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CARTERIS IR
BREŽNEVAS

VLIKO IR ALTOS
KONFERENCIJA

Prezidento Carterio vie
šas Sovietuos gyventojų
žmonių teisių užstojimas
sukėlė malonių vilčių. Kar
tu tačiau ir būkštavimo1,
kad visos gražios kalbos pa
sibaigs tik konkrečiom prie
monėm prieš tuos, kurie
nuo komunizmo bando gin
tis kiek griežtesnėm prie
monėm, paprastai gyvena
mojo momento pateisinamom, bet griežtai imant —
pažeidžiančiom žmonių tei
ses. Kas, žinoma, iškelia ir
klausimą, ar verta tai da
ryti.
Pats Carteris, kalbėda
mas Jungtinėse Tautose gy
nė savo teisę užstoti žmo
nių teises: ”Visi Jungtinių
Tautų Chartos signata
rai įsipareigavo respektuo
ti žmonių teises. Už tat nė
vienas JT narys negali lai
kyti savo piliečių persiekiojimą tik savo vidaus reikaluX
Negalima buvo laukti,
kad sovietai į tai nieko ne
atsakytų. Po kelių dienii
Leonidas Brežnevas kalbėjo
savo profesinių sąjungų
kongrese. Ten jis aiškino:
”Mes netoleruosime įsikiši
mo į savo vidaus reikalus
nepaisant, kas kištųsi ir ko
kiu pretekstu”, — kartu
.pagrąsindamas; ”Tokiu pa
grindu visai negalima gal
voti apie normalų santykių
vystymą”,
Brežnevas kaltino disi
dentus bandant susilpninti
socialistinę sistemą. Girdi,
jie veikią prieš savo tėvy
nę bent kaip imperializmo
sąjungininkai, jei ne agen
tai.
Kaip žinia, toks kaltini
mas yra pagrindinė sovietų
tema. Įdomu, kad dar prieš
Brežnevo kalbą sovietų te
levizijos komentatorius Valentin Zorin aiškino, kad
amerikiečiai supratę, jog jų
žmonių teisių kampanija
yra pasmerkta nepasiseki
mui. Neoficialiai užsienio
korespondentams tai buvo
pailiustruota tuo, kad Car
teris jau nieko nekalba apie
naujai suimtus disidentus
kaip Anatoly šacharanski ir
nepaneigė Izvestijų kaltini
mo, kad disidentai šnipinėja
amerikiečiams!
Kai prieš tris metus kai
kurie kongresmanai pasitei
ravo pas Kissingerį, ar jis
negalėtų pranešti apie skaitymasi su žmonių teisėmis
tose valstybėse, kurios gau
na JAV pagalbą, Kissingeris pasitikrinęs atsakė, kad
tai1 būtų 'nepraktiška’. Kol

Vyr. Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto ir Amerikos
Lietuvių Tarybos vadovy
bių konferencija šaukiama
balandžio 23 d. Clevelande.
Bus aptarti Lietuvos laisvinimo reikalai, Belgrado
konferencijos klausimai, pa
sitarta dėl veiklos koordina
vimo ir bus svarstomi kiti
klausimai. Valdybų pavesti
konferencijos planus sudarė
Teodoras Blinstrubas (Al
tos) ir Jurgis Valaitis (VlikoL__
PLEČIAMA ALTOS
VEIKLA

Min. Vaclovas Sidzikauskas sveikinasi su JAV prezidentu John F. Kennedy.

MUSU DIPLOMATIJA
Vadovo Sidzikausko atsiminimus pradedant
mas savo pareigūnams ir
t.t., ar ne. Diplomatija yra
jėgos pakaitalas, jos tiks
ironija panorėjo, kad diplo
las yra be prievartos pa
matinės institucijos bent iš
naudojimo pasiekti galimai
dalies pergyveno pačią res
didesnės naudos savo kraš
publiką.
tui.
Antra vertus, gali su
Jei su tokiu apibrėžimu
prasti ir anų laikų pažiū
sutiksime, turime pripažin
ras. Diplomatija iš tikro bu
ti ir diplomatijos svarbą. Ir
vo didelė prabanga. Valsty
tai, kad diplomatinis postas
bių buvo nedaug, komuni
yra ne tik atlyginimas už
kacija tarp jų nebuvo pa
nuopelnus ar ištrėmimas
siekusi dabartinės tobuly
asmeniui, kurio buvimas
bės, todėl ir jų atstovams
krašte pasidarė nepatogus
teko didesnė atsakomybė.
vyriausybei, bet gyvybinės
Terminą ’diplomatija’ iš
reikšmės pareigos.
populiarino prancūzai, išve
Jei žinotumėm, kas atsi
dę jį iš graikų žodžio ’dip- .
loma’, kas pradžioje reiškė tiks, rasit ir mes būtumėm
sulenktą popierį, paprastai geriau susitvarkę. Bet vėl.
nažy minti kokia privilegiją, Ir didžiųjų valstybių diplo
leidimą ar laipsnį. Nuo 18 matija su visom savo šim
amžiaus pasidarė įprasta tametėm tradicijom ir pa
žmogų, įgaliotą valstybę tyrimu dažnai pasirodo ne
atstovauti ir jos vardu de priaugusios savo uždavi
niui. Toli neieškant pavyz
rėtis, vadinti diplomatu.
Ta prasme be diplomati džių — JAV-bėms prireikė
jos negali apsieiti nė viena ateivių Kissingerio ir Brzevalstybinė organizacija, vi zinskio.
Norėdami pasimokyti iš
kas neatrodo, kad jis būtų sai vistiek ar ji turi amba
tada neteisus.
fvm) sadorius, puošnias unifor praeities, pirmiausia ją tu-

Mūsų himnas ragina stip
rybės semtis iš praeities,
kas liudija, kad jo autorius
nebuvo patenkintas savo
gyveni m uo j u laikotarpiu.
Negalime būti ir mes. Bet
jei Vincui Kudirkai stipry
bei pasisemti reikėjo grįžti
kelis šimtus metų iki Vy
tauto Didžiojo gadynės,
mums dar užtenka tik pusės
šimtmečio. Tai dar nereiš
kia, kad trumpame nepri
klausomybės laikotarpyje
buvome pasiekę tobulybės.
Stiprybės teikia daugiau
tas faktas, kad atsitiko tai.
ko niekas nesitikėjo.
Dar 1913 metais, vėliau
tapęs profesorium, Albinas
Rimka, gyvendamas Ame
rikoje, samprotavo, kad
Lietuvai gal užtektų plačios
autonomijos, visiška nepri
klausomybė būtų per didelė
prabanga. Kaip ji galėtu iš
laikyti diplomatus? Likimo

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Amerikos Lietuvių Tary
ba, norėdama plačiau ir pla
ningiau Lietuvos laisvės
reikalus ginti, sudarė ke
lias specialias komisijas:
Politinių reikalų komisija
— pirm. dr. K. Šidlauskas;
Visuomeninių ryšių — pir
mininkas T, Blinstrubas;
Altos skyrių komisija —
pirm. J. Talandis: Finansų
komisija — pirm. J. Skorubskas; Jaunimo komisija
— pirm. O. Baršketvtė:
Teisių komisija — pirm. dr.
V. Šimaitis; Informacijos
komisija — pirm. kun. J.
Prunskis; Sekretoriatas —
pirm. kun. A. Stašys; Na
mų administravimo komisi
ja— pirm. J. Talandis.
Komisijos reikalui esant
gali nariais kviesti ir to
kius asmenis, kurie nėra
valdybos nariai. Visų komi
sijų ir visų darbi! vyriau
sias koordinatorius ir su
JAV vyriausybe bei kong
resu politikos vadovas yra
Altos pirm. dr. K. Bobelis.

rime žinoti. Apie savo ka
rinės pastangas turime ga
na gausią literatūrą, apie jų
pakaitalą — savo diploma
tiją — iki šiol beveik nieko.
Tik visai neseniai buvo pa
skelbta, kad dr. A. Gerutis
baigė ruošti monografiją
apie Petrą Klimą ir Lietu
vos Diplomatijos istoriją,
kurias išleis Vilties leidyk
lą. Už tat labai gerą darbą,
nors ir neturėdamas po ran
ką archyvų, atliko Vaclovas
Sidzikauskas, surašydamas
puokštą atsiminimų, juos
kukliai pavadindamas LIE
TUVOS DIPLOMATIJOS
PARAŠTĖJE.
Čia gal reikia pastebėti,
kad bendra istorija neatsto
ja paskirų atsiminimų, ku
rie dažnai paaiškina vieną
ar kitą atvejį. Dar ir dabar
(Nukelta į 2 psl.)
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■ Iš kitos pusės

Jie tik ir laukia baltųjų išvykimo...

IJA
Namibija? Kas tai per
žodis? Kas tai per sąvoka?
Trumpai ir drūtai: Na
mibija yra nauja, paskubo
mis iškepta Afrikos valsty
bė. Skaitant Afrikos maste
liu, teritorija nedidelė, 823
kvadratiniai kilometrai, o
gyventoju skaičius, skai
tant ir Europos masteliu, li
liputiškas — 670,000! Teri
toriniu ir politiniu požiū
riais tai padaras be istori
jos. Neskaitant, aišku, gen
čių primityvaus reiškimosi
ir vėlesniu kolonizacinių
kaitų.
Kolonizacinės administra
cijos centras, Windhoock,
miestas, nedidelis (70,000
gyventojų), tipingas koloni
jų miestelis, kur kelios baž
nyčios, buvusių valdovų —
vicegubernatorių rūmai ir
praturtėjusių baltųjų kolo
nistų rūmai.
113,000 Namibijos gyven
tojų priklauso baltajai ra
sei.
Šalis verčiasi žemės iš
kasenų pramone: deiman
tai, alavas, bismutas, švi
nas. Baltieji kolonistai iš
plėtė karakulinių avių au
ginimą. Tad Namibijos už
sienio prekybos balansas
aktyvus. Ir tai viskas tol,
kol norsūs baltieji vis laiko
si krašte ir dirba, lyg ne
matydami, kas darosi An
goloje. Angola gi yra Nami
bijos kaimynė.
Dabar Namibijoje eina
didelis valstybinio patva
rumo užtikrinimo darbas.
Pagal madingą Jungtinėse
Tautose projektą, Namibija turėtų palengva užleisti
savo ekonominio tvarkymo
si iniciatyvą tuo tarpu dar
necivilizuotai juodajai ma
žumai, kurios santykis su
baltaisiais 5:1.
Užsienio santykius, pre
kybą, valstybės balanso rei
kalus tebeveda baltieji, bet
vidaus tvarkymasis, mo
kyklos, policija, jau juodo
sios daugumos žinioj. Pro
cesas tas žengia palengva
— kol priaugs krašte atitin
kami kadrai, sugebą tvar
kyti sudėtingus modernėjančios valstybės reikalus.

RIMAS DAIGŪNAS

Nevisi juodieji taip ma
no. Vos tiktai Kubos kari
niai daliniai susovietino An
golą, Namibijoje įsikūrė
"Liaudies išlaisvinimo or
ganizacija” ir jos aktyvas
auga, įžūlumas plinta. Kaip
anksčiau Angoloje, dabar
Namibijoje vis garsiau rė
kiama apie visišką baltųjų
išvarymą, vadinant juos
uzurpatoriais ir imperialis
tais, amerikinio kapitalo
agentais.
Kiekvienam suprantama,
kokie veiksniai ir ku
rios valstybės suinteresuo
tos "Numibijos liaudies iš
laisvinimo organizacijos”
veikla ir iš kokių šaltinių ta
organizacija šelpiama, vys
to energingą, gerai apmo
kamą propagandą. Visi ma
to čia SSSR ir jos satelito
Kubos iniciotyvą, bet, dėl
šventos ramybės, kaip buvo
su Angola, nenori apie tai
kalbėti ir aliarmuoti. Mūsų
prognozė, pasirėmus anks
tesniais bolševizmo judėji
mais Afrikoje — beviltiška.
Namibijos sukomunistinimas tik mėnesių klausimas.
Gal būt ši teritorija bus pri
jungta prie Angolos? Juk
Angola dabar vykdo bruta
lią invaziją Į savo šiaurės
kaimyno teritoriją. Namibi
jos prijungimas pietuose,
praplės Angolos teritoriją,
jos militarinį svorį.
Taip nejučiomis, susifor
mavo du Afrikos sukomunistinimo poliai — buvusi
Etiopijos imperija ir buvusi
Portugalijos kolonija Ango

la. Tarp jų, kaip grybai po
lietaus, dygsta atviro ar už
maskuoto pobūdžio Mask
vos satelitai.
Tuo tarpu dabar Maskvos
spauda ir radijo programos
su purvais maišo Namibi
jos taikaus perdavimo val
džios vadelių į juodos dau
gumo planus. Visą tą evo
liuciją, kurios vyksmui nu
matyta bet vienos kartos
laikotarpis, Maskva vadina
"imperialistine apgaule”.
Maskva atvirai kursto juo
duosius Namibijos gyvento
jus revoliucingai imti valdy
mą savo žinion. Tai yra ra
sinio genocido kurstymas,
visaip baltuosius Namibijo
je niekinant, vadinant juos
"uzurpatoriais”, juodosios
rasės priešais.
Su tokia pat propagandi
ne programa Maskva eina ir
į Mozambiką. Tos propagan
dos vaisiai — baltųjų mi
sionierių ir farmerių lavo
nai ...
Reikalai įgija visai tamsų
atspalvį, prisiminimus, kad
Fidel Castro nuvyko į Etio
piją, kaip į savo tolimą dva
rą, pasidairyti ir pasitvar
kyti.
Ir niekas nekalba, nė
Jungtinėse Tautose išdrįsta
pakelti balsą, kad dabar vi
sa Afrika yra gerai gink
luotos kubiečių divizijos
valdžioj. Jų ten gali būti
per 20,000. Bet jų gali būti
ten ir 100,000! Jie ginkluoti
moderniškais sovietiniais
ginklais, prieš kuriuos kai
kurių afrikinių kraštų, ku
rie dar nepripažįsta kubie
čių hegemonijos ir diktato,
medinės ietys neatsilaikys.
Namibija yra laiko padarė-

