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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

VIENINGAI EITI LIETUVOS KELIU
Dr. STASYS A. BAČKIS
Minime 59-tąją, Lietuvos
Nepriklausomybės atstaty
mo sukaktį skirtingesnėse
sąlygose, negu anksčiau. Ne
tik mes, bet ir Vakarų pa
saulis dabar žino, kad So
vietų okupuotoje Lietuvoje
yra leidžiami slapti leidiniai
— LIETUVOS KATALIKU
BAŽNYČIOS KRONIKA,
AUŠRA, nebekalbant apie
kitus atskirus leidinius bei
atsišaukimus. 1976 m. gruo
džio 1 d. Lietuvoje pradėjo
veikti kelių asmenų grupė
tikslu sekti1, kaip vykdomi
Helsinkio Aktuose paskelb
ti nuostatai. Vienas tos
grupės narys, Tomas Venc
lova, yra pasiekęs Vakarus
nesenai ir kviečiamas liu
dyti Specialioje JAV Atsto
vų Rūmų Komisijoje minė
tu klausimu.
Vykstanti Sovietų Sąjun
goje ir ypačiai Lietuvoje di
sidentų veikla, pagal Peter
Reddawąy studiją (”DISSENT 1N THE SOVIET
UNION”, j. 745) atrodė yra
"MASINIS JUDĖJIMAS”.
žinodami apie spinduoliuojančią Lietuvoje pasi
priešinimo nuotaiką, nežiū
rint didžiausių pavojų ir
bausmių, turime susirūpin
ti, kaip geriau mes turime
veikti už Lietuvos Nepri
klausomybės atgavimą, ne
paisant, kiek ir kaip ilgai
reiktų aukotis ir pašvęsti.
Ta vykstanti Lietuvoje
kova už žmogaus teises,
tautines tradicijas, tikėji
mo bei kitokias laisves —
mus įpareigoja susimąstyti
ir patikrinti mūsų veikimo
kelius.
Kaip ir kiek Lietuvos by
lai galima geriausiai patar
nauti, Lietuvių kenčiančiai
tautai padėti — prisiminki
me dr. Joną BASANAVI
ČIŲ, tautos patriarchą, Va
sario 16 Akto pirmąjį sig
natarą, nuo kurio mirties
šiemet, Vasario 16 dieną,
sukakanka 50 metų. Jis visą
savo gyvenimo laisvesnį lai
ką SKYlRĖ LIETUVIŠ
KIEMS REIKALAMS. Ypa
čiai prisiminkime jo šūkį,
kad "SĄDORA IR MEILĖ
VIEŠPATAUTŲ TARP VI
SŲ LIETUVOS GYVEN
TOJŲ IR IDEALU VISŲ
LUOMŲ TAPTŲ — LIE
TUVYBĖ.” Tas jo šūkis te
sustiprina mūsų susiklausimą ir vieningą, ryžtingą
darbą tėvynės labui bei mū
sų tikėjimą Į šviiesesnę mū
sų tautos ateitį.
Su pagarba mes minime
ir minėsime kritusius mūsų
brolius kovos lauke, kanki-

Lietuvos Atstovas
Washingtone
nius Sovietų kalėjimuose ir
jų vergų stovyklose. Su pa
garba mes gėrimės ir gėrėsimės disidentų drąsia veik
la. Mums negresia tokie pa
vojai kokius jie pergyvena.
Šiandieną svarbiausiu mūsų
uždaviniu ir pareiga yra in
formuoti Vakarų pasaulio
spaudą, visuomenes, parla
mentų narius, vyriausybes
apie žmogaus teisių pažeidi
mus ok. Lietuvoje ir lietu
vių tautos aspiracijas. Tuo
reikalu prisiminkime vieno
je kalboje pareikštą dabar
tinio JAV Prezidento Carter mintį:
”... We ought to be a
beacon for nations who
search for peace, and who
search for freedom, who
search for individual liberty, who search for basic human rights.”
Sveikindamas jus susi
rinkusius paminėti 59-tąją
Lietuvos Nepriklausomybės

Tuščios pastangos dėl abejotinų rezultatų
Prezidentas Carteris savo
inauguralinėje kalboje žadė
jo: ‘Šiais metais padarysime
vieną žingsnį į mūsų pagrin
dinį tikslą - visų branduoli
nių ginklų pašalinimą iš šios
žemės.’ Iš tikro, kovo pabai
goje į Maskvą rengiasi Vals
tybės Sekretorius Vance
konkrečiai kalbėtis apie to
tikslo pasiekimą.
Prisiminus praeitį, dėl to
apima nerimas. Juk sovietai
turi konvencionalinių ginklų
persvarą. Nuo pasinaudoji
mo ja sulaiko tik branduoli
niai ginklai. Šalia tos geros
pusės, tie ginklai turi ir blo
gą. Būtent, jie verčia many
ti, jog jų panaudojimas veda

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

prie tokių didelių nuostolių,
kad sulaikys nuo tų ginklų
panaudojimo. Nesgi sunku
įsivaizduoti galimybę netikė
tu puolimu sunaikinti visus
priešo branduolinius ginklus
o jei tiap, užpultasis nors ir
keliais savo likusiais ginklais
galės padaryti puolėjui nepa
keliamus nuostolius. Dėl to
kol kas amerikiečiai ir jų są
jungininkai gana patogiai
jautėsi savo branduolinių
ginklų pavėsyje. Buvo prilei
džiama, kad sovietai, "vėliau
pradėję branduolinį ginklavi
mąsį, norėjo pasiekti tik ly
gybę su amerikiečiais. Tas
jų noras atrodė esąs taip pag
atstatymo sukaktį, linkiu, rįstas, kad buvo įteisintas
kad jis pažadintų mūsų kū pirmame SALT (Strategic
rybine dvasią ir ryžtą vi Arms Limitation Treaty).
siems' VIENINGAI EITI Tas susitarimas baigia galio
ti š.m. spalio mėnesį.
LIETUVOS KELIU.

LIETUVOS TARYBA
skelbia

—

Lietuvos nepriklausomybe

bietuvos Taryba savo posėdyje vasario m. 16 d.
1918 m. vienu baisu nutarė kreiptis: į Rusijos, Vokie
tijos ir kitų valstybių vyriausybes šiuo pareiškimu:
bietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos
atstovybė, remdamos pripažintąja tautų apsispren
dimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu
rugsėjo m. 18—23 d. 1917 metais, skelbia atsta

tanti nepriklausoma, demokratiniais pa
matais sutvarkyta Lietuvos valstybe
su sostine VILNIUJE ir tų valstybę atskirianti
nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis

tautomis.
Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad tiictUVOS Valstybės pa-

matus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo
galutinai nustatyti kiek galima greičiau sušauktas Steigia
masis Seimas, demokratiniu būdu visit jos gyventojų išrinktas.
Vilnių*, vasario 16 d. 1918 m.

Lietuvos Tarybos nariai:

Dr. J. Basanavičius, K. Bizauskas, M. Biržiška, S. Banaitis, P. Dovydaitis. St.
Kairys, P. Kilnias. D. Malinauskas, V. Mironas, St. Narutavičius, A. Petrulis,
Dr. J. Šaulys, K Šaulys, J Šernas, A. Stulginskis, A Smetona, J. Smilgęvi-

ČIm,

J. Staugaitis. J. Vailokaitis. J. Vlleiils.

Vilniuje ėjęs dienraštis Lietuvos Aidas taip paskelbė, paskirdamas visą pirmąjį puslapį
1918 m. vasario 19 d., Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą.

Vėliau prezidentas Fordas
susitarė su Brežnevu Vladi
vostoke, kad SALT II turėtų
apriboti kiekvienos super
valstybės priemones nuga
benti branduolinius užtaisus
į taikinius (tarpkontinentalines raketas ir bombonešius)
2,400 skaičiumi. Tame skai
čiuje kiekviena pusė gali tu
rėti po 1,320 raketų su ke
liais užtaisais, galinčiais pa
siekti atskirus taikinius,
Iš to magiško 2,400 skai
čiaus amerikiečiai numato tu
rėti 1,710 tarpkontinentalinių bei povandeninių laivų
raketų ir 460 B-52 bombone
šių, kurios eventualiai pa
keistų nauji B-l bombonešiai
Sovietai, tačiau, jau dabar
turi 2,348 raketas ir 135 bom
bonešius, t.y. beveik visu
šimtu daugiau negu magiš
kas skaičius. Per derybas
Ženevoje, jie pasižadėjo
savo skaičių sumažinti iki su
tarto skaičiaus.
Neaišku liko tik dėl dviejų
naujų ginklų. Tai sovietų
naujas bombonešis, ameri
kiečių pramintas ‘Backfire’
ir vadinamos ‘skraidančios
bombos’ (cruise missiles).
Backfire yra vidutinės dis
tancijos labai greitas lėktu
vas, kuris negali iš Europos
ar Azijos pasiekti Amerikos
ir grįžti atgal. Bet, žinoma,
jo įgula, atlikusi uždavinį, ga
lėtų iššokti parašiutais, ar
žūti. Lėktuvas taip pat galė
tų papildyti savo kurą ore vi
duryje vandenyno. Už tat
amerikiečiai norėtų jį įtrauk
ti į 2,400 skaičių.
‘Skraidančios bombos’ fak
tinai nėra naujas ginklas.
Jas jau turėjo Hitleris (V-l).
Kiek tobulesnių modeliu
sovietai apginklavo savo ka
ro laivus, kurie seka JAV
lėktuvnešius jūrose. Ameri
kiečiams tačiau pasisekė jas
taip ištobulinti, kad jos jau
gali nulėkti 2000 mylių ir yra
labai tikslios. Dėl to sovietai
siūlo, kad iš laivų paleistos
‘skraidančios bombos’ galėtų
daugiausiai pasiekti 375 my
lių nuotolį, o jei jos galėtų nu
skristi toliau, jos turi būti
laikomos vienetais, įeinan
čiais į tą 2,400 skaičių. Bom
bonešiai, sovietų pasiūlymu,
galėtų būti apginkluoti 1,500
mylių distancijos skraidan
čia bomba, bet tuo atveju
toks bombonešis turėtų įeiti
į 1,320 raketų su keliais
užtaisais skaičių. ‘Backfire’
ir ‘skraidančios bombos’ liko
vieninteliai nesutarimo punk
tai.
Taip padėčiai susiklosčius,
amerikiečių tarpe pasigirdo
(Nukelta į 2 psl.)

DIRVA

Nr. 7 — 2

SfiVRITinĖ POLITIU^^
Prezidentas Carteris pa
kartojo savo pirmoje spau
dos konferencijoje, kad JAV
pasisakymas už žmonių tei
ses nėra susijęs su kokiais
nors veiksmais ar kita politi
ka. Pareiškęs pasigailėjimo
dėl disidento Aleksandro
Ginzburgo suėmimo, Carte
ris pridėjo: ‘Bet aš negaliu
eiti su ginkluotom pajėgom
ir pakeisti Sovietų vyriausy
bės vidujinį mechanizmą
(Būt I can’t go in with the armed forces and change the
internal mechanism of the
Soviet government). Jis dar
paaiškino, kad priešingai
Kissingeriui, jis nenori vie
ną dalyką susieti su kitu.
Tą pačią dieną jo Valsty
bės Sekretorius Vance pasi
elgė priešingai. Jis prašė se
nato pakeisti savo nutarimą
nevykdyti JT sankcijų prieš
Rhodeziją ir leisti JAV fir
moms tenai pirkti chromą.
Vance to prašė, norėdamas
paspausti Rhodezijos vyriau
sybę greičiau susitarti su
juodaisiais dėl daugumos vai
džios ten įvedimo. Kadangi
kitas žymesnis chromo ga
mintojas yra Sovietų Sąjun
ga, ji turės progos pakelti
chromo kainas, t.y. uždirbti
iš amerikiečių kovos už žmo
nių teises Rhodezijoje, bet
pati liks už dar blogesnį elge
sį nenubausta.
Jei tokią politiką Carteriui patarė Zbignievas Brzezinskis, ji primena paskutinį
lenkišką anekdotą.
‘Koks skirtumas’, klausinė
ja lenkai, ‘yra tarp Ameri
kos ir Lenkijos?’. ‘0 gi nėra
jokio’ - atsakoma. ‘Carterį
galima barti Amerkoje. Tą
patį, t.y. barti Carterį, gali
ma ir Lenkijoje. Amerikoje
galima gauti viską už dole
rius. Tas pats ir Lenkijoje.’

Ar po to galima stebėtis,
kad sovietai baigia suimti
Maskvoje susidariusį komite
tą už Helsinkio Akto pildy
mą?
•

Derybos...
(Atkelta iš 1 psl.)
balsų, jų tarpe ir Kissingerio
bei Paul Varnke, kuris
Carterio numatytas vado
vauti derybos su sovietais
tuo reikalu, kad skaičiai nė
ra svarbūs - reikia turėti tik
pakankamai ginklų sovietus
sulaikyti nuo pagundos už
pulti. Juk užtenka Maskvą
sunaikinti vieną ar du kar
tus, trečią ir ketvirtą kartą
jau nebus ką naikinti! Šitos
minties pasisekimas ar nepa
sisekimas priklausys nuo at
sakymo, kuriuo amerikiečiai
atsakys į klausimą - ko
siekia sovietai: lygybės ar
pranašumo branduolinių
ginklų srityje.
Teoriškai, žinoma, sovie-

Užsiminus Rhodeziją ...
Jos vardas vėl apibėgo pa
saulį, partizanams ten nužu
džius du jėzuitų tėvus bei
vieną broliuką ir 4 dominiko
nų vienuoles. Neseniai par
tizanai pagrobė 400 mokyk
los vaikų, kuriuos nori
įtraukti į savo eiles. Minis
teris pirmininkas Ian Smith
dabar bando susitarti dėl
bendros vyriausybės sudary
mo su nuosaikiaisiais juodų
jų vadais, tačiau šansų ne
daug, nes visi žinomesni juo
dųjų veikėjai pabėgo į užsie porą mėnesių. Matyt sunku
nį ir reikalauja jiems tuojau būti pranašu namuose ...
perleisti valdžią.
•

Naujas JAV ambasado
rius Jungtinėms Tautoms,
kongr. Andrew Young, pa
reiškė CBC korespondentui
Dan Rather:
‘Nekenčiu rasizmo, kuris
yra būdingas dviem trečda
liams pasaulio. Dauguma
spalvotų žmonių nebijo ko
munizmo. Gal aš klystu, bet
komunizmas niekuomet ne
sudarė man grėsmės, bet ra
sizmas yra man pavojingas,
jis buvo pavojngas visą ma
no gyvenimą.’
Young taip pat aiškino,
kad Kubos daliniai Angoloje
atneša pasaulio daliai ‘tam
tikro pastoavumo ir tvarkos’
o ‘chaosas yra viso pasaulio
priešas’.
Carterio pasiųstas, amba
sadorius Young aplankė va
dinamas frontinės - pasienio
su Pietų Afrika ir Rhodezi
jos - valstybes, kur buvo su
tiktas su daug mažesne pa
garba negu Kissingeris prieš

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
VIENOS SAVAITES Iš
BOSTONO, NEW YORKO, MONTREALIO
BALANDŽIO 6 — $721.00 GEGUŽĖS 7 — $829.00
BALANDŽIO 27 — $735.00 RUGSĖJO 21 — $815.00
GEGUŽĖS 2 — $829.00 GEGUŽĖS 12 — $829.00

DVIEJŲ SAVAIČIŲ Iš
BOSTONO, CHICAGOS, NEW YORKO,
MONTREALIO
GEGUŽĖS 18 (su vakarų Europa)
BIRŽELIO 29, LIEPOS 13, LIEPOS 27,
RUGPIŪČIO 10 — iš CHICAGOS $1257.00
iš NEW YORKO $1136.00
GEGUŽĖS 25 — $ 999.00 RUGSĖJO 7 — $999.00
BIRŽELIO 15 — $1119.00 GRUODŽIO 21 — $983.00
Prie šių grupių galima jungtis iš kitų miestų su
papildomu mokesčiu.

REGISTRUOKITĖS Iš ANKSTO —
VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

TRANS-ATLANTIC TRAVEL
SERVICE
393 West Broadway, P. O. Box 116
South Boston, Mass. 02127
Telefonas: (617) 268-8764
Savininkė: ALDONA ADOMONIENĖ
PR1CES BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUB.IECT TO
CHANGES AND/OR GOVERNMENT APPROVAL.

NOR1NTIEM ATSIKVIESTI GIMINES Iš LIETUVOS SUTVARKOME
JšKVJFTJMO DOKUMENTUS.

Po 38 metų pertraukos Is
panija užmezgė diplomati
nius santykius su Sovietų Są
junga. Kaip žinia, Maskvoje
yra laikomos 510 tonos gry
no aukso, kurį ten nugabeno
Ispanijos kairioji vyriausybė
kovodama su gen. Franco.
Tas auksas dabar vertas 2 bi
lijonus dolerių. Jo likimas
pasiliko ir toliau nežinomas.
Ispanijos dešinieji savo vy
riausybės žygį pavadino ‘gė
da’. Norėdama juo nuramin
ti vyriausybė paskelbė, kad
santykių užmezgimas ‘nėra
atsisakymas nuo visų preten
zijų’, suprask, į auksą.
•

Italijos vyriausybė prašo
iš Tarptautinio Monetarinio
Fondo, t.y. JAV ir Vakarų
Vokietijos, pusės bilijono do
lerių paskolos savo valiutai
sustiprinti. Iš savo pusės
Italija Sovietų Sąjungai siū
lo 600 milijonų dolerių pasko
lą Italijos prekėm pirkti. (So
vietai jau skolingi Italijai 3
bilijonus dolerių).
Kokia bloga yra Italijos
ūkinė būklė gali suprasti iš
fakto, kad joje tik 19 milijo
nų gyventojų faktinai dirba,
o 13 milijonų gyvena iš įvai
rių pensijų. Per paskutinius
šešis metus jos gyventojų
skaičius padidėjo 20 milijonų
bet dirbančių skaičius suma
žėjo 750,000.
Ūkinį stabilumą pasiekti
labai kliudo nuolatinis algų
kėlimas, stengiantis jas su
derinti su infliacija, kuri pe
reitais metais siekė 18%. Al
gos per tą laiką pakilo 27%.
Šitas, angliškai tariant ‘cost
of living escalator’, itališkai scala mobile - yra nustato
mas kas 3 mėnesiai. Krikš
čionys demokratai norėtų tą
‘scala mobile’ nustatinėti
tik kas 6 mėnesiai, bet tam.
priešinasi unijos ir komunis
tai. Kai kurie koministų va
dų norėtų rimčiau kovoti su
infliacija, bet kiti pradeda
galvoti, kad jiems nėra ko
gelbėti kapitalizmo, nes jis,
anot kompartijos vado Berlinguer neseno pareiškimo,
jau taip supuvo, kad ‘pribren
do revoliuciniam pasikeiti
mui, išpranašautam (komu
nistiniame) Manifeste’.

