausi studentai ir 
baigia vien labai discipli
nuoti ir kūrybingi meninin
kai. Baigusi ji buvo susido
mėjus komerciniu metu ir 
kurį laiką dirbo toje srity. 
Vėliau komercinės srities ji 
visiškai atsisakė, ir dabar 
dirba laisvai, per tapybą 
mėgindama išreikšti save ir 
savo laiko bei aplinkos reiš
kinius. Būdama studente 
Aldona nemėgo savo dar
bais garsintis buvo tik įsi
gilinusi j studijas. Baigusi 
dalyvavo su savo paveiks
lais daugybėje grupinių pa
rodų ; taip pat, nemažai tu
rėjo individualių parodų. 
Iki šių dienų jos paveikslai 
nuolat matomi Vilią Park 
(Orange County, Califor- 
nia) pagrindiniame knygy
ne ; taip pat, kelis kartus — 
Miesto Rotušėj. Jos kūryba 
amerikiečių kritikų daugelį 
kartų buvo išskirtinai pa
stebėta. Aldona Variakojie- 
nė yra gavusi nemažai pir
mųjų ir antrųjų premijų, 
daugybę kitokių atžymėji- 
mų. Lietuvių visuomenė tu
rėjo progos jos menu pasi
gėrėti tik du kartu anks
čiau — šv. Kazimiero para
pijos Lietuvių dienos metu, 
1975 m. ir Skautų jubilie
jinės šventės metu, 1974 m. 

Dail. Aldona Variakojienė.

— o šiemet rugsėjo 25-26 
dienomis Tautiniuose lietu
vių namuose, kai Bendruo
menė suruošė savo gražią 
Dieną.

Atidarydamas Aldonos 
Variakojienės parodą, Ju
lius Raulinaitis teisingai 
pastebėjo, kad ir šios daili
ninkės kūryboje galima pa
justi lietuvių meno ištakas 
iš mūsų genialaus M. K. 
Čiurlionio. Veržimasis į kos
moso paslaptis, nuostaba ir 
savotiška baimė prieš di
džiąją Visatą, žmogaus sie
los ir vandenyno gelmių 
simbolinis santykis (susi
žavėjimas jūra ir jūros bai
mė), — visa tai atsispindi 
ir Aldonos Variakojienės 
tapybos temose ir jų išpil
dymuose. Dailininkė išreiš
kia save pusiau abstrakti
niai, modernių formų pa
veiksluose, bet jos filosofi
nėse idėjose ir siužeto ap
valdyme yra daug tikslu
mo, precizumo, planingumo 
ir gilaus išgyvenimo. Daili
ninkė pati pasakoja, kad ją 
neraminančią kūrybinę min 
tį ji iš anksto tiksliai for
muluoja ; taipgi, jos paveik
slai iš pat pradžių gauna 
vardą, ir tą meninę temą ji 
mėgina teptuku galimai 
tiksliau išsakyti... šioje 
pastarojoj parodoj buvo iš
statyta net penkiasdešimt 
naujų jos darbų (nemažas 
procentas — parduota). Ir 
paveikslų pavadinimai, ir jų 
išpildymas rodo jaunos dai
lininkės *’gilų nuskendimą į 
filosofiją”; rodo ir tam tik
rą kūrėjos emocijų blašky-

Los Angeles dramos sambūris Kalifornijos Lietuvių Dienoj suvaidinęs A. Kairio komediją 
Sidabrinė diena. Nuotraukoje po vaidinimo rež. D. Mackialienė (dešinėje) dėkoja publikai už
gausų atsilankymą.

mąsi; “Gyvatos mįslė“, 
“Kosmoso mįsė”, “Despera
cija”, "šėlstanti banga”, 
“Paslaptis”, “Subrendi
mas”, "Rūpesčių palaima“, 
“Transformacija”...

Specifinės lietuviškos te
mos, ar vaizdai — gerai iš
pildyta techniškai, bet jau
čiasi savotiški varžtai me
nininkės sieloj (“Paliktoji 
kryžių žemė“, “Tremti
niai“, “Vaidilos auka“). 
Bendrosios temos, laisvas 
jų traktavimas, arba filoso
finių pavadinimų paveiks
lai, kurie atlikti ramiomis 
spalvomis, lengvais brūkš
niais, tartum ne vien susi
kaupus, bet ir nurimus, yra 
labai įdomūs ir patraukia 
žiūrovą menine šiluma 
(“Diatomai“, “Smėlio fan
tazija“ ir kt.).

(Pati Aldona prisipažįs
ta, kad jos “švelnieji” pa
veikslai gimė, kai ji gerai 
jautėsi, “aštrieji“, — kai 
jautėsi blogai, nes dailinin
kė — trapios sveikatos).

Yra paveikslų labai tirš
tomis spalvomis ir chaotiš
kos konstrukcijos; toks 
spalvų ir formos žaidimas 
gali kai kam labai patikti, 
nes tai, manau, yra daili
ninkės blaškymasis, neri
mas ir jos gilūs, desperatiš
ki ieškojimai. Pavyzdžiui, 
paveiksle “Desperacija”, — 
išdžiūvę medžiai krinta nuo 
stataus kranto, tartum dar 
siekia gyvybės, bet veltui... 
Arba “Furija”, arba “šėls
tanti bangą”... Ir — “Dia
tomai“, — ramus — pieštu
kais ir spalvomis — "svars
tymas’’ apie žmogaus kūno 
celes, apie kosmoso ato
mus ... Ramus — auksinių, 
žalsvų spalvų žaidimas, su
sipynęs su abstraktiniais 
kvadračiukais ... šilta nuo
taika, susimąstymas, pa
saulio mįslių sprendimas, — 
tokią esmėje matau ir su
prantu dailininkę Aldoną 
Variakojienę jos geriau
siuose darbuose. Beveik nė
ra peisažų; jos ir gamta — 
sufilosofinta.

Buvo labai įdomu pakar
tinai pamatyti šios dailinin
kės tapybos darbus. Už ko
kio mėnesio čikagiečiai tu
rės progos pamatyti jos in

dividualią parodą Čiurlionio 
galerijoj. Aldona Variako
jienė yra dar jauna ir gal 
savęs nebeieškantai meni
ninkė (ar gi kūryba nėra 
amžinas ieškojimas?), bet, 
iš tikro, labai verta dėme
sio. Jos paroda buvo Los 
Angeles Bendruomenei — 
dienos papuošalu.

A. KAIRIO — D. 
MACKIALIENĖS 

"SIDABRINĖ DIENA”
Pradėsime nuo Alg. ža- 

liūno dekoracijų; tai buvo 
viena — spalvinga, skaisti 
turtingų namų vidaus deta
lė, gerai išbalansuota (ir 
salonas, ir vestibiulis, ir ki
tame kambary — už scenos 
— matėsi vaikščiojančios ir 
šokančios poros ...). Svar
biausia, sudarė bendrą leng
vą, skaidrų vaizdą: ir sap
no, ir baliaus ir tuštokų to 
namo gyventojų svajonių...

Anatolijaus Kairio “Si
dabrinė diena” yra lengvo 
žanro komedijėlė, paryški
nanti mūsų visuomenės 
ydas ir tuštybes. Buvo taik
li tuščio, tik dėl garbės dir
bančio visuomenės veikėjo 
parodija. Nors kai kurios 
komedijoj iškeliamos ydos 
buvo labiau būdingos ame
rikiečiui, o ne imigrantui 
lietuviui, bet, šmaikščiu po
sakiu autoriui pataikius, 
buvo smagu nusijuokt, kar
tais ten beveik save patį 
matant...

Dalila Mackialienė, Los 
Angeles Dramos sambūrio 
režisierė (šį kartą ir pati 
vaidinusi), komediją gero
kai moderavo, įvesdama ir 
baletą, ir dainų ir kitokio 
montažinio elemento. Ka
žin, ar tai patiko autoriui, 
bet žiūrovui — labai. Nes 
kas gi nesižavi' nostalgiško
mis dainomis, suaktualini
mu vietiniais vardais, kas 
peiktų statistų įvedimą ? 
Gavosi didesnio masto teat
rinė nuotaika, bent iliuzija, 
galėjo pasireikšti, ar pasi
rodyti daugiau jaunų žmo
nių, galėjo išbandyti savo 
gabumus ir aktorių prie
auglis. Visa tai išvirsta be
veik į pedagoginę režisierės 
misiją; bet reikia ją pagir

ti. Kanto nuotr. 
ti ir už nuolatinį išradingu
mą, situacijų išieškojimą, 
mažyčių progų pagavimą — 
žiūrovui pralinksminti ir, 
gal būt, autoriaus sukur
tiems charakteriams pagy
vinti. Atrodė, kaliforniečių 
nemaža žiūrovų masė buvo 
režisierės kūrybiniu darbu 
“Sidabrinėj dienoj“ paten
kinta; atrodė, — patenkin
tas ir spektaklį žiūrėjęs au
torius A. Kairys. Gaila, kad 
svečiui autoriui nebuvo ren
gėjų duota proga prabilti į 
jo komedijos žiūrovus.

L. A. Dramos sambūris 
nuolatos pasipildo naujais 
veidais, jaunais talentais, 
šį kartą aiškiai iš visų iš
siskyrė kaip tik jaunas ir 
naujas šiame sambūry ak
torius: Saulius Matas. Keli 
taiklūs jo judesiai, pora il
gesnių monologų, kelios kad 
ir smulkios situacijos išda
vė jį esant natūralaus ta
lento žmogų, sugebantį įsi
gyventi ir prisitaikyti. Jis 
vaidino vieno iš tų “visuo
menės veikėjų“ rolėj, ir jo 
vaidmuo buvo ryškus ir pa
trauklus. Iš ankstesnių 
Sambūrio aktorių šiame 
spektakly išskirtinai gerai 
pasirodė Inga Tumienė ir 
Viltis Jatulienė (dvi poniu
tės, visos komedijos “spiri
tus movens”), Vincas Do
vydaitis — senbernio dak
taro rolėje. Patraukli buvo 
jauna Dalia Jasaitytė, duk
ters rolėj. A. Stančikas, I. 
Frankenienė, R. Urbanienė, 
J. Janušauskas — suteikė 
vaizdui gyvumo ir nuotai
kos, natūraliai išpildydami 
savas dalis. Gyvos ir pa
trauklios — V. Itlikienė, Z. 
Čėsnaitė, G. Raibienė; geri 
statistai ir dainininkai —
O. Deveikienė, M. Mažulie- 
nė, A. Kiškis, P. Dovydai
tis, A. Mitkevičius, J. Rai- 
bys, B. Seliukas, J. šer
mukšnis. Baleto šokėjos — 
Giedra Dovydaitytė ir Da
rija žaliūnaitė — grakščiai 
pašoko plastikos — baleto 
duetą. Vaidinime buvo iš
pildyta ir G. Gudauskienės 
daina — “Prisiminimas“, 
akordeonu palydėjo — R. 
Polikaitis.

(Nukelta į 8 psl.)
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LOS ANGELES NAŠIOS VISUOMENINES IR 
KULTŪRINĖS VEIKLOS PARAŠTĖJE

Neseniai Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos 
Los Angeles skyrius pami
nėjo šešiasdešimtąją Dirvos 
sukaktj. Į iškilmes buvo at
vykusi viešnia nuo tolimo
jo Atlanto, ALT S-gos pir
mininkė Emilija čekienė. 
Balius - minėjimas buvo 
stambiu jvykiu vietos lietu
vių kolonijos gyvenime. Da
bar nauja, vietinio pobūdžio 
sukaktis: penkiolikos metų 
Amerikos Lietuvių tautinių 
namų veiklos sukaktis ...

ALTS skyrius ir Ameri
kos Lietuvių tautiniai na
mai sandariai įaugo j Los 
Angeles lietuvių visuomeni
nės kultūrinės ir politinės 
veiklos panoramą. Tos insti
tucijos yra . neatskiriama 
vietinės lietuvijos dalis: so
lidi, kaip solidus yra jų pa
statas Atkater’o gyvoje 
gatvėje.

Kada buvo gyvas tauti
nės veiklos šulas dr. Juozas 
Jurkūnas, mudu mėgome 
aptarti idealinio lietuviško 
susivienijimo utopijas. Kuo 
remiama absoliuti lietuviš
ka vienybė? Skaldymo kip
šiukų visad daug prie lie
tuviškų susirinkimų durų ir 
net pasuolėse. Matant ki- 
virčių šešėlius smagu kalbė-

SIDABRINĖ 

DIENA...
(Atkelta iš 7 psl.)

Režisierei ”spektaklio vir
tuvėj” daug talkininkavo 
Ema Dovydaitienė ir Balys 
Mackiala (kuris padeda ir 
dekoratoriui — šviesų ir ki
tų priemonių apvaldyme).

Trijų veiksmų komedija 
(sidabrinės vedybų sukak
ties sapnas) praskriejo 
greitai. Bendruomenės Lie
tuvių dienos (tai yra, to va
karo) dalyviai buvo pakilio
je nuotaikoje ir dėkingi sa
viems kūrėjams. Gaila, ne
atėjo rengėjams mintis — 
pasikviesti kok| jtakingesnj 
amerikiet| (šiais rinkimų 
metais, gal būt, ieškanti 
balsų...), leist jam bent 
prabilti — "labą vakarą, 
mieli lietuviai!”... Būtų 
bent pamatę, kad mūsų čia 
nemažai, kad sugebame net 
sukurti teatrą, pastatyti 
skaidrų vaidinimą, suruošti 
meno parodą ... Gal toks 
svečias mus — lietuvius — 
ilgiau prisimintų ir, kai bū
tų mums | juos reikalų dėl 
mūsų tautos laisvės, gal su 
mumis labiau skaitytus!...

Bet... Buvo malonu ir 
savųjų tarpe pasigėrėti mū
sų talentų kūryba. Po spek
taklio atėjo mintis: o, vis 
tik, mus labiausiai jungia
— lietuviškas dai
lus žodis. Ir, atrodė, 
autoriaus Anatolijaus Kai
rio iš Chicagos atvykimas
— prasmingas ir malonus 
visiems.

JURGIS GLIAUDĄ

ti apie vienybės idealą. Vi
sad buvome vieningi išeiviš- 
kos realybės pozicijose: vi
si Lietuvą mylime ir Dievu
li pripažjstame.