Šios eilutės, būdamos atitvertos nuo likusio laikraš
čio, gundo kartais atviriau ir drąsiau pasisakyti, šį kar
tą pridėti savo trigrašį prie ginčo apie lituanistikos kursus Vilniuje. Aplamai imant, jei sovietai ką daro, jie paprastai ieško sau kokios naudos. Tačiau pastangos tai iš
šifruoti tuoj pat sutinka kritikos. Štai, pavyzdžiui, nese
niai DRAUGE skaičiau:
"Jūs manote, kad per šešias savaites galima
suklaidinti laisvėje gyvenantį jaunuolį sovietine
propaganda. Su tuo jokiu būdu negaliu sutikti. Mū
sų jaunimas, nuvažiavęs į tuos kursus, mano turi
momis žiniomis, grįžta geresniais lietuviais ir stip
riau įsijungia į lietuvišką darbą (net patį Vil
ką) .. "
Prisiskaitęs daug literatūros apie špionažą, abejočiau
puoširdumu tokio asmens, kuris, grįžęs iš Lietuvos, norėtu
įgijungti į Vliką. Bet prileiskime, kad tie kursai iš tikro
atneša tik mums naudos. Tuo atveju tuojau iškyla kitas
klausimas. Kam apie tai viešai skelbti? Kad ta naudinga
institucija būtų panaikinta? Juk ir sovietų patikėtiniai
skaito mūsų laikraščius!
Visa tai veda prie daugiau abstrakčių išvadų.Vadina
ma vadavimo veikla nuo šaltojo karo pabaigos turėjo būti
slapta, bet ne laikraščiuose skelbiama. O vi'si politiniai ar
zkultūriniai veiksniai turėtų susilaikyti nuo taisyklių tau
tai leidimo, jei neturima jėgos jas įgyvendinti. Atsimin
kime kas atsitiko su VLIKo noru emigruoti 'kompaktine
mase’ bei įvairiais svarstymais bendravimo su kraštu
reikalu. Atskiras individas visais tais atvejais turėjo ge
resnį instinktą negu kolektyvinis sprendimas kurį nors
prailgintą savaitgalį...
vm

Mūsų diplomatija
(Atkelta iš 1 psl.)
tinka Michel de Montaigne
(1533-1592) teigimas Apibraižose: "vienintelė gera
istorija yra ta, kurią surašė
tik asmenys, patys vadova
vę aprašomam veiksmui.”
Nūdienę kalbą vartojant
— Vaclovas Sidzikauskas
buvo visur, kur tik buvo koJda akcija. Maskvoje, pri
menant dūmos astovams,
kad jie atstovauja ne tik ru
sų partijas, bet ir Lietuvą,
organizuojant grįžimą, su
grįžus steigiant valdžią su
visais nuotykiais. Jis atsto
vavo Lietuvą Berlyne, Tau
tų Sąjungoje, Tarptauti
niam Haagos Tribunole. O
kai sykį trumpam grįžo į
Kauną, čia įvyko pervers
mas ir jis turėjo tarpininkautLLarp naujos ir senos
valdžios...
Vien laime jo buvimą de
gančiose vietose sunku iš
aiškinti. Daugiau už tai kal
ta jo^ęnergija, sumanumas

lis. Gal būt netrukus ta te
ritorija taps Angolos pro
vincija. O baltiems teks
nešdintis lauk. Juk taip jau
buvo Angoloje.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

ir veiklumas, pavertę jį
kiekviename poste neįma
nomu.
Tos ypatybės Sidzikaus
ką atvedė ir į mūsų diplo
matini korpą . . . nuvykus
baigti mokslus. Su patyri
mu šioje srityje tuo metu
visoje Lietuvos teritorijoje
turėjome vos du žmones,
abu grafus: Alfredą Tiške
vičių, buvusį caro Rusijos
ambasados Londone sekre
torių, ir Prozorą nuo Kaišia
dorių, *Euvusį Rusijos įga
liotu ministeriu Bukarešte.
Iš jų tik pirmasis trumpai
atstovavo~Lietuvą Londone
(1920-21 m.m.).
Smulkiau apie visa tai
skaitysime atsiminimuose,
kurių įvade autorius paste
bi: "Laikau savo gyveni
mo pareiga bent tai, ką at
simenu ir ką laikau naudin
gu žinoti tiems, kurie,
mums iš rikiuotės pasitrau
kus, tęs nebaigtą Lietuvos
valstybės išlaisvinimo ir iš
laisvintos Lietuvos kūrimo
darbą, surašyti ir pateikti
atlaidžiam skaitytojui.”
Ne tik atleidžiame, bet ir
dėkojame!
(V. Sidzikausko atsimini
mai pradedami 5 psl.).

PARAMA

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

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

žemos — Pasirinkimas didelis.
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Lietuvių Tautiniai Namai Chicagoje.

CHICAGOS LIETUVIU TAUTINIŲ
NAMŲ DEŠIMTMETIS
MEČYS VALIUKĖNAS

Lietuviu Tautinių Namų
(Lithuanian National Hali,
Ine.) steigiamasis susirin
kimas buvo 1967 m, kovo
mėn. 12 d. Balio Pakšto sa
lėje. Ji sukvietė LTN pra
dininkai: Eugenijus Bart
kus, a. a. dr. Juozas Dauparas, dr. Juozas Bartkus ir
Jonas Jurkūnas. Pasiaiški
nus naujos organizacijos
siekius bei galimybes juos
įgyvendinti, susirinkimo da
lyviai arti 40 asmenų ir ke
leto organizacijų atstovai
sutiko su steigėjų mintimi
ir čia pat įsipareigojo įmo
kėti LTN nario įnašus, bent
šimtinės dolerių sumoje, kai
pradininkai jau buvo įmo
kėję po tūkstantinę! Išren
kama LTN direktorių tary
ba iš trylikos narių, kuri ry
tojaus dieną savo posėdyje
išskyrė valdybą sąstate:
Jonas Jurkūnas (pirm.),
nariai: M. A. Šimkus, C.
Virpša, K. Ramonas ir P.
Vėbra.
Dešimtmečio bėgyje Lie
tuvių Tautininkų Namu or
ganizacija augo narių skai
čiumi, telkiamu kapitalu ir
veikla. Tartina, kad pirmie
ji penkeri metai iš namų
vadovybės ir josios talki
ninkų pareikalavo daug
pastangų ir lėšų, beaiški
nant lietuviškajai visuome
nei nuosavos pastogės, pa
talpų reikalą, tiesiog būti
numą, turėti pastogę, patal
pas savo kultūriniams, so
cialiniams ir visuomeni
niams reikalams. Kaskart
nubanguodavo Marąuette
Parko ir platesnėj apylinkėj
priešiški įvairūs aiškinimai,
kad esą tokio uždavinio, at
seit, savo namų įsigyjimas
esąs pavėluotas, kad jų iš
laikymas, jeigu jie bus įsi
gyti, neįmanomas ... kad
nauji namai susilpnins jau
esamų namų, kaip Jaunimo
Centro ir kt. išlaikymą ir
pan.
Šiandie malonu prisimin
ti, kad LTN valdyba ir di
rektoriai, o taip pat didelis
skaičius jų talkininkų, nau
jų narių verbavimo ratelis,
visą laiką dirbo rūpestingai,
dideliu pasiaukojimu ir so
lidarumu. 1970 m. rudenį:
”LTN Valdyba, norėdama

būti lengviausiu būdu ir pa
togiu laiku pasiekiama or
ganizacijoms, taipogi ir pa
vieniams asmenims, norin
tiems žinių apie LTN, siū
lantiems savo projektus, tei
kiantiems patarimus ir vi
sais kitais požiūriais LTN
besidomintiems, nutarė: iš
nuomoti Chicagoje, Mar
ąuette Parko rajone, 7108
So. Rockwell Avė. patalpas
ir jose įkurdinti LTN laiki
nąją būstinę.
Būstinei
įrengti, taip pat ir patalpų
nuomai mokėti, nenaudoti
apyskaitinio
pagrindinio
kapitalo.”
Gyvenimas parodė, kad
šioji laikinoji būstinė buvo
LTN palaiminga. Jos nau
dojimo metu (1970-1971)
daugelis lietuvių abejojusių
sugebėjimu įsigyti ir išlai
kyti savus namus pakeitė
savo mąstyseną, atsisakė
laukimo pozicijos ir įsijun
gė į narius su savo įnašais
ir darbu. Svarbiausia, išny
ko visuomenėje baimė, kad
LTN nario atsakomybė nie
kad nesiekia ir nesieks į jo
asmenišką nuosavybę ... o
ribojasi tik jojo įnašu!
1971 m. LTN vald. pirm.
Jonas Jurkūnas užtiko
(6422 So. Kedzie Avė.) pa
togioje, marąuette-parkiečiams lengvai pasiekiamoje
vietoje ir prieinama kaina,
parduodamą draudimo kom
panijos pastatą. Ir tų metų
birželio 22 d. pasirašoma
pirkimo-pardavimo sutar
tis, pastogė įsigyta! Nu
pirktieji namai pagrindinai
pertvarkomi, restauruojami
ir savo išplanavimu palen
kiami LTN poreikiams.
Pertvarkymui vadovavo ko
misija: Jonas Jurkūnas, V.
Peseckas, N^^Juškus ir C.
Modestas. Darbo jėga miš
ri : samdoma — apmokama
ir didelė lietuviškoji talka.
Šių visų talkininkų vardus
sunkoka išvardinti, bet te
būnie jiems pakartotinai išreikšta padėka už jų įdėtą
triūsą, pareikalavusį iš kai
kurių po keletą desėtkų kie
to fizinio darbo, o iš kai kurių net šimtus darbo valan
dų, ketverto mėnesių laiko
tarpyje ! 1971 m. spalio
mėn. 16 d. Lietuvių Tauti

niai
Namai,
Chicagoje
džiaugsmingai ir oriai šven
tė nuosavos pastogės atida
rymą. Realiai nuskambėjo
nuo pat LTN organizacijos
įsisteigimo linksniuotas šū
kis : ”Kiekvienam geros va
lios lietuviui ir lietuvių kil
mės amerikiečiui LTN du
rys atdaros; Lietuvių Tau
tiniai Namai — visų mūsų
namai!”
Paskutiniame laikotarpy
je (1971-77) Lietuvių Tau
tiniai Namai, kaip organi
zacija, veikė tvirtai ir dar
niai. Kiekvienų metų meti
niuose susirinkimuose direktorų taryba ir valdyba
pateikdavo metines kruopš
čiai buhalteriniai parengtas
apyskaitas, pasidalindavo
dienos mintimis, turimais
sumanymais bei planais, iš
klausydavo narių ir svečių
pareiškimus, siūlomus pro
jektus. Dešimtmečio proga,
Direktorių taryba, kreipda
masi į LTN narius ir lietu
viškąją visuomenę pareiš
kė: ”Taryba tegali užgirti
visas buvusias valdybas už
gerai atliktą darbą, tvar
kant narių sudėtąjį bei jų
ilgalaikę paskolą. Prisilai
kant ‘ tų pačių finansi
niai konservatyvių princi
pų, mes šiandien pasiekėme
itin patenkinamą finansinę
padėtį. Kartu jaučiame pa
reigą priminti visiems na
riams, kad mūsų finansinis
stovis, toli gražu, nebūtų
toks geras, jeigu būtume
samdę valdytojus, ūkve
džius, buhalterius ir kt.”
. Toliau Direktorių taryba
kalba: ”Norėtusi, kad val
dybos narių entuziazmas ir
pasiaukojimas paskatintų
ir kitus, o ypač jaunuosius
profesionalus, įsijungti į.
namų, vadovavimo^ darbą.
Tai užtikrintų antrajam na
mų veiklos dešimtmečiui1
tęstinumą daug didesniame
maste.”
Lietuvių Tautinių Namų
dešimtmetis paminėtas 1977
m. kovo 19 d., 10-me meti
niame narių susirinkime ir
sukaktuviniame bankete.
Tiek susirinkimo tiek ban
keto dalyviai, nariai, jų šei
mos ir bičiuliai, išklausę
pranešimus, rodančius, kad
turimoji nuosavybė (namas
ir sklypas, vidaus invento
rius — baldai ir virtuvės
įrengimai), o taip pat trijų
akerių sklypas Willows
Spring, jau išmokėti, išgy
veno malonų pasitenkinimą.
Sveikinusieji, oficialiai ir

V. Noreikos nuotr.

Lietuviii Tautinių Namų šventė
A. JUODVALKIS
Lietuvių Tautiniai namai kas Jonas Jurkūnas, pasi
š. m. kovo 19 d., kartu su kvietęs sekretoriauti Juozą
Juozais bei Juožėmis at Sakalą. Pagerbti mirusieji
šventė savo veiklos dešimt nariai. Išsamiai parašytą
praėjusio susirinkimo pro
metį.
šventė pradėta pąmaldo- tokolą perskaitė sekretoria
mis už mirusius narius. Pa vęs O. Kremeris.
Valdybos vardu praneši
maldos vyko šv. M. Marijos
šventovėje (Marąuette Par- mus padarė pirm. J. Jurkū
we). Mišias atnašavo klebo nas, iždininkas J. Andrašūnas kun. A. Zakarauskas ir nas ir namų šeimininkas Br.
pasakė labai patriotinį pa Kasakaitis. Namai tvarko
mokslą. Lietuvių evang.- mi gerai, finansai investuo
liuter. TĖVIŠKĖS parapijos jami apdairiai, inventorius
bažnyčioje pamaldas laikė užlaikomas gerame stovyje.
Pastoge naudojasi daug or
kun. A. Trakis.
ganizacijų.
Gautas pelnas
Po pietų Lietuvių Tauti
susidarė
iš
nemokamai
at
niuose Namuose prasidėjo
liekamų
administravimo
ir
metinis narių susirinkimas.
Susirinkimą atidarė ir smulkių pataisymo darbų,
pravedė valdybos pirminin- talkos būdu atliktų. Valdy
bos pirm. J. Jurkūnas iš
reiškė padėką Namų šeimi
privačiai reiškė geriausios ninkui Br. Kasakaičiui ir
sėkmės linkėjimus šios or iždininkui Juozui Andrašūganizacijos ateičiai, šia pro nui.
Iždininkas J. Andrašūnas
ga norėtųsi pastebėti, kad
Lietuvių Tautinių Namų or dėkojo ”E. Bartkus & Asganizacijos narių sąrašai sociation” įstaigai už nemo
nėra užsklęsti ir šiandien kamai paruoštas ir atspaus
kiekvienam lietuviui ir jis dintas apyskaitas, kurias
maloniai laukiamas įsijun visi nariai gavo. Taip pat
giant savo įnašu ir darbu. susirinkimas išreiškė padė
Naujų narių įsijungimas ką visai valdybai, ypač
būtų tvirtas paskatas namų pirm. J. Jurkūnui ir M. Va
vadovybei vykdyti jos puo liukėnui už gerai atliekamą
selėjimą užmojį — pastaty darbą ir Tautinių Namų
dinti didesnius namus, idėjos populiarinimą spau
kultūrinį centrą. Kartoju, doje.
Vietoje mirusio direkto
dabartinę pastogę atida
rant padarytąjį pareiški rių Tarybos pirm. M. Rėk
mą: ”Lietuvių Tautinių Na laičio į direktorius išrink
mų Vadovybė tebėra entu ta Br. Paplėnienė, o kiti
ziastiško nusiteikimo, kad penki perrinkti tie patys:
didžioji Chicaga gali duoti V. Dargis, Br. Kasakaitis,
ne vieną tūkstantį narių, C. Modestas, M. Valiukė
talkinančių bent šimtinės nas ir A. Visockis. ALT
(Nukelta į 4 psl.)
įnašu.”