1977 m. vasario 17 d.

tai siekia komunizmo įsiga
lėjimo visame pasaulyje, bet
praktiškai jie daugiau rūpi
nasi savo imperijos išlaiky
mu dabartinėse ribose. Už
tat vienas iš svarbiausių do
kumentų, padėtų ant naujo
prezidento Carterio stalo
buvo storas raportas su
kodo Nr. NIE 11/8 - National
Intelligence Estimate of the
strategic capabilities and intentions of the Soviet Union.
Šiais metais tą sovietų užma
čių ir galimybių įvertinimą
paruošė dvi komisijos. Vie
ną jų sudarė gynimo ir žval
gybos specialistai-profesio
nalai, kitą - specialistai, ne
dirbą valdžios įstaigose,
sakytumei ‘mėgėjai’, kuriai
pirmininkavo Harvardo ru
sų istorijos profesorius Ri
chard Pipes. Spaudos prane
Šimais toji komisija, vadina
ma Team B, priėjo daugiau
aliarmuojančių išvadų, negu
‘Team A’. Savaime aišku,
kad tuojau pasigirdo prie
kaištų, kad Team B sudarė
‘dešinieji’, ‘vanagai’, ‘hardliners’.
Kol kas abejų raporto ver
sijų tekstas dar yra paslapti
mi, tačiau iš jungtinių štabų
v-ko gen. Brown atsakymo
senatoriui William Proxmire
(dem., Wisc.) atrodo, kad
bendra išvada yra tokia, kad
nors sovietai dar nepralenkė
branduolinių ginklų srityje
Amerikos, ‘prieinami duome
nys sugestinuoja, kad sovie
tai smarkiai dirba pranašu
mo pasiekimui’.
Kaip jau minėjome, ligšio
linės derybos išėjo iš prielai
dos, kad sovietai nori tik ly
gybės, bet ne pranašumo (su
periority). Net visai teoriš
kai, atitrauktai galvojant,
galima būtų sutikti, kad so
vietai sykį pasiekę lygybės,
visai normaliai turėtų pradė
ti siekti pranašumo. Ar ape
titas neauga bevalgant?
Nusiginklavimo šalininkai,
žinoma, galės šaukti: bet tai
juk neturi jokios prasmės! Iš
tikro, pranašumas šiuo atve
ju nėra toks beprasmiškas
kaip iš pirmo žvilgsnio gali
atrodyti. Juk nebūtinai rei
kia ginklus panaudoti. Prana

Šurnas gali praversti psicho
logiškai, ypač jei jis bus su
sijęs su geresniu gyventojų
ir svarbiųjų įmonių paruoši
mu atominiam karui. Visa
tai kartu gali paskatinti pa
vartoti konvencionalines jė
gas daug rizikingesniams žy
giams, teisingai galvojant,
kad pranašumas neleis užpul
tąją pusę net pagalvoti apie
branduolinių ginklų panau
dojimą!
Dėl viso to, Carterio admi
nistracija geriau padarytų
negalvodama išlaikyti ‘lygy
bę’ su sovietais, bet pati
ruoštųsi įsigyti ‘pranašumą’,
su kuriuo sovietai daugiau
skaitytųsi negu su visomis
sutartimis.
Čia daugiau
svarbu ne skaičiai, bet visų
pirma noras. Jei jis tik atsi
rastų, sunku įsivaizduoti,
kad JAV negalėtų išlaikyti
pirmenybės, kuri užtikrintų
ir taiką.
P.S. Antradienio spaudos
konferencijoje prezidentas
Carteris pareiškė noro Backfire ir skraidančių bombų ne
įtraukti į dabartinį susitari
mą, paliekant tai SALT IIIčiam. Jis taip pat pareiškė
pasitikėjimo savo paskirtuo
ju PaUl Warnke, kuris 1975
metų pavasario FOREIGN
POLICY Nr. siūlė amerikie
čiams savanoriškai atsisaky
ti kokios pažangios naujos
ginklų sistemos tikintis, kad
ir sovietai paseks tuo pavyz
džiu. Korespondentų pri
mygtinai klausiamas, Carte
ris atsisakė paminėti, nuo ko
kios ginklų sistemos galėtų
amerikiečiai atsisakyti, bet
davė pavyzdį, nuo ko sovie
tai galėtų bendram labui su
silaikyti. Būtent, nuo kilno
jamų vidutinės distancijos
raketų. Mat, iki šiol raketos
buvo paleidžiamos iš pasto
vių lizdų. Dabar sovietai
ruošiasi savo lengvesnes ra
ketas nuolat vežioti, kas ap
sunkins jų susekimą ir pri
vers amerikiečius pasekti
tuo pačiu, nepaisant papildo
mų didelių išlaidų.
Skaitykit ir platinkit
DIRVA
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VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS AKTAS,
1918 metais paskelbtas Lietuvos Tarybos, atkūrė nepri
klausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos
valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskyrė nuo
visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tau
tomis.
J i s akivaizdžiai išreiškė lietuvių tautos politinę va
lią, įkūnijusią Lietuvos žemėje tautų apsisprendimo teisę.
J o paakstinta lietuvių tauta apgynė savo žemę nuo
priešų, padėjo pamatus atstatytai Lietuvos valstybei,
užgydė karo padarytąsias žaizdas.
Jam pakluso ir nusilenkė Lietuvos priešai, iš visų
pusių kėsinęsi į jos žemes ir daug kur ją puolę ir niokoję.
J j, kaip lietuvių tautos drąsų valstybingumo žygį,
pripažino civilizuotasis pasaulis, priimdamas Lietuvą ly
giateisiu tarptautinės bendruomenės nariu.
Juo atkurtoji Lietuvos valstybė gražiai susitvarkė
ir sparčiai pažangėjo visose gyvenimo srityse (kultūroje,
moksle, mene, ūkyje).
Jame glūdi šimtmečių sukaupta valstybingumo
galia, iš kurios stiprybės semiasi ir semsis lietuvių tau
ta, kol iš sovietinės priespaudos išsivaduos nepriklauso
ma Lietuva.
Lietuvos nepriklausomybę Sovietų Sąjungai užgniau
žus, lietuvių tautą savo įnoriams pajungus, jos savaran
kiškos pažangos vyksmą pristabdžius ir pavergimui užsi
tęsus, Lietuvos žmonių lūkesčiai ir viltys linksta ypatin
gai į jaunąją kartą. Jos priedermę savajai tautai pras
mingai yra išsakęs nepriklausomybės akto signataras
Steponas Kairys: ”Tau, jaunimo, noriu palinkėti, kad kur
bebūtum pasaulyje, visada būk ištikimas savo kraštui,
mūsų Lietuvai... Nepalaužiamai tikėk į mūsų pergalę,
kad Lietuva bus laisva. Kovoje už mūsų ateitį, būk iš
tvermingas ir nepalenkiamas.”
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, laisva
jame pasaulyje atstovaudamas lietuvių tautos politinei
valiai ir vadovaudamas Lietuvos laisvės darbui, šio taip
reikšmingo ir iškilaus Lietuvos valstybės įvykio metinės
sukakties proga, sveikina tautą pavergtoje Lietuvoje,
Sibiro tremtyje ir išeivijoje. Trokštame pavergtajam lie
tuviui kietos ištvermės pakelti nuožmią svetimųjų prie
spaudą ir kančią. Prašome laisvąjį lietuvį dar paveikiau
visokeriojai remti Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto pastangas. Kviečiame laisvąjį lietuvių jaunimą dar
ryžtingiau jungtis į Lietuvos laisvės kovą.
Vardan tos Lietuvos vienybė težydi.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo
Komitetas

BALTU DRAUGIJOS SUVAŽIAVIMAS
Sausio 14-16 d. Lueneburge, šiaurės Vokietijoje,
vokiečių Rytų Akademijos
patalpose įvyko Baltų Drau
gijos suvažiavimas-seminaras. Paskaitų bei pranešimų
vedamoji mintis buvo pasi
priešinimas sovietiniam re
žimui Baltijos valstybėse ir
pačioje Sovietų Sąjungoje.
Išsamų pranešimą apie
rezistenciją Lietuvoje pada
rė dr. A. Gerutis iš Berno.
Apie Vokietijos užsienių
politiką ir Rytų Europą kal
bėjo vokiečių parlamento
narys Schroeder.
Lygiagrečiai su Baltų
Draugijos suvažiavimu ėjo
intensyvūs
pasitarimai,
kaip reaguoti į Helsinkio
nutarimų pažeidimus iš

Maskvos pusės, ypač turint
prieš akis Belgrado konfe
renciją, turinčią Įvykti šių
metų vasarą.
Vieną vakarą suvažiavi
mo dalyviai svečiavosi Lueneburge nuosavose istorinė
se patalpose įsikūrusioje
Carl Schirren Draugijoje.
Ši draugija puoselėja Balti
jos vokiečių kultūrines tra
dicijas. Istorijos profeso
rius Carl Schirren praeita
me šimtmetyje vadovavo
Baltijos vokiečių pasiprie
šinimui rusifikacijos pa
stangoms.
Tuo tarpu kai Lueneburgo suvažiavime, be vokiečių,
gausiai dalyvavo estai bei
latviai, vėl krito į akį men
kas lietuvių domėjimasis

Dalis dalyvių SLA 5-tosios apskrities metiniame suvažiavime 1977 m. sausio 15 d.
Iš kairės: SLA Prezidentas Povilas P. Dargis, Jurgis Kiaunė, Antoinetė Binkins, Irena Banai
tienė, Kęstutis Miklas ir Benis Čeponis, toliau SLA sekretorė Genovaitė Meiliūnienė. Liucija
Česnienė, Ramūnas Brakas, Liucija Sperauskienė ir kt.
Ch. Binkins nuotrauka

IŠ SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERIKOJE VEIKLOS
Susivienijimo Lietuvių
Amerikoje prezidentas Po
vilas Dargis, pradėdamas
paskutinį dešimtmetį į Su
sivienijimo šimtmetį,
pastoviai ir tvirtai neatlei
džia organizacinių stabdžių
ir apdairiai ir judriai ieško
ir suranda naujų būdų,
priemonių organizacijos au
gimui.
Po Susivienijimo 59-to
Seimo Chicagoje 1976 me
tais, kada buvo peržengta
SLA 90-ties metų sukaktis,
pačiam Dargiui jau ilgi pre
zidentavimo metai Susivie
nijime. Kas nors gal magėtų įkrist į rutinos pomėgį,
pakreipiant ir pačią orga
nizaciją atoslūgio link, ar
tylon bent metams, kitiems.
Nei To nėra Povilui Dar
gini. Jis neatleidžia Susivie
nijimo įsibėgimo, jis patva
rus ir kupinas norų pats pa
laikyt jo mylimos organiza
cijos gyvenimo ritmą viso
mis savo jėgomis. Ir tai da
ro visiems Susivienijimo
nariams regint. Jis ragina
ir narius, akina juos veiklai,
įspėja nepasiduot pabaisai
rutinai, apsileidimui, snū
duriavimui ...
Tai rodo P. Dargio pra
ėjusiais metais pradėti ap
silankymai SLA apskrity
se, jo tiesiogini sąlyčiai su
SLA kuopomis — su vado
vaujančiais ir su eiliniais,

su tais, kur tik kas dar gy
vas ir pasiekiamas.
š. m. sausio 15 d. SLA
Centro namuose New Yor
ke įvyko SLA 5-toj apskrity
esančių kuopų atstovų su
važiavimas. Penkta apskri
tis yra Susivienijime cent
rinė apskritis, apimanti
kuopas New Yorko ir Nevv
Jersey valstijose, ir tų kuo
pų savistoviai veikiančių
yra 29 su apie 1200 narių.
Šiame suvažiavime, nors
ir labai nepalankomis oro
sąlygomis, dalyvavo ir P.
Dargis, kartu su Pildomo
sios Tarybos sekretore G.
Meiliūniene, praturtinda
mas suvažiavimo turinį,
įnešdamas darbuose gyvu
mo, sukeldamas suvažiavu
siųjų susidomėjimą toms
naujovėmis Susivienijimo
apdraudose, kurias SLA vi
sa Pildomoji Taryba yra
priėmusi.
Naujovė yra ta, kad tam
tikroj (labai palankioj) apdraudoj naujai apsidraudžiantysis gauna 45% nuo
laidos pirmų metų mokesty
je ir po 10% nuolaidų se
kančiais metai. O be to šių,
su 10% nuolaidų, mokesčių
tėra nedaugiau 19-kos, tuo

tarpu apdraustasis yra ap
draustas visam jo amžiui.
Naujovė yra ir senie
siems nariams, nes ir jie
šiomis sąlygomis gali savo
apsidraudimą Susivienijime
padidinti 1000 ar 2000 do
lerių be sveikatos patikri
nimo formalumų.
Kaip prezidentas Dargis
sako: ”iki šiol turėjom ne
vienus vartus į Susivieniji
mą, dabar atidarome į šią
organizaciją dar vienus var
tus, naujus ir patogius var
tus, ir abipusiai naudingus.
Tai yra Susivienijimui nau
jo nario laimėjimu, o nau
jam nariui apdraudos, nau
dingos apturėjimu ir gar
bingam Susivienijimui priklausimu.”
šiame SLA 5-tos Apskri
ties suvažiavime tai buvo
jautrus prezidento paakinimas visiems dalyviams, su
važiavimas buvo darnus ir
gyvas, užbaigtas pabendra
vimu prie vaišių stalų, pa
gal tvirtai įsigyvenusią tra
diciją Susivienijime.
Taip yra tiesiamas dau
giamečiam Susivienijimui
kelias į jo šimtmetinę su
kaktį, toną duodant pačiam
SLA prezidentui Povilui
Dargiui.
(ja)

JUNKIMĖS I LIETUVOS LAISVINIMO
DARBĄ!

Savo Vasario šešioliktosios šventės atsišaukimu Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, kviečia remti
Baltų Draugijos siekiams, jo darbus. O jo darbai platūs ir dirbami be paliovos dau
būtent supažindinti vokie giau kaip per tris dešimtmečius. Jaunimo ruošimas politi
niam Lietuvos laisvinimo darbui, ELTOS Informacijų
čius su baltų tautų kultūra
Centras, ELTOS biuleteniai anglų, prancūzų, italų, por
ir laimėti simpatijų mūsų
tugalų ir lietuvių kalbomis, dvi nuolatinės radijo valan
išsilaisvinimo pastangoms.
dėlės, kalbančios pavergtai Lietuvai, neperiodiniai leidi
Suvažiavimo dalyvius lietu
niai ir kt.
vius galima buvo suskai
VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITE
čiuoti kone ant vienos ran TO DARBUS PAREMSITE TIESIOGINIAI AUKODAMI
kos pirštų...
TAUTOS FONDUI.
Suvažiavime dalyvavo
Už $25.00 ar daugiau, aukotojui paprašius, siuntinė
Lietuvos vokiečių Lands- jamos ištisus metus ELTOS Informacijos.
mannschaft valdybos narys
Aukojusieji $100.00 ar daugiau tampa inkorporuoto
Albertas Ungeris, redaguo Tautos Fondo nariais su teise dalyvauti metiniame suva
jąs tos organizacijos leidinį žiavime ir spręsti Tautos Fondo organizacijos reikalus.
Die Raute (Rūta).
Nariu gali būti visi lietuviai ir visuomeninės bei profesi
Maloni staigmena Luene- nės lietuvių organizacijos.
burgo seminare buvo neti
Čekius prašome rašyti Tautos Fondo vardu ir siųsti
kėtas svečiams — jaunas
adresu P. O. Box 21073, Woodhaven Sta., N. Y. 11421,
italas Guido Michelini iš
arba įteikti Vasario 16-sios minėjimų rengėjams. Nepa
Parmos, sklandžiai kalbąs
mirškit pridėti ir savo tikslų adresą.
lietuviškai. Įsigijęs filologi
Aukos Tautos Fondui atleidžiamos nuo mokesčių
jos daktaro laipsnį Bolog- < Jungtinėse Amerikos Valstybėse.
nos universitete, jis 1975-76
Iš anksto nuoširdžiai dėkojame.
metais apie 8 mėnesius stu
Prel. Jonas Balkūnas
Ignas Gasiliūnas
dijavo lietuvių kalbą Vil
Tautos
Fondo
Tarybos
Tautos
Fondo Valdybos
niaus universitete. Šiuo me
Pirmininkas
Pirmininkas
tu dr. G. Bichelini gili1977, m. vasaris, New York.
(Nukelta į 4 psl.)
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Amerikos saugumas (5)

'Pusantro karo’ samprata
J AV,turi įdomią ir sunkiai
išverčiamą instituciją, kuri
vadinasi ‘Joint Chiefs of
Staff. Ją sudaro kariuome
nės ir aviacijos štabų virši
ninkai, Laivyno (Chief of Na
vai Operation) ir Marinų
Korpuso vadai. Ji turi savo
pirmininką, kuriuo papras
tai būna vienas iš buvusių tų
keturių/didžiųjų’. Kai admi
rolas Zumvvaltas buvo pa
skirtas laivyno vadu, anks
čiau tą postą turėjęs admiro
las Tom Moorer buvo pakel
tas į pirmininkus (chairman).
Kiekvienas iš keturių narių,
kurie paprastai būna ketu
rių žvaigždžių generolai ir

VOKIETIJOJE
(Atkelta iš 3 psl.)
na germanistikos studi
jas Hamburgo universitete.
Jaunas italų mokslininkas
pasirinko kaip specialybę
lyginamąja kalbotyrą.
★

Būdami Lueneburge, dr.
A. Gerutis ir Valteris Ba
naitis (muzikas) aplankė
ten gyvenantį Mažosios
Lietuvos lietuvį Vilių. Mačiulaitį, ilgametį Vokietijos
Lietuvių Susivienijimo pir
mininką. šis nepalaužiamas
lietuvininkas patyrė skau
džių persekiojimų ypač na
cionalsocialistų valdymo lai
kais, o karo metu buvo už
darytas
Sachsenhauseno
koncentracijos stovykloje.
Nors Mačiulaitis jau peržengė 80-tuosius amžiaus
metus, jis dar gana žvalus,
tiktai menkai teprigirdi,
nes atsiliepia žiaurūs muši
mai stovykloje.
V. MačiuIaiti'S su žmona
Valerija, gimusia Šulcaite
iš Marijampolės apskrities,
pavaišino svečius kava. Pri
ėmime dalyvavo ir Tilžės
lietuvaitė Elli šlenterytė, be
to, Eva Koch-Banaitytė.
V. Banaitis su serimi Eva
į Lueneburgą atvyko iš
Fuerstenbergo (Weser) —
tarp Goettingeno ir Kasselio, — kur jų tėvas Kristu
pas Banaitis gruodžio 31
d. paminėjo savo 98-tojo
gimtadienio sukaktį. Gimęs
1878 metų paskutinę dieną
Tilžės — Ragainės krašte,
jubiliatas visą savo ilgą
amžių pasiliko susipratęs
lietuvis ir dalyvavo Mažo
sios Lietuvos savo tautiečių
gyvenime bei veikloje. Jo
brolis Mikas pasireiškė
kaip uolus lietuviškosios
tautosakos rinkėjas.
Jubiliatas gyvena pas
dukterį Evą ir yra palyginti
gana geros sveikatos.
Jubiliato sūnus Valteris
Banaitis dėl lietuviškumo
1937 metais buvo privers
tas palikti gimtąjį kraštą ir
ieškoti, prieglobsčio nepri
klausomoje Lietuvoje, šiuo
metu jis mokytojauja Va
sario 16 gimnazijoje Huettenfelde.
(ag)

admirolai, turi trijų žvaigž krizę, nepaskelbdamos mobi
džių pavaduotoją (Deputy lizacijos. Gynimo Sekreto
for Plans ir Policy), sutrum riaus Laird nuomone, ‘grės
pintai vadinamą OpDep, ku pavojus, kad sovietai galėtų
ris paprastai sėdi šalia savo amerikiečius šantažuoti ir
viršininko. Be to dar yra ‘Di mes galėtumėm turėti Ku
rector of the joint Staff ir bos problemą atvirkščiai
kiti bendri pareigūnai.
(1962 m. JAV dar privertė
Tie štabų viršininkai poso- sovietus atsiimti savo rake
džiauja pirmame Pentagono tas iš tos salos). Gerai, kad
aukšte esančiame belangia- mes iki šiol dar galėjome iš
me kambaryje, vadinamam vengti tikros konfrontacijos’
‘Tank’. Kadangi patys virši
Aviacijos vadas buvo pa
ninkai, kurie pagal įstatymą žiūros, kad JAV neturės pa
yra ‘vyriausieji prezidento sirinkimo ir pačioje karo pra
kariniai patarėjai’, dažnai džioje turės pereiti prie
yra užimti, kasdieniniuose atominių ginklų panaudoji
posėdžiuose paprastai daly mo, kariuomenė būkštavo,
vauja tik OpDeps, o pirmi kad negalės atlikti savo pa
ninkauja mūsų minėtas šta skirties ją sumažinus, o Zum
bo direktorius. Jei dalyvau waldas skaičiais bandė įrody
ja ir vyriausieji vadai, jie po ti savo laivyno nepasiruoši
oficialaus posėdžio su savo mą. Pagal jį šansai, kad
pavaduotojais ir kitais šta JAV galėtų laimėti konvenbo pareigūnais dar pasilieka cionalinį laivyno karą tada
privatiems pasitarimams, buvo 55 prieš 45, bet jie kas
kuriuose dalyvauja tik jie pa met mažės, jei nebus susi
tys ir pirmininkas. Tie pasi griebta smarkiau ginkluotis.
tarimai neprotokoluojami ir Ypatingai viršininkus jaudi
juose paprastai daug atvi no pasitarimai dėl atominių
riau pasidalinama nuomonė ginklų apribojimo su sovie
mis.
tais. Šio klausimo specialis
Pirmame posėdy, kuriame tas buvo generolas Bruce
dalyvavo Zumwaltas, 1970 Holloway, strateginių bom
metų liepos 6 d., pirminin bonešių ir aviacijos raketų
kas iškėlė reikalą nusikraty (kariuomenė ir laivynas irgi
ti vadinama ‘pusantro karo’ turi savo strategines rake
samprata (one-and-a-half- tas) vadas (Commander of
war concept), pagal kurią ka the Strategic Air Command)
rinės tarnybos turėtų būti kuris iš savo pusės turėjo ko
pasiruošusios vesti vieną ka ordinacinį štabą JSTPC rą su pagrindiniu priešu, at Joint Strategic Targeting
seit Sovietų Sąjunga, ir prie Planning System, kuri visą
to dar mažesnį (ar tik ‘pusę laiką veda kompiuterių ma
karo’), kaip Korėjoje ir Viet- nevrus, ką ir kaip bombar
name. Faktinai tačiau, kaip duoti Sovietų Sąjungoje. Jis
parodė Pueblo laivo pagrobi atstovavo pažiūrą, kad sovie
mo incidentas, JAV vesda tai smarkiai įsibėgėjo atomi
ma tik ‘pusę karo’ Vietname, nėje srityje ir visą laiką didė
taip buvo susilpnėjusios, jo pavojus, kad jiems pradė
kad štabo viršininkai nepata jus staigų puolimą, JAV ne
rė pradėti karinių žygių liks pakankamai atominių
prieš laivą pagrobusią Šiau ginklų atsikeršyjimui, kad
rės Korėją!
galima būtų skaitytis su tik
Štabų viršininkai suko sau ru Sovietų Sąjungos sunaiki
galvą kaip pristatyti tikrą nimu - ‘assured destruction’.
Tokias savo pažiūras šta
vaizdą visuomenei ir kongre
sui, kad tuo būdu gautų dau bų viršininkai rugpiūčio 18 d
giau lėšų, kas faktinai nebu išdėstė bendrame posėdyje
vo jų tiesioginis uždavinys. prezidentui Nixonui, šalia
Tai buvo civilių Gynimo ir kurio dar sėdėjo vice-prezi
Laivyno, Aviacijos bei Ka dentas Agnew, Valstybės
riuomenės Sekretorių tiesio Sekretorius Rogers, Gynimo
ginė pareiga, bet tie turėjo Sekretorius Laird, jo pava
skaitytis su bendra politine duotojas Packard, Saugumo
ie ekonomine padėtimi, kuri patarėjas Henry Kissingeris
reikalavo sumažinti išlaidas- ir brigados generolas Alexander Haig, Kissingerio pa
krašto apsaugos reikalms.
Karinė situacija buvo tada vaduotojas.
Kiekvienas štabų viršinin
jau tokia, kad JAV nebegalė
jo reaguoti į kokią didesnę kų gavo po 10 minučių nu

šviesti savo tarnybos būklę
ir ką reiktų daryti jai page
rinti. Gruodžio mėnesį pre
zidentas ir Gynimo Sekreto
rius paparašė kongreso skir
ti daugiau pinigų krašto
apsaugos reikalams, ypač lai
vynui, kad padidinus jo lai
mėjimo šansus.
Sekančiame Nr.: Krizė Vi
duržemio Jūroje.