Greta teorizavimų žmo
nės daug dirbo, rankoves 
atraitę prakaitavo ir prieš 
penkioliką metų buvo nu
pirktas, pirmai |mokai fon
dus sudarius, gražus dviejų 
aukštų pastatas, su nedide
liu nameliu, Atvvater’o 
kvartale. Namus pirko ad 
hoc susiorganizavusi savo 
pastogės entuziastų grupė, 
akcininkai ir jų veiklos vėt
rungė: statutas. Kaip
mums, karalių tautai, tinka, 
būta ginčų dėl pirkinio 
spaudoje. Per vietini radiją 
kovėsi visad nuostabiai tai
kus dr. Petras Pamataitis. 
Jis |tikino visuomenę pirki
nio racionalumu, namų pir
kimo statuto atitikmeniu 
mūsų kolonijos interesams. 
Daktaras, teisininkas, nu
statė gerą prognozę. Ame-j 
rikos Lietuvių tautiniai na
mai išliko vienintėlė privati 
lietuviška citadelė kurių ko
mercinė vertė jau perkopė 
ketvirti milijonų dolerių.

Kitas, konkuravęs pirki
nys, "Lietuvių Namai” prie 
Santa Monikos bulvaro se
niai jau parduotas. Parduo
to pastato sumos dabar ne
beužtenka ir žemės sklypui 
atitinkamoje statybos zo
noje nupirkti, reikalingi 
nauji energingieji vajai ir 
masiną šūkiai, šiuose buv. 
"Lietuvių Namuose” dabar 
tarpsta religinė korėjiečių 
bendruomenė, prie vartų 
stovi mokyklinis autobusas, 
kuriuo religinės mokyklos 
vadovai suvežą vaikus j re
liginio mokymo pamokas. 
Buvusio lietuviško knygyno 
sienose kaba mums neįskai
tomi korėjietiški hierogli
fai. Pailgoje salėje, kur po 
šimtą lietuvių rinkdavosi j 
"Kultūros klubo” vakaro
nes, | mane smalsiai sužiuro 
būrys korėjiečių paauglių, 
atliekančių čia fizinę mank
štą...

"Lietuvių Namai” pradė
jo ir fatališkai baigė būdin
gą dažnų lietuviškų institu
cijų ciklą, kuriam paval
džios ir stambiausios religi
nės institucijos — neatlai
kė melting pot dėsnio ir dik
tato.

Į Amerikos Lietuvių tau
tinius namus (3356 Glen- 
dale Blvd.) j antrąjį aukš
tą, kur salė, kopiate raudo
nu kilimu. Salėje erdvu, 
šviesu ir... sava. Mūsų te
matikos paveikslai, orna
mentika. Tautiniai ženklai 
ir simboliai. Taip retai at
randamos tos vertybes pa
talpose, kur telkiasi lietu
viai, kur moka stambius 
nuomos pinigus kitatau
čiams. Įaugdamas | išmoka
mos paskolos žemę, pasta

tas tvirtėja, tampa pilnai 
nuosavybiškai savas. Pir
mojo aukšto nuomininkai 
verteivos moka skolą ir mo
kesčius. Nuolatinis namų 
gerinimas didina vertę. 
Įrengta salė, posėdžių kam
bariai, jauki svetainė, čia 
vyksta ir klesti parengimai, 
minėjimai, dailės parodos. 
Norinčiųjų naudotis sale są
rašas nusitiesė tolį į ateitį. 
Savaitės dienomis čia repe
tuoja ansamblių nariai. Da
bar namams vadovauja ko
mitetas : pirmininkas Jonas 
Petronis, sekretorius Anta
nas Mažeika, iždininkas 
Bronius Dūda.

Prieš akis stovi planų 
planai — keisti baldus, at
naujinti vieną kitą patal
pą, dažyti, dengti, gražin
ti... Po kiekvieno atnauji
nimo lietuviai jaučia jau
kesnę aplinką, malonesni 
dvelksnį. Kai kurie projek
tai iš senųjų: prof. M. Bir
žiškos biblioteka, lietuviš
kos periodikos skaitykla. 
Akcininkų sąrašas, kurie 
pirko ir rėmė namus, pui
kuojasi ant salės sienos. 
Nors plėtros planuotojai 
galvoja ir apie stambius 
dalykus, bet respektuoja ra
cionalumą. Be abejo daug 
sako ir "Lietuvių Namų” 
finalo įspėjimas.

Raudonasis kilimas, įvi- 
liojąs lankytoją į salę, žada 
lankytojui žvilgantį balių, 
rimtą minėjimo atmosferą, 
margą savo drobėmis bei 
skulptūromis dailės parodą, 
o nusileidus į svetainę lietu
viškos virtuvės kvapus ir 
skanumynus.

Pasiteiravimai: ką darė
te? ką nuveikėte? atsakyti 
ne žodžiais, bet darbais. 
Penkiolika intensyvaus rū
pesčio metų pradeda nešti 
savo derlių. Atwater’o rajo
nas yra Glendale priemies
čio prietiltis. Toks tas rajo
nas skirtingas, sakysim, 
nuo Detroito, kur kvietimus 
rinktis į Lietuvių namus 
palydi patikinimas: jūsų 
automobilius saugos polici
ninkas ...

Jonas Petronis ir Bronius 
Dūda, su kuriais kalbu apie 
Tautinių namų egzistenci
jos perspektyvą, pilni entu
ziazmo ir veiklos prognozes 
remia realybės prielaido
mis.

Aplinka, kur gimė savos 
pastogės idėja — Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Los Angeles skyrius, pagal 
neseniai pasirodžiusį "Ka
lifornijos lietuvių almana
chą", organizaci ja tarp pus
šimčio kitų. ALTS skyrius 
išsivystė, kaip daug kur,' iš 
"Lietuvos vadavimo sąjun
gos” padalinio ir jau veikia 
bene dvidešimt septynerius 
metus, vienos generacijos 
bėgyje. Ilgas tas laikotar
pis, nešęs visokių sunkumų. 
Nariai žengė per aspera ad 
astra. Kuris jūsų veiklos

Maloniai kviečiame dalyvauti L.S.T. 
Korp! Neo-Lithuania 54 metų 

jubiliejiniame 
MINĖJIME-BALIUJE, 

kuris įvyks 1976 m. lapkričio mėn. 6 d.
7 vai. 30 min. Tautinių Namų salėje, 

3356 GLENDALE BLVD., LOS ANGELES, CA.
šventės programa:

1. IŠKILMINGAS KORPORACIJOS POSĖDIS,
2. SVEIKINIMAI,
3. VAKARIENĖ IR ŠOKIAI.

(Vakarienės metu ir šokiams gros LATVALOS 
orkestras).

Apie dalyvavimą šventėje prašome iš ankto iki 
1976 m. lapkričio 1 d. pranešti: H. Balcerienei — 
820-1620; E. Gedgaudienei — 399-1825; R. Jurkū- 
nienei — 326-3077; R. Mulokienei — 368-2032; J. 
Rukšėnienei — 663-4502.

LST Korp! Neo-Lithuania 
Los Angeles

primatas? klausiu agrono
mo Broniaus Dūdos. Užtik
rintai atsako jis; kultūri
nis.

šio atsakymo skonį paty
riau asmeniškai: paskaitos, 
knygų sutiktuvės, Dirvos 
novelių konkursų šventės, 
netgi novelės konkurso me
cenatui Simui Kašelioniui 
dalyvaujant. Man teko gar
bė panašiuose renginiuose 
dalyvauti, ruoštis jiems. 
"Visi- nutarėme, skaitysi 
paskaitą”, praneša man a. 
a. Vanda Mažeikienė. Ir aš 
patenkintas man uždėta 
našta.

Koncertinė palyda kultū
riniam parengimui: J. če- 

K kanauskienė, R. Apeikytė, 
A. Pavasaris, R. Aukštkal- 
nytė, čėsnaitė, B. Dabšienė, 
L. Zaikienė ...

Dabar ALT S-gos skyriui 
vadovauja Antanas Mažei
ka — pirmininkas, Felik
sas Masaitis — sekretorius, 
Ramūnas Bužėnas — iždi
ninkas ir Vytautas Čeka
nauskas — valdybos narys. 
Skyriaus nariai įsijungę į 
daugelį organizacijų — 
BALF, ALT, LB — kur už
ima vadovaujančias pozici
jas. Tai nėra formalus ry
šys, bet asmeniškas, orga
niškas — riša bendras dar
bas. ALT S-gos skyrius au
ga nariais, pernai įstojo de
vyni.

Po ilgėlesnės pertraukos 
1970 metais buvo atgaivin
tas Korp! Neo-Lithuania 
skyrius. Jį veda energinga
sis pirmininkas Rimas Mu- 
lokas. Valdyboje: Antanas 
Kašelionis — sekretorius, 

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu.......;dol. ir prašau man atsiųsti šias knygas:
□ Vyt. Alantas. ROMAS KALANTA.

Gyvieji Deglai Nemuno slėnyje...........................$3.00
□ R. Spalis. MERGAITĖ Iš GETO.

Romanas..............................................................$5.00

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

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

Bronius Dūda — iždinin
kas, arbiter elegantiarum 
— Edvinas Balceris, tėvū
nas — Balys Mackiala ir tė- 
vūnė — Elena Gedgaudie
nė. Tai gausus (32 nariais) 
ideologinis vienetas, pri
traukęs būrį jaunimo, narių 
kandidatų. Lapkričio 6 die
ną Korp! Neo-Lithuania 
rengia savo tradicinę šven
tę. Veikimas remiamas Ne
priklausomos Lietuvos tra
dicijomis — spalvos, vėlia
vos, šūkis, ceremonialas.

Kaip ALT S-gos skyriu
je, taip Korp! eilėse galima 
sutikti amžiaus tęstinumą: 
nuo veiklos veteranų iki 
veiklos neofitų.

Sava, jauki pastogė gali 
puoselėti ilgos distancijos 
planus. Tai gaivus pojūtis 
ir veikti savo pastogėje, ne 
įnamio būklėje, kurios ženk
le sueina beveik visos Los 
Angeles lietuvių organiza
cijos.

"Lietuvių Enciklopedijo
je” Los Angeles pastraipo
je, t. XVI, visiškai nėrą tų 
davinių, tų faktų, kurie pa
liesti šiame rašinyje. "LE” 
XVI tomas išleistas 1958 
metais, o po tošį datos lietu
viško gyvenimo vardai, įvy
kiai ir datos liko užmaršties 
vėtrų malonei.

šis rašinys yra kukli pa
stanga įrašyti faktus Dir
vos kronikoje.

SENIOR CITIZENS
STUDIO AND I BEDROOM APART- 
MENT FOR *97.00 TO *145.00 PER 
MONTH, INCLUDES ALL UTILITIES.

ALLAN TOWERS 313-962-5292 
PARKVIEW PLACE 313-964-4999 

ELMWOOD TOWERS 313-964-6577
<37-40)
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PENKTĄJĄ TAUTINIU ŠOKIU 
ŠVENTĘ UŽBAIGUS

Penktoji Liet. Tautinių 
Šokių šventė praėjo su di
deliu pasisekimu. To pasie
kėme visų bendru darbu ir 
nuoširdžiomis pastangomis. 
Prezidento Fordo buvimas 
šventės garbės globėju bu
vo pirmas atvejis mūsų 
švenčių rengimo istorijoje. 
JAV prezidento žmonos 
Betty Ford, Illinois guber
natoriaus D. Walker su po
nia, senatoriaus C. Percy su 
ponia, Chicagos burmistro 
atstovo pik. Reilly, dr. M. 
Kuropo, kongresmanų E. 
Derwinskio ir M. Russo su 
poniomis, vyskupų V. Briz- 
gio, A. Deksnio, generalinio 
Lietuvos konsulo dr. J. 
žmuidzino ir visų kitų gar
bės svečių dalyvavimas dvi
gubai pakėlė šios šventės 
reikšmę. Jiems priklauso di
delė šventės rengėjų padė
ka. Kartu tenka prisiminti, 
kad šventės darbuose labai 
daug prisidėjo .generalinė 
Lietuvos konsulė J. Dauž
vardienė, tačiau vykdama į 
šventės atidarymą susižeidė 
ir nebegalėjo šventėje da
lyvauti. Su užuojauta jai 
dėkojame už visokią talką. 
Betty Ford ir kitų aukštųjų 
valdžios narių atkvietimas 
j šventę pareikalavo daug 
planavimo ir daug pastangų 
iš šventės komiteto Įgalioti
nio Valdo Adamkaus. Jis 
savo pareigas, talkininkų 
padedamas, puikiai atliko, 
už ką labai dėkojame. Ačiū 
ir visiems kitiems šiame 
reikale talkininkavusiems, 
ypač LB JAV krašto valdy
bai. Už šventės oficialų ati
darymą dėkojame PLB pir
mininkui Br. Nainiui ir už 
jos uždarymą JAV LB pir
mininkui J. Gailai.

Didelė padėka priklauso 
vysk. V. Brizgiui už iškil
mingų pamaldų atlaikymą 
ir pasakytą kalbą šventės 
atidarymo metu. Didelis 
ačiū vysk. A. Deksniui už 
labai prasmingo pamokslo 
pasakymą, šv. Kryžiaus pa
rapijos klebonui, "Daina
vos” ansambliui, muz. A. 
Jurgučiui, sol. D. Stankai- 
tytei ir muz. M. Mondeikai- 
tei-Kutz už taip iškilmingą 
šventės religinę dalį. Ačiū 
ir kun. A. Trakiui už iškil
mingas pamaldas Tėviškės 
bažnyčioje.

Ačiū tariame ir Jaunimo 
Centro vadovybei, nes čia 
nuolatos vyko visokios 
šventės repeticijos ir posė
džiai. Labai svarbų, mėnesf 
prieš šventę užbaigtą šven
tės bilietų platinimą be at
lyginimo atliko "Marginių” 
prekybos savininkė agr. I. 
Sinkevičiūtė. Jai nuošir
džiai dėkojame. Padėka pri
klauso ir banketo bilietus 
platinusiai A. Mažeikienei 
ir "Paramos” prekybai, šo
kių vakaro bilietus platinu
siai S. Bacevičienės preky
bai', leidinius platinusiai J. 
Vaznelio prekybai.. Didelis 
ačiū visiems šventės auko
tojams, loterijos surengė- 

jams ir dalyviams, šventę 
sveikinusiems apmokamais 
skelbimais leidinyje. Tas 
šventei sudarė tvirtą finan
sini pagrindą. Nuoširdžiai 
ir broliškai dėkoju visiems 
Chicagos skaučių, skautų 
tuntams, jų vadovybėms už 
tvarkos palaikymą šventė
je.