Lietuvių Tautinių Namų 7-jo metinio narių susirinkimo
prezidiumas. Iš kairės: Pranas Kašiuba (sekr.), Jonas Jurkūnas
(pirmininkas), finansų pranešėjas Juozas Andrašiūnas.
Z. Degučio nuotr.
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(Atkelta iš 3 psl.)
S-gos Chicagos skyrius perdelegavo savo narį Juozą
Andrašūną, o Korp! NeoLithuania Chicagoje dele
gavo pirm. Zigmą Mikužį,
vietoje Jono Vaikiu no.
Vienu kitu klausimu pa
sidalinus nuomonėmis, pir
mininkaujantis susirinkimą
uždarė ir pakvietė visus da
lyvius pasilikti vakarienėje.

kusius svečius ir pasidžiau
gė atsiektais laimėjimais.
Valdybos pirmininkas Jo
nas Jurkūnas žvilgterėjo į
nueitą kelią, pasitaikiusius
sunkumus
ir
patirtus
džiaugsmus. Turint virš 300
pasiryžėlių, dirbti nėra sun
ku, kai matomi apčiuopiami1
darbo vaisiai.
Lietuviškoji visuomenė ir
jaunimas plačiai šia pasto
ge naudojasi ir tai yra pa
skata toliau rūpintis ir pa
tarnavimą gerinti. Dėkojo
direktorių Tarybai ir vi
siems valdybos nariams už
glaudų ir nuoširdų darbą.
Sveikinimai

LTN administratorius Bro
nius Kasakaitis daro praneši
mą apie namų administravimą.
K. Pociaus nuotr.

Banketas

Dešimtmečio iškilmingas
minėjimas pradėtas malda,
kurią sukalbėjo klebonas
kun. A. Zakarauskas. Pro
gramą pravedė Komiteto
pirmininkas A. Visockis.
Pasveikino gausiai susirin

Akt. Henrikas Kačinskas, at
liekant meninę programą.
K. Pociaus nuotr.

1977 m. kovo 31 d.
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Grupė LTN direktorių ir valdybos narių 1972 m. Iš kairės: Petras Vėbra, S. Virpša, J.
Žvynys, J. Jurkūnas, J. Andrašiūnas C. Modestas, M. Valiukėnas ir B. Kasakaitis.

žodžiu sveikino; gen. mokiniais. Gimnazijai rei
konsule Juzė Daužvardienė, kia gauti iš užjūrio bent 20
ALT S-gos Chicagos sky mokinių. Vasario 16 gimna
riaus pirmininkas A. Šva zija Vokietijoje yra pati
žas, Korp! Neo-Lithuania mažiausia, todėl yra pavo
Chicagos padalinio vardu jus nustoti Vokiečių Įstaigų
A. Juodvalkis ir vyr. valdy finansinės paramos, kuri
bos pirm. M. Šimkus, ALT siekia net iki 3/4 visų išlaiS-gos valdybos _vardu_T._dų
(sąmata yra * apie
Blinstrubas, ALTos pirm, 706.000 DM).
dr. K. Bobelis, Akademinio
Po vakarienės, A. Stelmo
Sambūrio pirm. K. Kasakai ko orkestrui grojant, o so
tis ir Liet. Moterų Federa listei Vandai Stankienei sa
cijos Chicagos klubo pirm. vo balsu pritariant, visi
M. Marcinkienė. Raštu svei smagiai pasilinksmino.
kino Los Angeles Tautinių
LTN vadovybė atšventė
Namų valdyba.
pirmąjį dešimtmetį ir atžy
Meninėje dalyje, akto mėjo nueitą kelią. Tarpe ki
rius Henrikas Kačinskas de tos veiklos, pažymėtinas
klamavo Vincą Mykolaitį- kultūrinių popiečių rengi
Putiną, Jurgio Blekaičio mas kartu su Liet. Moterų
”More Nostrum”, Pulgio Federacijos Chicagos klubu.
Andriušio „Naktis parugė Šios popietės ne tik atžymi
je” ir Justino Marcinkevi gyvus iškilesnius pavienius
čiaus „Mindaugas” monolo asmenis, organizacijas, su
gą. Įtarpose aktorė Zita Ke- kaktis ar šventes, bet taip
valaitytė-Visockienė įvesda pat sudaro progą tarpusa
vo klausytojus į sakytų ra vyje pabendrauti ir pasida
šytojų kūrybą.
linti nuomonėmis.
Aktorius H. Kačinskas
publikos buvo šiltai sutiktas
ir sulaukė gausių katučių.
ELECTRICIAN
Stalų palaiminimo maldą
MAINTENANCE
to continued expansion we are'
sukalbėjo klebonas kun. An- Due
looking for someone to install,
repair and maintain
sas Trakis, o pirmąjį šam trouble-shoot,
AC/DC electrical equipment/systems,
also perform other maintenance funcpano tostą pakėlė Jonas tions
to include machine repair pipe
fitting and welding. Mušt be able to
Jurkūnas.
work any shift. Previous industrial
experience preferred.
Vakarienės metu, pavė maintenance
APPLY IN PERSON OR CALL
luotai atvykęs, Vasario 16 AMERICAN SPRING WIRE
CORP.
gimnazijos, Vokietijoje, di
26300 Milės Avė.
rektorius V. Natkevičius
Bedfords Hts., Ohio
kreipėsi į susirinkusius,
216-292-4620
prašydamas paramos ne tik An Equal Opportunity Employer
(12-15)
finansinės, bet svarbiausia

TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet
kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.
Už CERTIFIKATUS MOKAME:

73/4% — 6 metų su $1,000,
7*/2% — 4 metų su $1,000,
6%%— 30 mėn. su $1,000,
6!/2% — 1 metu su $1,000,

minimum.
minimum.
minimum.
minimum.

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

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

gįalnt
j&pthony
Savings
1447 So. 49th Court • Cicero, Illinois 60650
Phone (312) 656-6330
Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fri., 9-5; Sat., 9-1; Closad Wat,
luotas Gribauskas, vedėjas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Pirmasis nuosavoje pastogėje Lietuvių Tautinių Namų susirinkimas.

Zigmo Degučio nuotr.
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VACLOVAS SIDZIKAUSKAS

Pirmoji veikla Maskvoje
Suvalkijos panemunėje niaus, Lietuvos Tarybos įga
yra vietovė, ne tai miestelis, liotinio Česlovo Landsber
ne tai kaimas, įsprausta tarp gio.
dviejų dvarų - Kidulių ir Kai
Pirmojo pasaulinio karo
melio, Šiaudinevadinama. metu Rusijoje atsidūrė dau
Joje 1893 m. balandžio 10 d. giau kaip 200,000 lietuvių
išvydau pasaulį. Mokiausi tremtinių. Vien Maskvoje
Šiaudinėje, Jurbarke, Kau jų buvo apie 17,000. Ten bu
ne. Baigęs Veiverių Moky vo susiorganizavęs Nukentėtojų Seminariją, kurį laiką jusiems Nuo Karo Šelpti Ko
studijavau Šveicarijos Fri mitetas, kurio pirmininku
burge, vėliau Maskvoje, vėl buvo adv. Petras Leonas, o
Friburge ir Šveicarijos sosti aš - generaliniu sekretorium.
nėje Berne. Studijavau tei Vilniaus Lietuvių Tarybos
sės mokslus. Besimokyda Įgaliotiniui viename Mask
mas Veiveriuose, ir vėliau vos restorane suruošėme vai
Maskvoje, įsitraukiau į lietu šes, kurių metu - sveikinda
višką veiklą. Pirmojo pasau mi studentų vardu - kėlėme
linio karo metu Maskvoje taurę ‘už Nepriklausomą Lie
studijavę lietuviai ir tame tuvos valstybę su Nemunu
mieste gyvenusieji, ar dėl iki jūrų’. Landsbergis pada
karo aplinkybių jame atsidū rė vizitą Vokietijos ambasa
rę lietuviai inteligentai - iš doriui grafuįMierbąchui, ku
jų suminėsiu tik adv. Petrą ris vėliau kairiųjų socialistųLeoną, inžinierius Tomą No- revoliucioniernį buvo Mask
rų-Naruševičių ir Vladą Siru- voje nužudytas. Vokietijos
tąvičių, daktarus Petrą Avi- ambasadorius buvo prašytas
žonį ir Juozą Bagdoną, poetą lengvinti lietuvių sugrąžini
Jurgį Baltrušaitį, Rapolą Ski mą į tuomet dar vokiečių
pitį, kunigus Emilijoną Pauk okupuotą Lietuvą.
štį ir Bakučionį, pramoninin
Kai mus pasiekė žinia, kad
ką Mykolą Šlepavičių, Juozą Voroneže buvo suareštuoti
Vanagą-Simonaitį, rašytoją Lietuvių Vyriausio Komite
Staję Naginską - aktyviai da to nariai - M. Sleževičius,
lyvavo to laiko lietuviškoje Martynas Yčas, Liudas Dauk
politinėje veikloje. Maskvie ša, Pranas Mašiotas, kun. Ju
čių iniciatyva ir pastangomis lijonas Jasienskis ir daugelis
.191,6 m. pabaigoje Maskvoje kitų- prikalbęjom adv. Petrą
įvyko pasitarimas su Rusijos Leoną nueiti pas tuometinį
Valstybės Dūmos atstovais Sovietų Rusijos Tautybių
lietuviais - Mykolu Januske- reikalams komisarą" Josifą
l vičium, Pranu Keiniu, kun. l5žugašvilį-Staliną, prašyti
Juozu Laukaičiu ir Martynu suimtuosius paleisti. Tas žy
Y ču.Mūsu tikslas buvo juos gis buvo sėkmingas. Suim
įtaigoti Lietuvos reikalais su tieji buvo paleisti. Iš Voro
sijungti į vieną grupę, kaip nežo į Maskvą atvyko Myko
kad tai buvo padarę Rusijos las Sleževičius ir pas Jurgį
Valstybės Dūmos atstovai Baltrušaitį turėjome su juo
lenkai, sudarę ‘Polskie Kolo’ pasitarimą, kuriame dalyva
(Lenkų Ratas) ir kelti Dūmo* vo ir adv. Kazys Šalkauskis.
je Lietuvos problemas.
1918 m. pavasarį į Maskvą
1918 m. kovo mėn. Tadas atvyko iš Vilniaus Lietuvos
Petkevičius užtiko Maskvo Tarybos įgaliotinis kun. Po
je ‘Koenigsberger.Hartupg- vilas Jakubėnas. Jis atvežė
sche Zeitųng’, iš kurios suži man įgaliojimą ar pavedimą
nojome, kad Lietuvos Tary evakuoti į Lietuvą Maskvoje
ba Vilniuje buvo paskelbusi gyvenusius studentus, moky
Lietuvos Valstybės atstaty tojus, mokyklas ir prieglau
mą ir kad Reicho kaizeris Vil das. Pats kun. P. Jakubėnas
helmas II kovo 23 d. pripaži tais pačiais tikslais nuvyko į
no Lietuvą de jure. Aš tą ži Jaroslavlį. Evakuacijos rei
nią išverčiau į lietuvių kalbą kalais turėjau eilę pasitari
ir paskelbiau tuomet jau mų su iš Petrapilio į Maskvą
Maskvoje leidžiamoje ‘San atsikėlusio Lietuvių reika
taroj’. Lengva įsivaizduoti lams vedėju Vincu Kapsukumūsų džiaugsmą ir entuziaz _Mickevičium. Kai visi techmą! Netrukus po to susilau niški klausimai buvo sutvar
kėme Maskvoje svečio iš Vil kyti ir gautas sanitarinis