POS1TIONS AYAILABLE

REGISTERED PHYSICAL
THERAP1STS

For both home health care and physical theraphy department in a
progressive community hospital in
Athens, Ga. Salary commensurate
with experience and ability.
Apply call or write to Personnel Dept.

ST. MARY’S HOSPITAL
1230 Baxter St.
Athens. Ga. 30601
404-548-5171
E.O.E.
(3-12)

PUIKIAUSIUS
KAILIUS
rasite tik pas vieninteli
lietuvį kailininką
Chicagoje

NORMANĄ
BURŠTEINĄ
185 N. Wabash Avė.
Chicago, III. 60601
Antrame aukšte.

Telefonai:
krautuvės: (312) 263-5826
namų: (312) 677-8489

J
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

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

žemos — Pasirinkimas didelis.

Kainos

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
i
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KŪRYBA IR MOKSLAS
UŽBAIGUS LIETUVIŲ UTEIATŲIOS ISTORIJA
Vytauto Alanto pokalbis su Pranu Naujokaičiu
1976 m. pabaigoje išėjo
iš spaudos ketvirtas ir pa
skutinis Prano Naujakaičio
parašytos Lietuvių Litera
tūros Istorijos tomas. Išlei
do JAV Lietuvių Bendruo
menės Kultūros Taryba.
Tai yra didžiulis vieno žmo
gaus padarytas darbas.
Apie veikalo dydį galima
spręsti jau ir iš to, kad visi
didelio formato tomai su
daro 2.300 psl.
Tiek istorija apskritai,
tiek literatūros istorija yra
individualinės kūrybos iš
dava. Istorijos įvykius kiek
vienas istorikas nušviečia ir
vertina savaip, kaip lygiai
ir literatūros istorikas ra-

KALBOS
VARGAI
T. KLYGA
Yra senas priežodis —
Bloga žmogui greit prilim
pa, dorybė sunkiai kimba.
Taip ir kalbos vartosenoj.
Kiek jau gerų patarimų
kalbininkai yra pasiūlę,
kiek mum klaidų ištaisę, o
ar klausom ? "Gimt. Kal
bos” žurnalo nebraginom,
nors paskiausia jį L. Dambriūnas taip darbščiai mum
ruošė ir teikė, kad kalbą iš
laikytume sveiką ir gražią,
kad tobulyn ugdytume. Gal
dabar susiprasime, kai uo
lusis kalbininkas išėjo ne
grįžtamai ...
Ypač apmaudu daros, kai
viešumon vėl grąžinamas
koks luošas žodis, jau nepri
klausomybės laikais buvęs
iššluotas ir užmirštas, štai,
vėl spaudon kišamas toks
gličiai aitrus žodis — de
šimkė. O net katekizme nuo
seno jau buvo: dešimtinę
atiduok! Taigi, dešimtinė.
O dešimkė susišaukia su to
kiais savo broliais (dievaž
išguitais iš kalbos), kaip
sotkė, lapkė, dutkė, Abromkė ir kt. Tiesa, vienos Kau
no gimnazijos sukakties
proga anąmet išgirdome pa
našių vardų: Staska, Vladkė, Stefkė, Birutkė ...
Dar į dešimkę panašus,
irgi labai nevalyvas žodis,
kuris kaip tik turėtų reikš
ti meilės ir jaukumo jaus
mą, tai — bučkis... Jis
taip pat gretinasi su to
kiais: rupkis, Joškis, Motkė... Iš tiesų, kaip iš va
žiuoti mes nepadarome važkis, iš buriuoti nėra burkio
ar burkės, iš matuoti (arba
ir matyti) neturime matkio
nei matkės, taip ir bučkio
mūsų kalboje nėra. Ir ko
dėl vengiama vartoti tą
grynai lietuvišką ir skonin
gai mielą — bučinys?

šytojų kūrybą vertina pagal
savo individualinius krite
rijus: filosofiją, estetinį
skonį, pasaulėžiūrą ir t.t.
Atsimintina, kad meno kū
rinio vertinimas niekad ne
sibaigia: viena gadynė jį
vertina vienaip, kita — ki
taip, o būna ir taip, kad
vienu laiku užmirštas kūri
nys kitoje gadynėje atgyja.
Tad ir autorius, parašęs
Lietuvių Literatūros Istori
ją negali tikėtis, kad jo vei
kalas bus vertinamas vieno
dai, juo labiau, kad ten pa
liečiama daugybės autorių
kūryba nuo pat mūsų lite
ratūros užgimimo.
Kalbėdamas su Pr. Nau
jokaičiu, aš tik norėjau pa
informuoti Dirvos skaityto
jus kaip jis tą savo didžiu
lį veikalą rašė, palikdamas
nuošalyje visas kitas pro
blemas. Taiip pat norėčiau
pastebėti, kad jo Lietuvių
Literatūros Istorija pasiro
dė pačiu laiku: tai yra at
sakymas į išleistą okupuo
toje Lietuvoje irgi didelę
Lietuvių Literatūros Isto
riją, kuri sufalsifikuota ir
lietuvių rašytojų kūryba
žiauriai subraukyta raudo
nu rašalu ...
— Kaip Jums kilo, kole
ga, mintis rašyti Lietuvių
Literatūros Istoriją?
— 1948 m. Patria leidyk
la Vokietijoje išleido mano
parašytą knygą "Lietuvių
Literatūra”, skirtą dau
giausia lietuviškai tremties
mokyklai. Toje knygoje be
veik konspektiškai buvo apžvalgta lietuvių literatūra
iki 1944 metų. Laida buvo
gana greit išparduota, ir
kai kurie kolegos rašytojai
ragino mane išleisti naują,
kiek praplėstą, to veikalo
laidą. Tokiu būdu pamažu
ir kristalizavosi platesnės
Lietuvių Literatūros Istori
jos parašymo sumanymas.
Tačiau sumanymas dėl lai
ko stokos buvo nustumtas
iki tų laikų, kol galėjau iš
darbovietės pasitraukti į
pensiją.
— Kada ir kaip pradėjote
rinkti medžiagą?
— Sumanymas išleisti
papildytą "Lietuvių Litera
tūros” laidą vertė autorių
rinkti literatūrinę medžiagą
jau Vokietijos stovyklose
gyvenant. Tuo tikslu dariau
laikraščių iškarpas, rinkau
žurnalų komplektus, sten
giausi įsigyti visas tremty
je išleidžiamas lietuvių li
teratūros knygas. Rinkau
reikalingą medžiagą ir
Amerikon atvykęs.
— Ar Jūs perskaitėt vi
sus kūrinius, apie kuriuos
kalbate savo veikale?
— Taip. Perskaičiau. Net

seniau skaitytus skaičiau
pakartotinai prieš pat kal
bamo autoriaus aptarimą.

— Kokių kliūčių dau
giausia sutikote rašydamas
istoriją?
— Didžiausias rūpestis
buvo, kaip susirasti tas
knygas, kurių savo asmeniš
koje bibliotekoje neturėjau.
Bet pavyko ir jas pasisko
linti iš pažįstamų, iš Alkos
ar viešųjų bibliotekų. Kiek
sunkiau buvo susirasti oku
puotos Lietuvos rašytojų
seniau išleistas knygas, ku
rių nebuvo knygų rinkoje
(deficitinė prekė). Bet tas
kliūtis vis dėlto nugalė
jau. Savotiška kliūtis bu
vo ir autoriaus moralinis
nuvertinimas spaudoje dar
prieš pradedant rašyti ar
jau I-ajam tomui išėjus.
Priekaištai, daromi ad hominem, nebuvo autoriui pa
Rašytojas Pranas Naujokaitis
skatinimas. Bet savo paža
dą Lietuvių Fondui vyk kad tik numatytu laiku to krečių planų nedrįstų skelb
ti. Tokio įtempto darbo, ko
džiau, nekreipdamas dėme mas galėtų būti išleistas.
kį
turėjau penkerius pasta
sio į tendencingus nuverti
— Ar esate patenkintas
ruosius metus, jau nesiim
nimus.
savo veikalu?
siu, bet mažesnių darbelių
— Esu patenkintas, kad bėgantis laikas atneša be
— Jūs rašote ir apie oku
puotos Lietuvos autorius. pasiimtą darbą įstengiau veik kasdieną.
Kaip rinkote medžiagą apie užbaigti, kad jau galiu lais
Už suteiktą progą pasisa
viau atsikvėpti. Bet savo
juos?
kyti
dėkoju rašytojui Vy
darbą
vertinti
nedrįstu.
Jo
— Artimų žmonių, gyve
tautui
Alantui ir Dirvai.
nančių Lietuvoje, pagalba trūkumus kruopščiai suras
gaudavau naujai išleidžia priekabūs recenzentai. O aš
mas knygas, pats užsipre tik tiek žinau, kad veikalas
R. N.’s AND L. V. N.’s
numeravau literatūrą lei- mums yra reikalingas, kad
NEEDED
čiančius perijodinius leidi jame pateikta medžiaga
Positions available immediately. Sala
daugelis
galės
pasinaudoti.
nius. Beveik viską, ko man
ry range R. N.’s $ I 1,232-$ 14,628
yearly; L. V. N.’s $8,628-$9,840 yearreikėjo, rašydamas turėjau
depending on education and ex— Kuria linkme planuo ly,
perience. Benefits include vacation
siek leave, group insurance,
po ranka.
jate dirbti toliau: kaip lite leave,
retirement, workmens compensation,
sočiai
security.
— Ar gaunate atsiliepi ratas ar literatūros tyrinė
CONTACT PERSONNEL OFFICE
mų apie savo veikalą ir ko tojas?
RUSK STATĖ HOSPITAL
P. O. Box 318
kio pobūdžio tie atsiliepi
— Kol fizinės ir psichi
RUSK, TEXAS 75785
mai?
nės jėgos dar leidžia, nenuPhone: 214-683-5481
An Equal Opportunity Employer
— Gaunu daug laiškų, matau pasitraukti nuo rašo
(6-8)
daugiausia iš kolegų rašy mosios mašinėlės, bet kon
tojų, kurių kūrybą esu ap
taręs savo veikale. Laiš
TAUPYKITE DABAR
kuose dėkojama už objekty
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet
vumą ir įžvalgumą. Spaudo
kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.
je daugiau atsiliepimų buvo
tik apie I-ąjį tomą. Kiti to
UŽ CERTIFIKATUS MOKAME:
mai buvo sutikti beveik ty
7%% — 6 metų su $1,000, minimum.
la (išskyrus "Tėviškės ži
7 »/2% — 4 metų su $1,000, minimum.
burius”, "Europos Lietuvį"
6%%
— 30 mėn. su $1,000, minimum.
ir Australijos lietuviškąją
6
’
/
2
%
— i metų su $1,000, minimum.
spaudą). Tyla yra piktesnis
darbo nuvertinimas net už
VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus naują
priekaištus, už trūkumų
taupymo sąskaitą. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal
ieškojimą.
pasirinkimą su stovu. Kitos dovanos duodamos sąskaiton įdė
— Ar neturėjote sunku
mų su veikalo išleidimu?
— Esu nuoširdžiai dėkin
gas JAV LB Kultūros Ta
rybai, ypač jos buvusiam
pirmininkui rašytojui Ana
tolijui Kairiui už rūpestį ir
dideles pastangas mano vei
kalą išleisti. Leidėjas ne
abejojo veikalo reikalingu
mu ir stengėsi', kiek tik
įmanoma, greičiau jį išleis
ti. Kartais autorius net bu
vo raginamas paskubėti,

jus atitinkama sumą.

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

alnt
jitliony
avings
1447 So. 49th Court • Cicero, lllinois 60650
Phone (312) 656-6330
Open Moti., 9-8 j Tues., Thurs., FrL, 9-5; Sat., 9-1; Ctaaed We4L
Juokas Gribauskas, vedėjas

TIESIOG GYVENK IR NORĖK AUSTRALIJOJE!
ANTANAS LAUKAITIS

Pasikalbėjimas su
Australijoje viešėju
siais solistais, chicagiečiais Nerija Linkevi
čiūte ir Barnardu Pra
puoleniu.

Dar, rodos, taip nesenai
Australijos lietuviai gėrė
josi gražiomis ir, daugeliui
dar negirdėtomis, svečių
chicagiečių dainomis, o jau
šiandien mus skiria tūks
tančiai mylių, jų šaltoji
žiema ir mūsų miela, bei la
bai graži, su visais josios
malonumais, vasara, širdy
se mes jų neišleidome iš
Australijos, mintyse jie dar
gyvena su mumis ir jų, ypa
tingai jaunatviškai ir, gal
skirtingai nuo kitų, išpildy
tos dainos dar skamba mu
myse. Nors ir buvo toks
trumpas jų viešėjimo laikas
pas mus, tačiau susidrauga
vome mes su jais, pamilome
jų dainas, pamilome ir juos
pačius, nes jų jaunatviškas
atviras būdas, visuomet ma
loni abiejų šypsena, padaro
juos tuoj pat savais ir arti
mais. Nenuostabu todėl,
kad ir visoje Australijoje,
kur tik besilankė, jie būda
vo apsupti daugybės žmo
nių, norinčių pasikalbėti,
norinčių juos pavaišinti,
o ... gal ir gražiąją Neriją
pavilioti.
Kaip ir atidaryme, Lite
ratūros ir Dainos vakare,
taip ir išskirtinai savuose
tiek Melbourne, tiek ir Sydnėjuje abu svečiai davė sa
vo repertuaruose tikrų lie
tuviškų perliukų, kas vi
suomet sukeldavo didžiules,
gausios publikos, ovacijas.
Į Sydnėjaus koncertą aš bu
vau atsivedęs vieną muzi
kos žinovą chorvedį. Su pa
sigėrėjimu išklausęs jų dai
navimo, jis prasitarė man,
kad norint labai gerai susidainuothi duete, abu daini
ninkai turi būt lyg suaugę
kartu, lyg vienas kitą pa
milę. Tada tik galima vie
nas kitą jautriai pajusti ir
iš dainos išimtį viską. Ir,
atrodo, kad Nerija su Ber
nardu iš savo dainuotų dai
nų pajėgia išgauti viską,
kai jų gražių ir stiprių bal
sų tonai tuoj pat užburia
ir klausytoją.
Nors ir sunku buvo su
gauti dainininkus, tačiau
šiaip taip suradę truputį
laiko, mūsų mieli svečiai
maloniai sutiko su manimi
pasikalbėti.
— Iš kur kilo mintis at
važiuoti į Australiją ir kur
ar kas paskatino tai pada
ryti?
— Kvietimą gavome iš
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Valdybos, kurios pir
mininkas inž. Bronius Nai
nys, prieš dvejus metus
pats buvęs Australijoje,
valdybos vardu mus pakvie
tė. 'Tam gal-daug padėjo
mūsų Sėkmingos 1975-jų
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metų gastrolės Pietų Ame
rikoje, kur aplankėme Venecuelos, Brazilijos, Uragvajaus ir Argentinos lietu
vius.
Be abejo, girdėjome daug
pozityvių atsiliepimų iš ki
tų Australijoje buvusių lie
tuvių solistų, o taipgi, no
rėjome aplankyti kraštą, į
kurį vos ne vos ir mes po
karo neatvažiavome, pokal
bį pradėjo linksmai besišyp
sodama Nerija.

— „Matai, tikrai nežino
jau kad ir jūs norėjote ap
sigyventi pas kengūras. Bū
tų tikrai neblogai. Tačiau,
ar daug ką vėliau apie mus
girdėjote?
— Girdėjome tikrai daug,
pareiškė abu. Esame matę
Australijos dailininkų dar
bų išleistas knygas, girdėję
apie jų pasisekimus Austra
lijos meno pasaulyje: esa
me skaitę Janavičiaus, Donielos ir kitų rašytojų kny
gas bei įvairius straipsnius
ir aprašymus ir susidarėme
įspūdį, kad kultūrinis gyve
nimas Australijos lietuvių
tarpe gan sparčiai reiškiasi.
Be abejo, jūsų Lietuvių
Dienos Amerikoje yra gerai
žinomos. Taip pat dažnai
skaitome apie jūsų gyveni
mą ir veiklą mūsų laikraš
čiuose.
— Nu, o dabar pasakykit
man, kokie jūsų įspūdžiai iš
Australijos ?
— Pats kraštas milžiniš
kai didelis ir junti žmogus,
kad jis dar yra kūrimosi
stadijoje. Pats gyvenimas
yra čia prasmingesnis —
ne taip žmonės skuba ir
jaučiasi didelė anglų įtaka.
Kūrimosi potencialas, atro
do, yra geresnis ir lengves
nis negu šiaurės Ameriko
je.
— O ką galite pasakyti
apie Australijos lietuvių
gyvenimą ?
— Lietuvių gyvenimas
tikrai pagirtinas — ne tik
kultūrinėje prasmėje, bet ir
lietuviškame šeimyniniam
bendravime. Pvz. tokių Lie
tuvių Klubų, kaip Melbour
ne ar Sydnėjujee, deja, JAV
nėra ir tikrai gaila. Reikia
pastebėti, tačiau, kad jau
nimas Australijoje mažiau
kalba lietuviškai ir tai jau
nimas tėvų,
užaugusių
tremtyje, Vokietijoje, nors
entuziazmas
lietuviškam
darbui yra puikus.
— Buvot, šilot, prakaitatavot mūsų vasariškose Lie
tuvių Dienose, tai taip sau
nebijokite ir pasakykite sa
vo nuomonę apie jas.
— Labai stebino jūsų
aukštųjų valstybės valdi
ninkų dalyvavimas atida
rymo ir kitose šventėse ir
jų ne šabloniški sveikinimai
'bei pripažinimas lietuvių
didelių įnašų į Australijos
gyvenimą. Pats Lietuvių
Dienų mastas, užsimojimas
parodyti viską ir gera orga

nizacija — stebino mus.
Taip pat toks didelis skai
čius dalyvių ir svečių iš ki
tų ir tolimų miestų.
— Visuose darbuose pa
sitaiko ir klaidų. Ką blogo
radote pas mus?
— Klaidas paliksime
spręsti patiems. Svečiams
apie jas kalbėti būtų tikrai
nemandagu. Asmeniškai no
rėjome mes pasirodyti ir ki
tuose miestuose, bet gali
me suprasti, kodėl tas ne
įvyko.
— Jūs aplankėte jau ko
ne viso pasaulio lietuvius.
Patarkite, kaip mes galė
tume pagerinti tarpusavio
lietuviškus ryšius tarp Aus
tralijos ir kitų Vakarų pa
saulio lietuvių.
— Reikia lankytis ir siųs
ti stipriausias jėgas vieni
pas kitus. Mūsų nuomone,
bendravimas jau ir vyksta,
nors ir nelabai sparčiai.
Manytume, kad mes gal ir
turim pareigą taip pat pa
reklamuoti JAV-se koks
gražus kraštas yra Austra
lija ir kad apsimokėtų ne
tik lietuvius, gimines bei
draugus aplankyti, bet, ir
jų neturint, važiuoti į Aus
traliją, jos gamta ir kito
mis aplinkybėmis ja pasi
džiaugti.

— O kaip, jūsų nuomone,
ar mes su bent kuo galėtu
me pasirodyti Amerikoje?
— Tikrai, pakartojo abu.
Menu, literatūra ir sportu
ir, žinoma, gražu jaunimu.
— Paminė jot jaunimą. Gi
patys būdami jaunosios
kartos atstovai, gal galėtu
mėte patarti kaip galima
būtų jį išlaikyti lietuviškes
nių.
— Didžiausia įtaka —
TĖVAI ir dar kartą TĖVAI.
— O kaip populiari lietu
viška daina Amerikoje,
ypatingai jaunimo tarpe?
— Stovyklose ypatingai
daug jį girdisi. Mokyklose
ji mokoma. Kuriasi jaunimo
ansambliai. Tačiau didesni,
iš jau seniau įsikūrę chorai,
gaila pripažinti, mažėja ir
girdimai silpnėja, žmonės
yra jau pavargę. Kai kurie
jau dainuoja juose 15-20
metų.
— Jūsų dainavimo stilius
ir, dainuojamos lietuviškos
dainos turi savotišką, gal
sakyčiau jaunatviškai pa
trauklų ritmą, kuris tuoj
pą,t pagauna publiką. Kaip
visa tai atsiekiate?
— Ilgomis darbo valando
mis. Mes abu turime vieną
iš geriausių balso mokyto
jų Chicago j e. Taip pat abu
.dirbame su tuo pačiu akompanatoriumi ne tik atskirai,
bet dažnai 2-4 valandas sa
vaitėje kartu. Taip pat mes
tų dainų ieškom, apkalbame
išpjldymą ir intepretaciją.
Bet viskas atsiekiama tik
su darbu. Be abejo, mums
taip pat nepaprastai sma
gu dainuoti ir būti scenoje.