Du tūkstančiai šokėjų iš 
JAV, Kanados, Anglijos ir 
Venezuelos puikiai išpildė 
šventės programą. Jiems ir 
vadovėms-ams, Tautinių šo
kių Tnstitutui, programos 
direktorei G. Gobienei ir jos 
padėjėjams tariame nuošir
dų ačiū.

Muzikalinė šventės dalis 
visiems paliko gražiausius 
prisiminimus. To buvo pa
siekta dirigentų muz. A. 
Mikulskio, muz. A. Jurgu- 
čio, šventės muzikalinio di
rektoriaus A. Modesto pa
stangomis, šventės jungti
nio choro narių dėka, or
kestro ir ypač lietuvių liau
dies instrumentų 58 asme
nų ansamblio šauniu pasi
rodymu, nes buvusios šven
tės tokio skaičiau neturėjo. 
Jiems priklauso rengėjų di
džiausia padėka. Didelis 
ačiū visiems globojusiems 
šokėjus ir muzikantus, ypač 
Anglijos ir Venezuelos lie
tuvių klubams Chicagoje.

Laisvojo pasaulio lietuvių 
spauda daug rašė apie 
Penktąją Tautinių Šokių 
šventę, ją išgarsindama, 
apie ją informuodama, kar
tu su Lietuvių TV ir radijo 
stotimis. Už visa tai rengė
jai yra labai dėkingi. Padė
ka priklauso amerikiečių te
levizijos stotims, šventę pa
rodžiusioms visam konti
nentui ir jų spaudai šventę 
plačiai paminėjusiai. Dide
lis ačiū ir intensyviai dir
busiems šventės Informaci
jos Komisijos nariams.

Galutinė padėka priklau
so visiems bendradarbiams 
— komiteto nariams, su 
jais kartu dirbusiems jų 
šeimos nariams ir visiems 
atėjusiems Į talką šio dide
lio darbo atlikime, šventės 
rengime buvo Įjungti šimtai 
asmenų. Juos čia suminėti 
neįmanoma. Jiems priklau
so didelė rengėjų ir visos 
lietuvių bendruomenės pa
dėka.

šis didelis šventės suor
ganizavimas ir pravedimas 
gražiai pavyko sujungus 
daugelį rankų ir dar dau
giau širdžių. Penktoji Tau
tinių šokių šventė labiau 
sujungė visus lietuvius pla
čiame pasaulyje, pakėlė mū
sų tautinį entuziazmą ir pa
rodė mūsų tautinę vienybę. 
Ši šventė parodė kitiems 
mūsų gyvastingumą, padė
ką ir lojalumą Amerikai, ir 
mūsų nesibaigiančias pa
stangas siekti laisvės Lie
tuvai.

Bronius Juodelis 
šventės Komiteto 

Pirmininkas

Sol. Roma Mastienė. V. Noreikos nuotr.

ROMOS MASTIEHĖS REČITALIS
ANTANAS NAKAS

š. m. rugsėjo 26 d. Chica
goje, Jaunimo Centro salė
je įvyko Romos Masti enės 
dainų rečitalis. Rečitaliui 
solistė pasirinko įdomią, re
čiau girdimą svetimtaučių 
ir lietuvių kompozitorių 
programą. Sakoma, kad kri
tikas yra žmogus, kuris 
laukia stebuklų. Stebuklų 
nebuvo, bet koncerto klau
sytojai išgyveno nelauktas, 
malonias valandas.

Roma Mastienė yra vie
na iš tų dainininkių, kuri 
nesibrangina, visur mielai 
dalyvauja. Daug laiko pa
švenčia dainos menui ir jai, 
naujai išaušusi diena, ątne- 
ša naujų rūpesčių ką dar 
naujo reikia patirti, išgy
venti, išmokti, kaip geriau 
atlikti užsibrėžtą tikslą.

Laikas bėga. Praėjo ne
mažą metų. Koncertai po 
koncerto, didesni ir mažesni * 
pasirodymai scenoje, ryš
kesnės lietuvių operos re
pertuare rolės — tai jos 
veikla, kuri negalėjo praeiti 
nepastebėta mūsų parengi
mus lankančios visuomenės.

šia savo aktyvia veikla 
Mastienė, kaip solistė, užsi
tarnavo pripažinimo. Ypač 
atmintinos jos rolės operose 
"Fauste", "Traviatoje", 
"Carmen”, "Cavaleria Rus- 
ticana”, "Kaukių baliuje", 
"Gintaro šaly" ir kitose. 
Įvairių mūsų organizacijų 
kviečiama keletą kartų dai
navo Pietų Amerikoje.

Solistė koncertui rūpes
tingai pasiruošė, gerai dai
nas išmoko ir dėlto sugebė
jo jas laisviau ir meniškiau 
interpretuoti.

Jau pirmajai Handelio 
dainai praskambėjus, kuri 
reikalauja ritminio preci
ziškumo, gero alsavimo, bu
vome užtikrinti, kad visa 
koncerto programa bus me
niškai atlikta. Su pasigerė

jimu programoje paskaitė- 
mė komp. Hugo Wolf pavar
dę. Programoje buvo jo 4 
dainos; "Er ist", "Verbor- 
genheit", "Fussreise” ir 
"Elfenlied”. Ypač su eks
presija ir išraiška buvo at
liktos antroji ir ketvirtoji 
daina.

Hugo Wolf — austrų 
kompozitorius genialiai su
gebėjo surišti eilėraščius su 
muzika, suteikdamas kom
pozicijoms didelę išraiškos 
galią, subtilumą ir poezijos 
grožį. Gyveno Vienoje. Kaip 
studentas Vienos konserva
torijoje buvo nepastebėtas 
ir beveik ignoruojamas. Mi
rė jaunas. Tik jam mirus, 
vieniečių minios ir visa kon
servatorijos profesūra lydė
jo jo karstą paskutinėje ke
lionėje. Jo dainos keistos, 
nelengvos atlikti. Reikalau
ja žodinės, subtilios ekspre
sijos, kurią reikia išreikšti 
muzikaliniame sakinyje. 
Dainų melodija laužyta. Gal 
dėlto mūsų dainininkai pa
sirenka labiau prieinames
nes kompozicijas. -Gražia 
kantilėna praskambėjo "See 
Moods" M. Tyson dainoje ir 
ekspresingoje "Sure on this 
shining night" S. Barber 
kompozicijoje, kurioms gro
žį suteikė vietom orkestri
niai skambantis fortepijono 
akompanimentas. Pirmos 
dalies užbaigai solistė pa
dainavo P. Čaikovskio ariją 
iš op. "Orleano mergelė". 
Svetimų kalbų dikcija ne
buvo pirmaeilė. Daug dainų 
žodžių nepasiekė klausyto
ju

Antrojoje koncerto daly 
girdėjome tik lietuvių kom
pozitorių dainas. Dainų pa
sirinkimas parodė, kad mū
sų koncertinės programos 
gali apseiti be nuvalkiotų 
lietuviškų liaudies dainelių 
bei jau daug kartų girdėtų 

mūsų kompozitorių dainų, 
šioje dalyje girdėjome Bau- 
milo, Belazaro, Bacevičiū
tės, Strolio, Jakūbėno ir 
Gudauskienės rečiau girdi
mas kompozicijas. N rs 
Baumilo "Veronikos rauda" 
iš operos "Paskenduolė” ir 
nepasižymėjo didesniu ori
ginalumu, tačiau solistė pa
rodė gražų balso valdymą 
(crescendo ir diminuendo), 
o Belazaro ”Alyvos” daino
je gražiai praskambėjo že
mutinio registro gaidos. 
Naujiena buvo Gražinos Ba
cevičiūtės, lietuvių kilmės 
kompozitorės, nuolat gyve
nančios Lenkijoje, daina 
"Varpas ir varpeliai". Už
baigai nuotaikingai pra
skambėjo dvi G. Gudaus
kienės "Smilgos’ ’ir "Pie
menėlis” dainos.

Romos Mastienės vokali
niai ir interpretaciniai su
gebėjimai labiau išryškėjo 
šiame koncerte, negu anks
tyvesniuose pasirodymuose. 
Į šį rečitalį jautėsi Įdėtas 
didelis darbas, rūpestingas 
pasiruošimas. Ankstyvesni 
jos pasirodymai scenoje ne
buvo tokie pakilūs. Hugo 
Wolf dainos dar buvo ne
prieinamos. šiame rečitaly
je ją išgirdome kaipo su- 
bredusią dainininkę, kuri, 
iš prigimties turėdama kuk
lius vokalinius res'ursus, iš
vystė juos į gražų balsinį 
skambėjimą. Solistė parodė 
gerą frazuotę, mokėjimą iš
gauti spalvų niuansus. 
Aukštutinio registro gaidos 
turi kiek aštresnį, metalinį 
skambėjimą, vidurinis re
gistras laisvas, gražios že
mutinio registro gaidos, ku
rios nuskamba viola d’amo- 
re tonais (styginis instru
mentas, vadinamas altu). 
Pageidautinas būtų dar di
desnis dainų niuansavimas 
ir didesnis piano išryškini
mas.

Tenka manyti, kad už at
siektus rezultatus solistė 
turėtų būti dėkinga ir savo 
mokytojai solistei A. Dičiū- 
tei-Trečiokienei, kurią po 
koncerto, kaip ir šio vaka
ro dainininkę, daug kas 
skubėjo pasveikinti.

Akomponiatoriui A. Ku- 
čiūnui priklauso didelė dalis 
nuopelnų už menišką akom- 
panavimą.

Stebėdami paukščius 
vaikščiojant žemėje, mes 
matome, kad jie turi spar
nus.

JOURNEYMAN PLUMBER 
Company serving the ”Top of Texa»" 
for over 25 yearr is loooking for a 
Journeyman plumber interested in 
permanent employment. Mušt be hard 
worker, dependable and sober. Cuar- 
anteed 40 hours plūs overtime. 
Transportation to & from work, paid 
vacation and health insurance are 
just a few of the excellent benefits. 
Call MALCOLM H1NKLE. person to 
person collect.

806-669-7421, 
Pampa, Texas 79065 08-43)

WANTED
MASTER TOOL

DIE MAKER
Experience in Caibide grinding & 
progressive dies.

Apply call or write to: 
LEE BIRCH GRAHAM MclNTYRE or 

WM. L. KEADY, Jr. 
ADVALLOY INC.

844 E. CHARLESTON RD. 
PALO ALTO. CALIF. 94303 

41S-494-7171 
 07-43)
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BEKELIAUJANT ANTANAS LAUKAITIS

Nelengva buvo įvažiuoti į JAV
Palikus gražiąją Kanadą 

ir vaišinguosius jos drau
gus, su savo prietelium inž. 
Rimu Sonda traukiame link 
Amerikos, šone lieka didy
sis Niagaros krioklys, kurio 
elektros jėgaines aprūpina 
didžiąją Kanados ir Ameri
kos dalį. Privažiuojame 
Amerikos ir Kanados sieną. 
Pasienio ir muitinės sargy- 
binis-tarnautojas paklausia 
mano draugo pilietybes. 
"Lietuvis”, atsako jis. Tas 
pasižiūri ir daugiau nieko 
nesako. Paklausia manęs. 
"Australas”, pasakau jam. 
Paprašo paso, kurį; paro
džius, paprašo mus pasta
tyti šone automobilį ir atei
ti į vidų. Ateiname, prisi- 
statome imigracijos valdi
ninkui ir tas pradeda mane 
klausinėti. Kur važiuoju, 
pas ką važiuoju, giminės, 
draugai ar pažįstami' mane 
priglaus Amerikoje. Klausi
mas po klausimo lekia iš šio 
amerikiečio valdininkb bur
nos. Iš karto šaltai, vėliau 
piktumas mane pradeda im
ti, kad aš, turėdamas įva
žiavimo vizą jau iš Austra
lijos, esu daug daugiau tik
rinamas negu, kad pačioje 
Maskvoje. Neužtenka to, 
paprašo valdininkas paro
dyti savo pinigus, kuriuos 
atidžiai suskaičiuoja, vėliau 
pasižiūri į mano kelionės bi
lietus ir, pamatęs, kad aš 
turiu bilietą sugrįžimui į 
Sydnėjų, paklausia mano 
draugo, dar turinčio Sov. 
Sąjungos raudoną pasą, ar 
jis mane veža ir ar mane iš
veš iš Amerikos. Tam pa
sakius taip, valdininkas pa
tvirtina mano vizą ir užde
da įvažiavimo antspaudą, su 
pažymėtu laiku kiek ilgai 
aš būsiu Amerikoje. Juokia
si mano draugas net pilvą 
susiėmęs, kad tik su "pagal
ba” ir su jo sovietišku rau
donu pasu, bei mano globa 
Amerikoje, aš tebuvau įleis
tas į Ameriką. Ot tau boba 
ir pyragai, už didžiausią 
amerikiečių, sąjungininką 
australą, Amerikoje garan
tuoti turėjo sovietų pilietis. 
Tiek to, jei Maskvoje per 
visokias storas ir plonesnes 
knygas mano pavardės ieš
kojo 15 minučių, tai Ameri
kos sieną pereiti užtruko 
net 45 min.

Didžiausiais Amerikos ke
liais traukiame į Rochester, 
kur manęs jau laukia mano 
giminės inž. J. Laukaitis su 
šeima. Puiku ir vėl sutikti 
artimuosius, pamatyti labai 
didelę pažangą padariusios 
ir savo stilių išvysčiusios 
dailininkės Liucijos Laukai
tienės darbus. Malonu buvo 
pasimatyti ir susipažinti su 
eile vietinių lietuvių, iš ku
rių jaunas dainininkas, te
noras Leonas Baltrus (Bal
trušaitis) , baigęs Vienos 
konservatoriją ir šiuo metu 
dainuojąs paskirose opero
se, savo juostose įdainuotu 

balsu paliko labai gražų 
įspūdį ir, aš manau, kad 
Australijos lietuviams būtų 
labai malonu išgirsti šį jau
ną dainininką. Nuotoliams 
artėjant ir vis dažniau ir 
dažniau pasikeičiant kultū
rinėmis pajėgomis, gal kar
tais ir šis pajėgus tenoras 
galės pradžiuginti tolimo
sios Australijos lietuvius. 
Lietuviškų pamaldų metu, 
teko susitikti savo prietelių 
kun. A. Petrauską, su ku
riuo Romoje susipažinome. 
Malonu, kad šis, jau vyres
nio amžiaus nesenai įšven
tintas kunigas, gražiai pra
dėjo kurtis Amerikoje.