traukinys Nr. 105, Kapsukas
pareikalvo pristatyti jam
evakuojamų inteligentų sąra
šą. Nuėjau pas jį į komisari
atą su sąrašu, kurį jis su ati
da perskaitė ir išbraukė pa
vardes tų, kurie jau buvo
universitetą baigę - Petrą
Kerpę, Petrą Šalčių, Tadą
Petkevičių - ir tuos, kurie ne*
priklausė studentų kategori
jai, būtent prov. Steponą
Nasvytį su šeima, Antaną
Vienuolį-Žukauską ir Vladą
Narbutą. Jie tarnavo Mask
voje, žinomoje Ferein’o far-'
macijos firmoj. Pasitaręs su
draugais ir paliestųjų įprašy.
tas, jų pavardes ir vėl įra
šiau į jau kito asmens perra
šytą sąrašą. Paskirtą dieną,
1918 m. birželio 28 d., visi su
savo šeimomis ir mantomis
atvykome į Smolensko gele
žinkelio stotį. Radome pa
duotą sanitarinį traukinį, ta Min. Vaclovas Sidzikauskas.
čiau vagonų durys buvo už
darytos. Reikėjo laukti iki kas priėjęs prie manęs pa
atvyks Kapsukas ir kiti Lie reiškė: ‘Važiuok, susitiksim
tuvių Komisariato pareigū ant barikadų’. Tuo būdu keli
nai. Nelauktai Kapsukas vėl šimtai lietuvių tremtinių,
pareikalavo iš manęs sąrašo. 'baigusių universitetus inteli
Radęs jame jo anksčiau iš gentų, studentų, mokytojų,
brauktųjų pavardes, jis pa prieglaudų vedėjų ir vaikų,
reiškė neįeisiąs jiems išva 1918 m. birželio 28 d. pajudėžiuoti. Kilo didelis nerimas iomeišMaskvos.LOršoie soir verksmas. ‘Tamsta nori iš vietiniai pareigūnai be dide
vežti inteligentus, kai darbi lių sunkumų mūsų traukinį
ninkai palieka čia’, - priekaiš praleido į vokiečių užimtą
tavo man Kapsukas. Turė Rusijos dalį.
Vokiečiai mus išlaipdino
jau su juo ilgą ir nemalonų
pasikalbėjimą. Atsakomybę Molodečnoje, apgyvendino
barakuose. Mes nekantravo
me išvažiuoti į Vilnių, o
vokiečiai delsė teisindamiesi
neturį savo vyresnybės leidi
mo. Negana to, davė vyram
kastuvus ir išvarė kasti ap
kasų. Kilo savotiškas maiš
tas: atbėgusios mūsų mote
rys atėmė iš vyrų kastuvus
liepė grįžti į barakus ir siųsti
protestą Lietuvos Tarybai
Vilniuje. Sumišo ir vokiečiai
susidūrę su tokiomis iš revo
liucinės Rusijos atsivežto
mis nuotaikomis.
Kitą dieną pajudėjome Vil
niaus link. Buvome tikri,
kad būsime iškilmingai Lie
tuvos Tarybos atstovų sutik
ti, todėl garvežio priešakyje
iškėlėme Lietuvos vėliavą ir
V. Požėla, socialdemokratų pasiruošėme Vilniaus stoty
veikėjas, buvęs seimų narys ir je pasveikinti Tarybos atsto
vidaus reikalų ministeris, 1918 vus: Oną Mašiotienė - moky
metais dar galvojęs apie revo tojų vardu, aš - kaip ešalono
liuciją.
vadas ir studentų vardu.

prisiėmiau sau, prašiau leisti
žmonėms susėsti į traukinį,
nes jie nuo pat ryto su vai
kais laukė ant platformos.
Pagaliau Kapsukas pareiškė
man tokį savo sprendimą: ‘vi
si išvažiuoja, išskyrus Tams
tą’. Mano laimei kaip tik tuo
kritišku momentu pasirodė
Lietuvių Komisariato parei
gūnas ir Kapsuko bendradar
bis adv. Vladas Požėla. Aš
jam paaiškinau padėtį ir pra
šiau užtarimo. Mat, dargi
prieš revoliuciją buvau jam
padaręs paslaugą - nuvežiau
jo man įduotus slaptųs_xašįus iš_Petrapilio~TMaskvą.
Manifestacijos Kaune Anglijai pripažinus de facto Lietuvos Požėla ilgokai kalbėjosi su
valstybę 1919 m.
Kapsuku ir pagaliau Kapsu-

Sunku aprašyti mūsų nusi
vylimą, kai Vilniaus stotyje
mus pasitiko tik vokiečių ka
rinės valdžios pareigūnai, ku
rie garsiai sukomandavo
‘Raus’, liepė susikrauti man
tą ant geležinkelio platfor
mos ir laukti iki būsim nu
vežti į karantino punktus.
Mūsų pasiųstieji į Lietuvos
Tarybą delegatai sugrįžę
pranešė, kad Taryba, nors ir
žinanti apie mūsų atvykimą,
esanti bejėgė mums padėti.
nebent tik atsiųsti dviem
arkliais pakinkytą vežimą
musų daiktams išvežioti [ka
rantino punktus. Nenorėda
mi palikti daiktų be priežiū
ros, daugelis praleido naktį

V. Maželio nuotr.

ant platformos. Karantine
mus išlaikė neilgai.
Apsigyvenau šnipiškyje
už Žaliojo tilto, kitoje Neries
pusėje. Vilniuje atlikinėjau
Valstybės Tarybos man pa
vestus darbus ir, kaip Lietų.-,
vos Demokratinės_ Tautos;
Laisvės Santaros Centro^ Ko-1
miteto narys, dalyvavau Ne- V
priklausomos Lietuvos pir- !
mosios (Voldemaro) vyriau
sybės sudaryme.
***
Redakcijos pastaba. Provi
zdrlusTStėponaš Nasvytis sa
vo atsiminimuose taip rašo
apie V. Sidzikausko minimą
ešaloną iš Maskvos į Lietuvą:
‘Mums bevaikščiojant po
stoties peroną, p sklido gan
das, kad į stotį yra atvažia
vęs Kapsukas su Požėla. Pa
tikrinę sąrašą, jie kai ku
riuos išbraukė. Jų tarpe
esąs ir aš su šeima.
Mums tai reiškė tikrą ka
tastrofą. Nuo tarnybos ir bu«
to atsisakyta, baldai išpar
duoti, o gautų pinigų didelė
dalis išleista ginantis nuo ba
do. Vilties išvažiuoti tačiau
nepametėm. Netrukus pero
ne sutikau inž. Stanaitį, Mąskvos Komercinės Mokyklos
direktorių. Jis susinervinęs
kad traukinys taip ilgai nei
šeina pasakė: ‘Ima juos bala
dėl jų tokios tvarkos, aš ne
važiuoju.’ Jo šeima tokia
pat kaip mano - jis su žmona,
sūnus ir dvi dukros. Už tat
jo paprašiau atiduoti leidimą
išvažiuoti. Jis mielai sutiko.
Paaiškinau žmonai ir vaikam
kad važiuodami būsime Sta
naičiai ...

Savo mantą pasikrovėme į
nedidelį prekinį vagoną, karf-- e-- daktaro
ma. Traukiniui dar nepaju
dėjus, vėl pasklido gandas,
kad Kapsukas su Požėla eina
per vagonus. Požėla mane
pažįsta, bet nutarėm laukti.
Be to, buvo vilties, kad į mū
sų perkrautą daiktais vago
ną Kapsukas su Požėla ir ne
bandys įlipti. Tuo tarpu
(Nukelta į 6 psl.)
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ŽMOGAUS TEISĖMS GINTI KOMISIJA SVARSTĖ,
BET NE VISKĄ...
REGINA ŽYMANTAITĖ

Vasario 7 d. žmogaus
teisėms ginti komisija buvo
susirinkusi Ženevoje pasi
ruošti artėjančiai Belgrado
konferencijai. Kovo 11 d.
buvo užbaigta 33-čioji sesi
ja, priimant nutarimą Įteik
ti pasiūlymus savo vyriau
siam organui ”Economic
and Sočiai Council”, kuris
posėdžiaus New Yorke nuo
balandžio 12 iki gegužės 13
dienos.
Penkių savaičių bėgyje
žmogaus teisėms ginti ko
misija padarė principinius
nutarimus su kuriais verta
susipažinti. Atidarymo kal
bose buvo paminėta, kad
nėra pasaulyje vietos, kur
nebūtų laužomos žmogaus
teisės ir specialiai paminėjo
tik Pietų Ameriką ir Afri
ką. Po kelių atstovų pasisa
kymų buvo pripažinta, kad
pasiektas tarptautinis susi
tarimas, kas tai yra žmo
gaus teisės, būtent: The
Charter and the Universal
Declaration of Human
Rights, the International
Covenant on Economic, So
čiai and Cultural Rights,
and the International Cove
nant on Civil and Political
Rights. Sesijos pirmininkas
A. Bozovic, jugoslavas, už
baigė kalbą, kviesdamas
komisiją saugoti žmogaus
teises ir nesileisti Į politi
nes machinacijas, Įtaigojant bei palenkiant kitus
asmenis savo nuomonei,
kvietė dėti pastangas, kad
būtų žmogaus teisių Įgy
vendinimo klausimas išgar
sintas visame pasaulyje.
Viena komisijos rezoliu
cija rodo, kad kraštai turi
paruošti sąlygas pilnam
Įgyvendinimui ekonominių,
kultūrinių ir socialinių tei
sių, kurios garantuotų pil
nai civilines ir politines tei
ses. Taipgi toji rezoliucija
reikalauja galimai greičiau
pašalinti užtvaras, kurios
trukdo aukščiau minėtas
teises Įgyvendinti, būtent:
kolonializmą, agresiją ir
prievartą tautiškumui.
Nors nutarimai dėl žmo
gaus teisių laužymo buvo
priimti viešoje sesijoje, ta-

čiau komisija turėjo 20 už
darų posėdžių diskusavimui
situacijų, kurios parodo di
delį teisių laužymus. Vienas
iš klausimų buvo svarsty
tas dėl arabų teritorijų
okupuotų Izraelio.
Rezoliucija pasmerkia Iz
raelio tvarką ir pastangas
pakeisti okupuotos teritori
jos charakteri. Komisijos
paskutinis nutarimas rei
kalauja siųsti telegramas Į
Izraelį, kad būtų sustabdy
tas skriaudimas arabų ka
linių, esančių toje teritori
joje ir prisitaikyta prie
1949 m. Ženevos konvenci
jos reikalavimų, kur įsako
ma civiliniams žmonėms
karo metu suteikti apsaugą
tose okupuotose teritorijo
se. Rezoliucijoje rašoma,
kad tie laužymai yra krimi
nalinis nusikaltimas žmoni
jai.
Dvi rezoliucijos priimtos
apie situaciją Pietų Afriko
je. Viena reikalauja žmo
gaus ir gamtos turtų pro
tekcijos, o antroji pasmerkė
politinę, militarinę ir ekono
mišką pagalbą, teikiamą
Pietų Afrikai ir nelegaliam
režimui Pietų Rodeziįoj.

Rezoliucija liečianti Čilę,
pasmerkė teisių laužymus ir
reikalauja Čilės vyriausybės
sustabdyti slaptus žmonių
areštus. Rezoliucijoj prašo
ma, kad iki sekančios 34tos sesijos ateinančiais me
tais, visos Jungtinių Tau
toms priklausančios valsty
bės ir kitos tarptautinės or
ganizacijos imtųsi iniciaty
vos atstatyti pagrindines
laisves Čilėje.
Sesiją baigiant buvo nu
tarta, kad 34-toj sesijoj vėl
bus svarstoma aukščiau mi
nėtų valstybių teisių laužy
mo problemos.
Šitų rezoliucijų tekstai1
buvo surašyti ir priimti so
vietinio bloko ir jų simpatikų. Iromjayra±kad sovie
tai šventuoliškai ir entuzi
astiškai šoko Įrodyti kas
laužo žmogaus teises. Sovietų Sąjungos vardą ir ga
lima būtų Įrašyti tose rezo
liucijose, kur išvardinti Iz
raelis, Pietų Afrika ir Čilė,
nes dokumentacija iš pra
eities ir dabar rodo, kad
DIPLOMATIJOS
Sovietų Sąjunga yra di
džiausia žmogaus teisių
PARAŠTĖJE...
laužytoja ne vienu kuriuo
punktu,
bet visais.
(Atkelta iš 5 psl.)
Kovo
4
d. Amerikos at
Kapsukas su Požėla viena
stovas
momentaliai
jgovie-,
me iš netolimų nuo mūsų va
faodsffld
ainrėjimus
sustab

gonų užtiko visai nelegaliai
dė,
—
pristatydamos
komi

važiuojančią provizoriaus
sijai
klausimus,
reikalau

Stuko šeimą. Jie pareikala
vo išlipti, tačiau ponia Stu- jant teisių žmonėms, kurie
kienė pradėjo taip siaubin yra sulaikyti arba kalinami.
gai verkti ir šaukti, kad Kap JAV taip pat reikalavo pa
sukas griebėsi už galvos ir siųsti telegramą Sovietų
su Požėla iš vagono pabėgo. Sąjungai, prašant galimai
Vėliau jie pasitenkino tik greičiau duoti informacijų
trumpu sustojimu prie kiek apie areštus asmenų, kurie
vieno vagono, ragindami aKtyyiai_kovoja~lėl žmo
grįžtančius sukelti revoliuci gaus teisių, tačiau už visus
ją ir Lietuvoje.
šiuos reikalavimus iš Sovie

Šios dienos grožio salionas
su vakar dienos kainomis

tų Sąjungos bloko balsavo
už tik 4. Nors šis pasiūly
mas nebuvo priimtas, bet
laimėjimas tame, kad iki
šiol tas klausimas nebuvo
svarstomas, o dabar buvo
iškeltas Į viešumą.
Po šio Amerikos pasiūly
mo visa eilė Sovietų Sąjun
gos ir jų satelitų atstovai:
Kubos, šiaurės Korėjos,
Indijos ir kitų kraštų pa
reiškė protestą ir pritarė
sovietams, kad šis reikala
vimas yra Amerikos propa
gandistų išmįslas, tai esąs
kišimasis Į kitos valstybės
vidaus reikalus ir pavojin
gas tarptautinei kooperaci
jai ir detentei'. Tada Ame
rikos atstovas atsistojo ir
pasakė, kad detente nereiš
kia, jog atsisakoma kriti
kos, kuri yra žmogaus tei
siu pagrindas.
Po dviejų dienų buvo pri
imtas Bulgarijos pasiūly
mas šios rezoliucijos ne
svarstyti.
Įdomu pažymėti, kad
vykstant šio klausimo bal
savimui, staiga atsirado
pilna salė laikraštininkų,
kurių nesimatė svarstant
Pietų Afrikos ir Čilės reika
lus.
OPPORTUNITY I-OR

PROFESSIONAL HELP

For 126 Bed General Hospital

RN SUPERVISOR

11 P. M. — 7 A.M. SHIFT
Salary commensurate with experience
& ability.
ALSO

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,
išskirus kainas . . .

not $15

not $30

or

cap

Incl. cut

__
Sale of Beauty $7-95

IMPccm $20.09
The great new wave
that’s pre-programed
for beautiful results
every time $30.00 at
most salons.