Tas yra tikras malonumas.
— Kas gi iš viso jums
patiko pas mus ir kas ne?
— Patiko nauji sutikti
draugai, mėlynas dangus,
skaidrios žvaigždės, jūrą,
burlaiviai, kengūros ir kualos; australiškas akcentas,
kalnai, žydintys medžiai ir
krūmai, paplūdimiai, visuo
met pakili lietuvių nuotai
ka, jaunimas, socialinė sis
tema, dvi laisvos dienos po
Kalėdų ir N. Metų, alus,
avietės. Tas viskas taip pa
tiko, kad norim grįžti ir
daug daugiau laiko praleis
ti su jumis. Kas nepatiko —
jau pamiršom.
— Tikrai net smagu man
buvo klausytis visų tų gra
žių žodžių kas patiko pas
mus. Tačiau, Nerija ir Ber
nardai, taip individualiai
kas daugiau išsiskyrė pas
mus ir kokios asmeniškos
nuomonės yra?
— Giliai pasižiūrėję viens
į kitą ir dar giliau į mane:
Nerija didelėmis savo aki
mis ir Bernardas šelmiškai
nusišypsojęs, pasakė: Ne
rija — vyrai, Bernardas —
moterys, Nerija — su cha
rakteriu,
Bernardas —
blondinės, iš proto gali eiti.
Daug, daug ir taip gražiai
sudėtų merginų. Daug. Ir
visiškai nebaimingos ...
— Kokie yra jūsų atei
ties planai, palikęs blondi
nes ir charakteringus vy
rus, vėl pradėjau rimtą po
kalbį.
— Turime kelis artimus
koncertus JAV-se, Philadelphijoje ir Miami. Bernardas
taip pat šiais metais dai
nuoja Chicagos Lietuvių
Operos pastatyme. Norime
išleisti mūsų abiejų plokš
telę, grįžti į Pietų Ameriką
ir toliau dirbti, bei studi
juoti. Na ir dar sugrįžti į
Australiją.

— Baigiant ką galėtumė
te palinkėti Australijos lie
tuviams?
— Norėtume, kad ir to
liau taip gražiai dirbtumėte
tą šeimynišką lietuvišką
darbą. Nebijokite kas bus
rytojaus dieną ir atminkite,
kad jūsų atveju — žolė nė
ra žalesnė kitame krašte.
Malonu, tikrai malonu ir
smagu šnekėtis ir klausyti
tų gražių Nerijos ir Ber
nardo, melodingai plaukian
čių žodžių. Melbourno klu
be praleista visa popietė
prabėgo kaip keletas minu
čių, palikdama tarp mūsų ir
tą mielą bei malonų drau
giškumą. Tikrai tikėsimės
ir dauksime, kad abu solis
tai ir vėl pas mus labai
greitai ir, šį kartą daug il
gesniam laiku, sugrįš.
Dar kartą labai ir labai
nuoširdus ačiū abiems mū
sų buvusiems svečiams dai
nininkams, kurie savo dai
na sužavėjo ir atgaivino
mus, parodydami, kad tiek
mūsų liaudies dainos, tiek
ir muzikų sukurtos, jaunat
viško ritmo ir interpretaci
jos atnaujintos, yra tikrai
nepamainomos. Geriausios
sėkmės jums, mūsų nauji
Australijos lietuvių bičiu
liai.
OPPORTUNITY FOR

RN’S AND LPN’S
ALL SHIFTS
Join those who work at Marian Manor
and live at Islandvievv Manor. Pleasant working conditions and if needed
brand new 1 bedroom furnished apartment with linen and all utilities.
Adiacent to work Starting salary and
liberal personnel policies & fringe
benefits.

APPLY OR CALL

MARIAN MANOR
MEDICAL CENTER
18591 Quarry Rd.
Riverview, Mich. 48192
313-282-2100
(6-7)

1977 METU DIRVOS NOVELĖS
KONKURSAS
TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės
temą, turini ir pobūdį patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.
LAIKAS. Paskutinė, rankraščiui įteikti data: 1977 metų
birželio 15 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės
Konkursas, P. O. Box 03206, Cleveland, Ohio 44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašo
mi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su
autoriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono nume
rių. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažy
mėta: nelaimėjus — neatplėšti.
SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui bus įteikta 600 dole
rių premija. Konkurso skelbėjas turi teisę premi
juotąją novelę be papildomo atlyginimo spausdinti
Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Auto
rius gali premijuotąją novelę spausdinti antruoju
leidimu.
NEPREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų au
toriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui
atskirai sutartomis sąlygomis.

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

Kalbuos su savąja
Tauta ,
Pilių padangėj nestatau
Ir kanklėm nekankliuoju, —
Tik po tautos akivarus braidau
Ir jos likimą apdūmoju.

Tiktai kalbuos su savąja tauta, —
Ir jos atsakymus girdžiu,
Lyg prosenolių knyga užburta
Nesigailėtų man atskleist senųjų paslapčių!
Girdžiu, kaip kalba mano broliai
Giliai Sibiran ištremti, —
Ir vis svajoju grįžt namolei,
Kur židiniai dar laukia palikti.

VYT. ALANTAS

VIZIJA
KADA UŽTVENKSIM KRAUJO UPĘ?
Lietuvio kraujas teka
Į svetimus baseinus, —
Teka jis per amžius,
Kaip milžiniška upė raudona. —
Mes statom užtvankas ant upių, —
Kada užtvenksim savo kraujo upę,
Kuri per amžius suka svetimas turbinas, —
Kada atgręšim srovę į save?

MANĘS NEBŪTŲ...
Jei aš po savo kojom nebejausčiau
Senolių kūlgrindų gilių, —
Manęs nebūtų!
Jei aš nebegirdėčiau žvangančių kardų
Prie Žalgirio pušyno pakraščių, —
Manęs nebūtų!
Jei nebejausčiau šilimos Amžinosios Ugnies
Nuo senovės šventųjų aukurų, —
Manęs nebūtų!
Jei Baltijos dugne nebematyčiau rūmų gintarinių
Ir nebeišplauktų Jūratė šaukiama, —
Manęs nebūtų!
Jei nematyčiau pakelėse
Nuliūdusio, erškėčiais vainikuoto Dievo,
Manęs nebūtų!

Kai barsto sidabrinę šviesą nakties karalaitis Mėnulis,
Ir kai undinės žaidžia palaidom kasom žvaigždžių pribertam ežere, —
Iš metraščiuose ir legendose nugrimzdusio pasaulio
Kanopų dundėjimas ir žvangėjimas kardų sudrebina mane, —
Ir griuvėsiai pilių prabyla prosenolių slėpiningąja kalba, —
O gražuolės Jūratės gintariniai bokštai
Išnyra į paviršių iš Baltijos gelmių, —
Tada akiračiuos nušvinta aukso sostai — viešpačių karūnos, —
Pakyla liepsnos nuo šventųjų aukurų, —
Ir žibsi laužai didžiavyrių, skriejančių dievop audringais dūmų tumulais,
Ir ima plaktis imperinės vėliavos lietuvių žemių pakraščiuos!
Padangėj tarp žvaigždžių tada šventovių bokštai ima žaižaruoti,
Ir pasigirsta angelų trimitai nuo koplytstulpių aukštų... —
Ta vizija sena ir spindulinga atskrieja iš metraščių senų.
Ir lekia, kaip audra pritvinkusi žaibų slaptingon ateitin,
J savo sūkurius įtraukdama gentainius pakeliui!
Tada atgimęs Laisvės žodis skrieja iš išminčių lūpų,
Kaip pienės sėklas vėtra jį išbarsto mano brolių širdyse, —
Ir skamba Laisvės giesmės Nemuno slėny!
Tačiau, kaip upė krenta į ledinį Okeaną
Ir tūkstančiais lašų ištyška gilumoj, —
Taip mano vizijos audringas skrydis klumpa po vikšriniais ratais, —
Ir mano žemę vėl užkloja rūstūs debesynai,
Kurių nebeišsklaidė nė narsieji Miško Broliai,
Nors ir į Laisvę švietės kelią kraujo degilais...
Bet ar kas gali vizijai pastoti kelią, —
Ar gali kas palaužti jos sparnus galingus?
Jinai kaip Aitvaras liepsningas vis pakyla iš senųjų židinių, —
Ir vėl padangėj žibsi pergalės aušrom!

PRIE MIRTIES SLĖNIO

Baladė
Štai it dūmas pragaiš
turtingi lepūnai šio svieto.

M. Valančius

Tokia nuskurdus ir maža Mergytė,
Išvysta iš namų savų,
Mirties Slėnyje klaidžioja prie krašto
Ir savo brolių dairosi pagalbos.
Girdžiu, kaip jie kitapus slėnio triukšmą kelia, —
Kaip liejasi ten šampanas
Ir skamba muzikos garsai!
Girdėt, kaip Slėniu Giltinė atjoja, —
Kaip griaučiai braška tylomoj,
Bet pakraščiuose žiburiai negęsta, —
Ir dalgio įspėjimo jie negirdi.
Apsvaigę nuo gyvenimo miražų,
Jie namato Giltinės šešėlio
Palangėj, tykančio kantriai.
Nebemato, kad Viešnios Neprašytos šaltos akys
Jiems žvelgia iš šampano taurių išgertų,
Ir dūžį paskutinį muša jiems Likimas!
Pavirto jųjų rūmai pelenais, —
Juos Slėnis Užmiršties užklojo;
Likimas tarė savo žodį žiaurų,
Kurie užmiršo, kad Mirties Slėnyje,
Išvyta iš namų savų,
Nuliūdus klaidžioja Mergytė,
Ištiesus ranką savo broliams ...

.•*,
* *.
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Dipl. agr. a.a. Alfonsą Mūrelį į amžinybę palydint
IGNAS ANDRAŠIŪNAS
Kai išsiskiria iš gyvųjų
tarpo artimas žmogus, sa
votiškas graudulys sukaus
to jo artimųjų širdis, Dar
didesnis liūdesys apima
žmogaus sielą, kai mirtis iš
plėšia artimą mokslo drau
gą, vienos profesijos kole
gą. Mirtis — tai neišvengia
mas žingsnis į nesibaigiantį
nematomos viršūnės laiko
kalną. Tai nužengtas pa
slaptingais vingiais paženk
lintas kelias, kuriuo niekam
neleista sugrįžti. Tačiau
kiekvienas žmogus savo
šiauriame
šiuolaikiniame
pasaulyje palieka tam tik
rus pėdsakus. Jis jais pa
lieka žymes savo artimųjų
širdyse, iš jų yra statomas
savo šeimos ir savo tautos
likimo pastatas.
Dipl. agr. Alfonsas Mūre
lis gimė 1908 m. vasario
mėn. 26 d. Kvėdarnos m.,
Tauragės apskrityje vargo
nininko šeimoje. Mokslo sie
kė Telšių, Joniškio gimnazi
jose. Vėliau įstojo į Dotnu
vos žemės Ūkio Techniku
mą. Jį baigęs aukštojo mok
slo siekė žemės Ūkio Aka
demijoje. čia 1932 metais
savo studijų darbą apvaini
kavo diplomuoto agronomo
titulu.
Studentaudamas žemės
Ūkio Akademijoje dalyvavo
visuomeniniame studentų
gyvenime. Iš prigimties bū
damas muzikalus ir mylė
damas šia meno sritį labai
dažnai akompanuodavo dai
nininkams ir net du kartus
buvo akompanatoriumi Kip
rui Petrauskui.
Velionis Alfonsas Mūrelis
be agronominių studijų taip
pat nepamiršo tobulinti ir
ugdyti savo dvasios vidaus
turinį. Būdamas žemės
ūkio akademijos studentu
įstojo į Lietuvių Tautinin
kų Jaunoji Lietuva korpo
raciją. čia jis buvo pavyz
dingas korporantas. Rūpi
nosi savo asmens vidų, sa
vo dvasinius polėkius pa
puošti ir išbaigti gražiom
patriotizmo savybėm. Jam
patriotizmas buvo ne vien
tik meilė savam kraštui: jo
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sirodymuose. Visą laiką bu
vo pilnas gražių svajonių
ir meninių polėkių.
Išėjęs pensijon ir vėl no
rėjo pasinerti į visuomeninį
gyvenimą, bet netikėtai
pradėjo negaliuoti ir pasiro
dė sunki liga. Nors žmonos
Elenos labai prižiūrimas ir
stropiai slaugomas ir pra
ėjęs visą eilę ligoninių ir
operacijų, — bet šios pa
stangos nieko nepagelbėjo
ir kankinamas sunkios ligos
užbaigė šią žemišką kelionę
1977 m. sausio mėn. 26 d.
Lietuvių Agronomų Są
junga Chicagoje š. m. sau
sio mėn. 28 d. Mažeikos ir
Evans laidotuvių koplyčioje
surengė įspūdingą su velio
nių Alfonsu Mūreliu atsi
sveikinimą. Atsisveikinimą
pravedė Lietuvių Agrono
mų Sąjungos pirmininkas
agr. A. šantaras. Apie ve
lionio mokslą, visuomeninę
ir kultūrinę veiklą gražias
kalbas pasakė: agr. Ignas

Andrašiūnas, Jonas Kaunas
irJonas Tijūnas. Sausio 29
d. velionio palaikai po gedu
lingų pamaldų švč. M. Mari
jos gimimo parapijos baž
nyčioje buvo palydėti į šv.
Kazimiero Lietuvių Kapi
nes.
šią didžio skausmo ir siel
varto valandą reiškiu gilią
ir nuoširdžią užuojautą
žmonai Elenai, broliui Le
opoldui, posūniui aKlndijui,
seserims Elenai Budrienei
ir Sofijai Dambrauskienei
Lietuvoje, visiems gimi
nėms ir artimiesiams čia
Amerikoje ir Lietuvoje.

DELEGACIJA Į
WASHINGTONĄ
Į senate vasario 23 d.
įvyksiantį Lietuvos nepri
klausomybės minėjimą iš
Chicagos vyksta dr. K. Šid
lauskas ir St. Balzekas, Jr.
Washingtone jie susitiks ir
su kongreso bei valdžios
žmonėmis.

........ ..

k

anare duva
A. A. dipl. agr. A. Mūrelis

gamtai, praeičiai, papro
čiams, tautinei kultūrai.
Patriotizmas jam buvo kur
kas daugiau. Jam patriotiz
mas buvo meilė žmogaus
laisvei ir jos teisėms. Meilė
pačiam žmogui, jo atsiek
tiems darbams ir visam
tam, kas gyvenimą tautinė
je bendruomenėje daro ge
resnį, laimingesnį ir sau
gesnį. šitokiom savybėm
išpuošęs savo asmenybę ve
lionis Alfonsas Mūrelis pra
žygiavo pro šią džiaugsmo
ir skausmo pakalnę. Savo
atliktais vertingais kultū
ros darbais jis paliudijo sa
vo asmens vertę ir prasmin
gą jos paskirtį.
Velionis Alfonsas Mūrelis
baigęs žemės ūkio akademi
ją buvo paskirtas rajono
agronomu Jezne. Vėliau
perkeltas tom pačiom pa
reigom į A. Panemunę, čia
gyvendamas arti Kauno tu
rėjo galimybių dalyvauti
muzikų-menininkų gyveni
me. Ši aplinkybė jam davė
progos turtinti savo suge
bėjimus muzikos srityje.

Vokiečių okupacijos metu
persikėlė į Vilnių ir buvo
vienos tabo įmonės direk
toriumi. Rytų frontui artė
jant prie Vilniaus, velionis
karo audrų buvo atblokš
tas į Vakarų Vokietiją.
Karui pasibaigus apsigy
veno Seliegenštato stovyk
loje. čia velionis savo darbu
ir triūsu prisidėjo prie gim
nazijos įsteigimo. Buvo tos
gimnazijos mokytoju. Su
organizavo tautinių šokių
grupę, įsteigė stovyklos
chorą. Ir daug darbo įdėjo
organizuodamas stovyklos
administraciją.
Atvykęs į JAV 1949 me
tų vasarą apsigyveno Chi
cagoje. čia suorganizavo iš
naujųjų pabėgėlių gražų ir
darnų bažnytinį chorą. Ta
čiau įsidarbinęs pastoviam
darbui turėjo dėl nepalan
kių darbo sąlygų nuo šio už
mojo susilaikyti. Bendrai
Alfonsas Mūrelis dalyvau
davo su dideliu entuziazmu
visuose parengimuęise, mi
nėjimuose ir menininkų pa

šios dienos grožio galionas
su vakar dienos kainomis

Viskas vėliausios
mados pas
Andre Duval...
Patrauklus naujas de
koravimas, patys naujau
si įrengimai ir geriausiai
už viską, mūsų einančios
su diena talentingos pa
tarnautojos, kiekviena iš
jų eksperte technikoje ir
stiliuje.

Taip viskas seka šios dienos reikalavimus,
išąkirus kainas . . .
Shampoo &
Styleset $3.45

$3.45

HAIRCUTTING
from only

not $7.50

not $7.50

BLOWER CUT & STYLING, only $7.95
not $15

L’Oreal Perm
$12.50

Frosting $17.50
not $30

cup
or

cap

not $17.50

Iricl. cut

Sale of Beauty $7-95
Special — the famous
Vita Perm. complete
with cut.

UfliPctm $20.00
The great new wave
that’s pre-programed
for beautiful results
every time $30.00 at
most salons.

Permanent Eyelashes, individually applied, $15
The marvelous No Sėt Perms, from only $10
by Hibner, Helenę Curtis.
No roilers. no pincuris, ever againj
Jeigu jūs dar nebandėte mūsų saliono, jūs pra<»
randate puikų grožio pažinimą. Nieko nėra ką jūs
galėtume prarasti — ir jeigu jūs neesate patenkinta
mūsų stiliumi, sąskaita nebus pristatyta.

Yra kuklus 30 c. papildomas mokestis
visai sumai.
Penktadienį ir šeštadieni 50 c. daugiau

EAST
• 406 Euclid Avė., 2d F. 781-3161
• Southgate, 5890 VVarrensviUe,
663-6346
• Opposite Eastgate, 449-3435
• Severance Center,
382-2600, 382-2569
• Shoregate, 944-6700,
• Mentor, 255-9115, next to Zayre’s
Lake Shore Blvd.
• Painesville 357-6129
The New Market

VVEST
• Opposite Southland,
845-3400
• Opposite VVest gate.
333-6646
• North Olmst.ed,
777-8686
• Parmatown,
884-6300
• Shcffield Center
Lorain 233-7211
233-8020
Elyria 324-5742
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BOSTON

Pastatyk man kaminyčią

LIETUVIŲ PILIEČIŲ
KLUBO VEIKLA

Sausio 20 d. susirinkime
buvo prisaikdyta naujoji
1977 metų klubo valdyba,
direktorių taryba ir kont
rolės komisija. Senosios
valdybos pirmininkas St.
Drevinskas, vadovavęs klu
bui 15-ką metų, pasitrauk
damas pažymėjo, kad jo
pirmininkavimo laiku klu
bas atnaujino antrojo aukš
to salę, skiepe įrengė mo
dernią kavinę-valgyklą pa
darė daug naudingų pageri
nimų, automatinį keltuvą ir
tas viskas kanavo draugijai
130,000 dolerių, klubas pa
didėjo ir finansiniai stovi
gerai. Sekretorius A. Matjoška pranešė, kad šį mė
nesį į draugiją įstojo nauji
nariai: Dana Eikinienė,
Luise Janūnienė, J. Kuo
pos. Lietuviškiems laikraš
čiams paremti iš kasos pa
skirta $225 doleriai, kurie
bus atitinkamai paskirstyti,
ALTo Vasario lotosios
darbams $50. Antanas And
riulionis perskaitė gerai pa
vykusių Naujų Metų suti
kimo baliaus apyskaitą.
Naujasis valdybos pirmi
ninkas Aleksandras Čapli
kas, perimdamas pareigas
iš St. Drevinsko, pasižadėjo
tęsti toliau klubo veiklą
ir kvietė visus dalyvauti
Lietuvos nepriklausomybės
šventės minėjime.

E.ST.LOUIS
VASARIO 16 MINĖJIMAS
Lietuvos Nepriklausomy
bės atkūrimo 59-sias meti
nės bus minima vasario 20
d. tokia tvarka:
9:30 vai. pamaldos N. P.
parapijos bažnyčioje (15 ir
Baugh Avė.), šv. Mišias at
našaus parapijos klebonas
kun. P. Long.
12 vai. kviečiami visi
rinktis į parapijos salę, kur
įvyks oficialioji minėjimo
dalis, o po to seks meninė
programa.
Svečiai bus pavaišinti šil
tais užkandžiais. Vėliau
veiks bufetas ir gros šokių
muzika.
Prašomi visi apylinkės
lietuviai su svečiais ir kai
mynais atsilankyti.
LB Apvl. Valdyba

FOREMAN
Experienced, for 30 rnan MOLD
SHOP. Top Pay. Vacation & Holidays paid. Bonuses. Also, Top Machinist for Rubber Mold work and top
Rubber O-Ring man wantecl 50 hour
work. Send resume to

P. O. Box 352
Lebanon, Tenn. 37087
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WANTED

FITTERS

LIGHT PLATE FITTERS
NEEDED
ALSO

WELDERS

MUŠT ME EXPERIENCED
EXCELLENT START1NG WAGE,
BLUE CROSS AND MANY OTHER
COMPANY BENEFITS.