Rochesteris yra jau ne- 
taip didelis miestas, lietu
vių irgi čia gyvena ne per 
daugiausiai, tačiau pati lie
tuviška ir kultūrine veikla 
yra gera. Stipri lietuviška 
parapija, radijo valandėlė, 
vaidintojai, tautiniai šokiai 
ir kt. yra labai stiprūs, kas 
teikia daug vilčių ilgam ir 
gražiam lietuviškumo išsi
laikymui.

Rochesteryje susipažistu 
ir kartu automobiliu Į Cle- 
velandą važiuojame su dide
liu ir gerai žinomu clevelan- 
diškiu visuomenės veikėju 
Feliksu Eidimtu. Įdomiai ir 
labai vaizdžiai jis pasakoja 
man apie visą Clevelando 
lietuvių gyvenimą, vėliau 
mane asmeniškai supažindi
nant su didžiąja lietuvių pa
rapija, mokykla ir kun. Za
remba, kuris tuo metu pa
vadavo kleboną kun. K. Ki- 
jauską. Tai didžiuliai pasta
tai, puikūs prie bažnyčios ir 
mokyklos esantis pamink
las, stilinga bažnyčia ir kt. 
yra visai netoli gražaus lie
tuvių klubo, kas jungia visą 
didžiąją lietuvių koloniją 
Clevelande, duodant stipry
bės ir atramos visam tam 
sunkiam lietuviškam dar
bui. Malonu buvo lankytis ir 
Superior Savings įstaigoje 
ir banke, kurio viceprezi
dentas ir vedėjas yra čia 
gimęs lietuvis P. Šukys. 
Puikus žmogus yra šis se
nasis Amerikos lietuvis, 
kuris pats asmeniškai ir su 
savo šia didžiule finansine 
įstaiga visuomet labai stip
riai remia visą lietuvišką 
darbą ir niekuomet neatsi
sako bent kam padėti.

Malonu ir miela buvo ap
silankyti naujoje Dirvos 
būstinėje, kur redaktorius 
V. Gedgaudas labai nuošir
džiai mane priėmė, supažin
dino su visa naująja savo 
įstaiga ir papasakojo apie 
visus laikraščio vargus ir 
buvusias po gaisro bėdas, 
džiaugdamasis, kad viskas 
jau baigiama atstatyti, at
sigauti ir, su didele parody
ta Dirvos skaitytojų meile 
savam laikraščiui, bei stip
ria pinigine parama, laik
raštis ir vėl gali tęsti savo 
sunkų darbą.

Clevelando lietuviu klu

bas yra labai gražų įspūdį 
darantis pastatas, ne tik iš 
lauko bet ir viduje. Puiki 
valgykla, baras ir gražios 
salės, įstengia labai gerai 
išsilaikyti ir pats klubas 
yra visas lietuviškojo vei
kimo centras Clevelande. 
Sutikau ir aš čia labai daug 
savo senų pažįstamų, kai 
mane patį čia tur būt dau
giau žmonių pažįsta, negu, 
kad Australijoje. Pasirodo, 
kad lietuviškas žodis ir lie
tuviška spauda yra dar la
bai stipri mūsų žmonėse. 
Kalbėdamas apie Clevelan- 
dą, negaliu nepaminėti ir 
savo puikių prietelių, nors 
dar ir nebuvusių Australi
joje, bet mano vadinamų 
pusiau australų, Vlado ir jo 
puikios žmonos — Bačiulių, 
kurių vaišingumą yra sun
ku ir aprašyti.

Jau senai pamiršęs Įva
žiavimo nesklandumus, 
džiaugiuosi ir plačiai važi
nėju po gražiąją Ameriką. 
Keliai nepaprastai dideli ir 
geri, sau lygių neturintieji 
visame pasaulyje, leidžia 
džiaugtis puikiomis auto
mobilio kelionėmis, kai gra
žūs miškai, žaliuojantieji ir 
turtingos pakelių farmos 
džiugina mano akį. Ameri
ka tikrai didinga. Visur kur 
tik pasižiūri, nieko nėra ma
žo. Net ir kukurūzų laukai, 
dėl kurių Kruščevas savo 
didybę prarado, Amerikoje 
tęsiasi ištisomis myliomis, 
o ką gi žmogus gali pasa
kyti apie visa kita?

Kelionės tęsiasi toliau ir 
štai jau aš atsiduriu Balti
morėje. čia mano geriausi 
jaunystės draugai B. Bra
zauskas, A. Marcinkus ir jų 
šeimos priima mane kaip 
sūnų palaidūną, per pasau
lį beklaidžiojantį ir laimės, 
o gal ko nors ir kito, beieš
kantį. Dalyvauju puikiame 
bendruomenės piknike, ku
rio metu savo jėgas išbando 
Clevelando ir vietos lietu
viai tinklininkai, su pasigė
rėjimu valgau skaniuosius 
Baltimorės vėžius, nuplau
damas juos jau ne taip geru 
amerikonišku alum, aplan
kau senąjį lietuvių klubą, 
jau visai paskendusį juodo
sios rasės masėje, nuošir
džiai išsikalbu su Baltimo
rės lietuviu patriarchu poe
tu, advokatu dr. N. Raste- 
niu, kuris mane apdovanoja 
savo paskutiniąja kūryba. 
Tai žmogus, nors ir peržen
gęs savo devynisdešimtuo- 
sius metus, yra dar labai 
judrus, dalyvaująs visuose 
lietuviškuose parengimuose 
ir tikrai galįs būti pavyz
džiu už save jaunesniems 
ir, jau į lietuviškąjį archy
vą nuėjusiems, tautiečiams. 
Pakviestas lietuviškos va
landėlės vedėjo K. Laskaus- 
ko pasidalinti savo kelionės 
įspūdžiais su baltimorie-' 
čiais, papasakoju jiems apie 
savo įspūdžius olimpijadoje, 
nutikimus pasaulyje ir lie
tuvių vargus Seinuose. Gi 
vėliau linksmoji Liusė Las- 
kauskienė, pasikvietusi sa
vo ir mano draugus, padaro 
šaunias ir linksmas išleis

tuves, kurių metu net skau
du atsisveikinti savuosius 
taip artimus žmones Balti
morėje. Tačiau jau toks yra 
keliautojo likimas, kad po 
gražių ir malonių svečiavi- 
mosi valandų tau reikia 
skirtis, atsisveikinti, net ir 
sūrią ašarą nubraukti, ne
žinant ar dar kada tuos sa
vo artimuosius ir vėl pama
tysi.

Pakeliui į šiaurę, sustoju 
didžiajam New Yorke, ap
lankau savo draugą sporto 
veteraną A. Daukšą, kuris 
dar vis iš sportinio gyveni
mo negali pabėgti ir kuris 
su savo atletų futbolinin
kais važiuoja po Tautinių 
Šokių šventės žaisti prieš 
Chicagos lietuvių futbolo 
komandą. Susitinku čia ir 
tik nesenai Australijoje bu
vusį artistą V. Žukauską, 
kuris taip skaniai prajuoki
no kengūrų žemės gyvento
jus. Maloniai esu priimtas 
ir savo prietelių Juliaus ir 
jo puikios žmonos — Veb- 
laičių, kurie mane nusiveža 
pas prof. J. Stuką ir ten pa
darome dviejų kartų pasi
kalbėjimą, profesoriaus va
dovaujamai radijo valandė
lei. Profesorius ir jo žmona 
yra čia gimę lietuviai, labai 
dideli patriotai ir nuoširdūs 
savojo krašto mylėtojai. Jų 
gražų namą puošia lietuviš
ki ornamentai, priekyje sto
vi puikus lietuviškas didžiu
lis kryžius, kai namo vidus 
yra kaip tikras lietuviškas 
muziejus. Profesorius, bū
damas Vyčių vadas, paža
dėjo kartu su šia, senąja 
Amerikos lietuvių organiza
cija, siųsti laiškus ir prašy
mus Seinų vyskupui, kad jis 
leistų lietuviams turėti sa

Per Angliją greičiau, geriau, pigiau. 
KALĖDINES DOVANOS

Siuntinys 2 1976.
Vyriškam arba moteriškam paltui vilnonė angliška 

medžiaga, arba vilnonė labai gera eilutei medžiaga su iau- 
dimu ”A11 wool made in England”; crimpleno medžiaga 
moteriškam kostiumėliui, arba crimpleno medžiaga dėl 
dviejų suknelių; 1 vyriški nailono išeiginiai marškiniai; 1 
vilnonė gėlėta arba su ornamentais skarele; 2 poros vyriš
kų arba moteriškų storų nailoninių kojinių; gėlėta crimp
leno medžiaga suknelei.

Kaina su muitu ir persiuntimo išlaidomis $160.00
Į šį siuntinį dar galima dadėti prekių 10 svarų svorio. 

Bet čia primename, kad į siuntinį galima dėti tik 12 metrų 
medžiagų, išskyrus dirbtinį minką, kuris į šį skaičių neįeina.

Žemiau siūlome keletą populeresnių dovanų.
Dirbtinio minko kailis 1 moteriškam paltui ................... $80.00
Jeans ”Wrangler”, yyriškos arba moteriškos ............... 36.00
Vyriškas arba moteriškas nertinis .....................................24.00
Geresnes rūšies nertinis ......................................................  32.00
Kojinės, vyriškos arba moteriškos, nailono....... ••••............ 2.25
Tights ...................................................................................... 3.50
Crimpleno medžiaga, tinka kostiumėliui arba

suknelei, kaina už 1 metrą........................................... 9.00
Vilnonė medžiaga suknelei. Kaina už 1 metrą ............... 10.00
Nailono apatinis ........................... ••••................................... 9.00
Vyriški nailono marškiniai................................................... 10.00
Geresnės rūšies marškiniai ............................... ................ 15.00
Lietsargis, telescopic .......................................................•••• 12.00
Vilnonė skarelė......................................................................  11.00
Angliška vilnonė labai gera 1 eilutei medžiaga ...........  50.00

Šios kainos yra su įskaičiuotu nauju muitu.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 

persiunčiame palikimus į Lietuvą ir kitas šalis.

BALTIC STORES LTD.
11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT. 

Tel. 01 739 8734 arba 01 460 2592.

vo pamaldas savojoje bazili
koje. Tikrai malonu, kad ir 
senieji Amerikos lietuviai 
supranta Seinų lietuvių 
vargus. Aplankau ir Eliza
beth vietoves lietuvių klu
bą, kuris jau ir yra apsup
tas juodųjų ir į kurį labai 
mažai lietuvių jau beatsi
lanko. Panašiai yra ir su 
netoliese esančia lietuviu 
gražia bažnyčia. Tikrai 
skaudu tą viską matant.

Tolyn kelias veda į Wor- 
cester pas Ravo draugus J. 
ir R. Palubeckus ir savo 
krikšto dukrą Aureliją, čia 
sutinku buvusi australietį 
V. Trečioką, kuris jau ir 
savo motelius suspėjo įsi
gyti, leipalingiškių Vydū
nų šeimą, kybartiškį spor
tininką J. Brantą su jo žmo
na, mano buvusia tautinių 
šoklų mokytoja ir daug ki
tų. Aplankau abu lietuvių 
klubus ir stebiuosi, kaip 
Maironio didingieji pasta
tai, nesenai gaisro visai su
naikinti, šiandien ir vėl taip 
puikiai atsistatė ir taip gra
žiai laikosi. Worcesteryje 
seniau buvo labai daug se
nųjų lietuvių, tačiau senie
siems pamažu išmirštant ir 
aplinkui nesant didelės pra
monės, jaunieji, mokslus 
baigę lietuviai, iš čia dau
giausiai išvažiuoja, taip kad 
net tautinių šokių grupė, 
kurioje yra daug mergaičių, 
negali sudaryti ir surasti 
berniukų šokėjų, kas jiems 
net ir šokių šventėje nelei
do atstovauti šią senąją lie
tuvių koloniją. Tikrai gaila.

Prisivaišinęs, prisisvečia- 
vęs ir aplankęs savuosius 
draugus, palieku rytinę 
Amerikos dalį ir traukiu į 
sostinę Chicagą.
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Atgaivintoji Kinijos mįslė (2)
Tariamai iššifruotoji Ki

nijos mįslė, sąlygoms paki
tus, ir vėl tampa didelė mįs
lė: kas yra Kinija? kokia 
jos rolė pasaulinėje taikos 
politikoje? ar iš viso įma
noma su Kinija tartis pa
saulio taikos temomis? 
Maskva pragydo Odisėjos 
sirenų balsais: Mao nebė
ra ir mes, komunistai, vėl 
galime būti draugais! Tuo 
tarpu Pekinas atmetė visas 
užuojautas, kurias jam su
skubo pareikšti Sovietinis 
(Maskvos) blokas: SSSR ir 
jos satelitai. Sovietų kom
partijos užuojauta buvo at
mesta su panieka. Ar tai 
nustato ateities politiką?

Neatrodo. Kinijoje, kaip 
kiekvienoje asmeniškos dik
tatūros šaly, jau prasideda 
kova dėl valdžios lovio. Pe
kino kompartijos oficiozas 
"žen-min žibao” atsargiai 
paminėjo, kad provincijoje 
vyksta ginkluotos kovos. 
Mao našlė jau ignoruoja mi- 
nisterį pirmininką Chua-Go 
Fen, kuriam dera perimti 
valdžios vadeles. Mao našlė 
Džam-čin jau skelbia — tai 
ji turinti savyje Mao dvasią 
ir jai dera vadovauti kraš
tui. Ta vodevilinė situacija 
nežada greitos taikos kraš
to viduje. Gal būt Mao naš
lė įsižiūrėjo į Indiros Gan- 
dhi rolę Indijoje? Greta 
Mao našlės pareiškimų iški

RIMAS DAIGŪNAS

WANTED EXPERIENCED
DIESEL TRUCK MECHANIC

FOR 2ND SHIFT.
Good fringe benefits, working condi
tions, and top pay.

FT. WAYNE LEAS1NG CO. INC. 
Archbold, Ohio 43502 

419-445-6876
(37-44)

WANTED AT ONCE 
SLITTER OPERATORS 

Steady employment for qualified ir.en. 
Ali fringe benefits.

Apply in Person 
ACCURATE STEEL PROCESSING CO.