Special — the famous
Vita Perm. complete
with cut.

Permanent Eyelashes, individually applied, $15

The marvelous No Sėt Perms, from only $10
by Hibner, Helene Curtis.
No roilers> no pincuris, ever agam:
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 5(1 c. daugiau

•
•
•
•

1007 S. OAKWOOD AVĖ.
BECKLEY, W. VA. 25807
304-252-6437

•
•
•

EAST
406 Euclid Avė., 2d F. 781-3161
Southgate, 5899 \Varrensville,
663-6346
Opposite Eastgate, 449-3135
Severance Center,
382-2600, 382-2569
Shoregate, 944-6700,
Mentor, 255-9115, next to Zayrc’s
Lake Shore Blvd.
Painesville 357-6129
The New Market

MACHINE REPAIRMEN
Mušt be fully ąualified to repair drill
presses, lothes, mills, gear machinery,
and make shafts and bearings as
needed. Full benefit program & ample
overtime opportunities.

WEST
• Opposite Sduthland,
845-3400
• Opposite Westgate.
333-6646
• North Olmsted,
777-8686
• Parmatoun,
884-6300
• Sheffield Center
Lorain 233-7211
233-8020
Elyria 324-5742

MODEL MAKER

MELLING TOOL CO.

AND

145 W. MONROE ST.
JACKSON, MICH. 49204
1-517-784-3179

FIXTURE BUILDER

(10-19)

cup

not $17.50

BECKLEY HOSPITAL INC.

WANTED EXPERIENCED

Frosting $17.50

L’Oreal Perm
$12.50

ESPECIALLY
FOR 3-11 & 11-7 SHIFT.

(11-20)

not $7.50

BLOWER CUT & STYLING, only $7.95

REGISTERED NURSES

Good starting salary, liberal personnel policies and fringe benefits. Living
ęuarters available.
APPLY CALL OR WR1TE TO
PERSONNEL D1RECTOR

from only

not $7.50

FOR ALL SERVICES AND SHIFTS.

REGISTERED NURSES FOR
I.C.U*. & C.C.U. 3-11 SHIFT.

$3.45

HAIRCUTTING

Shampoo &
Styleset $3.45

Individual mušt be able to build fixtures, make templates, have general
knokledge working with clay, pull epoxy, and have the ability to work
with wood models, plastic fixtures, and die models. Need not be a
journeyman.

WANTED EXPERIENCED

EXCELLENT WAGES. BENEFITS

DIE MAKERS

Call 313-285-4911, Ext. 343

TOP WAGES, good benefits, experience in short run stamping.

An Equal Opportunity Employer
(12-15)

APPLY IN PERSON

INTERLAKE
STAMPING CORP.
4732 EAST 355 ST.
WILLOUGHBY, OHIO 44094
(13-17)

EXTRUSION
SUPERVISOR
Experience necessary.

Excellent benefits.
IF INTERESTED SEND RESUME TO:

PERSONNEL DEPARTMENT

3786 Oakwood Avė.
Youngstown, Ohio 4415
(13-15)

IMMEDIATE OPENINGS

• BORING 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 Equal Opportunity Employer M/F

(7-16)
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KŪRYBA IR MOKSLAS
DVEJOPAS CHOLESTEROLIS
DR. D. DEGĖSYS

Paskutinių penkiolikos būtų galima nustatyti ar low density lipidų, susirgmetų eigoje, tiek mediciniš žmogui gręsia širdies smū 5iavo širdies ligomis kur kas
dažniau koje tiek populiarioje spau gio pavojus ar ne?
Panašius rezultatus yra
doje, buvo daug rašoma
Prieš keletą mėnesiu,
gavę
ir kiti mokslininkai,
apie-Cholesteroli bei jo ita- Framinghamo
gydytojų
pravedę
tyrimus kitose vie
kaj kraujo indų pakitimus grupė paskelbė savo stebė
. ir ypač širdies kraujagyslių jimų ir tyrimų rezultatus, tovėse. Normaliai, žmogaus
susirgimus- susijusius su kuriuose jie kaip tik ir ap kraujuje higiLdensity lipi
širdies smūgiais. Stebėji rašė tokį kraujo tyrimo bū dai sudaro 1/4 viso choles
mai rodė, kad juo didesnis dą. Naudojantis jų aprašy terolio kiekio. Tie, pas ku
cholesterolio kiekis žmo tu kraujo tyrimo būdu, yra riuos high density Jipidai, C
gaus kraujuje, tuo didesnis galima gana tiksliai nusta sudaro*^~~pusę^eholesterolio <
būdavo pavojus tokiam tyti ar žmogui gręsia šir kiekio, tie širdies susirgimu
turi labai^etai. Gyvuliai,
žmogui gauti širdies smūgį. dies smūgio pavojus.
kurie
yra atsparūs širdies
Prieš pradedant kalbėti
Bet statistiniai duomenys
ligoms,
pavyzdžiui šunys ir
nevisada derinasi su labora apie Framinghamo tyri
triušiai,
turi aukštą high
toriniais bei klinikiniais ste mus, visų pirma mes nors
density
lipidų
kiekį. Pas
bėjimais. Pavyzdžiui, yra trumpai susipažinkime su
juos tie lipidai sudaro 3/4
skaitoma, kad normalus cholesteroliu.
S
viso cholesterolio kiekio.
Cholesterolis
yra
chemiĮ
cholesterolio kiekis žmo
gaus krauju je y ra. tarp J50 pis junginys susidedantis iš Taigi, juo daugiau randama
ir 300 mg/C?. Taigi, atro riebalinių medžiagų, JįjrL high density lipidų žmo
dytų, kad tokį cholesterolio ^ais_vndinamų. Tos riebali gaus kraujuje, tuo būna
kiekį turinčių žmonių tar nės medžiagos yra skirsto mažesnė galimybė tam as
Aktorius Leonas Barauskas
pe, širdies susirgimų skai mos į dvi pagrindines gru meniui susirgti širdies liga.
Todėl
kyla
klausimas,
ką
gi
čius turėtų būti mažas. Tik pes, būtent, į ”High densirenybėje 75C, širdiessusij-- ty” ir ”Low density” lipi reikia daryti, kad šios rū
gimų_pasTtaikol<au) tik tų dus. Jų kiekis bei to kiekio šies cholesterolio lipidų mū
žmonių tarpe, kurių choles santykis vienų su kitais nė sų kraujuje būtų daugiau,
terolio kiekis yra 180-300 ra pas visus žmones vieno o ne mažiau?
JURGIS .TANUŠAITIS
Tyrimai rodo, kad žmo
.mg//? riboje. Tuo tarpu das. Pas vienus vyrauja
yra žmonių, turinčių iki 400 high density lipidai, pas ki nės, kurie valgo daug. dar-r
žovių ir vaisių bei vartojai
Prieš dvejus metus, pir- dalį gyvenimo norėjo skirti
mg/0 cholesterolio, bet jie tus low density.
žuvu
baltymus,
turi
didesnį?
ma
iai pavasario dienai auš- kaip tik teatrui1, jis norėjo
Framinghamo grupės gy
širdies susirgimų neturi ir
high
density
lipidų
kiek
į^
an
t> 1975 m. kovo mėn. 21 savo talentu dalintis su tė
gyvena gana ilgai. Taigi, dytojai per eilę metų stebė
d.,
pačiame savo amžiaus vynainiais, jis norėjo jung
kai kurie gydytojai nenorė dami gana didelį skaičių pa kraujuje. Tuo tarpu tie, ku
stiprume,
staiga žemiškąją tis į lietuviškojo kultūrinio
jo sutikti, kad cholesterolio cientų, ir dažnai tikrindami rie maitinasi riebia mėsa
kelionę
baigė
aktorius Leo ir meninio gyvenimo sūku
kiekis yra patikimas rodik jų kraują, ir cholesterolio arba bendrai riebiu maistu,
rius ir išeivijos lietuviams
nas
Barauskas.
lis širdies susirgimo pavo lipidu pakitimus, pastebėjo, turi mažesnį kiekį šių lipi
atiduoti prideramą savo
Jo
gailėjosi
plačioji
lietu

jui numatyti. Toks ginčas kad tie pacientai, kurie tu dų.
darbų dalį.
vių
visuomenė.
0
buvo
stip

Taip pat buvo pastebėta,
tiek anksčiau tiek dabar dar rėjo didesnį kiekį high den- n
Kanadoje jo talentas ypač
tebesitęsia. Visiems rūpėjoM sity lipidu, turėjo mažiau |l kad sportininkai, ypač tie rus scenos šulas. Ir kas jo
išryškėjo
ir jis aktyviai busurasti patikimą kraujo ty-įjj širdies susirgimų. Gi tie, kurie bėga ilgas distancijas, nepažino, kas nesigėrėjo jo yo įsijungęs į besikuriantį
rimo būdą, kuriuo remiantis % kurie turėjo didesnį kiekį turi irgi padidintą high den- gražia, žemaftiška tarme, lietuvių teatrą Kanadoje.
sity lipidų kiekį. Kai kurie puikiais vaidmenimis Įvai
Aktorius Leonas Baraus
vaistai, pavyzdžiui estroge riausiuose veikaluose. Kaž
kas
vėliau su šeima atkilo
nas (moteriški hormonai), kaip giliai įsirėžė atmintin
taip pat didina jų kiekį. Gal bene vėliausieji jo scenos Chicagon ir čia jis visame
būt dėl tos priežasties mo darbai, Krėvės Prie dan savo pajėgume įaugo į lietu
terys, kurių hormonalinė gaus Vartų, Vaičiulaičio viškąją sceną.
Jį matėme vaidmenyse,
apykaita būna normali turi Uodas, Tarmių vakaras. Ko
TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės
dailiojo
žodžio vakaruose,
kie
buvo
puikūs
scenoje
širdies susirgimų mažiau
temą, turini ir pobūdį patiems pasirinkti.
rečitaliuose
Jis skubėjo tal
tuose
pastatymuose
akto

negu vyrai. Po klimakteri
kon
organizacijom,
jis da
ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.
nio laikotarpio, kada estro rius Jonas Kelečius ir akto
linosi
savais
sugebėjimais
genų pas moterį sumažėja, rius Leonas Barauskas. Ne
LAIKAS. Paskutinė, rankraščiui įteikti data: 1977 metų
su plačiąją lietuvių visuo
birželio 15 d.
moterų širdies susirgimų greitai juos pamiršime.
mene.
Ir ne tik Chicagoje,
Aktorius Leonas Baraus
skaičius susilygina su vyrų.
ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės
Estrogenas be šios geros kas, Žemaitijos lygumų sū bet jo buvota Pietų Ameri
Konkursas, P. O. Box 03206, Cleveland, Ohio 44103.
ypatybės turi neigiamą sa nus, dar būdamas gimna koje, Kanadoje ir JAV di
PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai
vybę, būtent, jis didina zistu pradėjo kopti scenon. džiose lietuvių kolonijose. Ir
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašo
kraujo krešėjimą, todėl jis Turėjo talentą, puikiai val vis skubėjo, vis su dideliu
mi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant
atsidavimu, su meile prisi
ir netinka širdies ligų gy dė žodį, reiškė mintį.
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su
imtam darbui. Gal, sakau,
Likimas
nelėmė
baigti
dymui nei apsaugai.
autoriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono nume
gal tas ir pakirto jo sveika
teatralinių
akademijų.
Tė

Šis naujas kraujo tyrimo
rių. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažy
tą, išvargino jautrią širdį
vynės
tragedijos
metu,
oku

būdas, reikia tikėtis, bus
mėta: nelaimėjus — neatplėšti.
pritaikintas plačiom žmonių pantams artėjant, jis, drau ir per greitai užgeso žemiš
SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui bus įteikta 600 dole
masėm ir tuo būdu sudarys ge su tūkstančiais tėvynai koje kelionėje.
rių
jmija. Konkurso skelbėjas turi teisę premi
Bet šio tauraus vyro, pui
galimybę apsisaugoti nuo nių iškilo į nežinomą trem
juotąją novelę be papildomo atlyginimo spausdinti
širdies ligų tiems, kurie tuo tį. Pokario metai Vokieti kaus aktoriaus nepamiršta
Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Auto
joje, vėliau gyvenimas Ka jo mylima žmona Danutė,
domisi.
rius gali premijuotąją novelę spausdinti antruoju
nadoje. Kasdieninės duonos du sūnūs — Andrius ir Vik
leidimu.
OPPORTUNITY FOR
pelnymo rūpesčiai. Džiaugs toras. Jų dėka šv. Kazimie
REGISTERED
NEPREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų au
mas sukūrus puikią šeimą, ro lietuvių kapinėse amži
MEDICAL TECHNOLOGIST
toriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui
A.S.C.P. or M.T.
šeimos rūpesčiai. Visa tai nąją poilsio vietą ženklina
atskirai sutartomis sąlygomis.
To work in a smal! friendly 35-bed
lydėjo
jaunąjį aktorių Leo monumentalus paminklas,
fully accredited JCAH and licensed.
Salary commensurate w:th experience
JURY KOMISIJA paprasta balsų dauguma sprendžia, kas
ną Barauską. Tremties ke liudijąs a. a. Leono Baraus
& ability. Differential for call tirne.
Liberal personnel policies and fringe
premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti. Jeigu
lionėje jis nenutolo nuo sce ko darbus.
benefits. We are located near Toledo
komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė
Bend Lake, featuring some of LouisiŠeimos pastangomis bunos, vis į ją sugrįždavo įvai
iana’s best recreation fit-hing and
nepremijuotina, premija tais metais neskiriama ir
hunting. Send resume to:
vo išleistas gražus a. a. Leo
riuose pastatymuose.
ADMINISTRATOR
perkeliama į ateinančius metus.
nui. Barauskui atminti albu
0
Leonas
buvo
užsispy

MANY HOSPITAL
Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.
ręs, žemaitiško charakterio mas, plokštelė, kurioje iš
P. A. BOX 821
MANY. LOU1SIANA 71449
(Nukelta į 8 psl.)
ir savo tikslo siekė. Jis savo
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Šaudo į tuščius krūmus... (2)
SKERSVĖJU SUPŪSTOS ST. BARZDUKO MINTYS
(Tęsinys iš praeito nr.)
Norėdamas pilnai patei
sinti savo ir savo bendrinin
kų neigiamas nuotaikas mū
sų politinės diferenciacijos
reiškiniui ir visai sumęjdiiįi
mūsų politines organizaci
jas, Barzdukas nevengia ir
pigios demagogijas.
^asrlivietęstaikon a. a. J.
Aistį, jis rėžte rėžia, kad:
„jie partiją stato aukščiau
viso ko kito ir mielai ir šal
tai aukoja partijai tautą ir

Nebesugrįš...