ENGINEERED
REFRACTORIES SERVICE
COMPANY
355 Sanford
Pontiac, Mich. 48058
313-332-0231

(51-7)

IŠTRAUKA IŠ ROMANO O)
— Aš žinau neblogiau už tave, kad mums reikia
naujo namo, ir aš statydinsiu, bet mums dar labiau rei
kia naujo tvarto. Ar tau dar reikia aiškint, kad mūsų
naujasis ūkis atremtas į larvės tešmenį? Bandą reikia
didint, kad pienas ir pajamos didėtų, kitaip sakant, kad
atsirastų atliekamo pinigo ir naujai trobai statyti. O vai
kui gimus, išlaidos dar labiau padidės, o iš kur tu jų
imsi, jei nepadidės pajamos už pieną?
Agnei netilpo galvoje, kaip jis drįsta dėlioti ant
svarstyklių jos vaikų ir veršiukų patogumus? Ji pusiaumirka įsmeigė savo žalsvas žebenkštės akis vyrui į veidą
ir taip atsakė:
— Atkreipk ausį, berneli, ir atidžiai paklausyk, ką
dabar aš tau pasakysiu. Gerai pagalvok, ką tu kalbi. Kur
aš pasidėsiu su mažais vaikais, jei jau ir dabar trinamės
alkūnstumdžiu po trobą? Aš nenoriu, kad mano vaikai,
kaip šiukšlės, painiotųsi suaugusiems po kojom! Aš ne
noriu, kad jie taip vargingai augtų, kaip mes: nebe tie
laikai!
— O tu, raiboji gegele, atsimink, kad tau kaminyčios pastatyt dar neturiu iš ko: ne už bagočiaus ištekėjai!
— jis atžėrė papikčiai.
— O karvėms kaminyčią turi iš ko statyti! — ji
atkirto. — Tu, berneli, man ir mano vaikams kaminyčią
pastatysi ir dar su baltomis langinėmis! Užtenka vargti
lūšnose, kur mūsų tėvams dūmai akis išgraužė. Maironis
nudainavo tą garbingų lūšnelę į muziejų ir teilsisi ji ten
ramybėje. Galų gale mes turime nutrinti tą gėdą nuo
Lietuvos veido! Reikia prakirsti didesnius langus į
pasaulį.
— Nukalbėjai, kaip gražbylys agr. Rožėnas! Aš
pats žinau neblogiau už tave ko mums trūksta ir pamo
kymus galėtum pataupyt neišmanėliams, — jo apmaudas
tolydžio ėjo didyn, bet jis dar valdėsi, bijodamas pasa
kyti per daug, kad paskum nereikėtų gailėtis. Paėmęs
žmonos ranką, kuri kažkodėl buvo šalta, jis stengėsi kal
bėti kiek įmanydamas ramiau ir draugiškiau: — Klau
syk, mano mergyte, ko mums pyktis? Juk tokia naujiena:
gims Liepkalnio įpėdinis! Aišku, pakrikštysim Kastyčiu,
o jei bus duktė — Jūrate, o gal Ugne? Aš mėgstu Ugnės
vardą, bet—padarysim, kaip tu norėsi. Nebesipykim! —
jis norėjo vėl ją apkabint, bet ji ištraukė ranką ir pasi
traukė į šalį.
— Ulbuok neulbavęs, baltas karvelėli, bet aš negim
dysiu vaikų, kad jie dūstu tavo tamsioje dvokiančioje
lūšnoje!
Tada jam per širdį smilktelėjo nebe pyktis, bet įnir
šis ir, dar akimirką pasvyravęs sakyti ar nesakyti, paga
liau nebesusilaikė ir išdrožė:
— O sakyk, raibojo gegele, kokioj kaminyčioj pati
būsi gimusi ir kokia lazdele pasirasčiuodama atkilai Į
Liepkalnį ?
Agnė staiga pabalo ir nuleido galvą ant krūtinės.
Kostas susimetė žioptelėjęs kas nereikia, su nerimu žiū
rėjo į žmonos virpančias lūpas ir jam pasirodė keista, kad
nuo jos skruostų dingo duobutės, tarsi prasiveržęs siel
vartas būtų jas išlyginęs. Nepakeldama akių, ji pratarė
ramiai, stengdamasi susivaldyti:
Į Liepkalnį aš atėjau be jokios lazdelės: apie mano
kraitį tu užsiminei pirmą kartą. Tik kažkodėl taip ilgai
tylėjai, nors, žinau, tavo motina visada varo ant manęs.
. Bet, matai, kai raugalas rūgsta, tai putos vis vien ima
verstis per kraštus. Kol tu tylėjai, kitų kalbos man buvo
nelabai tai čia kas: aš džiaugiaus, kad mūsų meilės ne
drumsčia pinigai. Kai mes susipažinome Plungėje, aš ne
kvaršinau tau galvos kokius dvarus valdai, nerūpėjo tau
ir mano tėvo piniginė. O gal užmiršai, ką man kalbėjai
Kaune ant Vytauto kalno? — Negalvok apie kraitį: tu
pati būsi mano didžiausias kraitis! — tu man tada pa■ sakei. Aš buvau laiminga ... Bet ką gi, elgetai žmonai ir
i dvokiantis alkierius su vaikais geras: ji balso neturi!
Bet dar kartą sakau, mano vaikai augs kitaip, kaip mes.
Bus gana tamsių užpečkių ir dvokiančių kamarų! Aš ne
noriu, kad tu keitinėtum, savo planus dėl bekraitės žmo
nos: statyk šiltą tvartą savo veršiukams, o aš su savo
vaiku susitvarkysiu pati.
— Kaip tu susitvarkysi, norėčiau žinot?
— Aš visada galiu gauti darbo, kaip jaunųjų ūki
ninkų instruktorė ...
— Ooo, čia jau rimtas reikalas: pabėgsi iš namų.
Šeimą suardysi, mane žmonių akyse apjuokinsi!
— Tu nežinai ir gal niekad nesužinosi, ką motina gali
padaryti dėl savo vaikų, — ji pašoko nuo žemės, pasku
bom susirinko daiktus ir dingo krūmuose.
— Visai pasiuto boba! — Kostas palydėjo žmoną
akimis. — Duok jai kaminyčią ! Kam aš tą prakeiktą krai

VYT. ALANTAS
tį priminiau? Ji savaranki ir užsispyrusi žemaitė ir vel
niai žin kokios košės privirs? Gal ji taip nepadarys, kaip
grasina, bet ką gali žinot? Kai boba susibizarija, tai kaip
pasibaidžiusiu kumelė; nežinai kur tave ištėkš iš ratų ...
Barsukyną Kostas mėgo. Jis čia prisimindavo pie
menavimo laikus, kovas su Anteku, susitikinėjimus su
Saliute ir kartais ateidavo pabūti vienas, kai tamsūs de
besėliai aptraukdavo jo padangę. Iš krūmų šūstelėjo kiš
kis ir atsitūpė dairydamasis. Kostas nekrutėjo ir žiū
rėjo, ką žvėrelis darys. Įsitikinęs, kad negresia pavojus,
ilgaausis ramiai nustreksėjo pakrūmiais. Kostas šypte
lėjo: slogi nuotaika lyg ir ėmė atslūgti, bet noras dirbti
praėjo. Jis pirmą kartą taip susivaidijo su žmona, ir jam
slėgė krūtinę nerimas, kaip visa tai pasibaigs. Vyras
sėdėjo ant kelmo susimąstęs ir net nepastebėjo kai ėmė
temti. Vėjas šliaužiojo alksnyno viršūnėmis, tamsoje dan
gus susiliejo su žeme ir, rodėsi, dar labiau jam prislėgė
pečius.
Krūmai šlamžtelėjo ir kalnelin įkopė tėvas. Jis tars
telėjo, sėsdamas ant kelmelio prieš sūnų:
— Moterys laukia su vakariene, — ir kai Kostas
nieko neatsakė, pridūrė: — Susinėjai su pačia? Parėjusi
ji užsidarė alkieriuje.
Kostas svyravo sakyti tėvui kas atsitiko, ar nesa
kyti, bet pamanęs, kad anksčiau ar vėliau jis vis vien
sužinos, prabilo:
— Apsibarėm ... Rodos, ji nėščia ... Nori naujo na
mo, kad vietos būtų daugiau, — ir žodis po žodžio Kostas
pasakojo kas atsitiko.
— Matai, sūnau, — tėvas prabilo patyrusio vyro
šnekta, — kai koba ko užsimes, tai nė kirvapente jai iš
pakaušio neiškaposi. Jauni būdami ir mes su tavo motina
iš pradžios laižėmės, nelyginant veršeliai', sakyčiau, kaip
jūs dabar, o kai nugraibstėm grietinėlę, maniškei ėmė dygt
rageliai ir prasidėjo muzikėlė: čyrum, čyrum, tas nege
rai, anas blogai, tu daryk taip, tu daryk anaip, o kai tu
nori1, jai įtikt ir raitai kojas pagal jos birbynę, o vis vien
nepataikai, tai tau užeina noras bėgt į klojimą ir pasikabint po sija. Iš pradžios ir aš nenusileisdavau ir atsisvei
kindavau, kaip sveikinamas, o po subiurimo būdavo ma
žiausiai trys dienos tylos, o kartais ir visą savaitę užtruk
davo. Nežinau, ką darys taviškė, o maniškė, būdavo, kad
susičiaups, tai užkapok žodelio neištrauksi. Tvirtabūdė
moteris, negali sakyt! Nebeatsimenu iš kur girdėjau, kad
moteriškė esanti smuikelė, o vyras, atseit, muzikontas.
Nežinau, ar taip būna ar ne, tik po tiek metų man atsi
vėrė akys, kad gerai tau griežt, kol smuikelė leidžiasi,
bet kai jos stygos ima .plert, tai tu nežinai ką duotum,
kad tik jos ko greičiausiai vėl susistyguotų. Daug nekal
bant, nusibodo: pamačiau, kad barniai tik sveikatą ir
gyvenimą gadina. Tariau, būsiant geriau nusileist, kaip
liežuviais kapotis. Nesakau, kad tavo motina būtų iškištadantė raganėlė: ne, ji darbšti, gera šeimininkė, dievo
baiminga ir nepasakysiu, kad būtų vištagalvė — daž
nai ir nušneka teisingai, bet kad užsispyrusi kietakaktė,
tai visi Liepkalnio žvirbliai čirška.
Kostas klausėsi nustebęs: tėvas niekad nebuvo taip
atvirai su juo kalbėjęs. Jis laikė jį pabruktu po motinos
kuntapliu žmogeliu ir dažnai iš jo pasišaipydavo sau vie
nas, o dabar pamatė, kad jis toli gražu nėra toks kvai
ša, kaip kartais dedasi dėl šventos namų ramybės. Ir
vėlgi Kostą maloniai nustebino tėvą pirmąkart prakal
bėjus su juo draugiškai, kaip vyras su vyru.
— Kaip matai, tėti, ką turėčiau daryt: pirma sta
tyt tvartą, ar trobą? — jis paklausė.
— Sakau, jei pradėsi kojas kilnot pagal jos birbynę
,iš pat pradžios, sudie, vyrel, tavo valia: visada bus jos
viršus. Tvartą pastatyt išgalėtume, bet dėl namo reikėtų
gerai pagalvot. Taip jau būna su moterim: jos negalvoja
proteliu, o jausmeliu!

— Ji sako pastojusi: nenorėčiau jos erzint, — pa
stebėjo Kostas patylėjęs.
— Atseit, dar tikrai nežino, o jau purkštauja, o kas'
bus kai sužinos?
Barsukyną galutinai apgobė rudens vakaro santė
miai. Kostas vos bematė tėvą, sėdintį už keleto žingsnių.
Vėjas nurimo ir ėmė dulkti smulkus lietus. Medžių silu
etai atrodė tarsi vaiduokliai, pakilę iš kalnelio požemių.
Kostą nupurtė šiurpas ir jis vėl nusiminė: jam dingtelėjo,
kad kažkas užgeso jo širdyje ir kad ten užstojo tokia pat
tamsa, kaip šį rudens naktis ...
— Einam namo, vakarienė atšals, — atsistojo Norgaila.
— Galim eit, — pakilo ir Kostas.
Agnė per vakarienę nepasirodė. Kostas ją rado mie(Nukelta į 10 psl.)

Filatelijos kampelis
Nr.2
JAV sausio 3 d. išleido
13 centų pašto ženklą, ku
riame parodytas Jurgis1
Washingtonas po pergalės
Princetone. Pašto ženklas
spalvotas ir išleistas pagal
dail. Peale paveikią.

Charles Willson Peale
(1741-1827) gimė St. Pauls
parapijoje, Marylande. Jau
nystėje buvo balnius, vėliau
studijavo tapybą pas dail.

1977 m. vasario 17 d.
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ANTANAS BERNOTAS
' Copley Bostone ir pas dail.
Benjamin West Londone.
1769 m. grįžo į Ameriką ir
apsistojo Philadelphijoje.
Mėgo tapyti portretus senu,
anglišku stiliumi. Yra nu
tapęs kelioliką Washingtono portretų. Princetono mū
šio metu Peale buvo pir
muoju leitenantu Philadelphijos milicijoje. Paveiks
le parodytą Washingtoną
jis nutapė 1779 m. Dalyly vavo ir politiniame bei vi
suomeniniame gyvenime.
1806 m. buvo vienas pir
mųjų Pennsylvanijos Dai
liojo Meno Akademijos kū
rėjų. New Yorke įsteigė jo
vardu pavadintą gamtos
muziejų. Jo paveikslų ran
dasi New Yorko Metropoli
tan Meno muziejuj, Prince
tono universitete ir Tauti-

nėję Meno Galerijoje Wa-,
shingtone.

Detroito lietuviai

★

ISPANIJA išleido kasme
tinę pašto ženklų seriją pa
minėti kuriai nors jos bu
vusiai kolonijai Amerikos
žemyne. Šių metų serija
skirta Costa Ricos valsty
bei. ženkluose parodytos se
nosios misijų bažnyčios ir
atradėjas Coronado (čia jį
dedame).

Pastatyk man kaminyčią...
(Atkelta iš 9 psl.)
gamajame. Ji jąu gulėjo nusirengusi1 ir nusigręžusi į sie
ną. Jis atsigulė šalia.
— Nepyk, Agne, aš nenorėjau tavęs užgaut, nepyk!
— jis apkabino žmoną. — Tvartas dar nepradėtas sta
tyt ... Pati sakai dar tikrai nežinanti ar pastojus. Jei
pasirodys, kad tikrai lauki vaiko, tada pagalvosim ir apie
naują namą. Vaikas turėtų gimti apie vidurvasarį, gal
iki kito rudens ir naują namą spėtume suręst. Atsigręžk,
mano mergyte! — jis norėjo ją atversti prie savęs, bet
ji šiukščiai burbtelėjo:
— Atstok!
— Vadinas, tau nesvarbu, kad sutinku keisti savo
planus ir statyt naują namą, kaip tu nori? — Kostas atšlyjo nuo jos.
Jis tikėjosi ją pulsiant į glėbį, ir meilės kvaitulyje
juos pamiršiant kivirčą, bet apsiriko: Agnė gulėjo kaip
gulėjusi nusigręžus ir nieko nesakė. Jam buvo apmaudu,
pikta ir neramu, ką ji galvoja. Jie taip piktai susivaidijo
pirmą kartą, ir jis nežinojo kaip elgtis. Gal jis būtų ją ,
aprėkęs, bet už sienos gulėjo tėvai ir jam buvo gėda
kelti triukšmą.
— Sakyk, Agne, kas tau?
— Nieko, kas gali būti man, beturtei atėjūnei, į
tavo margą dvarą? — ji prabilo pašnabždom atsivers
dama aukštielninka. — Ar ne tu pats pasakei, kad aš
čia bebalsė? Aš nenoriu, kad tu keitinėtum savo planus
dėl bekraitės žmonos: juk tavo akyse aš to neverta! Kas
iš to kad mes dabar susitaikinsime? Mano kraitis visada
badys jums akis, ir aš niekad netapsiu tavo šeimos lygia
teisiu nariu.
— Nereikia perdėt...
— Aš nieko neperdedu, aš nenoriu visą gyvenimą
drebėti, kad vėl kas iš jūsų neburbtelėtų su panieka ro
dydamas pirštu: — Elgeta!
— Kur tu galų gale nukliedėsi ? Ką tu manai daryt ?
— paklausė jis nustodamas kantrybės.
— Jau sakiau : aš galiu gauti tarnybą ir pasirūpinti
vaiku, galiu padaryti abortą ...
— Jei tu išdrįsi padaryt tokią žmogžudystę, aš tave
prakeiksiu, aš tavęs išsižadėsiu! — jis pagriebė jos ranką
ir taip suspaudė savo gniaužte, kad trekštelėjo kauliukai;
— Tada tikrai bus visam kam galas!
— Pamatysime! — ji drikstelėjo sulipusiais pirštais
ranką iš jo delno.
— Ne, aš netikiu, tu per daug dora ir rimta moteris,
kad galėtum pasielgt kaip paskutinė išglamža. Tu sakeisi
mane mylinti, kurgi ta tavo meilė dingo? Dėl vieno iš
mano lūpų išsprukusio žodelio tu viską statai ant kortos :
šeimą, mūsų ateitį ir net mūsų vaiko gyvybę, — jis karš
tai šnabždėjo susirūstinęs.
Agnė tylėjo. Tyla užtruko gan ilgai, paskum ji ra
miai tarė:
— Pamatysime! O dabar, jei nori, paglamonėk ma
ne, tik nelauk, kad atsiliepčiau į tavo glamones ...
Kitą rytą anksti Agnė išvažiavo. Namiškiams ji sa
kėsi važiuojanti pas daktarą, tik visi stebėjosi, kam ji
įsidėjo į ratus du lagaminus. Net ir Kostas nežinojo, ką
ji sumanė...

Francisco Vasąuez Coro
nado (1510-1554) gimė Salamancoje, Ispanijoje. 1535
m. atvykęs į Naująją Ispa
niją (dabartinę Meksiką),
po keturių metų buvo pa
skirtas ištirti naujas terito
rijas ir jas prijungti prie
Ispanijos, su 300 karių ir
keliasdešimt indėnų iškelia
vo į šiaurę, pasiekdamas
plačius plotus dabartinėje
Arizonoje, N. Meksikoje ir
Taxase. Po to pasuko į šiau
rės rytus, rasdamas Colorado upęs ir dabartinę Han
sas valstiją. Niekur neradęs
aukso ir ko nors žymesnio,
1542 m. grįžo atgal į N. Ispaniją. čia vicekaraliaus
buvo sutiktas nepalankiai ir
1544 m. atleistas iš einamų
pareigų. Likusį gyvenimą
praleido Meksikos mieste.
Coronado raportas apie ap
keliautas teritorijas buvo
paskelbtas JAV Etnologijos
Biuro 14-tame raporte 1896
metais.

» ANTANAS GRINIUS
MINĖSIME DR. JONĄ
BASANAVIČIŲ
ALT S-gos Detroito sky
rius š. m. vasario 20 rengia
Dr. Jono Basanavičiaus pa
minėjimą tokia tvarka:
10:30 vai. pamaldos šv. An
tano šventovėje ir 12:30
Akademija, meninė dalis ir
pietūs Lietuvių Namuose,
3009 Tillman g. Paskaitą
skaitys prof. dr. Jonas Puzinas, dainuos sol. Danutė
Petronienė, akomp. V. Neverauskas.
Įėjimas su pietumis 6
dol. ir be pietų 2 dol. Autoipobiliams saugoti pasam
dyti 2 poalicininkai.
Visi kviečiami dalyvauti
minėjime ir savo atsilanky
mu pagerbti Dr. Joną Ba
sanavičių.

★

LIETUVA. Manydami,
kad ne visi matė ar girdėjo,
kokių pašto ženklų Lietuva
yra išleidusi savo nepriklau
somybės laikais, čia retkar
čiais duosime retesnių ir
įdomesnių pašto ženklų
nuotraukų.

RADIJO KLUBO
SUSIRINKIMAS

Vasario 27 d. 12 vai. šv.
Antano parapijos kavinėje
įvyks Amerikos Lietuvių
Radijo Klubo „Lietuvių
Balsas” metinis susirinki
mas. Kava ir pyragaičiai
atvykusiems į susirinkimą
bus duodama veltui. Visi
klubo nariai kviečiami susi
rinkime dalyvauti. Atskiri
pakvietimai nebus siunčia
mi.