401 Salliotte Road 
Ecorse, Mich. 
313-388-5800

An Equal Opportunity Employer M/F 
(34-41)

lo grasus "kultūrinės revo
liucijos” renesansas. Tai 
yra "apsivalymas" nuo tų, 
kas neinterpretuoja mark
sizmo maoistiškai. Tai reik
štų grubų personalinio Mao 
kulto pratęsimą ir bet kurio 
disidentiško balso nuslopi
nimą. Tai, kartu, reikštų 
maoistinio status quo su So
vietais išlaikymą. Tačiau 
tokai padėčiai išlaikyti rei
kia neabejotinio autoriteto. 
Tokio nėra ir ar Mao našlė 
dangstysis Mao autoritetu, 
kaip savo laiku Džiugašvilli 
dangstėsi fiktyviu Lenino 
testamentu ?

Įdomu, kad JAV akade
mikai jau 1967 metais ieš
kojo sprendimų, kokia liks 
Kinija po Mao mirties. 
Princetono Universiteto lei
dykla išleido (1967) A. D. 
Barnatt’o "China after 
Mao”. Dabar ši knyga su
kelia itin platų dėmesį. Tai, 
nelyginant pranašysčių kny • 
ga. Beletristikoje tokios bu
vo Orwellio, Zamiatino, o 
lietuviuose Aloizo Barono 
"Vieniši medžiai”. Tai vis 
įdomios pastangos prama
tyti visuomenės evoliuciją 
tam tikroms sąlygoms voi- 
kiant.

A. D. Barnett’o knyga pa
remta Mao pažiūrų rody
mu: į ateitį, į revoliucijos 
prigimtį, į evoliucijos dės
nius. Mao laiko revoliuciją 
žiauriu reiškiniu. "Revoliu
cija nėra kažin kas, kas 
švelnu ir elegantiška. Tai 
kūrybingumo dvasia. Revo
liucijoje turi dingti žodis 
’baimė’".

Tai ir buvo "kultūrinės 
revoliucijos” motto. žodis 
"baimė” taikomas ne eili- 
niems piliečiams, bet revo-

liucijos veikėjams. Jie ne
turi bijoti teroro vaidmens 
politikoje. Mao našlės de
klaracijos priartėja prie 
Mao deklaracijų: "kultūri
nėje revoliucijoje negali bū
ti baimės". Taip nesenoji 
praeitis atgimsta dabarti
mi. Tai marksizmo teorijos 
"galinimo” metodai. Tiktai 
mes, visiškai nefamiliariški 
su Kinijos kalba, vardais, 
įstaigų pavadinimais, vie
tovių pavadinimais, nemato 
me teroro detalizacijos. Tik 
užuodžiame kraujo saldų 
kvapą. Mums, tur būt, nie
kados Kinijos "kultūrinė 
revoliucija” nebus taip fa- 
miliariška, kaip kad dabar 
"Didžioji prancūzų revoliu
cija", "Rusijos revoliuci
jos”.

Politinis Kinijos žargonas 
visad bus mįslė baltiesiems. 
Mao citatos vieną reiškia 
Kinijos žmonėms, kita gi 
komunistinės - diktatūrinės, 
maoistinės teorijos nepažįs
tantiems.

A. D. Bernett laiko kinie
čių revoliuciją permanenti
ne. Tai yra ilgą dar atsigri- 
žimą į terorą. Permanenti
nei revoliucijai visad reikia 
priešų, kad galėtų kovą su

jais išlaikyti savo egzisten
cijai. Kovoja gi "galios tu
rėtojai", tai yra, valdžios 
aparato viršūnės. Tai yra, 
kartu, sena Kinijos tradici
ja, kada provincijų galvos 
vedė nepabaigiamas tarpu
savines kovas. Todėl ir so
vietiniai komunistai perkel
ti į priešų sferą su tikslu, 
kad būtų su kuo kovoti ir 
kariauti!

Kinijos komunistai 1949 
metais vadino režimą "nau
ja demokratija". Tada buvo 
ir liaudies priešų. Vėliau te
rorą pavadino "kultūrine 
revoliucija”. Maskvos "so
cializmą” kiniečiai vadina 
"kapitalizmo išrūgomis” ir 
"valstybiniu kapitalizmu”.

Greitų pakaitų netenka 
laukti. Maoizmas per giliai 
įsmeigtas į iš prigimties la
bai pasyvią kiniečio dvasią. 
800,000,000 gyventojų vals
tybė reikalinga daug metų 
dvasiniai pergimti, išsiva
duoti iš ideologinių pančių. 
Tad diktatūra eis senom vė
žėm. Kova dėl valdžios kada 
nors sukurs ir "autoritetą". 
Tuo tarpu dabar, galima 
laukti Kinijos pasitrauki
mo iš jos pozicijų Afrikoje 
(Tanzania, Kongo). Su JAV 
tebeliks įtaringas įsižiūrėji- 
mas retkarčiais pridengia
mas diplomatišku šypsniu.

Tuo tarpu šis milžinas, 
rašo užsienio koresponden
tai, važiuoja su senais gari
niais lokomotyvais, rūpes
tingai taupo savo ekskre
mentus laukų trąšoms, 
traukinėja surūdijusias vi
nis iš senų statybų, kad ga
lėtų naudoti tas vinis nau
jose statybose...

žmonių perteklius matyti 
visur, fabrikuose, mokyklo
se, ant šaligatvių. Vienok 
nėra bado ir visi, kad ir ab
soliučiai vienodai, apreng
ti, laimingi savo kūną pri
dengę ...

— Tai yra mūsų gyveni
mo stilius ir darbo būdas, 
— aiškina propagandistai.

Tai yra kiniečio gyveni
mo filosofija, būdas gyven
ti ir įgimtas pasyvumas. 
Tos savybės garantuoja 
maoizmui metus išlikti Ki
nijos gyvenimo stiliumi. 
Taip pat nuo seno Kinija 
garsėja ir tortūrų išradin
gumu.

Erelio (JAV), Meškos 
(SSSR) ir Drakono (Kini
ja) trijulė apima pusę pla
netos gyventojų, šio tri
kampio svorio centras — 
absoliutus nepasitikėjimas 
vienas kitais. Kinijos mįslė 
atgaivinta. Bet Kinija sau 
mįslių neturi. Ji didžiausio
ji; ji amžinoji.

Mokame aukščiausią nuošimtį 
už santaupų pažymėjimus

įnešus $1,000
12 mėnesių

įnešus $1,000
48 mėnesiam

įnešus $1,000
30 mėnesių

įnešus $1,000
72 mėnesiam

išimtas 
nemokamas

LEARN KELDING!
AT
Aįrco Te c h n i ca I Institute

1361 E. 55 St.

4

431-1050
Registration for fall classes 

available now. 
Day and evening courses.

• Are, Mig, Tig., oxy fuel • Pipe welding
blueprint work • Placement assistance • Ap- 
proved for veterans • Eligible for Federally- 
insured loans and grants.
Accredited by the National Association of Trade & Tech- 
mcal Schools. Licensed by Cthro Board of School & Col
lege Registration (Reg. no. 71-04-023IT) 39 41)

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO JSTAIGA

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

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

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

Pagal federalinės valdžios įsaką už santaupas, 
oš pažymėjimo sąskaitos prieš nurodytą laiką, 
nuošimtis už 90 dienų, o už likusį periodą ant išimtos sumos 
išmokamas tik reguliarus santaupų knygutės nuošimtis (5 1/4%)

Patogiausias taupymo būdas 
reguliari taupymo knygutė

Už įnašus mokame

Įdedi kiek nori, išimi kada nori
Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvieną dieną ir 

išmokamas du kartus metuose

Santaupų sąskaitos apdraustos iki $40,000.
MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS PASKOLAS 

NAMŲ PIRKIMUI

Open 
Saturdays

Closed 
Mondays

Zuperio! Zovino/
■and lcan association

MAIN OFFICE 
798 East 185th St.

SUPERIOR OFFICE 
6712 Superior Avė.

EUCLID OFFICE CEDAR OFFICE
13515 Euclid Avė. 14406 Cedar Road

(near Green)
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RUOŠIASI DEPORTUOTI "KARO 
NUSIKALTĖLIUS"
Amerikiečių spaudos 

agentūra AP iš Washingto- 
no pranešė, kad JAV Imi
gracijos ir natūralizacijos! 
įstaiga ruošiasi deportuoti 
7 Amerikoje gyvenančius, 
’buv. nacius ir karo nusi
kaltėlius’. Kas tie tokie ap
kaltintieji, agentūra pavar
dėmis neišvardino, tik pa
sakė, kad jie yra kilę iš Vo
kietijos, Lenkijos, Latvijos 
ir Lietuvos. I štų septynių 
3 yra 'aliens1*, tai yra ’dy- 
pukai’, o kiti 4 yra natūra- 
lizuoti Amerikos piliečiai.

Imigracijos ir natūraliza
cijos įstaigos New Yorke 
viršininkas Leonard F. 
Chapman pareiškė, kad imi
gracijos įstaiga, tų ’nacių 
bendradarbių ir karo nusi
kaltėlių’ ieškojimą ir tardy
mą pradėjo jau prieš porą 
metų. Kaip žinia, tuomet 
paskelbtuose sąrašuose bu
vo 37 asmens, kurių tarpe 
keletas lietuvių. Vėlesniais 
laikais iš "įvairių šaltinių’ 
buvo gauta daugiau žinių 
taip, kad šiuo metu ’inves- 
tiguojamųjų’ sąraše jau esą 
virš 80 asmenų.

Kaip pernai buvo rašyta, 
tai kai kurie kongreso na
riai (ypatingai kongresma- 
nė Elizabeth Holtzman iš 
Brooklyn, N. Y.) reikalavo 
imigracijos įstaigą pasiaiš
kinti, kas yra padaryta ar 
daroma tų nusikaltėlių ieš
kojime Amerikoje. Tada 
įstaiga pasiaiškino, kad ji 
yra prašiusi papildomų ži
nių iš Valstybės departa
mento, kuris savo keliu apie 
tuos ar kitus 'nusikaltėlius’ 
yra prašęs surinkti žinių,

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENTĖS 

LOTERIJOS LAIMĖTOJAI
John (i. Evnns. Lietuviu Tautinių šokių šventės Loterijos 

pirmininkas, prašo paskelbti šiuos loterijos laimėtojus:
I. Domo Adomaičio dovanotų skulptūrų laimėjo švitrius 

Golceilas, 1825 NVoodhmd, \\’cslcrn Springs, III.
2. Restoranui pietus dviem asmenims skirtinguose trijuose 

restoranuose laimėjo L. Stankaitis, 2938 Wesl 67th St., Chica
go, Illinois.

3. Jadvygos Paukštienės piešinį laimėjo Auksė Vengris, 
9229 S. Ilamillon Avė., Chicago, III.

I. Restorano pietus 2 asmenims Iriuose skirtinguose resto- 
ianuose laimėjo l)r. I*'. V. Kaunas, 1 107 S. 19 Court, Cicero, III.

5. Chicago Savings dovanotų vyriškų rankinį laikrodį lai
mėjo Marytė Vizgirda, 907 SolpisburS, Aurora, Illinois.

Ii. Midland Savings, 2057 \V. 09 St., dovanotų nešiojamų 
spalvotų 19” TV laimėjo Linas Paulius, 82X Greenwood, Car- 
penlersville, Illinois.

7. Evans — Solis Fanerai Home dovanotų Toshiba 2 Band 
radijų laimėjo Laima Paulius, X2X Grccmvood, Carpenlersvil- 
le, liiinois.

X. Normali Bu įskili minko kailj laimėjo Algis Paulius, 
828 (irecinvood, C.arpcnlersville, Illinois.

9. Valdas Adamkus duotos atostogos dviem asmeninis Ta- 
bor l'armoj. Sodus, Mieli., laimėjo V.Damijonaitis, 5132 Eit i ilg
ina, \Veslcrn Springs, III.

10. A. Pelrikonio paveikslų laimėjo Z. J. Peikus, 1238 So. 
l rospccl, Park Ridge, Illinois.

II. Br. Murino dovanotų paveikslų laimėjo Juozas Račius, 
3512 122 Caslilis Avė., Los Angeles, Cal.

12. V. Vaitiekūno dovanotų paveikslų laimėjo 11. Brukus, 
781 Brechenridgc Rd., Onlario, Cunada.

13. Miko šilcikio dovanotų piešinį laimėjo Dr. P. Žlioba, 
10051 So. SI. Louis Avė., Evergreen Park, Illinois.

I 1. PiestoruKŲ dovanotus pietus dviem asmeninis trijuose 
skirtinguose restoranuose laimėjo Petrus lndrcika, 7255 South 
Lockvvell SI., Chicago, III.

15. 19711 Buick Century S|iecitil laimėjo L. Bendruomenė, 
PhiKiiiv Apylinkė, Bhoeni.v Arizona.

esančių Vak. Vokietijos 
buv. nacių archyvuose ir iš 
’kitų šaltinių’. Vėliau buvo 
pranešta, kad į Ameriką 
yra atvykęs iš Vienos žydas 
Simon Wiesenthaler su 
svarbiais įrodymais apie 
Amerikoje gyvenančius 'na
cius ir karo nusikaltėlius’ ir 
kad jis matysis su Valsty
bės departamento atitinka
mais pareigūnais.

Dabar Mr. Chapmanas, 
darydamas spaudai šį pra
nešimą, pareiškė, kad iš vi
sų įtartųjų dabar esą at
rinkti septyni. Su ’dypu- 
kais’ bėdos nebūsią ir jie 
galės būti deportuoti netru
kus. Tačiau su Amerikos pi
liečiais būsianti ilgesnė ce
remonija. Pirmiausia fede- 
raliniuose teismuose jiems 
bus užvestos bylos ir atimta 
neteisėtai įgyta Amerikos 
pilietybė, tik po to galės 
būti kalba apie deportaciją. 
Bylos būsiančios pradėtos 
jau 30-60 dienų laikotarpy
je.

Mr. Chapmanas dar pri
dūrė, kad norint surinkti 
kuo daugiau žinių apie Įta
riamuosius, įstaigos advo
katai buvo nuvykę į Izraelį 
ir ten ieškojo žinių (tur 
būt, pagal S. Wiesenthalio 
duotus adresus), šiuo metu 
yra iškviesti ir atvyksta iš 
Izraelio apie 30 asmenų (kai 
kurie jau esą atvykę) ir 
liudys prieš apkaltintuo
sius. Liudininkai1 atvyksta 
ir čia gyvens JAV iždo lė
šomis.