JONAS DAUGĖLA

tekę matyti nei vieno politi
ko Išeinančio iš kokio posė
džio perskelta plytomis gal
va ar šluostantis kiaušinių
trynius nuo nosies.
St. Barzdukas savo „tikė
jimo priešus” skirsto i_politikus ir politikierius. Įdomu
prie kurių jis pats save prisiskaito. Politikai paskelbė
Lietuvių ^hartą, padėjo pa
grindus bendruomenės įsisteigimui, pagaliau net ir
pats Barzdukas savo laiku
Clevelande pradėjo savo
pirmuosius žingsnius šios
organizacijos kelyje tik
bendru tuometinio visuome
ninio judėjimo atstovų su
sitarimu. Bet politikieriai
sugebėjo užgošti šios šalies
bendruomenės organizacijai
vienos srovės valdžią, nuo
lat kaitaliodami rinkimų
tvarką, sugebėjo neįleisti į
jos vadovybę kitų pažiūrų
asmens ir pagaliau paskuti
niuose rinkimuose net grie
bėsi klastojimo (K. žiedonio byla), žinoma visa ši
veikla apsivainikavo galuti
nu „laimėjimu”, kad šian
dien JAV yra vienintelė ša
lis visame pasaulyje, kur
veikia jau net dvi bendruo
menės ir viena su kita pe
šasi daug išmaningiau ir
daug audringiau negu pa
čios kraštutiniausios politi
nės partijos iš kairės ar iŠ
dešinės. Nejaugi Garbės
Pirmininkas ir šį reiškinį
priskaito prie savo veiklos
laimėjimų?
Besidžiaugdamas, kad
JAV Bendruomenės organi
zacija auga ir stiprėja:
daugėja apylinkių skaičius,
dygsta naujos apygardos,
St. Barzdukas užmiršta,
kad, nežiūrint į tai, paskuti
niuose rinkimuose dalyvavo
net 25% mažiau lietuvių. Į
Clevelando apylinkės meti
nį susirinkimą suėjo vos
pusė šimtinės narių, o buvo
laikai, kai veikė dvi apylin
kės ir į kiekvienos susirin
kimą susirinkdavo per šim
tinę, Detroito apylinkėje iš
kelių tūkstančių lietuvių nesusirado septynių, kurie pa
norėtų įeiti į apylinkės val
dybą. Nejaugi ir tai yra
organizacijos augimo ir
stiprėjimo pažymys?

valstybę: jei Lietuva ne
x-kratiška, tai geriau, kad
jos visai nebūtų”. Ir „mū
sų partijos savo pareiški
mais ir nutarimais nuolat
pabrėžia esančioS-^vienintelės^kuriomis turinti remtis
mūsų politika”*.
Norėčiau labai aiškiai ir
konkrečiai St. Barzduką pa
klausti, kokios partijos su
važiavime ir kurį mūsų po
litinį veikėją jis girdėjo da
rant panašius pareiškimus.
Visą savo straipsnį Barzdu
kas marginte išmargina ci
tatomis, tad, kodėl jis ne
įdėjo citatos su pilna pavar
de asmens, kuris kada nors
yra pasakęs, kad „jeigu
Lietuva ne x-kratiška, tai
geriau, kad jos visai nebū
tų”. Dalyvaudamas mūsų
lietuviškoje politinėje veik
loje ir aktyviai joje reikšdamasis, esu apvažiavęs
daugybę politinių suvažia
vimų, esu dalyvavęs dauge
lyje politinio pobūdžio t pa
sitarimų, konferencijų, esu
pas s.ave surinkęs veik vis.as politinio pobūdžio pri
imtas rezoliucijas ir nutari
mus, bet. Dievaž, nieko pa
našaus nesu užtikęs. Nema
nau, kad ir Barzdukas galė
tų konkrečiais daviniais,
datomis ir citatomis šį J.
Aisčio pareiškimą paremti.
Panašių blevyzgų, bent
man, net prie baro ar piknikinių stalų nėra tekę nu
girsti. Tad po to viso ne po
litikai ir politikieriai, bet
pats
Barzdukas: „nesL
skaito su morąįe,
pnemonėmis” ir „darosi
daug kuo panašus į buv. ba
jorų tipo anarchistus”.
Tačiau, deja, Barzdukas
negali net pasigirti, kad jis
šių minčių pradininkas,
štai, Solženicinas, aptarda
mas komunistų santvarką
sako: „Tai yra sistema, ku
ri išnaikino visas partijas,
ir leiskite man jums pri
minti, kad ji išnaikino ne
tik pačias partijas, bet ir
kiekvienos partijos narius”
(US News & World Report,
1975 m. liepos mėn. 14 d.).
Šiandien Ugandos valdovas
Idi Aminas jau baigia visus
krikščionis savo krašte kro
Oi kaip greitai, kaip grei
kodilams sušerti. O Barz
tai
vėl Ir
prabėgs
trejetas
medu
kas ĮVju
nori visus
lietuviškuss^. teliU»
■gjįtįk
organizaęua
vėl bus
skelbiami

(Atkelta iš 7 psl.)
lyg amžinybės sugrįžta jo
sodrus balsas įvairiuose te
atraliniuose pastatymuose
ar dailusis, žemaitiškas žo
dis. Ir džiugu, kad išeivijos
lietuviai, a. a. aktorių Ba
rauską prisimindami, įsigy
ja ir šį a|bumą, plokštelę,
kuri liudys šio vyro turėtą
talentą ir darbus.
Minint dviejų metų a. a.
aktoriaus Leono Barausko
mirties sukaktį, Jaunimo
centre buvo suruošta vaka
ronė, skirta jo šviesiam at
minimui.
Įvadinį žodį tarė Jaunimo
centro direktorius kun. A.
Kezys, S. J. stabtelėdamas
tiek akt. Leono Barausko
ryškesniaisiais gyvenimo
bruožais ir didesniais dar
bais.
Akt. Algimantas Dikinis
šiltu žodžiu, vaizdžiai at
skleidė gražiųjų prisimini
mų.pluoštą iš tų laikų, kada
jas su a. a. akt. Leonu Ba
rausku teko gyventi ir kurti
teatrą Kanadoje. Kalbėto
jas ypatingai iškėlė velionio
talentą, būdo gerąsias sa
vybes, nuoširdų atsidėjimą
scenai, suminėjo visą eilę
veikalų, kuriuose velionis
vaidino įvairius vaidmenis.
Po akt. A. Dikinio kalbos,
pilnutėlė kavinė žiūrovų tu
rėjo progos pasigerėti skai
drėse įamžintais akt. Leono
Barausko darbais — vaid
menimis iš įvairių pastaty
mų, rečitalių, bei gyvenimo.
Mirties metinių proga
Australijos lietuviai buvo
suruošę paminėjimą, kuris
buvo įrašytas į juostą ir
šioje vakaronėje klausyto
jams buvo perteiktas, čir
4
girdėjome ypatingai mal<
nų akt. Leono Barausko ba:aU hpnt savoie spaudoje gąlu-. nauji tarybos rinkimai. Kad
są vaidmenyse, rečitaliuose,
įįniekinti.
3e’ / gjįj
tmaTsuniSkinti.
atrodytų jie demokratiški ir
deklamuojant mūsų poetų
tikri, bus išlaikytos visos
Dar klaikesnį mūsų poli rinkimų apeigos, pagal šio
kūrybą.
Dviejų metų mirties su tinės veiklos vaizdą Barz krašto rinkiminius papro
kakties proga suruoštoji dukas piešia A. Ramūno lū čius. Kandidatai prisistatys
vakaronė praėjo rimtyje, pomis. Anot jo: ”Kas pasi rinkėjams ir gausių plojimų
susimąstyme apie žmogų ir ryžta eiti į politiką, turi bū palydimi žadės daryti visas
aktorių, kurio gyvenimas ti iš anksto pasirengęs būti pastangas visuotinai vieny
toks turiningas, tačiau ku išniekintas; geresniu atve bei įgyvendinti ir organiza
ris niekada nebesugrįš į lie ju — apdrabstomas pur cijos visuotinumui atstaty
tuviškąją sceną. O tai dide vais, o blogesniu apmėto ti. O, atėjus rinkimams, vėl
lis nuostolis mūsų kultūri mas kiaušiniais, pamido- kokiu 25% sumažės rinki
rais, purvais, akmenimis, kų skaičius. O, praėjus
niam pasauliui.
A. a. Leoną Barauską dar plytomis”. Nežinau, kur ir jiems vėl visi gražūs žodžiai
ilgai minės lietuvis išeivi kokiame politiniame darbe bus užmiršti ir vėl viskas
joje, nes jo palikti darbai šie autoriai tokius vaizdus bus, kaip buvo. Nemanau,
matė. Bet, bent man, nėra kad šią padėtį bent kiek ganemarūs.
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lėtų pagerinti panašaus po
būdžio garbės pirmininko
vedamieji pačiame bendruo
menės organe. Ir tada vėl
St. Barzdukas galės dėl visų
nepasiseSIrnųAaltinti parti
jas, politikus ii^ politikie
rius. O jeigu jau jam pa
vyks iki to laiko juos visai
sunaikinti, tai dar geriau —
nebebus net ir kam atsa
kyti.
St. Barzdukui nuolat vai
denasi kažkokie „tikėjimo
priešai”, kurie griauna ben
druomenę. Tačiau aš niekur
nesu pastebėjęs, kad kas
nors būtų kada nors rašęs
prieš bendruomenę ar norė
jęs nuneigti jos reikšmę vi
so pasaulio lietuviams ir jų
tautinei veiklai puoselėti.
Visi pasisakymai buvo tik
išimtinai dėl jos vadovų ir
veikėjų. Jie buvo kritikuojami dėl vaikų vežiojimo į
pionierių stovyklas, dėl no
rų atsikviesti komjaunuo
lius į jaunimo kongresus,
dėl bolševikinių koncertų ar
filmų rodymo ir p. Tačiau
visa bėda yra, kad šiandie
niniai šios bendrinės orga
nizacijos garbės pirminin
kai ir kiti vadovai šią orga
nizaciją yra taip jau suas
meninę, kad jie, nebeskiria
savęs nuo organizacijos. Jie
lyg tas karalius Liudvikas:
„Valstybė tai aš.” Ir kiek
vieną priekaištą jų veiklai,
jų žygiams, jų straipsniams
bei pareiškimams jie tuojau
išverčia lyg tai būtų pa
čio organizacijos griovimas.
Ypatingai šia liga yra susirgęs St. Barzdukas ir labaT gaila,"Tčad jis šia liga
yra susirgęs užkrečiama
forma, nes jau baigia už
krėsti ir kitus savo bendra
darbius. Ir jau paskutiniu
metu nebevien centrų vei
kėjai, bet ir mažiausių bei
tolimiausių kolonijų veikė
jai vadovaujasi tuo dėsniu,
lyg tie Moljiero Tartiufai:
„Kas mane užgauna, tas
įstatymus pažeidžia”...
Panašių bėdų, tiesa, ne
turėjome, kol šios šalies
bendruomenės organizacijai
vadovavo žymieji lietuvių
politikai. Buvo malonu ste
bėti, kaip šią organizaciją
kūrė ir steigė plataus vi
suomeninio mąsto komite-

tas, vadovaujamas prel. J.
Balkūno. Neturėjo jokių bė
dų bendruomenė, kol jai va
dovavo amžinos atminties
lietuvis-visuomenininkas J.
Bačiūnas. Bėdos ir vargai
prasidėjo, kai į šios organizącijos vadovybę, anot, to
paties Barzduko, „atėjo.
žmonių, kurie pajėgūs dirb
ti visų sričių darbus”. Gal
būt jie ir pajėgus dirbti vi
sų sričių darbus. Tačiau la
bai aišku, kad jie netu
ri net mažiausio visuome
ninio darbo prigimtų talen
tų., O kad taip iš tikro yra,
tai vaizdingiausiai parodo
„Pasaulio Lietuvyje” pa
skelbtas ir paties gar
bės pirmininko parengtas
straipsnis apie tuos nelem
tus skersvėjus. Nejaugi au
torius tiki, kad panašios rū
šies publicistika, kurioje
pilami pagiežos ir neapy
kantos jausmai, kurioje
kažkas bando atsiskaityti
su kažkuo už savo asmeni
nius nepasisekimus, kurioje
niekinami vieni, kad iškelti
garbę kitų, patrauks dau
giau mūsų viengenčių bur
tis į jo puoselėtą ir ilgai
vadovautą organizaciją. Ne
jaugi tie, kurie sugeba dirb
ti visų sričių darbus nepa
jėgia surasti geresnių prie
monių savo veiklai patei
sinti ir savo garbės pirmi
ninko garbei išryškinti.
Tad dabar ir aš jau tikiu,
kad J. Aistis teisingai šau
kėsi į mus visus: „Dau
giau išminčių, mažiau gud
ragalvių !”
WANTED AT ONCE JOURNEYMEN

AUTOMATIC SCREW MACHINE
OPERATORS & SĖT UP MEN

Experienced on National Acmes. Mušt
be able to sėt up work from blue
prints & close tolerance. Days, 50 to
55 hour week.
Excellent pay, fringes and working
conditions.
Call 313-426-4637

DEXTER AUTOMATIC PRODUCTS
COMPANY
3045 Broad St.
Dex ter, Mich. 48130

(9-2U)

FOREMAN
Automatic Screw Machine
Department
An individual with supervisorv ability
to supervice Automatic Screw Ma
chine Department. Mušt have good
background in all phases of automa
tic screw machine work. Excellent
wages and fringe benefits.