ŠALČIAI IR LIGOS

Detroito skyriaus pirmininkasa gydosi Harper li
goninėje. Skyriaus sekreto
rius Vladas Mingėla — gy
dosi South Macomb ligoni
nėje, Warren ir St. But
kaus šaulių kuopos iždininikas Feliksas Blauzdys
— Providence ligoninėje,
Southfielde. Linkime vi
siems greit pasveikti ir vėl
įsijungti į visuomeninį dar
bą.
NAUJA BALFO 76
SKYRIAUS VALDYBA

Vasario 6 d. Dievo Ap
vaizdos parapijos Kultūros
Centre įvyko Balfo 76 sky
riaus metinis susirinkimas.
Išrinkta 1977 metams val
dyba šios sudėties: pirmi
ninkė Rožė Ražauskienė, vi
cepirmininkas Kazys Ražauskas, sekretorius ir iždi
ninkas Vladas Staškus, fi
nansų sekretorius česys Šadeika, valdybos nariai: Ona
šadeikienė ir Kazys Sragauskas.
Revizijos komisija: pir
mininkas Martynas Stonys,
nariai: Antanas Sukauskas
ir Kazys Saudargas. Praei
tais metais vajaus metu su
rinkta ir BALFo Centrui
pasiųsta $4,858.50. Vajui
vadovavusi Elžbieta Pauražienė padarytas vajaus me
tu savo išlaidas padengė sa
vo lėšomis.

Detroitiškius kamuoja
šaltis, sniegas ir ligos. Al
fonsas žiedas L. ž. S-gos

50 metų įsteigimo sukakčiai
laidoje. .
★

WANTED
JOURNEYMEN

ALL AROUND
MACHINISTS
Mušt
from
ance.
men.

be able to sėt up work
blue prints & elose toler

Steady work for ąualified
Top wages and benefits.

JOHN McADAMS & SONS
20 KNIGHT STREET

N0RWALK, CONN. 06852

Tel. (203) 866-3335
Established 1842
(5-8)

šių metų vasario 16 d. su
kanka lygiai 50 metų nuo
didžiojo lietuvių tautos ža
dintojo, „Aušros” leidėjo ir
vieno pirmųjų pasirašiusių
nepriklausomybės atstaty
mo aktą, Dr. Jono Basana
vičiaus mirties. Dr. Jonas
Basanavičius mirė Vilniuje
1927 m. vasario 16 d. ir bu
vo palaidotas Rasų kapuo
se. Lietuvos paštas, pagerb
damas Dr. Joną Basanavi
čių, 1927 m. išleido 4 pašto
ženklų seriją, apvedžiotą
juodais rėmeliais. Piešinius
darė dail. Adomas Varnas.
Be to, Dr. Basanavičių ran
dame ir kitose pašto ženklų
serijose: 1922 m. De Jure
laidoje ir 1933 m. „Aušros”

TRANSKEI, naujai su
daryta valstybė, esanti Pie
tų Afrikos pietrytiniame
kampe, buvo paskelbta ne
priklausoma valstybe 1976
m. spalio 26 d. ir tuoj išlei
do savo pirmuosius pašto
ženklus.
Pašto ženkluose parody
ta: naujosios valstybės her
bas, vėliava (raudona, bal
ta, žalia) ir valstybės gal
va (Chief) K. D. Matanzima. ši niekuomet geografi
joje nė istorijoje negirdė
ta valstybė buvo atskirta iš
Pietų Afrikos teritorijos ir
leista jai pačiai valdytis.
Teritorija apgyventa be
veik vienų juodukų, plotas
tikras nežinomas, bet gali
turėti apie 7000 kv. mylių.
Pietų Afrikos teritorijoje
panašias englavas turi jau
seniai atskiromis valstybė
mis tapusios, buv. britu ko
lonijos Swaziland ir Lesotho (Basutoland).

WANTED JOURNEYMEN

DIEMAKERS
DIE TRYOUT
KELLER OPERATOR
HYDROTEL OPERATORS

Mušt have job shop experiance &. be
able to sėt up own job, 58 hour week. .
DTA shop good program.

HERCULES MACHINE TOOL & DIE
13920 East 10 Mile Rd.
Warren, Mich.

(3-9)

0WNER/ OPERATORS
Dalias and Mavis need cab over
tandem axie tractors to haul machinery to all point. East of the
Mississippi River. Interested in improving your-self cal Personnel.
COLLECT

1-414-658-4831

Equal Opportunity Employer
(6-15)

AUTOMATIC
SCREW MACHINE
FOREMAN
MUŠT BE THOROUGHLY
EXPERIENCF.D ON CONEAMAT1CS
For a growing screw machine job
shop located in an excellent community 20 miles north of Milvaukee.
Mušt be well experiencėcl on Coneamaties and related secondary operations. Exceptional opportunity for the
qualified individual with a promosing
fu ture. Excellent benefits plūs. Send
complete resume in striet confidence
to TR1-AUTOMATIC SCREW PRODUCT, P. O. BOX 273, CEDARBURG.
W1SCONS1N 53012. (414) 377-5530.
(7-9)

Nr. 7—11

DIRVA

1977 m. vasario 17 d.

Chicagos lietuviai
ANTANAS JUODVALKIS
DARBINGAS LB
APYLINKIŲ VALDYBŲ
SUVAŽIAVIMAS
JAV LB Vidurio Vakarų
Apygardos valdyba š. m.
sausio 30 d. Jaunimo Cent
ro kavinėje sukvietė apy
linkių pirmininkų ir valdy
bų narius pabendrauti tar
pusavyje ir susipažinti su
naująja Apygardos valdyba
bei pasidalinti nuomonėmis
apie apylinkių veiklą, atsiekimus ir rūpesčius.
Suvažiavimą atidarė ir jį
pravedė Apygardos pirm.
Kazys Laukaitis. Pasveiki
no susirinkusius ir pranešė
šio suvažiavimo tikslą. Į
prezidiumą pakvietė Krašto
valdybos narius: vicepirm.
B. Raugą, švietimo Tarybos
pirm. Br. Juodelį ir vice
pirm. M. Jakaitį. Sekreto
riavo E. Raulinaitienė.
žodžiu sveikino PLB
pirm. Br. Nainys. Jis džiau
gėsi gyva LB-nės veikla ir
atsiektais laimėjimais. Kol
veiks bent viena apylinkė,
tol ir Lietuvių Bendruome
nė gyvuos.
Paskaitą skaitė Krašto
valdybos vicepirm. organi
zaciniams reikalams B.
Raugas. Jis pristatė naują
ją Krašto valdybą ir pasi
džiaugė, kad dar pakanka
mai yra pareigingų žmonių,
kurie savanoriškai pasiima
sunkias ir nedėkingas vi
suomenines pareigas. Nei
vienas Krašto valdybos na
rys negauna atlyginimo, o
dažnai be jokio pagrindo
puolamas lietuviškoje spau
doje. Nežiūrint to, Krašto
valdyba dirba lietuvybės iš
laikymo ir Lietuvos laisvi
nimo darbą. Pranešė apie
Krašto valdybos atliktus
konkrečius darbus valsty
bės administracijoje, dėl
Lietuvos laisvinimo, politi
nių kalinių gelbėjimo, žmo
giškųjų teisių nepaisymo,
žydų kaltinimų atrėmimo ir
kt. klausimais.
Ypatingą dėmesį kreipia
į jaunimą ir lituanistinį
švietimą. Lietuviškai

kalbantiems, užprojektuotas leisti anglų kalba laik
raštis „Bridges”.
JAV veikia 68 apylinkės.
Balio Raugo kalba buvo
konkreti ir lietė tik LB vei
klą.
Br. Juodelis pranešė, kad
sudalyta plačios apimties
Švietimo Taryba, daugiau
siai iš jaunų ar vidutinio
amžiaus asmenų, dirbančių
liet, ar amerikiečių mokyk
lose. Prašė apylinkių valdy
bas finansinės paramos ir
asmeninės talkos, aplan
kant šeimas, turinčias mo
kyklinio amžiaus vaikų.
Reikia išaiškinti jaunie
Loreta Andrijauskaitė, Pedagoginio Lituanistikos Instituto absolventė, jau mokytojaujanti
siems tėvams lituanistinio Dariaus-Girėno lituanistinėje mokykloje, instituto ”linksmavakary” savo žaviu balsu linksmino
švietimo svarbą ir įtikinti svečius, atvykusius šią lituanistinio švietimo įstaigą paremti.
V. Noreikos nuotr.
juos, kad savo vaikus leistų
į lit. mokyklas, čia ir visa
susipratusi lietuviškoji vi
suomenė gali daug padėti,
įsijungdama į šį darbą.
M. Jakaitis aiškino savo
pareigas Krašto valdyboje.
Jam priklauso Vid. Vakarų,
Ohio ir Michigano apygar
dos. Jo uždavinys — palai
kyti tampresnį ryšį tarp
apygardų ir Krašto valdy
bos. (Aš ir dabar palieku
prie savo nuomonės ir ne
matau reikalo įsteigti dar
vieną instituciją. Sistema
darosi, kaip carinėj Rusi
Lietuvių Tautinio Akademinio Sambūrio pirm. Kazys Kasajoj: gubernatoriai ir gene
kaitis (dešinėje) įteikė PLI Akivaizdinio skyriaus dir. A. Dun
ralgubernatoriai. A. J.).

Pranešimus padarė tik 6
apylinkių pirmininkai ar
valdybų nariai, dvi apylin
kės atsiuntė pranešimus
raštu. Kitos apylinkės savo
atstovų neatsiuntė.
Pažymėtina East Chica
gos apylinkė, kuri, prieš sa
vaitę įvykusiame susirinki
me, išsirinko vieną bendrą
valdybą ir šiame suvažia
vime atstovavo visiems
lietuviams. Susirinkusieji
džiaugsmingai priėmė šį
East Chicagos lietuvių apsisprendimą.
Po pranešimų buvo paklausimų ir diskusijų veiklos pagyvinimo reikalais,
Apygardos pirm. K. Laukąitis dėkojo dalyviams už

duliui 2000 dol. čekį, šio instituto veiklai paremti. Šiuos pinigus
suaukojo šimtininkai, šio sambūrio nariai, I. Andrašiūnas, Barai,
Bartkai, Dargiai, Drungos, Graužiniai, Jurkūnai, Kalvaičiai, K.
Kasakaitis, J. Leseckas, J. Našliūnas, Pimpės, Siliūnai, Sutkai,
Valiukėnai, Vėbros, St. Vidmantas, V. Žirgulevičius ir Žvyniai.
V. Noreikos nuotrauka

Regina Andrijauskienė, Pe
dagoginio Lituanistikos Insti
tuto linksmavakario rengimo
komiteto pirmininkė sveikina
svečius.
V. Noreikos nuotr.

pareikštas mintis ir vylėsi, tienė, o parodą pristatė
kad bendromis jėgomis bus Globos komiteto pirm. J.
pasiekta geru rezultatų Lie Jasaitis. Dar prieš parodos
tuvos vadavimo, lit. švieti atidarymą buvo atrinkti ir
premijuoti trys dailės dar
mo ir kultūros baruose.
Po susirinkimo visi daly bai. Lietuvių Fondo skirtą
viai pasivaišino sumušti pirmąją premiją laimėjo
niais ir kavute. Dalyvavo dail. V. žilius. Ją įteikė L.
apie 30 asmenų, bet mažo Fondo Tarybos pirm. dr. G.
Balukas. Antrąją, čiurlio- ~
kai matėsi Tarybos narių.
P. S. Apygardos pirm. K. nio Galerijos skirtą premi
Laukaitis parašė atsišaukia ją laimėjo Audronė Ambromą Į tautiečius, kuriuo ra zaitytė. Trečiąją, mecenato
gina visus prisidėti savo au R. Genčiaus skirtą premiją,
ka. Dalis tautiečių aukoja laimėjo dail. Vanda Balusavo laisvalaikį, kiti prisi kienė. Ją įteikė LB Vid. Va
deda pinigine auka, o treti karų apyg. pirm. K. Laukai
ir vienu ir kitu. Švęsdami tis.
Iš 80 dailininkų, parodo
mūsų tautos patriarko dr.
Jono Basanavičiaus 50 me je dalyvauja 23 su vienu,
tų mirties sukaktį, turime dviem ar trim dailės gaba
daugiau pagalvoti ir pasek lais. Parodoje išstatyti viso
ti jo pavyzdžiu. Jis visą sa 39 darbai — tapyba, grafi
vo ilgą gyvenimą aukojosi ka ir skulptūra. Paroda už
ir aukojo savo tautiečių daroma vasario 18 d.
★
švietimui1, ūkinei gerovei ir
Vasario
6
d.,
sekmadienis
savo valstybės nepriklauso
buvo gausus įvairiais ren
mybei atsiekti.
giniais ir minėjimais.
DAILĖS DARBŲ PARODA

Kiekvienais metais Chi
cagos ir apylinkių dailinin
kai vasario 16 minėjimo
proga, suruošia dailės dar
bų parodą, šių metų tokia
paroda buvo atidaryta vasa
rio 4 d. Čiurlionio Galerijo
je Jaunimo Centre.
Čiurlionio ansamblis gieda lietuviškas mišias, sukurtas komp. A. Mikulskio, Nek. Pra
Parodą atidarė Galerijos
sidėjimo bažnyčioje Chicagoje iškilmingų mišių metu, minint arkivysk. J. Matulaitį.
direktorė dr. Marija Gaižu-

Korp! Neo - Lithuania,
Chicagoje, LT Namų sa
lėje paminėjo Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo
59-tas metines ir savo gar
bės nario dr. Jono Basana
vičiaus 50 metų sukaktį.
L.K.R.Š. Rėmėjų sąjunga,
Marijos auditorijoje, suruo
šė koncertą, kurį atliko
(Nukelta į 12 psl.)
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Chicagoje...

GRANDINĖLĖ
LAKELAND
KOLEGIJOJE

(Atkelta iš 11 p si.)
tautinių šokių ansamblis
GRANDIS, vad. L Smieliauskienės, mergaičių cho
ras AUDRA ir kanklių or
kestras, vad. Em. Pakštaitės ir lietuvių liaudies ins
trumentų kvintetas, vad.
Balio Pakšto.

Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjunga, Jaunimo Cent
re, suruošė estradinių ir
liaudies dainų koncertą, ku
rį atliko jauna Argentinos
lietuvaitė Adriana Jocytė.
Akademikai skautai Jau
nimo Centro kavinėje, pa
minėjo Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo sukak
tį. Paskaitą skaitė istorikas
V. Liulevičius.

LB Brighton Parko apy
linkė Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo 59-tą su
kaktį paminėjo pamaldomis
bažnyčioje ir akademija
parapijos salėje. Mišių me
tu giedojo sol. Tadas Rūta,
vargonavo muz. M. MoMtiekaitis. Salėje pagrindinę
kalbą pasakė PLB valdybos
vicepirm. jaunimo reika
lams Romas Kasparas.
Vyčiai, Martiniųue salėje
pagerbė gen. konsulę Juzę
Daužvardienę, išrinkdami
žymiausia lietuve moterimi.
Programaą atliko Vyčių
choras.

• Pianistui Antanas ir
Vytautas Smetonos vasario
27 d. 3 vai. p. p. koncertuos
Jaunimo Centre Chicagoje.
Koncertą rengia Margutis.

Grandinėlės verpėjų šokis, kuris savo etnografiniais variantais siekia Senovę. Įvairiai
vadinamas labiausiai buvo mėgiamas Dzūkijoje, bet žinomas kai kur ir Aukštaitijoje. Šokį daž
niausiai šokdavo merginos — linų verpėjos: kartais lyg už bausmę, lėtą verpimą, kartais lyg
grynai nusėdėtų kojų pamiklinimui. Jono Garlos nuotraukoje Grandinėlės linų „verpėjos” R.
Motiejūnaitė, J. Bliumentalytė, L. Žiedonytė, D, Palubinskaitė, R. Staniškytė ir K. Kuprevičiūtė repetuoja šokio sceninį variantą — ”Tolkasoki”, kuris pirmu kartu bus atliktas grupės
1977 m. šokių, muzikos programoje Chicagoje, kovo 5 d., Marijos aukšt. mokyklos auditorijoje.
Koncertą ruošia P. L. J. Sąjunga.

Chicagos Klubas ir Lietuvių
Tautiniai Namai. Visi kvie
čiami popietėje dalyvauti.
Pradžia 3:30 vai. p. p.

išlaikyti vienalytę apylinkę.
Visi indėliai apdrausti1
Federalinės valdžios iki
40,000 dolerių.

DU MILIJONAI DOLERIŲ
INDĖLIŲ

Mirė kun. dr. Feliksas
Gureckas. Vasario 4 d. beposėdžiaudamas Lietuvos
Dukterų namuose, staiga,
širdies smūgio ištiktas, mi
rė kun. dr. Feliksas Gurec
kas.

MIDLAND taup. ir skol
b-vė, prieš penketą mėne
sių, atidarė trečią banko
skyrių Marųuette Parko
centre — Lithuanian Plaza.
Banko patalpos yra prie
69-tos ir Washtenaw gat
vių, pietryčių kampe, prieš
lietuvių parapijos bažnyčią.
Vieta patogi ir lengvai pa
siekiama. Randasi tirštai
apgyventame rajone, o taip
pat ir lietuvių prekybininkų
centre.

• Kr. Donelaičio lituanis
tinės mokyklos vasario 16sios minėjimas įvyks vasa
rio 19 d. 11 vai. ryto mo
kyklos auditorijoje. Visi
pradinės ir aukštesniosios
mokyklos mokiniai tą dieną
turi ateiti su tautiniai dra
bužiais.
Nuoširdžiai kviečiami tė
MIDLAND taup. ir skol.
vai ir svečiai dalyvauti mi b-vės indėliai, naujajame
nėjime ir kartu su savo vai skyriuje, jau prašoko du
kais atšvęsti Lietuvos ne milijonus dolerių. Tai paro
priklausomybės šventę.
do, kad bankas šioje vie
toje jau anksčiau turėjo
OSKARO MILAŠIAUS
būti įsteigtas, kad galėtų
KŪRYBA
patarnauti
taupy tojams.
MIDLAND
taup.
ir skol.
Oskaras Vladislovas Mi
b-vės
vadovybė,
kurią
su
lašius (1877-1939), prancū
daro
išimtinai
lietuviai
di
ziškai rašęs lietuvių poetas,
rektoriai,
vadovaujami
pir

filosofas, mistikas. Lietu
vos diplomatas. Velionis te mininko adv. Frank Zogo,
bėra gyvas prancūzų rašto suprato Marųuette Parko
tarpe. Ten veikia jo gerbė gyventojų interesus ir atėjo
jų klubai. Keli jaunesnės jiems į pagalbą, atidaryda
kartos lietuviai mokslinin mi trečią banko skyrių,
kai yra parašę apie O. V. šis banko vadovybės žygis
Milašių studijas, daktorato sustiprino gyventojų mora
lę ir padrąsino ginti savo
tezes.
Minint O. V. Milašiaus teises ir turtą.
MIDLAND taup. ir skol.
gimimo šimtąją sukaktį,
Lietuvių Tautiniuose Na b-vės ne tik priima in ’ėlius
muose, C‘v; ^agoje vasario ir atlieka kitus patarnavi
27 d. rengiama sekmadienio mus, bet duoda paskolas,
popietė. Birutė Pūkelevi- tuo pakeldami namų vertę.
MIDLAND taup. ir skol.
čiūtė, rašytoja ir aktorė,
b-vė
dėkoja visiems taupyšioje popietėje supažindins
tojams,
savo indėliais perėauditoriją su O. V. Mila
šiaus kūryba ir rečituos jo musiems banko vadovybės
poeziją lietuvių kalba (ver pastangas. Bendromis pa
time). Popietę rengia Lie stangomis bus lengviau at
tuvių Moterų Federacijos laikyti išorinį spaudimą ir

★

Kun. F. Gureckas gimė
1912. VI. 18 d. Užpaliuose,
Utenos apskr. Mokslus ėjo
gimtinėje, Rokiškio gimna
zijoje ir Telšių kunigų se
minarijoje. Kunigu įšven
tintas 1933. VII. 7 d. Studi
jas tęsė Lietuvoje, Vokieti
joje ir Amerikoje. Teologi
jos daktaro laipsnį gavo
1960 m. Po to dar speciali
zavosi Oxfordo universitete
Anglijoje.
Lietuvoje, Vokietijoje ir
Amerikoje apaštalavo įvai
riose parapijose ir mokyk
lose. Profesoriavo De Paul
kolegijoje, bet sveikatai
pašlijus pasitraukė ir pasi
šventė šalpos reikalams. Jo
rūpesčiu ir pastangomis,
Chicagoje įsisteigė Lietu
vos Dukterų draugija, kuri
šiandien išaugo į rimtą šal
pos organizaciją. Draugija,
kun. Gureckui remiant įsi
gijo namus, kur randa lai
kiną prieglobstį ne vienas
benamis. Kun. dr. F. Gurec
kas visa siela buvo atsida
vęs Dukterų draugijai ir
buvo jų kapelionu ir rams
čiu.
★

Prieš porą savaičių, tra
giškom aplinkybėm, mirė ir
buvo palaidotas kun. dr. A.
Juška, vadovavęs Cicero
lietuviškoms mokykloms ir
vikaravęs vietinėj lietuvių
parapijoj.
Šių dviejų, dar pensinin

kų amžiaus nesulaukusių,
kunigų, išsiskyrimas, pali
ko dideles spragas lietuviško j e veikloje.
Abu palaidoti šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse.