Įstaigos tarėjas Sam 
Bemsen dar pridėjęs, kad

Windsoro tautinių šokių grupė atliekant programą tarptautiniame institute parodos ati
daryme spalio 19 d.’

apkaltintieji atvykę j JAV 
nuslėpdami, kad jie Euro
poje II karo metu (ir dar 
prieš karą) dalyvavę žmog
žudystėse ir kituose nusi
kaltimuose bei aktyviai 
bendradarbiavę su naciais.

Kaip matome, tie 'liudi
ninkai’ atvyksta su džiaug
smu į Ameriką. Ir kodėl ne, 
jei ta kelionė veltui. Kiek 
ten ką liudys kiek ne, bet 
pasivažinės, su draugais ir 
giminėmis pasimatys, o, jei 
bus proga, ir visai pasiliks 
čia gyventi. Kas Amerikoj 
nenorėtų gyventi?

Kalbant apie tas deporta
cijas, tai kažin ar Čia eina
ma teisingu keliu. Atsimin- 
tina, kad šie žmonės čia iš
gyveno jau virš 25 metų, 
kaip kas sugebėjo, įsikūrė, 
vieni geriau, kiti blogiau. 
Dauguma sukūrė šeimas ir 
turi čia gimusių ir užaugu
sių vaikų. Taigi, jau ne na- 
tūralizuotų, bet čia gimusių 
Amerikos piliečių. Tokiems 
Amerikos pilietybė jau ne
gali būti atimta. Įsivaiz
duokite padėtį, kad tėvas, 
atėmus jam pilietybę, bus 
kur nors ištremtas, o moti
na su vaikais pasiliks Ame
rikoje. Ar tai tokia būtų 
tradicinė Amerika — ta 
laisvės ir humaniškumo gy
nėja? To Chapman nepasa
kė.

Daug kitoniškiau elgiasi 
Kanada. Ten irgi esama 
skundų ir panašių bylų. Ka
nada niekuomet pavardėmis 
nepaskelbė žmogų žeminan
čių ir neįrodytų apkaltini
mų. O praeitų metų pabai
goje Kanados imigracijos 
ministeris, paklaustas ko
respondentų, kas būtų, jei 
kam būtų įrodyti kokie 'ka
ro nusikaltimai’, pareiškė, 
kad toks galėtų būti depor
tuotas, bet pirma jam turė
tų būti atimta Kanados pi
lietybė fi tai labai ilga pro
cedūra ir iki šiol to niekam 
nebuvo pritaikyta. Dėl de
portacijų, Kanada su kai 
kuriomis šalimis turi sutar
tis išduoti kriminalinius nu
sikaltėlius, tačiau į tą defi
niciją neįeina 'karo krimi
nalistai’ ar ’nacių bendra
darbiai’. (ab)

Detroito lietuviai
ANTANAS GRINIUS

RUOŠIASI 
SUVAŽIAVIMUI

Lietuvių Katalikų Moks
lo Akademijos X suvažiavi
mo rengimo komitetas posė
džiavo spalio 1 d. Kultūros 
Centre. Pirmininkavo prof. 
Justinas Pikūnas. Jis supa
žindino su busimo suvažia
vimo sekcijomis, kurioms 
vadovaus šie asmenys: filo
sofijos — dr. Juozas Gir
nius, architektūros ir meno
— dr. Alfredas Kulpa, gam
tos mokslų ir matematikos
— prof. dr. Adolfas Gaiga
las, medicinos mokslų — dr. 
Juozas Sungaila, istorijos 
mokslų — kun. dr. Viktoras 
Gidžiūnas OFM, politinių ir 
socialinių mokslų — prof. 
dr. Vytautas Vardys, lietu
vių kalbos ir kalbotyros — 
prof. dr. Antanas Klimas, 
teologijos, teisės ir ekono
mijos sekcijos vadovų dar 
nėra.

Inž. Jonas Dunčia kalbėjo 
apnakvindinimo reikalu. Jjs 
pasakė, kad atvykstantieji į 
suvažiavimą, kai kurie, bus 
apgyvendinti privačiai, o 
visi kiti galės apsistoti 
esančiuose netoli Kultūros 
Centro dviejuose moteliuo
se.

Dr. Kęstutis Keblys in
formavo jaunimo simpoziu
mo reikalu. Jame bus svars
toma: Išeivijos mokslų in
stitucijos reikšmė jaunimo 
apsisprendimo Lietuvai.

Jurgis Mikaila kalbėjo 
finansų reikalais. Sakė: — 
Pinigų suvažiavimui reikia 
daug, o aš dar neturiu nė 
vieno dolerio. Yra išsiunti
nėti laiškai asmenims, pra
šant prisidėti prie suvažia
vimo išlaidų padengimo ar 
būti mecenatu.

Aukos siunčiamos: Jur
giui Mikailai, 24334 Pierce 
Avė., Southfield, Mich. 
48075, tel. 557-1983.

Ketvirtadienį, lapkričio 
25 d. 7 v. v. Detroito Uni
versitete įvyks narių ir sve
čių priėmimas. Priėmimo 

reikalus tvarko Regina Pi- 
kūnienė. šeštadienį, lapkri
čio 27 d. 7 v. v. Kultūros 
Centre įvyks banketas. 
Banketo šeimininkė Sofija 
Dryžienė. Meninę programą 
atliks Elena Blandytė. Ji 
giedos ir sekmadienį, lap
kričio 28 d. 10:30 v. per mi
šias Dievo Apvaizdos šven
tovėje.

Prof. Justinas Pikūnas 
parodė dailininko Antano 
Tamošaičio pagamintą šiam 
X-am suvažiavimui ženk
lą. Jis buvo priimtas ir bus 
spausdinamas programoje 
ir kitur.

Suvažiavimas prasidės 
lapkričio 24 d. ir tęsis iki 
lapkričio 28 d.

•Yolanda Baužienė ir Al
gis Zaparackas rugsėjo 28 
d. sukūrė lietuvišką šei
mą. Moterystės sakramentą 
jiems suteikė Dievo Apvaiz
dos šventovėje kun. Vikto
ras Kriščiūnevičius.

• šv. Antano parapijos 
Altoriaus draugijos suruoš
tas rugsėjo 26 d. parapijos 
salėje parengimas buvo sėk
mingas. Daug vertingų įvai
rių dovanų žmonės išlošė 
kortavime. Prieš tai buvo 
daug išparduota bilietukų 
piniginėms dovanoms. Jas 
laimėjo: Bronė Stankus 100 
dol. Christina Cibulsky 50 
dol. ir Antanina Kuliešius 
25 dol.

• Lietuvos kariuomenės 
šventė bus paminėta lapkri
čio 28 d. Už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės mišias at
laikys kun. K. Simaitis šv. 
Antano šventovėje. Po to 
akademija - minėjimas bus 
tęsiamas Lietuvių Namuose 
12:30 vai. Pik. Jonas šepe
tys skaitys paskaitą ir biru
tietės pavaišins kavute ir 
pyragaičiais. Rengia: Ra- 
movėnai, birutininkės ir 
šauliai. Mišiose 10:30 orga
nizacijos dalyvauja su vė
liavomis.
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CLEVELANDE
Aurelija Balašaitienė

y

Dvidešimtosios kultūrinės 
premijos proga

Pereitą šeštadieni tradici
niame Ohio Lietuvių Gydyto 
jų Draugijos baliuje, pirmi
ninkas dr. J. Stankaitis įtei
kė dvidešimtąją kultūrinę 
premiją prof. dr. John F. 
Cadzow. Toks premijos lau
reato parinkimas maloniai 
nuteikė daugumą kultūri
nius įvykius sekančių Cleve
lando lietuvių tuo labiau, 
kad ne vien prof. Cadzow 
pastangos mūsų kultūros ar
chyvus įkurti pastovioje vie
toje buvo tinkamai įvertinta 
bet ir todėl, kad toji premija 
paskirta asmeniui iš Ohio. 
Panagrinėjus OLGD-jos do
kumentuotą statistiką, te
ko konstatuoti faktą, kad ly
giai pusė premijų buvo pa
skirta toli už Ohio valstijos 
ribų. Norėtųsi padaryti prie 
kaištą, kad gal taip toli ir ne
reikėtų ieškoti mūsų kultūri
nio darbo srityje nusipelniu
sių asmenų ar organizacijų, 
nes Clevelande, jo apylinkė
se ir kituose Ohio miestuose 
apstu pasišventusių, kūry
bingų asmenų, kuriems jo
kio įvertinimo neskiriama iš 
kitų tolimų Amerikos lietu
viškų kolonijų. Jau pats 
draugijos vardas rodo jos 
geografinį lokališkumą, kai 
tuo tarpu Amerikos Lietu
vių Gydytojų Sąjunga jau 
apima visas valstijas kuriose 
turi savo narių. Teko girdė
ti iš vietinių gydytojų, kad 
kultūrinė veikla neturinti ge
ografinių ribų. Be abejo, jei 
ir tenka skaitytis su organi
zacijos narių valia, tai vistik 
sunku užgniaužti kylančias 
abejones ir klausimus eilinio 
lietuvio mintyse tuo labiau, 
kad pavieniai gydytojai yra 
daugumai gerai pažįstami 
ir aktyvūs mūsų visuomenės 
nariai, kurie negali nejausti 
vietinės visuomenės pulso.

Idealistas John F. Cadzow 
jau prieš keletą metų pradė
jęs su maža pagalba, bet di
deliu užsidegimu ir asmeniš
ko gyvenimo auka, įsteigė 
moderniame Konto universi
tete lietuvišką skyrių, kuris 
tapo žymiai vertingesnis ne
gu paprasta biblioteka. Jo 
pastangomis sudaromas vi
sos lietuviškos medžiagos ar 
chyvas, laikomas modernio
se patalpose, su specialiai 
pritaikytomis atmosferos ir 
užkonservavimo sąlygomis, 
išliks tol, kol gyvuos didžiu
lis Kento universitetas. Nei 
krašto nuotaikos, nei pavie
nių asmenų įtaka nepajėgs 
tų archyvų sunaikinti. Taip 
pat prof. Cadzow pastango
mis įsteigtas lietuviams stu
dentams stipendijų fondas 
yra reikalingas pagrindinio 
kapitalo, kad būtų įmanoma 
stiprinti lituanistines studi
jas aukštame akademiniame 
lygyje. Norinčiųjų atsiranda 

tiek kvalifikuotų profesorių, 
tiek studentų, kuriems finan 
sinė parama yra būtina. Ši
ta dvidešimtoji tūkstantinė 
bus prof. Cadzow perduota 
stipendijų fondui. Jo idealiz 
mas ir asmeniškas pasišventi 
mas lietuviškam reikalui ne-

Prof. dr. John Cadzow dėko
ja už premiją.

J. Garlos nuotr.

APAČIOJE: Ohio Lietuvių 
Gydytojų Draugijos nariai pir
maisiais susiorganizavimo me
tais. Sėdi iš kairės: VI. Rama
nauskas, J. Sukarevičius, J. 
Stankaitis, H. Brazaitis, M. 
Garlo, J. Balčiūnas, D. Kesiū- 
naitė, D. Degėsys, K. Ambra
zaitis, K. Pautienis. Stovi: A. 
Miliauskas, J. Mačiulis, J. 
Kriaučiūnas, J. Sandargas, A. 
Aželis, A. Martus, Vaičeliūnas, 
J. Skrinska, V. Gruzdys, A. 
Baltrukėnas, A. Garlo, J. Ma- 
silionis, E. Lenkauskas, V. 
Puškorius.

V. Bacevičiaus nuotr.

Dr. N. Juškėnienė ir dr. J. Stankaitis įteikiant dvidešimtąją 
kultūrinę premiją prof. dr. J. Cadzow. J. Garlos nuotr.

gali būti išmatuotas pinigine 
premija. Tačiau, pažinoda
ma jį artimai, esu įsitikinusi, 
kad premijos moraliniai-sim 
bolinė reikšmė jo širdyje ra
do gilų atgarsį ir taip pat ro
do Kento Universiteto vado
vybei, kad jo darbas yra mū
sų visuomenės vertinamas ir 
remiamas. Šiuo atveju ten
ka gėrėtis Ohio Lietuvių Gy
dytojų Draugijos sprendimu 
ir jį užgirti.

Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugijos sąrašuose figūruo 
ja 54 nariai, kuriuos sudaro 
medicinos, dantų ir veterina 
rijos gydytojai, bei artimų 
medicinai sričių, tam tikrą 
mokslo lygį pasiekę, specia
listai. 42 asmenys moka 
nario mokestį ir yra aktyvūs 
organizacijos veikloje. Di
džioji narių dauguma yra bai 
gusi mokslą Europoje (Lietu 
voje, keletas Austrijoje). E- 
samas Amerikoje jaunųjų 
gydytojų prieauglis nedide
lis ir tuo tarpu sudaro ma
žiau 10% narių. Pačią lietu
vių gydytojų vyresniąją kar
tą, čia buvusią jau prieš di
džiąją 1949-50 metų imigra- 
tų bangą, atstovauja tik vie
nas gydytojas.

Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugija įsikūrė 1955 me
tais dr. J. Balčiūno, dr. J. 
Stankaičio ir dr. D. Degėsio

iniciatyva sukviesto gydyto
jų suvažiavimo metu, kuria
me dalyvavo 22 lietuviai gy
dytojai. Tai buvo tik galuti
nė išdava eilės metų pastan
gų sujungti lietuvius gydyto 
jus Ohio valstijos ribose į vie 
ną organizacinį vienetą, nes 
jau 1950 m. gruodžio mėne
syje Clevelande gyvenančių 
dydytojų dalis buvo sudariu
si laikiną komisiją, kurios 
pirmininku buvo išrinktas 
dr. M. Vaitėnas, o sekretore 
dr. D. Kesiūnaitė. Tai komi
sijai buvo pavesta užmegsti 
ryšį su Ohio lietuviais gydy
tojais, juos suregistruoti ir 

Vyresniųjų stalas OLGD vakare, kuriame buvo įteikta dvi
dešimtoji kultūrinė premija. J. Garlos nuotr.

atlikti kitus paruošiamuo
sius darbus.