APPLY AT

SHAKESPEAR PRODUCTS
DIVISION
241 E. KALAMAZOO AVENUE
KALAMAZOO. MICHIGAN 49007

An Equal Opportunity Emplover
(10-16)

PUIKIAUSIUS
KAILIUS

rasite tik pas vienintelį
lietuvį kailininką
Chicagoje

NORMANĄ
BURŠTEINĄ
185 N. Wabash Avė.
Chicago, III. 60601
Antrame aukšte.
Telefonai:
krautuvės: (312) 263-5826
namų: (312) 677-8489

____

J
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OMAHA
VASARIO 16 MINĖJIMAS
Vasario 16-tosios minėji
mas Omahoje įvyko vasario
27 d. Suruošė LB apylinkės
valdyba. Tos dienos ryte,
Memorial Parke, lietuviai
padėjo vainiką prie žuvu. šiųjų paminklo. 10:30 vai.
lietuvių parapijos bažny
čioje buvo pamaldos už ken
čiančią Lietuvą. Choras
"Rambynas” vadovaujamas
Alg. Tofilo, 'Mišių pradžiai,
sugiedojo "Nuliūdo kapais
apsiklojus tėvynė’’, šie liūd
ni giesmės žodžiai atitiko
mūsų nuotaikai, nes dabar
tinėse mūsų tautos šventėse
nėra džiaugsmo. Ją švenčia
me su liūdesiu įvairiai išgy
vendami, bet neprarasdami
vilties mūsų tautos išsiva
davimu iš vergijos ir jos
Jais vės rytu.
3 vai. p. p. parapijos sa
lėje, įvyko iškilmingas mi
nėjimas, kuriame dalyvavo
nemažas skaičius kviestinių
kitataučių ir pilna salė, iš
toli ir arti suvažiavusių lie
tuvių. Minėjimą pravedė
LB apyl. pirm. Benius Šuls
kis. Dalyvaujant kitatau
čiams, viskas buvo sakoma
lietuvių ir anglų kalbomis.
Net nedidukėje, su vytimi
ir himno tekstu atspausdin
toje programoje, visa mi
nėjimo eiga buvo atspaus
dinta abiem kalbom. Tokiu
būdu, lietuviškai nekalbą
svečiai, žinojo visą minėji
mo tvarką. Minėjime, kaip
ir bažnyčioje, uniformuoti
skautai ir skautės įnešė lie
tuvių tautinę ir amerikiečių
vėliavas. Amerikos himną
sugiedojo Kristina Kartanienė. Invokaciją sukalbėjo
kun. P. žarkauskas. B. Sulskiui tarus sveikinimo žodį
ir apibudinus šio minėjimo
prasmę, buvo pagerbti mi
rusieji už mūsų tautos laisWAN1£D EXPER1ENCED

HAM BONERS

Salary 7.31 į per hour. Plenty of over
time. Steady wcrk, union shop &
benefits.
Call Mr. HENRY BRAUN

HENRY KAST INC.

7936 COOPER AVĖ.
GLENDALE, N. Y. 11227
212-894-5650
(13-19)

vę. Pristačius prezidiumą,
ėjo sveikinimai ir Draugo
redakt. B. Kviklio, turtingą
ir prasminga paskaita. Po
paskaitos, rezoliucijų pri
ėmimo ir vėliavų išnešimo
sekė maža pertrauka.
Meninę dalį atliko taut.
šokių grupė "Aušra", ku
riai energingai vadovauja
Gražina Reškevičienė ir
Laima Antanėlienė. Progra
moje, taipogi pasirodė, Mo
terų Klubo vedama lituanis
tinė mokykla. Mokinukai
dainavo, deklamavo ir kal
bėjo apie savo senelių ir tė- •
vėlių mylimą ir brangią tė
vynę prie Baltijos krantų,
kurią šiandiena spaudžia
vergijos pančiai, šį gražų
montažą — pynę paruošė
mokyt. Kristina Kartamenė ir mokyklos vedėja Dana
Sulskienė. Pabaigai, visi
programos dalyviai, kartu
su publika galingai sugiedo
jo Lietuvos himną.
Visi i minėjimą atsilan
kiusieji, buvo vaišinami ka
va ir kepiniais, kuriuos pa
ruošė komiteto ponios.
Vakare, žinių metu, per
du TV kanalus, buvo paro
dyta viena kita iškarpa iš
mūsų tautos šventės minė
jimo. Taip pat, šventės pro
ga, didžiausias Nebraskos
dienraštis Omaha World
Herald pirmame puslapyje
įdėjo didelę spalvotą nuo
trauką, dviejų gražių, tau
tiniais rūbais apsirengusių
lietuvaičių, čia pat, buvo at
spausdinta korespondento
pasikalbėjimas su G. Reškevičiene, kuri apibudino mū
sų tautinių rūbų sudėtį, ko
kiomis progomis jie nešio
jami ir kaip jie yra mūsų
branginami.
Nebraskos gubernatorius
ir Omahos miesto meras,
Vasario 16-tą paskelbė lie
tuvių dieną.
Dėl visų kontaktų su
amerikiečių spauda, televi
zija, aukštųjų pareigūnų ir
mokslo žmonių atsilankymu
į mūsų šventes reikia duoti
kreditas mūsų buvusiai ir
esančiai šiuo metu LB apyl.
valdybai, kurią sudaro:
pirm. Benius Šulskis, vice-

(2)
DR. JONO BASANAVIČIAUS TAUTINIS
APSISPRENDIMAS IR JO ASMENYBES BRUOŽAI
(Tęsinys iš praeito nr.)

1903 m. Varpe nr. 3, skir
tame Aušros dvidešimčiui
paminėti, jis rašė: "Dar
1860-65 m. visas lietuvio
apšvietimas, kurį tuo metu
iš lietuviškų knygų pasem
ti galėtų, paėjo iš "Lementoriaus dėl mažų vaikų" ir
"Aukso Altoriaus". Taip
bent rašantis ( t. y. Basa
navičius — J. J.) šituos žo
džius savo mokslą prigim
toje kalboje sėmė iš "Lementoriaus", Aukso Alto
riaus, "Gyvenimo š. Panos
Marijos" ir "šaulėniškio se
nelio". Tokį mokslą jis sė
mėsi daraktorių mokyklose,
kurių jis bent tris ėjo. 1922
m. rašytoje autobiografijo
je jis papildė daraktorių
mokyklų mokslą, pridurda
mas dar stropiai mokytą
lenkų kalbą. "Kad geriau
lenkų kalbos mokytųsi, bu
vo draudžiama tarp savęs
lietuviškai kalbėti ir pra
kalbėjus buvo kabinama ant
kaklo metelinga" (pavadini
mas iš lotyniško "Nota linguae”, kalbos žymė), kurią
vaikas iki tol turėjo nešio
ti, kol išgirsdavo kitą lietu
viškai prakalbant, kuriam
galėjo ant kaklo pakabinti,
pats nuo savęs nusiėmęs’.
(J. Basanavičius, Rinkti
niai raštai, Vilnius 1970,
P. 12).
Po daraktorių mokyklų
dar dvejus metus pasimo
kęs kaip ir pradžios mokyk
loje Lukšiuose, 1866 stojo
į. Marijampolės keturklasę.
Apie ją jis rašo: "šita pa
vieto mokykla turėjo tuo
laiku inspektorių - direkto
rių tūlą prancūzą Langri,
kuris čia, kad sulenkinus
lietuvius mužikų vaikus, la
bai uoliai rūpinosi ir triūpirm. S. Skaudienė, sekr. J.
Navakas, ižd. V. Gaidelis ir
stud. Rūta Jaudegytė. (jp)

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 1977 M.
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 South Western Avenue
Chlcago, lllineis 60643
Tel. (312) 238-9787
VIENOS SAVAITES EKSKURSUOS
#1 — GEGUŽĖS MĖN. 2 D.; #1-A — GEGUŽĖS MĖN. 9 D.
#11 — RUGSĖJO MĖN. 26 D.; #12 — SPALIO MĖN. 10 D.
#13 — SPALIO MĖN. 17 D.
VISOS KAINOS PAŽYMĖTOS NUO BOSTONO AR NEW YORKO — NUO CHICAGOS PRIDĖTI DAR
$121.00

$859.00
(Maskva, Vilnius, Maskva)

DVIEJU SAVAIČIŲ EKSKURSIJOS

l

— BIRŽELIO MĖN 4 d. — — Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas, Helsinki
$1,189.00
— BIRŽELIO MĖN. 26 d. —Maskva, Vilnius, Lucemas, Lugano, Ženeva (Šveicarija)
$1,278.00
$1,274.00
— LIEPOS MĖN. 4 d. — $4askva, Vilnius, Roma
$1,217.00
— LIEPOS MĖN 9 d. — Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas, Helsinki
— LIEPOS MĖN. 18 d. —• Maskva, Vilnius, Lucemas, Muenchenas, Baden-Baden,
(šveicairija ir Vokietija) Bazelis
$1,337.00
#8 — RUGPIGČIO MĖN. 1 d. — Maskva, Vilnius, Roma
$1,274.00
#9 — RUGPIŪCIO MĖN. 15 d. — Maskva, Vilnius, Leningradas, Helsinki
$1,171.00
$1,274.00
#10 — RUGSĖJO MĖN 3 i - Maskva, Vilnius, Roma
$1,138.00
#14 — GRUODŽIO MĖN 20 d. — Maskva, Vilnius, Ryga
Visos ekskursijos aplankys KAUNĄ ir TRAKUS
(Prices subject to change)
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SKRIDIMAS Į LONDONĄ — 2 ar 3 savaites — $355 iš Chi
cagos. Liepos mėn. 29 d. — išvykimas.
nuo $439.00
Chicagos į Varšuvą
Taip pat parduodame skridimus (charters) iš
— nue $349.00
į Frankfurtą
nuo $149.06
J Los Angeles
-= nu© $399.00
į Romą

#3
#4
#5
#6
#7
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DR. J. JAKŠTAS

Dr. J. Basanavičiaus biustas
Clevelande Lietuvių darželyje.
V. Bacevičiaus nuotr.

sėsi. Ne tik apie išmokslini
mą lenkų kalbos rūpinosi.
Langri stengėsi, kur tik ga
lima, permainyti lietuviš
kas pavardes į lenkiškas,
vienam — icz, kitam —
ski prikabindamas, iš Va
balo Žukovskį darydamas"
(Rinktiniai raštai, 15 p.).
Antrais Basanavičiaus mo
kymosi metais valdžia gim
naziją surusino; vietoje
lenkų dėstomosios kalbos
įvedė rusišką. Naujiena
gimnazijoje buvo pradėta
dėstyti lietuvių kalba. Kaip
paveikė moksleivius lietu
vių kalbos pamokos, leiski
me vėl liudyti pačiam Ba
sanavičiui : ”.. .priėmus lie
tuvių kalbą Marijampolės
ir Suvalkų gimnazijose", —
rašo jis, — "jauni lietuviai
pradėjo nuo tos limpamos
ligos, "polonizacija" vadi
namos, atsikrėsti ir — nors
ir ne visi — ir apie savo
kalbos ir tautos reikalus
bandė palengvėle rūpintis.
(Rinktiniai raštai, 15 p.).
Basanavičius buvo vie
nas pirmųjų atsikračiusių
polonizacija tarpe. Pabudu
sią lietuvybę stiprino jo pa
mėgta Lietuvos praeitis,
apie kurią liudijo jam apy
linkės piliakalniai. Apie
juos rašė ir išspausdino
pirmą didesnę studiją. Iš
studijos matyti, kad pilia
kalniai jo buvo aplankyti,
atidžiai stebėti ir po to ap
rašyti. Ir aprašyti ne mok
slininko archaologo būdu,
bet istoriko romantiko su
kiekvienam romantikui bū
dinga refleksija (apmąstinėjimu) apie Lietuvos pra
eitį. Jis juos aprašydamas
kartu pasakojo ir apie lie
tuvių kovas su kryžiuo