Š, m. vasario 3 d. (5 Nr.)
Dirvoje straipsnyje:
”Mirė Korp ! Neo-Lithuania steigėjas Filisteris Jur
gis Dargis” rašoma: ”,..
kalbėjo buvęs kariuomenės
teismo pirmininkas ... To
mas Sereika”,
Kiek tai liečia mano eitas
pareigus straipsnio auto
rius, matomai, suklydo —
aš buvau Kariuomenės Teis
mo Prokuroro padėjėjas ir
paskutinėje Kariuomenės
Teismo stadijoje, pasitrau
kus Prokurorui gen. Vimeriui iš pareigė, man teko
jas perimti, tačiau Kariuo
menės Teismo pirmininku
nebuvau.
Taigi, prašyčiau Redakci
jos atitaisyti minėtą klaidą
paskelbiant šį laišką, kad
išvengus galimų kokių nors
nesusipratimu.
Su pagarba
pik. T. Sereika
SPRING MAKERS
SUNNY CALIFORNIA
Medium size spring company needs
tooling foreman for 4-slide department and tooling room. Complete
charge of 15 Torin and Nilson 4slides plūs tooling department. Mušt
be capable of layout and design of
4-slide tooling, bidding tooling and
running time. Wages open. Also need
4-slide tool makers and setup men.
Phone collect 213-923-7272 and ask
for JOE FORE or TIM TURNER or
send resume to WESTERN SPRING
& MFC. CO.. 9451 VC'ASHBURN RD.
in DO\VNEY. CA. 90242-

Vasario 4 d. Painesville
(Ohio dienraštis ”The Telegraph (65 t. skaitytojų) įsi
dėjo Danos Palubinskaitės,
... ”Of the Grandinėlė Li
thuanian Dancers”... spal
votą nuotrauką. Tai buvo
lyg vizitinė kortelė laikraš
čio puslapio reklamai, skel
biančiai ”Lakeland Civic”
choro rengiamą ”etninį”
koncertą.
Koncertas įvyko vasario
6 d. Lakeland kolegijos mu
zikos auditorijoje, talpinan
čioje virš 400 žiūrovų, šal
tą, speiguotą vakarą publi
kos susidomėjimas koncer
tu buvo toks didelis, kad
pripildė ne tik salę, bet ir
salės takus. Programoje da
lyvavo vokiečių vyrų cho
ras, graikų šokėjai, Grandi
nėlė ir parengimo šeiminin
kai ”Lakeland Civic” cho
ras. .
Po koncerto ”The Telegraph” švietimo skyriaus
redaktorė Jessie Havduk
labai palankiai įvertino vi
są programą vis ir vis grįž
dama prie Grandinėlės šo
kėjų: ”It would be hard to
surpass the instricasy and
charm of the Lithuanian
bridal dance ... Intricate
steps, swift, gyaceful movement and enthusiasm are
evident in the performance
of Grandinėlė ...” Būdama
jautri šių dienų tautinei
nuotaikai redaktorė teigia:
”One of the things that
made this program outstanding was the obvious feeling of pride of the performers for their roots”. Šią
impresiją ji susidarė kon
certo priėmimo vaišėse kal
bėdama su Grandinėlės šo
kėjais: ”Cleveland Lithua
nian dancers speak highly
of their heritage. These
youg people are determined
to keep their family narnės,
however difficult they may
be to pronounce. Some examples: Dana Palubinskas,
Diana Strimaitis, Algis Urbaitis, Daiva Marcinkevi
čius.”
Koncerto įvertinimas re
daktorės Jessie Hayduk bu
vo paįvairintas taip pat di
dele Grandinėlės šokėjų
nuotrauka.
Tai vienas iš Grandinėlės
mažų, bet įdomių pasirody
mų margaspalvei publikai.
Grupė stengiasi kitatau
čiams, amerikiečiams šokti
groti juo dažniau. Tuo tiks
lu palaiko ryšius su eile ko
legijų, universitetų, visuo
meninių — meno organiza
cijų. Grandinėlė šoka ir lie
tuviškai visuomenei: kovo 5
Chicagoje, balandžio 23 d.
su visu lietuviškų šokių
kraičiu į Kanadą — Montrealį.
0WNER OPERATORS
HOME TRANSPORTAT1ON CO. A
national heavy hauler has immediate
need for 1971 or later 3 Axle Diesel
Trąctors. Good pa y. Loaded or empty.
Husband and wife team welcome. You
are paid after each load. We pay for
all permits and base tag. Call (800)
241-5771 or (800) 282-9018. (51-8)
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CLEVELANDE
Aurelija Balašaitienė

Teisingumo
Iustitia ėst fundamentum ) turiu garbės pažinti, ir vis iš
regnorum.
naujo įsitikinu, kad nei laiko
(Lotynų priežodis) bėgimas’, nei visiškas nustojimas savo profesinio gyve
Eilinio žmogaus akimis nimo, kuriam buvo taip ilgai
peržvelgus paskutiniųjų de ir ištvermingai ruoštasi, ne
šimtmečių istorinius įvykius palaužė jų dvasios. Jie domi
ir, kad ir paviršutiniškai, pa si visu tuo, kas liečia teisi
nagrinėjus kaikurių dabarti nius klausimus mūsų riboto
nių ‘nepriklausomų’ valsty je visuomenėje ir, kiek bega
bių struktūras, jų iškilimą lėdami, prisideda prie bend
(Afrikoje, Azijoje), jų žlugi rų pastangų tiek mus, tiek
mą (Europoje), tenka suabe mus supančią aplinką supa
joti seno ir garsaus lotynų žindinti su žmogaus teisių
posakio tvirtinimu, kad ‘tei klausimais, žmogaus teises
singumas yra valstybės pag paneigiančių sistemų analizė
rindas’. Toks įrašas lotynų mis. Tai kalimas ginklų ko
kalba buvo iškaltas marmu vai su žmoniškąją egzistenci
re Nepriklausomos Lietuvos ją griaunančiąja jėga.
Teisingumo ministerijos fa
Felikso Mackaus bute kny
sade ...
gų lentyos perkrautos kny
Daug metų praėjo nuo to gomis teisiniais ir politiniais
laiko, kai turėjome galimybę klausimais, o ant rašomojo
tą įrašą skaityti savo akimis, stalo guli krūva rankraščių,
savame krašte. Teisė, nusa kurie byloja apie jo darbą.
kanti asmens, sąžinės, ištisų Vartau ‘Lietuvos Įstatymų’
tautų laisves ir teises, dauge retą leidinį, išleistą 1922 m.
lyje kraštų trūnyja archy su A. Merkio įvadu. Tai ‘neovuose drauge su sudulkėju
siais kodeksų tomais. Tai
liūdni buvusių laisvių liudi
ninkai, kurių balso šiandieną
joks pasaulio tribunolas ne
nori girdėti, Kaip ir mūsų
Teisingumo ministeriją, ly
giai toks likimas ištiko ir mū
sų teisininkus, Jie, jaunos
valstybės skatinami, senų
Lietuvos Statutų tradicijos
įkvėpti, dėjo visas pastan
gas mūsų atsikūrusios vals
tybės ribose atstatyti teisę,
kad, suvereninės valstybės
ribose, būtų įgyvendintas
teisingumas; kad būtų lei
džiami nauji, laiko sąlygoms
Dipl. teis. Feliksas Mackus
atatinkami įstatymai, ir kad
būtų nusikratyta senųjų pa ficialinis’ Lietuvos įstatymų
vergėjų primestais kodek rinkinys, kuriame surašyti
sais. Jie plėtė savo akiračius visi tuo metu Nepriklauso
Vakarų Europos universite moje Lietuvoje veikę įstaty
tuose, sėmėsi žinių iš Vaka mai, pradedant seimo rinki
rų demokratijų įstatymų šal mų tvarka, mažumu teisė
tinių ir planavo suvienodinti mis, iki seimo atstovų algų
Lietuvos įstatymus. Deja, nustatymo. Iš pageltusių
praradę savąją valstybę ir knygos puslapių dvelkia sa
patekę į benamių-pabėgėlių votiška dinamika, kuri gali
eiles, mūsų teisininkai, dau egzistuoti tik jaunos, naujai
giau negu bet kurios kitos atsikūrusios ir su viltimi į
profesijos specialistai, pra ateitį žvelgiančios valstybės
rado visą savo gyvenimo pa dvasioje. Graudu, kad toji
grindą. Net ir naujosios knyga šiandieną turi tik ar
tėvynės kalbos mokėjimas chyvinę vertę, nors jos dide
nepadėjo, kai inžinieriams, lio užsimojimo simbolika liks
daktarams ir kitiems, ieško nemirštama ilgoje mūsų tau
ti pragyvenimo šaltinių savo tos už laisvę kovų grandinė
je srityje. Metai patirties ir je.
studijų subyrėjo į šipulius.
‘Lietuvos įstatymai buvo
Ir tų šukių beveik nei pagrįsti net keturiais kodek
vienam nepasisekė sulipdyti sais’, aiškina man Feliksas
nebent kuris iš jų turėjo gali Mackus, vienas iš mūsų išvie
mybes pradėti teisės studi tintųjų teisininkų, didesnę
jas iš naujo... 0 sunki įsikūri savo gyvenimo dalį pralei
mo pradžia, pareikalavusi di dęs Amerikos geležinkelių
delių jėgų įtempimo kovoje tarnyboje ir jau, po ilgos
už kasdieninės duonos kąsnį, tarnybos metų, pasitraukęs
tos galimybės beveik nie į pensiją. ‘Napoleono kodek
kam nesuteikė. Todėl mūsų sas užnemunėje, Kaune - Ca
Nepriklausomos Lietuvos ro Rusijos primestas kodek
teisininkų retėjančios eilės sas, panikinus Lietuvos sta
šiandieną tegali gyventi pri tutus, ir t.t. Klaipėdos auto
siminimais. Su pagarba ste nominis kraštas veikė Vokie
biu tuos teisininkus, kuriuos tijos statuto pagrindais. Ne-

Feliksas Mackus laivu ”Gen Blatzford” 1950 m. plauk a į Ameriką ...

priklausomybės metai buvo
per trumpi, kad būtų užtekę
laiko visiems įstatymams su
vienodinti’. Su dideliu dėme
siu klausausi jo pasakojimo,
nes jis tipingai atstovauja
mūsų išvietintų teisininkų
kartą, subrendusią ir išsi
mokslinusią Lietuvoje, ir pa
ruoštą mūsų teisės tobulini
mui,
1934 metais baigęs V.D.
Universiteto teisių fakultetą
Feliksas Mackus buvo išrink
tas asistentu su tikslu ruoš
tis profesūrai. 1935 metų ru
denį jam buvo paskirta vals
tybinė stipendija studijuoti
Paryžiuje, kad pasiruoštų
daktaratui. Jo tezės tema,
pasiūlyta prof. Mykolo Roe
merio, dalyvavusio Haagos
tarptautiniame teisme Klai
pėdos klausimu, buvo ‘Statu
tinis teismas’, kuris turėjo iš
nagrinėti jau išleistą įstaty
mą, apsprendžiantį ginčus
tarp autonominės valdžios ir
centrinės vyriausybės. Felik
sas Mackus, gavęs 325 litų
stipendiją, išvyko į Paryžių.
Gimnazijoje gavęs prancūzų
kalbos pagrindą, jaunas ir
gabus Feliksas, prof. Roeme
rio pastangomis, gavo iš
Kauno pasiūlymą daryti ver
timus iš prancūzų kalbos. Už
juos buvo pažadėta pinigai
avansu. (Prof. Roemeris tuo
reikalu nuolat rūpinosi, pats
patyręs Paryžiaus kainų
aukštumą). Dirbdamas atlie
kamu nuo studijų laiku, Fe
liksas Mackus išvertė J.J.
Rousseau ‘Visuomenės Su
tartis’ ir parašė įvadą. Tas
'vertimas buvo išleistas tei
sių fakulteto 1939 metais.
Pirmam darbui pasisekus,
jis buvo pakviestas rašyti
įvadus kitiems leidiniams.
Besilankydamas Lietuvos
konsulate, pateko į LietuviųPrancūzų Draugijos valdy
bos narius. Įdomu, kad jos
archyvai ir bylos buvo nešio
jami ‘pereinamame čemoda
ne’ ...
Du metus praleidęs Pary
žiuje, Feliksas Mackus turė
jo pakankamai medžiagos sa
vo disertacijai. Deja, sugrį
žus namo, po keletos mėne
sių Hitleris pasisavino Klai-

pėdą ir Mackaus dviejų me
tų darbas nuėjo niekais, nes
jo surinkta medžiaga specifi
niai bazavosi Klaipėdos auto
nomijos ir centrinės valdžios
santykių teisiniu apsispren
dimu.
Bolševikų okupacijos lai
kais prasidėjo teisininkų kar
jeros žlugimas. Nežiūrint
Felikso išsimokslinimo ir pa
tyrimo, jis negalėjo gauti tar
nybos, tuo labiau, kad buvo
žinomas kaip aktyvus ir veik
lus neolituanas. Išsislapstęs
tėviškėje, Rokiškio apylinkė
je, susilaukė ‘išlaisvinimo’
Lietuvą užėmus vokiečių ka
riuomenei. Besislapstyda
mas išvertė ‘Prince Machiavelli’ tris knygas.
Vokiečių okupacijos metu
jis buvo pakviestas į Vil
niaus Universitetą dėstyti
nacional-socializmą, kaip po
litinių mokslų šaką. Tam jis
turėjo pakankamai medžia
gos. Jo ‘tautos vado’ apibūdi
nimas nustebino net ir vokie
čius. Vokiečiams uždarius
universitetą, jis kurį laiką
vertėsi advokatūra. Profesū
rai buvo ir toliau mokamos
algos su sąlyga, kad profeso
riai ką nors rašytų. Feliksui
Mackui pasirinkus temą.
‘Stalino Konstitucija’, buvo
iš karto pasipriešinta. Ta
čiau jo originalus priėjimas
ir sugebėjimas įžiūrėti iki tol
teoretiškai ‘tobulos konstitu
eijos prieštaravimus ir žmo
giškųjų teisių paneigimą, su
silaukė susidomėjimo. Įdo
mu, kad tai vienintelis rank
raštis, kurį Feliksas Mackus
yra atsivežęs iš Lietuvos, ir
kurį planuoja išleisti, sura
dęs leidėją. Jo komentarai
yra aktualūs ir efektingi,
nes ir šiuo metu Stalino
Konstitucijos vardu paverg
ti milijonai cituoja jo bereikš
mius žodžius, vis tampriau ir
tampriau užtraukiant vergi
jos pančius sau patiems.
Mackus iškelia joje demago
giškus prieštaravimus ir ją
analizuoja principiniai iš isto
rinio ir filosofinio taško.
Kaip ir didelė dauguma
bendraminčių, Feliksas bėgo
nuo raudonojo tvano į vaka
rus. Karui pasibaigus, jis
apsigyveno prancūzų zonoje

Prancūzų okupacinė valdžia
pripažino jį advokatu ir pri
skyrė prie pirmosios armijos
advokato pareigoms. Vėliau
įsikūrus IRO, Feliksas Mac
kus dirbo administracinėse
pareigose ir atstovavo lietu
vius.
Šiuo metu Feliksas Mac
kus jau yra gerokai pasistū
mėjęs vertime Marąuis de
Custine ‘Kelionė į Rusiją’.
Tai knyga, kuria yra gyvai
susidomėję amerikiečiai, ku
rios psichologinė Rusijos
analizė tinkanti šiai dienai.
Jos autorius, senos prancū
zų aristokratiškos šeimos pa
likuonis, per Rusiją keliavo
Caro Nikalojaus I laikais. Fe
liksas Mackus turi vilties,
kad toji knyga bus mūsų vi
suomenės sutikta su susido
mėjimu. Jis tuo vertimu
taip pat išreiškia ir savo pa
ties sielos giliausius troški
mus - ieškoti teisingumo ir
individui, ir tautai. Valdema
ro raštų rinkiny jis yra pada
ręs vertimus iš prancūzų kai
bos.
Aš žvelgiu į turtingas
Churchilio ir kitų garsių poli
tiku veikalais perkrautas
knygų lentynas ir žinau, kad
mūsų nepriklausomos Lietu
vos augintiniai, visvien ku
riai profesijai jie bepriklau
sytų, lieka savo tautos ištiki
mi vaikai. Spaudžiu ranką
teisininkui Mackui ir jo malo
niai vaišingai žmonai ir lin-,
kiu, kad jo rankraščiai taptų
spausdintomis knygomis ir
puoštų mūsų knygų lenty
nas. Jo kukliame gyvenime
žvilga mūsų kultūrinis tur
tas, mūsų atkūrimo viltis ir
mūsų nepalaužiama, kūry
binga atsikūrimo dvasia.
• Salamander batų krau
tuvė (2534 Lorain Avė.) 20ties metų įsisteigimo proga
nuo vasario 1 d. turės didelį
inventoriaus išpardavimą:
perkantieji vieną porą batų
reguliaria kaina, antrą po
rą gaus už pusės kainos. Tai
reta proga nusipirkti žemo
mis kainomis aukštos koky
bės batus sau ar pasiunti
mui į Lietuvą. Išpardavi
mas baigsis šią savaitę.
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Choras Vasario šešiolik
tosios minėjimui rūpestin
gai ruošiasi1 ir dainuos da
linai naujas dainas.
Choro repeticijos vyksta
Naujosios parapijos mo
kyklos muzikos kambaryje
antradieniais, Lietuvių Na
mų salėje sekmadieniais po
pamaldų.

• Perkant ar parduodant
namus, prašome kreiptis

pas čipkus Realty, 31715
Vine St., Willo,wick, Ohio
44094. Tel. 943-0910.
♦ Taisau TV, radijo ir
stereo bei visus namų elek
trinius reikmenis. Skam
binti Ignui Beržinskui tel.
531-2568.
(5-6)
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Didžio liūdesio valandą, mirus uoliam

Amerikos Lietuvių Tarybos veikėjui
A. A.

JUOZUI BELIŪNUI,
reiškiame gilią užuojautą žmonai SOFIJAI,
Clevelando ramovėnų vyrų choras, kuris š. m. vasario 20 d. rengiamame Vasario Šešio
liktosios minėjime atliks meninės programos dalį ir giedos laike šv. Mišių DMNP bažnyčioje.
Prieky choro vadovas muz. J. Kazėnas ir pianistė G. Karsokienė.
J. Garlos nuotr.
RAMOVĖNŲ CHORAS
VASARIO 16 MINĖJIME

Clevelando ALTos vado
vybės ruošiamame Vasario
16 d. minėjime Naujosios
parapijos salėje, vasario 20
d. 4 vai. p. p. meninę pro
gramą atliks Clevelando Ra
movėnų vyrų choras, kurį
veda muzikas-solistas Ju
lius Kazėnas ir akompanuo

ja pianistė Genė Karsokie
nė. Choro pirmininkas nuo
pat įsisteigimo yra Aleksas
Liutkus.
Choras įsisteigė prieš
pusketvirtų metų ir per tą
laiką yra davęs apie 20
koncertų įvairiuose Cleve
lando lietuvių organizacijų
ruoštuose parengimuose —
minėjimuose. Be to, yra

koncertavęs Rochesteryje,
Chicagoje, St. Catharines ir
Hamiltone.
Visi tie išvykimai — kon
certai turėjo didelį pasise
kimą ir tų vietovių kores
pondentų nuomone Ramo
vėnų vyrų choras pripažįs
tamas kaip harmoningas,
grynos intonacijos ir aukš
to muzikinio lygio.

dukterims RIMAI ir DALIAI su šeima ir

kartu liūdime
Amerikos Lietuvių Taryba

Chicagos Lietuvių Tarybos buvusiam

pirmininkui

A. A.

JUOZUI BELIŪNUI
staiga mirus, gilią užuojautą reiškiame jo

Mokame aukščiausių nuošimtį
už santaupų pažymėjimus
m

įnešus $1,000
12 mėnesių

įnešus $1,000
30 mėnesių

įnešus $1,000
48 mėnesiam

įnešus $1,000
72 mėnesiam

Pagal federalinės valdžios įsaką už santaupas,
išimtas
oš pažymėjimo sąskaitos prieš nurodytą laiką,
nemokamas
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

žmonai SOFIJAI, dukroms DALIAI su šei
ma ir RIMAI

Chicagos Lietuvių Taryba

Brangiam ir neužmirštamam bičiuliui
A. A.

PETRUI

ČIGUI

mirus, reiškiame jo žmonai EMILIJAI, gi
minėms bei artimiesiems nuoširdžią užuo
jautą ir kartu liūdime

Onutė ir Juozas
žemaičiai

Už įnašus mokame

w

■

įdedi kiek nori, išimi kada nori
Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvieną dieną ir
išmokamas du kartus metuose

A. A.

ANTANINAI ŠKĖMIENEI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame ir

skausmu dalinamės
Valiukėnai

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

NAMŲ PIRKIMUI

= /uperior
Aivinoj
"
lcan
and

MAIN OFFICE
798 East185th St.

SUPERIOR OFFICE
6712 Superior Avė.

association
EUCLID OFFICE
13515 Euclid Avė.

CEDAR OFFICE
14406 Cedar Road
(near Green)

A. A.

MAGDALENAI BRUOŽIENEI
mirus, jos sūnui1 šauliui KAZIMIERUI ir dukrai
URŠULEI ŠIAUČIŪNIENEI reiškia gilią užuo
jautą
Kar. Juozapavičiaus šaulių Kuopa

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS MINĖJIMAS

CLEVELANDE IR

CLEVELANDE ĮVYKS VASARIO 20 D., SEKMADIENĮ

APYLINKĖSE

9:45 — Vėliavų pakėlimas prie Paminklinio Kryžiaus.
10:00 — Pamaldos Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos bažnyčioje.