1956 m. spalio mėnesyje, 
pavyzdžiu panaudojus Chica 
goję veikiančios lietuvių gy
dytojų draugijos įstatus, tie 
įstatai buvo patvirtinti su 
mažomis pataisomis ir buvo 
priimtas oficialus draugijos 
pavadinimas. Pirmuoju pir
mininku buvo išrinktas dr. 
D. Degesys, kuris , atsaky
damas į priekaištus, kad pro 
fesionalai nepakankamai do
misi kultūrine veikla, pasiū
lė steigti kultūrinę metinę 
premiją nusipelniusiems as
menims ar organizacijoms vi 
suomeninio bei kūrybinio 
darbo srityse. Gydytojai, sa 
vo profesijos reikalavimų ap 
riboti, ne visada ir ne visur 
gali dalyvauti visuomeninė
je ar kultūrinėje veikloje. Sa 
vo premija jie skatino tos 
veiklos puoselėjimą ir apvai
nikuoja nusipelniusius. Pre
mijai skiriamus pinigus at
skirai aukoja pavieniai orga
nizacijos nariai, su $30 auka 
pristatydami ir savo kandi
datą. Sprendžiama paprasta 
balsų dauguma - premiją 
gauna daugiausiai balsų ga
vęs asmuo ar organizacija.

Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugija nuo 1956 m. gruo
džio mėnesio priklauso Ohio 
Statė Medical Association 
kaip legali profesinė lietuvių 
gydytojų organizacija, o 
1957 metais tapo ir Ameri
kos Lietuvių Gydytojų Są
jungos nariu. Pirmoji kultū
rinė premija buvo įteikta 
dramaturgui A. Landsber
giui už dramą ‘Penki stulpai 
turgaus aikštėje’. Organiza
cija įsteigta profesiniais prin 
cipais, tačiau savo veiklą 

(Nukelta į 14 psl.)
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Jaunimo stalai kultūrinės premijos įteikimo vakare

(Atkelta iš 13 psl.) 
grindžia plačios apimties 
tikslais. Įstatuose draugijos 
tikslas yra apibūdinamas 
net šešiais punktais: ugdyti 
nariuose lojalumą JAV sant- 
tvarkai ir AMA įstatymams, 
likti ištikimais Lietuvos ne
priklausomybės idėjai ir jai 
dirbti, stiprinti ryšius tarp 
gydytojų šeimų, teikti viso
keriopą paramą savo nariam 
ir jų šeimoms, palaikyti ry
šius su lietuviais studentais 
Ohio valstijoje, siekti profe
sinio tobulėjimo ir aktyviai 
dalyvauti visuomeninėje 
veikloje. Lietuvių kalba yra 
oficiali draugijos kalba. Taip 
pat yra detaliai paruoštos ir 
premijos skyrimo taisyklės.

Tenka pastebėti, kad ne
žiūrinti profesijos reikalavi
mų ir laiko stokos gydytojo 
gyvenime, mes galime di
džiuotis visa eile mūsų gydy
tojų, kurie rado laiko ir noro 
ne vien pinigine auka prisi
dėti prie mūsų visuomeninio 
gyvenimo, bet taip pat yra 
padarę ir didelį asmeninį įna 
šą į kitas organizacijas. Jų 
eilėse negaliu nepaminėti 
mūsų tarpe jau nebesančių, 
dr. D. Kesiūnaitės, suvaidi
nusios pagrindinį vaidmenį 
lietuviškosios skautijos atkū 
rime Amerikoje ir skaučių

J. Garlos nuotr.

akademikių veiklos atnauji
nime; dr. V. Ramanauskas, 
dr. M. Vaitėnas - buvo arti 
mi jaunimo organizacijoms, 
lituanistinei mokyklai tiek 
savo talka, tiek materialine 
parama. Ir šiuo metu kai ku
rie gydytojai nevengia visuo 
meninių pareigų. Susipaži
nusi su ‘Medicina’, Pasaulio 
ir Amerikos Lietuvių Gydy
tojų oficialiu organu, kurio 
garbės redaktoriumi yra dr. 
Steponas Biežis, redakcinės 
kolegijos ir bendradarbių 
tarpe užtikau ir Ohio gydy
tojų pavardžių (dr. J. Skrins- 
ka, dr. D. Degesys). Tai pa
trauklus vidutinio formato 
žurnalas su įvairaus profesi
nio ir pramoginio turinio 
straipsniais, kronikos žinutė 
mis iš Lietuvos ir Amerikos, 
diskusinėmis temomis ir 
pasisakymais. Patraukliai 
iliustruotas ir ant labai ge
ros kokybės popierio.

Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugijos Literatūrinė pre
mija yra tapusi tradiciniu 
kultūriniu įvykiu, keliančiu 
dėmesį, diskusijas ir skati
nančiu ir kitus nenuleisti ran 
kų ir nenuilstamai darbuotis 
savo gabumų ribose, atiduo
dant duoklę lietuviškos kul
tūros ugdymui ir palaikymui.

L
 CLEVELANDO 

PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

• SPALIO 17 D. Aktoriaus 
H. Kačinsko ir pianisto A. 
Kuprevičiaus rečitalis. Rengia 
Skautininkių Draugovė.

• SPALIO 23 D. Abiturien
tų pristatymo balius Lietuvių 
Namuose. Rengia LB Ohio 
apygarda.

• SPALIO 24 D. CCC Teatre 
Grandinėlės koncertas.

• SPALIO 30 D. Čiurlionio 
ansamblio tradicinis balius 
Lietuvių Namų salėje.

• SPALIO 31 D. Kar. A. 
Juozapavičiaus mirties sukak
ties minėjimas. Ruošia šau
liai.

• LAPKRIČIO 6 D. G. Čap- 
kauskienės koncertas Naujos 
parapijos salėje.

• LAPKRIČIO 7 D. SLA 14 
kuopos 75 metų jubiliejinis 
banketas Lietuvių Namuose.

• LAPKRIČIO 13-14 D.D. 
Lietuvių Dienos. Rengia LB 
Clevelando Apylinkės valdyba.

• LAPKRIČIO 14 D. Juliaus 
Šukio dailės kūrinių paroda 
Lietuvių Namų salėje. 
Bicentennial Lietuvių

• LAPKRIČIO 20 D. Ka
riuomenės šventės minėjimas 
Lietuvių Namų salėje. Rengia
L.K.V.S. Ramovė.

• LAPKRIČIO 21 D. Kris
taus Valdovo šventė Dievo Mo
tinos Nepaliaujamos Pagalbos 
parapijoj. Ruošia ateitininkai.

• LAPKRIČIO 28 D. Prof. 
J. Brazaičio minėjimas. Ren
gia LFB.

1977 M.
• • SAUSIO 2 D. Šv. Kazi

miero lit. mokyklos Kalėdų eg
lutė.

• SAUSIO 22 D. Dirvai pa
remti balius Lietuvių Namų 
salėje.

• VASARIO 19 D. Tradici
nis Užgavėnių blynų balius 
Lietuvių Namuose. Rengia Pi
lėnų tunto skautų tėvų komi
tetas.

• BALANDŽIO 16 D. 1977 
m. Grandinėlės balius Slovėnų 
Auditorijoje.

• BALANDŽIO 24 D. Šv. 
Kazimiero lit. mokyklos mo
kinių pirmoji šv. komunija.

• BALANDŽIO 30 — GE
GUŽĖS 1 D. Ateitininkų šei
mos šventė Dievo Motinos Ne
paliaujamos Pagalbos parapi
joje.

• GEGUŽĖS 8 D. Šv. Kazi
miero lit. mokyklos Motinos 
dienos minėjimas.

• GEGUŽĖS 22 D. Šv. Ka
zimiero lit. mokyklos mokslo 
metų užbaigimas.

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

LINOTYPE 
Machinists 

NAT'L printing f imi .eeking full time 
machinists (or maintaining 4 tapė 
operated linotype. Pievious elektron 
& autosetter. Experienced reęuired. 
New Orleans Location. Excellent 
wages & fringe benefits. Apply or 
call collect to

JOHN DUNHAM
P. O. BOX 50547

NEW ORLEANS. LA 70150
504-254-0614

Being a true friend to all 
nationalities has always been 

a Voinovich tradition.

for COUNTY COMMISSIONER 
George v.

Voinovich
Endorsed by more than 40 nationality groups.

Voinovich for Commissioner Committee
Robert Wending, Treas., 1275 Overlook Rd., Lakewood, O. 44107

• BALFo 100-jo skyriaus 
valdyba už praeitą savaitę 
posėdžiavo. Pirm. Janina 
Gerdvilienė pristatė du 
kviestinius valdybos na
rius : Vladą Jasinską ir Vin
cą Padvarietį. Nauju sky
riaus kasininku paskirtas: 
Vladas Jasinskas, 85-75 87 
Street, Woodhaven, N. Y. 
11421, tel. 847-5004. Nutar
ta šių metų BALFo pinigi
nį vajų pradėti spalio 15 d. 
iki gruodžio 31. Vajaus už
baigimui, kitais metais, 
sausio viduryje suruošti ba
lių su menine programa.

MACHINIST-TOOL 
MAKER

Nearby R & D prototype machine 
shop, all new equipnient. Experience 
needed in manufaclure of close toler- 
ance, high preciuion maehine parts. 
Excellent vvorking condition3 with 
liberal benefits. Salary commensu- 
rale with experience and ability. Call 
or write in confidence to ARĖS, Ine., 
P. O. Box 159, Port Clinton, Ohio 
43452. 1-635-2175.

An Equal Opportunity Empioyer 
(37-41)

APLANKYKIT VILNIŲ IR SAVO 
PAŽĮSTAMUS 1977 METAIS!

SUSITARKIT DĖL SAVO KELIONĖS CLEVELANDE

Praleiskit 5 dienas Vilniuje, 1 dieną Kaune, 1 
dieną Maskvoje ir 1 dieną Amsterdame.

Viskas, įskaitant kelionę lėktuvu iš New Yorko, 
viešbučiai, žymesnių vietų apžiūrėjimas, maistas ir 
persikėlimai — tiktai $792.00.

Išvykstama 1977 m. balandžio 1, 15 ir 29 d.d.
Dėl informacijų ir rezervacijų prašom kreiptis į 

KOLLANDER W0RLD TRAVEL, INC. 
589 EAST 185TH ST.

CLEVELAND, OHIO 44119
TEL. (216) 692-2225

• Juozas Tamošiūnas, 
gyv. Detroite, atnaujinda
mas Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 25 dol. Nuošir
džiai dėkojame.

• R. Spalis. MERGAITE 
Iš GETO. Romanas. 366 psl. 
Išleido Vilties leidykla. 
Kaina 5 dol. Gaunama Dir
voje ir pas knygų platinto
jus;
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CLEVILANDK 
IR APYLINKĖSE

ABITURIENTŲ BALIUS
LB Ohio Apygardos ren

giamas aštuntasis abitu
rientų pristatymo balius 
įvyksta š. m. spalio 23 d. 7 
vai. vak. Lietuvių namuose.

Visi abiturientai, baigu
sieji 1976 metais, prašome 
pristatyti savo nuotraukas 
ir trumpą lietuviško gyve
nimo aprašymą Eglei Gied
raitytei. Bilietai į balių 
(suaugusiems $10.00 ir jau
nimui $6.00) gaunami pas 
Rengimo Komiteto narius: 
R. Švarcą, R. Aukštuolį, E. 
Giedraitytę ir O. Jokūbai- 
tienę.

• Lietuvių Komitetas 
remti T. W. Lippitt š. m. 
spalio 17 d. 12 vai. Lietuvių 
namuose žemutinė j salėj, 
šaukia politinį susirinkimą 
T. W. Lippitt rinkimo klau
simu. Jis kandidatuoja į 
Kongresą prieš kongresma- 
ną Charles Vanik. Lippitt 
priklauso Amerikos partijai 
ir žinomas kaip griežtas ko
munizmo priešas. Plačiau 
apie kandidatą ir kongr. 
Vaniką bus kalbama šiame 
susirinkime. Visuomenė 
kviečiama gausiai dalyvau
ti.

• George Vainovich, aps
krities kontrolierius, buR 
pagerbtas spalio 29 d. Slo
vėnų Auditorijoje ruošia
mame tautybių polkų orkes
trų vakare. Gėrimai ir už
kandžiai bus veltui. Prie 
įėjimo skiriama auka. Visi 
lietuviai kviečiami dalyvau
ti.

NAUJAS GROŽIO 
' SALIONAS

SILVER SHEARS BEAUTY 
SALON

687 E. 185 St. Cleveland, O.

Vienintelis lietuvių moder
niškai įrengtas grožio salionas. 
Automobiliams pastatyti aikš
tė yra už Bi-Rite maisto krau
tuvės.
Vedėja Giedrė Mazoliauskaitč.

Dėl susitarimo skambinti —
486-4240

Vincas Gelgotas

Visi maloniai kviečiami dalyvauti
aktoriaus H. Kačinsko ir pianisto A. Kuprevičiaus

REČITALYJE

L. T. M. ČIURLIONIO ANSAMBLIO TRADICINIS

KONCERTAS-BALIUS
Įvyks 1976 m. spalio mėn. 30 d., 7 vai. vak.

CLEVELANDO LIETUVIŲ NAMŲ SALEJE.
PROGRAMOJE: Ansamblis su solistais atliks operų chorų ištraukas. Diriguoja muz. A. MIKULSKIS.

ŠV. KAZIMIERO 
LIETUVIŠKOJI 

MOKYKLA
Lig šiol Clevelande turė

jome dvi lietuviškąsias mo
kyklas. Bet šiais metais dėl 
stokos mokinių buvo užda
ryta Vysk. M. Valančiaus 
lit. mokykla. Jos mokiniai 
ir dalis mokytojų įsijungė į 
šv. Kazimiero lit. mokyklą, 
kuri š. m. rugsėjo 11 d. pra
dėjo 20-sius savo darbo me
tus. Įregistruota 137 moki
niai. Galėtų jų skaičius 
siekti gal netoli 200, bet ap
gailestaujama, kad ne visi 
mokyklinio amžiaus jau
nuoliai, net arti mokyklos 
gyvenantieji lietuviškąją 
mokyklą lanko. Daug įvai
rių motyvų ir pasiteisinimų 
dėl to "tautinio apkiauti- 
mo” išgalvojama. Sako, gir
di, mokslas lituanistinėje 
mokykloje pakenksiąs vaiko 
akcentui ar mokslui ameri
kietiškoje mokykloje, čia 
galėtume priminti pernai 
kun. G. Kijausko ir "Tėvy
nės Garsų" vedėjo J. Stem- 
pužio apklausinėtųjų mo
kyklą baigusiųjų mokslei
vių pasisakymus. Jie visi 
tvirtino, kad išeitas lit. mo
kykloje mokslas padėjo 
amerikietiškose mokyklose 
bei universitetuose. O sta
tistika iš tikrųjų patvirti
na, geras trečdalis mūsų 
aukštesniosios mokyklos 
abiturientų amerikiečių 
gimnazijas (haigh schools) 
baigė pirmaisiais mokiniais. 
Taigi šis motyvas, kaip ma
tome, neturi rimto pagrin
do. Bene svarbiausia prie
žastis bus pačių vaikų ne
noras atsisakyti šeštadieni-

Vaišės su vynu ir kitais gėrimais. Geras orkestras, šokiai, laimėjimai, dovanos ir kt.