• Dr. Jono Basanavičiaus
minėjimas Clevelande Įvyks
vasario 27 d*. 4 vai. p. p.
Lietuvių Namų salėje. Kal
bės prof. dr. J. Jakštas.
Rengia ALT S-gos Cleve
lando skyriaus valdyba.

10:30 — šv. Jurgio bažnyčioje.
4:00 — Minėjimas Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijos salėje:
1. Baltų Komiteto prie Jungtinių Tau tų pirm. inž. Kęstučio Miklo kalba.

2. Sol. Violetos Balčiūnienės ir Ramo venų Choro koncertas.
Kviečiame kiekvieną, kuriam brangi laisva ir nepriklausoma Lietuva.
Organizacijos Mišiose ir minėjime dalyvauja su vėliavomis.

”OI BLYNAI, BLYNAI,
JUS PAGUODA MANO!
KAS JŲ NEVALGO —
NIEKO NEIŠMANO”
Gera proga blynų para
gauti vasario 19 d. Cleve
lando Pilėnų tunto tradici
niame Užgavėnių baliuje.
Rengia Skautų Tunto Tė
vų Komitetas jaunimo sto
vykloms paremti.
šis pobūvis visada būda
vo nuotaikingas, o šiemet
žada būti ypatingas.
Iki pasimatymo Lietuvių
Namuose.
A. š.
Iš ŠV. JURGIO
PARAPIJOS CHORO
VEIKLOS

šv. Jurgio parapijos cho
rui suruoštuose pietuose,
choro ateities planas buvo
nušviestas vadovo ryto Ba
bicko, kaip paruošimas nau
jų giesmių Lietuvos Nepri
klausomybės šventės iškil
mingom Mišiom bei Velykų
šventėm ir pasiruošimas
Clevelando Vyskupo vizitui
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ALTOS CLEVELANDO SKYRIUS

šv. Jurgio bažnyčioje.
Pietūs, kurie vyko šv.
Jurgio parapijos salėje, bu
vo suruošti Nagevičienės
iniciatyva bei pastangom.
Kleb. kun. B. Ivanauskas
prisidėjo savo nuoširdžiu
pritarimu ir finansine para
ma. Paruošimui talkininka
vo ponios žygienė, Mažonie
nė ir dar keletą parapijie
čių. Maistas buvo labai Įvai
rus, ypatingai skaniai paga
mintas, ir visiems pilnai jo
užteko.
Kleb. kun. B. Ivanauskas
dėkojo choro vadovui ir vi
sam jo chorui už puikų gie
dojimą bažnyčioje sekma
dieniais. Inž. Pr. Razgaitis,
šv. Jurgio parapijos Tary
bos pirm, ir šio pobūvio pravedėjas, dėkojo choro vado
vui Rytui Babickui už jo

Gimtadienio sveikinimas’

DOMINIKUI VAIČIŪNUI
šios kelios eilutės parodys Jums, kaip Jus

esat mums brangus Tėve.

Iš visos širdies mes linkime Jums viso ge
riausio Jūsų 70 metų gimimo dienos proga.

Jūsų sūnus Feliksas, marti Hilda,
anūkai Felix Jr., Christopher,
Brian, Cynthia, Suzanne ir
Heidi.
I ..

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

pastangas iškeliant giedoji
mo meninĮ lygĮ, solistei Ire
nai Grigaliūnaitei už giedo
jimą šv. Jurgio bažnyčioje.
Pr. Razgaitis dėkodamas vi
siems choristams, priminė,
kad jų choras prisideda prie
šios lietuvių parapijos išlai
kymo lietuvių rankose.
V. Spirikaitienei ir A.
Bukniui gimtadienių proga
buvo sugiedota Ilgiausių
Metų. A. Bukniui suėjo 80
metų, bet jaučiasi gerai ir
aktyviai dalyvauja chore.
Pobūvis nebūtų buvęs pil
nas be kleb. kun. B. Iva
nausko pravestos dainos
Blynai... Pobūvyje daly
vavo beveik visi choro na
riai.
(ak)

• Kovo 26-27 D. Dail. V.
Stančikaitės-Abiaitienės meno
paroda. Rengia Korp! Giedra.
Prieš perkant naują, ar
• BALANDŽIO 3 D. Reli
atnaujinant turimą draudi ginis koncertas Dievo Motinos
mą kreipkitės pas mane ir Nuolatinės Pagalbos bažny
tikrai Įsitikinsite, kad Statė čioje.

LB CLEVELANDO
APYLINKĖS VALDYBA
KVIEČIA

DRAUDIMAS JUMS
IR JŪSŲ ŠEIMAI

Farm draudimas yra ge
riausia vertė prieinama kai
na.
KĘSTUTIS GAIDŽIŪNAS
28801 Lake Shore Blvd.
Willowick, Ohio 44094
Įstaiga 943-1202.
Namai 731-1078

• BALANDŽIO 10 D. Skautininkių Draugovės velykinis
stalas.

• BALANDŽIO 16 D. 1977
m. Grandinėlės balius Slovėnų
Auditorijoje.
• BALANDŽIO 17 D. LB
Ohio apygardos atstovų suva
žiavimas.
• Lietuvių grožio galionas
• BALANDŽIO 23-24 D.D.
SILVER SHEAR — Hair Birutietės rengia reto įdomumą
Fashion, 687 East 185 St., skulptūros parodą.
Cleveland, Ohio 44119. tel.:
• BALANDŽIO 30 — GE
486-4240.
GUŽĖS 1 D. Ateitininkų šei
mos šventė Dievo Motinos Ne
• Apdraudos reikalais ge paliaujamos Pagalbos parapi-.
riausius patarnavimus gau joje.

site kreipdamiesi į'Z. Obe*
lenį tel. 531-2211.

Clevelando lietuvių orga
CLEVELANDO
nizacijos, susibūrusios į
PARENGIMŲ
Amerikos Lietuvių Tarybos
KALENDORIUS
Clevelando skyrių, vasario
20 d. 4 vai. p. p. Naujosios
parapijos didžiojoje salėje
• VASARIO 20 D. Lietuvos
rengia Nepriklausomos Lie Nepriklausomybės atstatymo
tuvos atkūrimo minėjimą. sukakties minėjimas Nauj. pa
Clevelando apylinkės valdy rapijos salėje. Rengia ALT
ba kviečia visus tautiečius Clevelando skyrius.
• KOVO 12 D. Kaziuko mu
minėjime gausiai dalyvauti
ir savo aukomis paremti gė.
Lietuvos laisvinimo darbą.
• KOVO 13 D. Lithuanian
Aukodami pažymėkite kam Village, Ine. akcininkų ir Klu
aukas skiriate: Amerikos bo narių metinis susirinkimas
Lietuvių Tarybai, JAV Lie 12 vai. po pietų Lietuvių Na
tuvių Bendruomenei, ar muose,
Tautos Fondui (Vlikui).
• KOVO 13 D. Pedagoginių
LB Clevelando
Lituanistinių Kursų rengiamas
Apylinkės Valdyba simpoziumas.

L

• GEGUŽĖS 1 D. Šv. Ka
zimiero lit. mokyklos mokiniiį
pirmoji komunija.

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

• GEGUŽĖS 14-15 D. Skau
čių Seserijos sąskrydis.
• GEGUŽĖS 22 D. Šv. Ka
zimiero liet, mokyklos mokslo
metų užbaigimas.

• GEGUŽĖS 22 D. Pedago
ginių Lituanistikos Kursų ren
giamas O. V. Milašiaus minė
jimas.
• BIRŽELIO 5 D. Pedagogi
nių Lituanistikos Kursų moks
lo metų pabaiga.
• BIRŽELIO 12 D. Onos Mi
kulskienės kanklių muzikos
studijos mokinių rečitalis Lie
tuvių Namų salėje.

LATVIAN ROOFING
Telefonas (216) 521-2182
DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.

Dengiame stogus apartamentams, įmonėms, krautuvėms.
Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius.
MARTINS ir GUNARS KAULINS

Lakewood, Ohio

PILĖNŲ TUNTO SKAUTŲ TĖVŲ KOMITETAS

MALONIAI KVIEČIA VISUS I TRADICINĮ

UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ BALIŲ
DELLA E. JAKUBS & SON

1977 m. vasario mėn. 19d., šeštadieni, 7 vai. vak.

LAIDOJIMO IŠTAIGA

CLEVELANDO LIETUVIŲ NAMUOSE, 877 EAST 185 ST.

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

LINKSMA SKAUTIŠKA PROGRAMA. ŠILTA VAKARIENĖ, BLYNAI IR KITOKĮ
UŽGAVĖNIŲ VALGIAI. ŠAMPANAS.

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

Šokiams groja R. STRIMAIČIO orkestras.

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

PELNAS SKIRIAMAS SKAUTU VASAROS STOVYKLAI.

KAINA ASMENIUI $9.00.

JAUNIMUI $4.00.
Bilietus platina ir stalus rezervuoja M. Puškorienė, tel. 486-8613 ir G.
Barzdukas, tel. 486-9021.

*

DIRVA
laisvinimo veikloje ir visus
lietuvius kviečia jungtis i
tas mūsų tautai gyvybines
Vliko ryšininkas su Altą pastangas.
^Jurgis ValaitĮs ir Altos ry~šininkas su vliku Teodoras
• lllinois lietuvių respub
~Blinstrubas_ turėjo ilgesni likonų lygos metinis susi
^pasikalbėjimą Lietuvos lais rinkimas Įvyks kovo 6 d.,
vinimo darbų ir abiejų šių sekmadienĮ, 3 vai. p. p.
institucijų veiklos koordi Margučio patalpose, 2422
navimo reikalu.
W. Marąuette Rd., Chica
goje. Bus renkama nauja
BENDRAS VLIKO IR
valdyba. Metinis banketas
ALTOS KOMITETAS
Įvyks balandžio 23 d. Jau
Vyr. Lietuvos Išlaisvini nimo Centre Chicagoje. Ja
mo Komitetas ir Amerikos me bus atžymėti veikioje
Lietuvių Taryba sudarė pasižymėję asmenys. Kan
Bendrą Komitetą ginti žmo didatus atžymėjimui siūly
gaus teisėms Lietuvoje. Ko ti lygos vykd. sekretoriui
miteto pirmininkas — prof. Anatolijui Milunui, 440 Roe
dr. D. Krivickas, vicepirmi Court, Downers Grove, III.
ninkas — prof. dr. J. Genys, 60515.
Altos atstovas šiame komi
tete.
PHILADELPHIJA
PASITARIMAI TARP
VLIKO IR ALTOS

• Emilija čekienė, ALT
VASARIO 16-SIOS
S-gos pirmininkė vasario 19
MINĖJIMAS
d. Tautiniuose Namuose
Bostone rengiamame subatšiais metais Lietuvos ne
vakary kalbės tema: "Mū priklausomybės atstatymo
sų tautinė stiprybė."
paminėjimas Philadelphijo• "Tautinės minties ke je Įvyks vasario 20 d., sek
liu” istorijai 50 dol. prisiun madienį, 3 vai. p. p. Lietu
tė Bruno ir Eugenija Vige vių Namuose, 2715 E. Alliai, iš New Jersey, tapdami legheny Avenue.' Pagrindi
niais kalbėtojais yra pa
garbės prenumeratoriais.
Prel. dr. prof. R. Raga- kviesta Regina Žymantaitė,
žinskas užsiprenumeravo Pabaltijo Moterų Klubų Fe
prisiųsdamas 20 dol. Iš Cen deracijos pirmininkė iš New
Yorko, ir tautybių veikloje
trai New Mexico.
ALT S-gos valdyba nuo aktyviai besireiškiąs National Center for Urban and
širdžiai dėkoja.
Ethnic Affairs pirmininkas
• Lietuvių Katalikų Susi Msgr. Geno Baroni iš Wavienijimas skatina visus da shington, D. C. Taip pat
lyvauti Lietuvos nepriklau- laukiama atvykstant Pennhomybės minėjimuose ir sa sylvanijos gubernatoriaus
vo veikla bei auka paremti ir Philadelphijos mero at
Lietuvos laisvinimo sieki stovų.
Meninėje programoje da
mus.
lyvauja
Philadelphijos Auš
Jau 37-ti metai kai Lie
tuvos laisvinimui sėkmin rinės tautinių šokių grupė,
gai vadovauja Amerikos vadovaujama Marijos Ra
Lietuvių Taryba. Vasario dikienės ir Philadelphijos
16-ji, Lietuvos laisvės šven Vilties choras, diriguoja
tė, tebūnie mums paskatini mas muz. L. Kaulinio. Inmas savo darbu ir auka pa vokacija sukalbės kun. dr.
remti Amerikos Lietuvių B. Šimkus.
Šv. Mišios už kenčiančią
Tarybos laisvinimo pastan
Lietuvą bus atlaikytos vi
gas.
Lietuvių Katalikų Susi sose trijose lietuvių parapi
vienijimas Amerikoje jau jose, pradedant šv. Kazi
ketvirtas dešimtmetis drau miero parapijas, kur Mišios
ge su kitais politiniais ir bus laikomos vasario 13 d.,
ideologiniais sąjūdžiais Įsi 10:30 vai. ryto. Iškilmingos
jungęs Į Amerikos Lietuvių Šv. Mišios, dalyvaujant or
Tarybą dalyvauja Lietuvos ganizacijoms su vėliavomis,

DIRVAI PAREMTI
PIETUS CHICAGOJE
Dirvos Atstatymo Komitetas ruošia Dirvos skaitytojų —
rėmėjų pietus 1977 M. KOVO 6 D., SEKMADIENĮ, 3 VAL.
p. p., Lietuvių Tautiniuose Namuose, 6422 So. Kedzie Avė.

Pietuose kviečiami dalyvauti visi. Kiekvienas dalyvis moka —
10.00. Smulkesnėms informacijoms ir rezervacijoms skambinti telef.:
B. Paplėnienė — 735-0079 ir Pr. Kašiuba — 863-2411. — 863-2411.
vyks šv. Andriejaus para
pijoje vasario 20 d., 10:30
vai. ryto. šv. Jurgio para
pijoje mišios bus laikomos
vasario 13 d., 10 vai. ryto.
JAV LB Krašto valdybos
Vasario 16-sios sukakčiai
paminėti paruoštos radijo
programos Philadelphijoje
bus girdimos per radijo
stotis WTEL (banga 860
AM) 1:30 vai. p. p. vasario
20 d., sekmadienĮ, ir per ra
dijo stotį WFLN (banga
95.7 FM) vasario 13 d., 6:30
vai. vak. Abu pusvalandžiai
yra anglų kalboje, tad pra
šome lietuviškai nekalban
čius tautiečius ir amerikie
čius draugus pakviesti abi
radijo programas apie Lie
tuvą išklausyti.
JAV LB Philadelphijos ir
Pietinės New Jersey apy
linkių valdybos yra visų
Vasario 16-sios paminėjimo
dalių rengėjos.
(ags)

PARAMA
DIRVAI
Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis
Dirvai paremti aukojo:

J. Žvynys, Chicago ......12.00
P. Palubinskas, Chicago 7.00
E. Mazionis, Elizabeth .. 2.00
L. Garbačauskas,
Stayner, Ont.................17.00
A. Koncė,
San Francisco, Ca.........10.00
G. Stančius,
Mount Vernon, N. Y. .. 7.00
S. Jonaitis,
Granville, Ohio ......... 5.00
J. Bubelis, Philadelphia .. 20.00
Z. Sabataitis,
Hollywood, Fla............... 7.00
E. Olšauskas, Chicago .. 2.00
M. Jonikas, Chicago .... 2.00
Vyresnių Skaučių
Židinys Clevelande .... 25;00
E. Vengianskas, Chicago 25.00
S. Lazdinis, Euclid, Ohio 7.00
A\ Brazis, Justice, III. .... 3.00
P. Žolynas, Chicago .... 7.00
LKVS Ramovė
Philadelphijos Skyrius 15.00
T-.- Jurcys, Chicago......... 7.00
J. Vinciūnas, Chicago .... 2.00
A. Motiejūnas,
Phoenix, Ariz.................. 7.00
L. Ramančionis,
Brooklyn, N. Y............... 7.00
J. A., Rockford, III.............. 7.00
J. Marčiukaitis, Vokietija 7.50
A. Norus, Detroit, Mich. 2.00
P. Pukys,
Nottingham, England .. 2.00
B. Makaitis,
Norwood, Mass............... 2.00
Miami, Floridoje, sausio 27 d. įvyko meno paroda-koncer- S. Ignatavičius, Cleveland 2.00
tas. Nuotraukoje šios meno šventės dalyvės. Iš kairės: Kriauklių P. Stempužis, Cleveland 2.00
meno kūrėja Apolonija Pažerienė, sol. J. Krištolaitytė-Daugė- Š. Stempužis, Cleveland 2.00
B. Vembre, Rochester .. 7.00
lienė, dail. G. Kodatienė ir dail. Ringailė Zotovjenė.

O. Rinkus,
St. Petersburg, Fla........ 2.00
P. Steikūnas, Chicago .. 2.00
L. Morkūnas, Chicago .. 2.00
J. Kunevičienė, Parma 12.00
A. Grinius, Detroit, Mich. 5.11
Jūrų Šaulių Švyturio
Kuopa Detroite .......... 10.00
K. Gražys, Chicago .... 7.00
A. Motskapetris,
Cleveland, Ohio ......... 3.00
B. Smetonienė, Cleveland 15.00
P. Švarcas, Mascoutah 10.00
F. Gaudušas, Chicago .... 2.00
V. Labanauskas, Chicago 3.00
K. Burbulis,
Fort Smith, Ark............ 2.00
B. Basiulis, Long Beach 8.00
B. Paprockienė,
Richmond Hill, N. Y. 20.00
E. Statkus,
Grand Rapids, Mich. .. 7.00
K. Starinskas, Wickliffe, 2.00
A. A. Pr. Basčiui mirus,
vietoj gėlių sudėtos
aukos Dirvai ............. 223.00
A. Valiulis, Los Angeles 7.00
G. Statkus,
Caracas, Venezuela .... 2.00
V. Kulbokas, Cicero, III. 7.00
P. Petrušaitis, Racine .... 7.00
J. Juodišius, Cleveland, O. 7.00
B. Simonaitis, Chicago .. 2.00
K. Ralys, Cleveland .... 7.00
J. Kiznis, Brooklyn, N. Y. 2.00
N. Miškinis,
Orchard Lake, Mich. .. 7.00
Kar. A. Juozapavičiaus
Šaulių Kuopa Cleveland 5.00
S. Mineika,
Centerville, Mass......... 7.00
J. Kavaliauskas, Chicago 2.00
A. Koncė, Woodhaven .. 2.00
V. Jokūbaitis, Cleveland 7.00
B. Vigelis,
Mays Landing, N. J. .. 7.00
S. Griežė-Jurgelevičius,
Dorchester, Mass......... 2.00
J. Staškus, Yonkers, N. Y. 2.00
S. Skorupskas,
Bloomfield, Mich......... 2.00
O. Daškevičius, Chicago 2.00
Z. Jakulis,
Rocky River, Ohio .... 7.00
A. Leikus,
W. Haven, Conn........... 7.00
O. Žukas, Glendale, Ca. 7.00
A. Velyvis, Denver, Col. 5.00
V. Misiūnas, Elizabeth N.J. 7.00
Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

KNYGA APIE ŽYDUS

Vlikas yra pavedęs dr. D.
Jasaičiui paruošti knygą
apie lietuvių pastangas gel
bėti nacių naikinamus žy
dus. Pats dr. D. Jasaitis ta
me gelbėjimo darbe yra da
lyvavęs. Bendradarbiauda
ma su Vliku, Amerikos Lie
tuvių Taryba tuo klausimu
gautą kun. J. Prunskio ad
resu medžiagą persiuntė dr.
D. Jasaičiui, kuris ją pa
naudos savo ruošiamame
spaudai veikale.

AUKOS DIRVOS
ATSTATYMUI
Dirvos atstatymo fondui
aukojo:
ALT S-gos Omahos
Skyrius....................... 25.00
N. N., Richmond Hill,
N. Y................................ 20.00
I. Č. Šatkai,
Kirtland, Ohio ......... 50.00
G. Balanda,
Warren, Mich............... 150.00
C. Šniolis, Cleveland .. 35.00
Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

•.Amerikos Lietuvių De
mokratų Lygos pirm. S.
Balzekas kreipiasi su atsi
šaukimu Į visus lietuvius
gausiai dalyvauti Vasario
16 minėjimuose ir savo au
ką skirti Lietuvos laisvini
mui, kuriam jau 37 m. sėk
mingai vadovauja Ameri
kos Lietuvių Taryba, apjun
gianti Įvairiausių pažiūrų
lietuvius.
• Perkant ar parduodant
namus, prašome kreiptis
pas čipkus Realty, 31715
Vine St., Willowick, Ohio
44094. Tel. 943-0910.

IMMEDIATE OPENINGS
•
•
•

BOR1NG MILL OPERATOR
JIG BORE OPERATOR
MILL HAND

JOURNEYMEN STATUS REQUIRED
MUŠT HAVE EXPERIENCE IN
MACHINE TOOL BUILDING.
BENDIX MACHINE
TOOL CORP.
11449 Timken
Warren, Mich.
313-539-4200
An Egual Opportunity Employer M/F

(7-16)