Įėjimas $12.50 asmeniui. Bilietus įsigyti iš anksto: tel.Visi maloniai kviečiami dalyvauti
dienos metu 261-9666( Union Savings) arba namų tel. 732-8250 R. Butkus, arba tel. 731-7699 
Vi. Plečkaitis.

nio laisvalaikio malonumų, 
o tokių vaikų tėvams gal 
nepakanka valios ir ryžto 
pasakyti savo ”veto”. Taip 
ir džiūsta ir nyksta lietu
viškojo ąžuolo atžalėlės ir 
šakelės...

Mokyklai vadovauja ga
bi ir energinga direktorė 
mok. Vilda Augulytė. Mo
kykloje dėsto Šie mokyto
jai:

Rauda Gelažienė, Jadvy
ga Budrienė, Eugenija Mac
kevičienė, Danutė Grigaliū
nienė, Regina šilgalienė, 
Stefanija Stasienė, Ona Ži
linskienė Adolfina Malėnie
nė, Jonas Dunduras, Jonas 
Vyšnionis, Aldona Miškinie
nė, Vida Augulytė, Ugnelė 
Stasaitė, kun. L. Zaremba, 
SJ*, muz. Alf. Mikulskis, 
Daina Čepulytė.

Mokyklos kapelionas kun. 
L. Zaremba būrelį vaikų 
ruošia pirmajai lietuviškai 
komunijai. Ir šiais metais 
bus lietuviškų knygų skai
tymo varžybos. Laimėto
joms dovanas skiria Br. ir 
Akv. Gražuliai, šia proga 
tenka pasidžiaugti rūpes
tingai D. Staniškienės tvar
komu ir nuolat augančiu 
mokyklos knygynėliu. Pri
dėjus stambią prekybininko 
J. Karvelio dovaną — ke
liasdešimt naujų knygų, 
mokyklos knygyne jau turi
me arti 800 knygų.

1976 metų abiturientų 
laidą padidino Paulius Nas
vytis, baigęs laikyti baigia
muosius egzaminus rudens 
sesijoje.

Mokyklos tėvų komitetan 
išrinkti: Zita Stungienė, 
Alg. Tallat-Kelpša, Vida

Naujoji Neringos tunto tuntininkė s. Elena Nainienė priima 
tunto vėliavą iš buv. tuntininkės s. Amandos Muliolienės.

V. Bacevičiaus nuotr.

Tallat - Kelpšienė, Danutė 
Valodkienė, Romas Zorska, 
Silva žiedonienė ir Valdonė 
Žiedonienė.

Mokykla veikia puikiose 
Dievo Motinos N. P. mokyk
los patalpose. Mokyklos di
rektorė mokslo metų pra
džios akto metu nuoširdžiai 
padėkojo parapijos klebonui 
kun. G. Kijauskui už palan
kumą ir visokiariopą para
mą mokyklai. (pk)

• Praktiškiausia dovana 
jūsų vaikams ar anūkams 
— nebrangus Statė Farm 
gyvybės draudimas ..., ku
ris duoda ne tik reikalingą 
apsaugą bet ir kaupia su
taupąs ateičiai. Pilnam 
draudimo patarnavimui 
kreipkitės pas Kęstutį Gai- 
džiūną, tel. 943-1202.

FOR RENT
Office space for rent, Su

perior Savings & Loan As- 
sociation Bldg., 798 East 
185 St. Call: 481-8552 Miss 
Parker.

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

PARDUODAMAS 
NAMAS PARMOJĘ

švarus, vieno miegamo
jo, žavus namas ant dvigu
bo sklypo, erdvūs kamba
riai, didelė veranda, dvigu
bas garažas. $26,999. Par
duoda savininkas 321-1856.

(40-41)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

DEVLIEG/OPERATORS 
Esperienced on numerical controlled 
machinea. Mušt be able to aet up for 
lat & 2nd ahifta. Steady work. LiberaI 
policiea & fringe benefits. and uni
forma.

NON-FERROUS 
21721 Tungsten Rd. 

Cleveland, Ohio 
216-531-3585 

(34-43)

š. m. spalio mėn. 17 d., 4 vai. p. p.
Dievo Motinos Nuolatines Pagalbos parapijos salėje, 18022 Neff Road.

Po programos kavutė. Bilietai $7.00, $5.00 ir $3.00 gaunami prie įėjimo ir pas platintojus: 
A. Petukauskienę 531*3872;
M. Puškorienę 486-8613;
R. Tatarūnienę 531-5924.

Skautininkių Draugove

AUTOMATIC 
SCREW MACHINES

We need an experienced individual 
on .econd shift who can sėt up and 
operate a multiple spindle Warner Oi 
Swaaey machine.
We offer an excellent hourly rate and 
benefil plan.
U you take pride in your work, please 
contact:

ROTOR TOOL
26300 LAKELAND BLVD. 

euclid. ohio 
216-731-0888

An Equal Opportunity Employer M/F 
(38-41)



DIRVA
SKAITYTOJŲ ŽINIAI
Daugelis skaitytojų nusi

skundžia, kad Dirvą gauna 
nereguliariai.

Pranešame, kad Dirva 
kiekvieną savaitę antradie
nio rytą išsiunčiama vi
siems skaitytojams JAV, 
Kanadoje ir užjūryje. Jei 
Dirva ne laiku ar nevieno
dai pristatoma — kaltė yra 
pašto, kurio patarnavimas, 
nežiūrint aukšto mokesčio, 
kasdien blogėja.

DIRVAI PAREMTI 
300 DOLERIŲ

Šviesios atminties taurus 
lietuvis inž. Jonas Jasiukai- 
tis mirė 1976 m. sausio 2 d. 
Velionio žmona ponia Vero
nika pastatydino paminklą 
Šv. Kazimiero kapinėse Chi
cagoje Jono atminčiai ir šio 
paminklo šventinimo proga, 
vietoje vaišių, paskyrė 300 
dolerių auką Dirvai. Jonas 
Jasiukaitis buvo aktyvus 

A. A.

IGNUI GATAUČIUI

netikėtai mirus, jo žmoną DAMUTĘ, 

sūnus MINDAUGĄ ir VYTENĮ, dukrą 

VISGAILĘ su šeima ir svainį JONĄ 

VIRBALĮ giliai užjaučiame ir kartu 

liūdime

Dumbriai

Jasinevičiai

P. Kudukis 

Leknickai 

Račkauskai 

M. Titiene

A. A.

FELIKSUI TAMOŠAIČIUI

Australijoje mirus, jo sūnui inž. VYTAUTUI

TAMOŠAIČIUI su šeimą liūdesio valandoje 

reiškia gilią užuojautą

Gražina ir Juozas 
Raibiai 

Dalila ir Balys 
Mackialos 
Inga ir Alfonsas 

Tumai

neolituanas ir tautinės 
spaudos rėmėjas, tad ir šio
ji parama Dirvai įprasmi
na Jono Jasiukaičio puose
lėtas mintis.

Už auką 300 dol., ku
riuos iš p. V. Jasiukaitienės 
gavome per inž. V. Mažei
ką, nuoširdžiai dėkojame.

• "Chicagos lietuvių gy
venimo” skilties, redaguoja
mos A. Juodvalkio, šią sa
vaitę nėra, nes paštas ne
pristatė, nors buvo laiku iš
siųsta.

VIENERI METAI BE 
VINCO MAŠALAICIO
š. m. spalio 24 d. sueis 

vieneri metai kai mirė a. a. 
Vincas Mašalaitis, sulaukęs 
83 metų amžiaus.

Nepriklausomoje Lietu
voje velionis eilę metų ėjo 
aukštas ir atsakingas mi
nistrų tarybos generalinio 
sekretoriaus pareigas, reda
gavo "Vyriausybės žinias”

Minint M. Galdikienės 85 m. amžiaus sukaktį. Sėdi M. Galdikienė. Už jos stovi dr. A. 
Janačienė, sesuo Margarita ir soL G. Čapkauskienė iš Montrealio.

ir dirbo visą eilę kitų svar
bių ir atsakingų darbų Lie
tuvos valstybei, šv. Mišios 
už velionies sielą įvyks š. 
m. spalio 17 d., sekmadie
nį, 9 vai. ryto šv. Andrie
jaus bažnyčioje, Philadel- 
phijos mieste, 19th ir Wil- 
lace St. sankryžoje) ir tai
pogi š. m. spalio 30 d. 9 vai. 
ryto, toje pačioje bažnyčio
je.

Po šių mišių bus šventi
namas paminklas kapinėse.

Velionies našlė, sūnus, 
marti ir vaikaičiai kviečia 
draugus bei pažįstamus šio
se apeigose dalyvauti ir pri
siminti velionį.

• Amerikos Lietuvių Ta
ryba prašo visus lietuvius 
asmeniškai, telefonais ir 
laiškais kreiptis į savo se
natorius ir kongresmanus, 
kad jie kreiptųsi į preziden
tą ir į Valstybės departa
mentą, prašydami Pranui ir 
Algirdui Bražinskams su
teikti politinių pabėgėlių 
teises ir leisti pastoviai ap
sigyventi JAV-bėse.

• Lietuvių Rašytojų 
Draugijos 1975 m. premija 
1000 dol. paskirta Albinui 
Baranauskui už jo romaną 
"Rudenys ir pavasariai”, 
kurio antroji dalis dabar iš
leidžiama. Komisiją sudarė 
A. Vaičiulaitis, J. Blekaitis, 
A. Nyka-Niliūnas, G. Kri- 
vickienė ir dr. V. Vengris.

RUDENS 
KONCERTAS-BALTUS 
šeštadienį, spalio 23 d. 

Rochestererio LB apylinkės 
valdyba ruošia pirmąjį šio 
rudens koncertą. Programo
je: sol. Genė Ugianskienė iš 
New Jersey ir sol. Leonas 
Baltrus iš Rochesterio. So
listams akompanuos muz. 
Gordon Young. Vakaro pra
džia----7:30 vai. vak. šv.
Jurgio parapijos salėje.

Po programos bus šokiai, 
kuriems gros mūsų jaunimo 
orkestras "Slibinas”. Taip 
pat veiks baras ir bufetas. 
Ruošiama ir loterija.

Visi maloniai kviečiami 
atsilankyti. Bus tikrai ma-

MAGDELENA GALDIKIENE 
SUKAKTUVININKĖ

š. m. rugsėjo 26 dieną, 
Putname, Conn. I.C.C. sese
lių sodyboje buvo iškilmin
gai pagerbta 85 metų am
žiaus sulaukusi Magdelena 
Galdikienė, pirmoji moteris 
dalyvavusi Lietuvos Stei
giamajame Seime ir kituo
se. Gimusi Bardauskų kai
me, Gižų valsč., Vilkaviškio 
apskr., gimnaziją baigusi 
Marijampolėj 1910 m., pe
dagoginius kursus Petrapi
lyje. 1917 m. ištekėjo už 
dail. Adomo Galdiko ir 1918 
m. grįžo į Lietuvą ir moky
tojavo gimnazijose.

M. Galdikienė nuo pat 
jaunų dienų įsijungė į lie
tuvišką veiklą ir visas savo 
jėgas atidavė organizuoda
ma lietuves moteris katali
kiškai veiklai. Ji pati vado
vavo ateitininkėms, lietuvių 
katalikių moterų draugi
joms. Bolševikams okupuo
jant Lietuvą, ji pasitraukė 
į Paryžių ir 1951 m. be kitų 
organizacinių darbų įkūrė 
Pasaulio Lietuvių Katalikių 
Moterų Organizacijų Sąjun
gą ir buvo jos pirmininkė. 
1952 m. atvyko į JAV ir 

lonu, jeigu galėtų dalyvauti 
ir kaimyninių bei tolimes
nių vietų svečiai. 

VISI E. ST. LOUIS IR APYLINKĖS LIETUVIAI IR 
JŲ SVEČIAI MALONIAI KVIEČIAMI Į 

TRADICINĮ ALT S-GOS SKYRIAUS

RUDENS VAKARĄ
SPALIO 23 D. 7 VAL. VAK.

FISHER RESTORANE, 
VESTA KAMBARY, BELLEVILLE, ILL.

Programoje dainininkas GINTARAS AUKŠTUOLIS 
iš Hot Springs, Ark. Pianinu akompanuos 

E. MOTIEJAITYTĖ.

Po programos vakarienė ir šokiai.

ALT S-GOS E. ST. LOUIS SKYRIUS

čia visa vėl tuoj atsidavė 
savo ideologinei veiklai. Ėjo 
įvairias pareigas A.R.K. 
Moterų Sąjungoj, Ateitinin
kų Sendraugių N. YY. sk. 
pirmininkė, Ateitininkų Fe
deracijos vyr. valdyboj ir k.

Be visuomeninės veiklos 
ji aktyviai dalyvavo ir 
spaudoje. Rašė beveik vi
suose katalikiškuose laik
raščiuose ir žurnaluose dau
giausia moterų klausimais. 
M. Galdikienė šiuo metu gy
vena Putnamo seselių sody
boje, daug skaito spaudos, 
nes, kaip jau daugelio buvo 
aprašyta, toje sodyboje ran
dasi turtingas kultūros 
kampelis, bibliotekoj visi 
lietuviški laikraščiai, kny
gos Lietuvos bei išeivijos 
praeitis ir dabartis.

Tuo pačiu laiku buvo pa
minėta ir Pasaulio Katali
kių Organizacija, kurios na
riu yra ir lietuvės, šiemet 
švenčianti 25 m. sukaktį. 
Jos centras yra Paryžiuj, 
kuria ir Galdikienė daug rū
pinosi.

M. Galdikienei pagerbti 
seselės surengė koncertą, 
kurio programą atliko sol. 
Gina čapkauskienė ir kal
bėjo tėvas Leonardas And- 
riekus. Svečių buvo apie 70.

M. Karečkienė
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