čiais, sekdamas daugiausia
vokiška Vygando kronika.
Susidomėjęs Lietuvos pra
eitimi, įnyko jis skaityti
lenkų romantikų skaitybą
autobiografijoje jis šiaip
kalba: "Pirmąsias žinias iš
lietuvių praeities nuo mano
tėvo įgijau; tai buvo žinios
apie mūsų krašto baudžiavą
ir kitos; vėliau Stryjkovskio kronikįa polska, litewska žmodzka (1582) buvo
mano vadovu; Gvanini, /
Dlugošas, Kremeris ir kiti
kronistai, o vėliau Kraševs
kio raštai turėjo didelę į
mane įtekmę, ir aš, gimna
zijoje dar būdamas, pato
giai buvau su lietuviu isto
rija susipažinęs" (Rinkti
niai raštai, 21 p.).
Basanavičius baigė gim
naziją 1873 m. ir įstojo į
Maskvos universitetą. Kar
tą patrauktas Lietuvos pra
eities, jis neatližo nuo jos
ir mediciną studijuodamas.
Atitrukęs nuo paskaitų ir
apsidirbęs su privatinėmis
pamokomis, jis sėdėdavo
Rumiancevo bibliotekoje ir
skaitydavo Lietuvos istori
jos knygas. Jis brido, kaip
pats sako, "vis gilyn ir gi
lyn į lietuvių praeitį”. Pa
milo kunigaikštį Kęstutį ir
prisirinko daug medžiagos
apie jį, ruošdamasis mono
grafiją rašyti. Užmojis pa
liko "pium desiderium”,
kaip pats prisipažino.
Nors Basanavičius stu
dentas buvo visiškas lietu
vis su giliu patriotiniu jaus
mu, tačiau lenkiškumo pa
ženklinta jo laiko Lietuvos
kultūra glūdėjo jame. Taip
leistina spręsti iš jo paties
mediciniško kalendoriaus
1878 m. užrašų. Juose jis
žymėjo sau paskiromis die
nomis dalykus, kurie jam
buvo atmintini. Užsirašinėjo mediciniškus dalykus, re
ceptus, per atostogas su
rinktus žodžius, burtus ir
dar visokius atliktinus su
manymus. Ir štai sumany
mus jis užsirašo lenkiškai,
štai keli jų: "Atostogų me
tu apdirbti (oprocowač) žy
dų klausimą”; baigti pradė
tą darbą apie kryžiuočius";
sužinoti apia padėtį kry
žiuočių tvirtovės šakiuose";
"Išversti Vygando kroni
ką" ir kita.
Lenkiški Basanavičiaus
užrašai primena vyskupo M.
Valančiaus vestus užrašus
taip pat lenkų kalba (juos
sulietuvinęs paskelbė J. Tu
mas-Vaižgantas knygutėje
pavadintoje "Pastabos pa
čiam sau" ♦ (1929). Nors
vienas ir kitas puikiai mo
kėjo savo gimtąją kalbą, ta
čiau rašė privačiam reikalui
lenkiškai. Lenkų kalba dėl
Lietuvą prasmelkusios len
kiškos kultūros buvo tapusi
mūsų šviesuoliams tarsi
antrąja gimtąja. Basanavi
čius ir nebuvo visai atsipa(Nukelta į 10 psl.)
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Basanavičius...
(Atkelta iš 9 psl.)
laidavęs nuo tos amžiais už
neštos kultūros.
Kaip ten bebūtų su jo
lenkybe, Basanavičius stu
dentas triūsė atsidėjęs tau
tos reikalui, svajodamas
apie jos ateiti. Jis kores
pondavo su bendraminčiais,
kurių devynias mini net pa
vardėmis 1903 m. Varpe ra
šytame straipsnyje. Visą
korespondenciją jis apibū
dina bendrais žodžiais:
"Mes medegą rinkom, pro
jektus taisėm, apmąstyda
mi būdą atgaivinimui Tau
tos” (Varpas- 3 nr. 1903, 9
p.). Išskirtinai mini Basa
navičiaus pasikalbėjimus su
Pietariu, taip pat medicinos
studentu, žinomu Algiman
to”’ autorium. Jų ilgos kal
bos vis sukėsi apie tautos
ateiti. Pietaris kalbėjo apie
reikalą pirmiausia apšviesti
lietuvius praktiškuose da
lykuose, siekiant pagerinti
jų medžiagini būvį. Basana
vičius laikėsi skirtingos
nuomonės ir reiškė savo
kaip ir credo, kuriam liko
ištikimas visą gyvenimą. Jo
credo: ”... suteikimu tik
reališko mokslo žinių tauta
užganėdinta dar būti nega
li; kad ypačiai pralobėliai
lietuviai strimagalviais iš
savo lietuviško kailio pir
miausia išneria; kad drau
ge su pagerinimu materia
liško būvio — labiausiai rei
kia supažindinti savo tautą
su praeitimi, jos istorija; ir
jos lietuvių apšvietimas tik
tada apšvietimu galės va
dintis, kai jis bus remiamas
ant tautiško pamato, pake
liant, gaivinant tautos dva
sią” (Varpas, 3 nr. 19 p.).
Kaip matome, Basanavi
čius savo studentavimo me
tu turėjo bendraminčių, ku
riems rūpėjo tautos ateitis,
kaip ir jam. Iš tikrųjų, jo
tautinio apsisprendimo me
tu, apie 1870-80 metus, iš
kilo tokie asmenys, kaip
Jablonskis, Jankus, Mikšas,
Miliauskas-Miglovara, Davaina-Silvestraitis, Šliūpas,
Vištelis-Višteliauskas; ku
nigai — Gimžauskas, Nor
kevičius. Tai Basanavičiaus
idėjos draugai. Jie iškilo ir
stojo | darbą bendrų idėjų
paveikti. Juos vienijo sklidusios iš Vakarų švietimo,
sąžinės laisvės (liberaliz
mo) demokratiškumo ar
liaudiškumo idėjos. Jų paly
dovas buvo ir tautinis są
jūdis, palietęs tarp kitų ir
Balkanų tautas. Jis buvo
pajustas ir Lietuvoje ir iš
reikštas pirmaisiais Mairo
nio žinomos dainos žodžiais:
Jau slavai sukilo nuo
Juodmarių krašto
Pavasaris eina
Karpatų kalnais.
Ne be vakarietiškų idėjų
poveikio ir Basanavičius
nukrypo nuo tradicinės baž
nytinės lietuvių ideologijos
ir susidarė laisvamaninę
(liberalinę), humanistinę,
tolerantinę pasaulėžiūrą, bu
dinusią jo asmenybę.
(Bus daugiau)

AUŠRELĖ LIČKUTĖ

PAVASARĖJANT

C

KAI BALANDŽIO PIRMOJI ČIA PAT
Balandžio pirmoji1 yra
tradicinė draugiško apgavi
mo diena. Apgauti reiškia
suklaidinti, pasakyti klaidinanjį_teigimą. Toks elge
sys pąsipaįįna^_nuotajka.
Garbinga balandžio pirmo
sios tradicija — apgavimas.
Vyrui tinka balandžio pir
mosios rytą pasveikinti
žmoną:
— Mieloji, aš myliu tave
taip, kaip mylėjau paskuti
nę dieną prieš vestuves.
Į ką žmona turėtų atsa
kyti:
— Brangusis, aš niekad
negalvoju, kad1 tu per ma
žai uždirbi...
Einą į mokyklą vaikučiai
turėtų užtikrinti tėvelius:
— Lituanistinėje mokyk
loje mes netariame nei vie
no angliško žodžio. Mes vi
sad klausome jūsų patari
mų.
Į tai tėveliai atsako:
— Ir mes visad klausėme
savo tėvelių.
Labai tinka, bent atvi
ruku, pasveikinti lietuviš
kas redakcijas, labdaros ir
visuomenines organizacijas,
prirašius, kad esi nusitaręs
paremti jų veiklą stambia
auka. Būtinai reikia pažy
mėti atviruko parašymo da
tą, balandžio pirmąją ir
reikšmingai tą datą pa
braukti.
Praeinant pro savo pa
mėgtą barą, užsukti, iš
maukti stambiausią stright
mauką ir pasakyti baro ve
dėjui:
— Daugiau mano koja
nebus šioje Bachus užeigo
je.
Galima paskambinti pre
feranso kolegoms:
— Sveikas, proferanso
profesoriau, nuo dabar esu
nusistatęs neimti saujon
velnio abrozdėlių.
Kada nustebęs kolega pa
klaus:
— Bene tūpi po žmonos
kočėlu? Kada sueisime?
Atsakai ryt, tą pat va
landą.
Apgavimas aiškiai nuva
žiavo nuo koto.

Jeigu nori suteikti ba
landžio pirmosios tradici
jai politinį atspalvį, bū
damas bendruomenininku
peik frontininkus, o būda
mas altininku girk politinę
bendruomenės veiklą. Bū
damas akiratininku, apsipu
tojęs peik buldogą ir Vinco
Trumpos laišką Tomui
Venclovai....

ČIA PRIĖJO
KADŽIULIS
IR TARĖ
— Jūs skaitote "Nemuno kraštą”? — pasiteiravo
žmogelis.
— Aš skaitau "Gimtąjį
krąšiąi’, — užrietė nosį pažangėjąs buvęs dipukas.
Čia priėjo Kadžiulis ir
tarė:
— Abu tie "popieriai”
yra iš^bgįšeyįkįaėsjšyietės,

žiema praėjo. Ir gerai!
Atšilo jau orai.
Traliuoja piemenys kažkur,
Bet žmonės... nė mur mur.

Veidai surūgę. Ir žvilgsny
Pikti ženklai seni.
Taryt pavasaris ne čia,
Ir vis žiemos kančia.
O man pavasaris širdy.
Sakau žmonėms: girdi?
Tai sprogsta smarkūs pumpurai.
Gerai! Gerai! Gerai!
Kietai atsako žmonės man:
Pavasaris? Aiman!
Užeiki krautuvėn žiūrėt —
Kaip kainos ims žydėt.

Regėk infliacijos ragus —
Toks doleris pigus.
Ir pagal aukso svorį — va!
Seikėjama kava.

★

— Kokių reikia dorybių
sėdėti kultūrinės organiza
cijos vadovo kėdėje ? — spė
liojo smalsuolis.
čia priėjo Kadžiulis ir
tarė:
— Reikia mokėti sėdėti
ant dviejų kėdžių.
★

— Kaip gaila, kad telk tai kvietė išbandyti kartu
dami pinigus operai, neor
ganizuojame lietuviško ba
leto, — apgailestavo baleto
gerbėja.
čia priėjo Kadžiulis ir
tarė:
— Ar tamstai neužtenka
"piruetų” ir ”antraša”, mū
sų visuomeninio veikimo ir
sugyvenimo balete.

— Savo gyvybės draudi-

★

— Matai, — kalbėjo vie
nas ponas, — kompartinė
"Pergalė” rašo, kad lietu
viai iš seno mėgsta baltos
spalvos drabužius.
čia priėjo Kadžiulis ir
tarė:
— Net ”Pergalė-Pobėda”
nesugebėjo įrodyti, kad lie
tuviams būtų pakenčiama
raudona spalva.
★

Išgėręs vairuotojas karš-

SAPNŲ
AIŠKINIMAS

Jeigu susapnuoji, kad pa
metęs savo tuščią piniginę,
atrandi maišą su nenuver
tintais pinigais — prakalbų
metu tau pritrūks nuosavų
minčių, bet pavyks sveti
mas mintis išduoti už savas
ir net katučių sulaukti. Jei
gu atrastame maiše tarp pi
nigų bus molinių šūkių, sau
gokis. Nesumaišyk posakių
autorius ir, pavyzdžiui, po
sakio "alus gerti sveika”
nepriskirk nei sau, nei Do
nelaičiui. Jeigu susapnuoji,
kad ”Playboy” magazine už
tinki savo žmonos atvaizdą
— Ką matai pro Jungtinių Tautų žiūroną?
su Ievutės drabužiais — tau
— Matau, kad Sovietų Sąjungoje plečiamas* turizmas ... pavyks išsisukti iš keblios
KĄ BEMATO JUNGTINĖS TAUTOS ...

padėties, kaip prezidentui
pavyko išsisukti "Playboy”
interview istorijos. Jeigu
susapnuoji, kad per opera
ciją tau padarė kraujo transfūziją ir tik po to pasakė,
kad tai buvo frontininko
kraujas — apie tokį sapną
kalbėk tik bendruomenės
renginy, ne kur kitur, nes
įkliūsi į nemalonią padėtį.
Jeigu susapnuoji, kad už
miršai aritmetikos daugy
bos lentelę ir du syk du sap
ne atrodė penki, dalyvausi
kultūriniame vakare, kur
kalbėtojai girs Vilniaus li
tuanistinius kursus. Jeigu
susapnavai, kad albume
"Palikę tėviškės namus"
radai savo paminklą, nu
siųsk auką savo bažnyčiai.
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Chicagos lietuviai
_ ANTANAS JUODVALKIS
POPIETĖ SU
DR. R. NEMICKU
Š. m. kovo 20 d. Lietuvių
.Tautiniuose Namuose po
pietę su dr. Rimgaudu Nemicku taikliu ir šiltu žodžiu
atidarė L. M. Federacijos
Chicagos klubo pirm. M.
Marcinkienė. L.T.N. pirm.
Jonas Jurkūnas aptarė prof.
dr. R. Nemicko gyvenimo ir
mokslo kelią.
Dr. R. Nemickas nors gi
mė Kaune, bet dar mažame
tis kartu su tėvais, pasi
traukė į Vokietiją, o vėliau
persikėlė į Ameriką. Pir
muoju mokiniu baigė Loyolos medicinos mokyklą ir
gavo med. daktaro laipsnį
(magna cum Įaudė). Atli
kęs interno praktiką ir ka
rinę prievolę, specializavosi
Chicagos universitete šir
dies ligų srityje, o vėliau
persikėlė į Loyolos univer
sitetą, kur ir šiandien pro
fesoriauja. Dr. R. Nemic
kas yra žinomas širdies ligų
specialistas ir daugelį lietu
vių gelbsti nuo šitos nelem
tos ligos.
Prof. dr. R. Nemickas
kalbėjo apie širdies proble
mas ir priemones joms iš
vengti. šį kartą paprasta
žmonių kalba, bet su profe
sionališku tikslumu, pa
žvelgė į vieną didžiausią
žmonijos priešą — širdies
ligas, širdies ligoms atsi
rasti yra daug priežasčių ir
jas nustatyti galima tik gy
dytojo kabinete, kiekvie
nam asmeniškai. Negalavi
mams atsirasti, įtakos turi
gyvenimo būdas, maitini
masis, įtampa darbe ar šei
moje ir daugelis kitu priežasčių. Skaidrių pagalba,
parodė dažniau atsirandan
čius širdies defektus ir
kraujo indų sutrikimus.
Po bendrų širdies ligų ap
tarimų, gausiai susirinkusi
auditorija, pabėrė visą eilę
klausimų, į kuriuos dr. R.
Nemickas mielai ir aiškiai
atsakinėjo. Popietė užtru
ko arti dviejų valandų ir
gerokai išvargino prelegen
tą.
Klubo pirm. M. Marcin
kienė dėkojo dr. R. Nemickui už paskaitą ir visus pa
kvietė vaišintis moterų pa

Nr. 13 — 11

DIRVA

ruoštais užkandžiais. Susi
rinkusieji taip lengvai ne
paleido dr. R. Nemicko, bet
apgulė jo stalą ir stengėsi
išsiaiškinti savas proble
mas.
Auditoriją išimtinai su
darė vyresnio amžiaus žmo
nės, ieškodami atsakymų į
turimus klausimus. Tokio
pobūdžio paskaitos randa
atgarsį ir mielai lankomos.
Ir ši dr. R. Nemicko paskai
ta buvo visiems naudinga ir
reikalinga.

šioje parodoje išstatyta
41 dailės darbas — tapyba
ir grafika. Tapybos darbai
apima egzotiškų gėlių cik
lą, o grafika — moterų dar
bus. Dail. M. Stankūnienės
sukurtas "Moterų darbų"
ciklas ypač vertintinas ne
vien meniniu požiūriu, bet
taip pat ir istoriniu, čia
matome lietuvės kaimietės
anksčiau dirbti įvairūs ūkio
darbai: lopšinė, verpimas,
audimas, skalbimas, linų
brukimas, vandens nešimas,
drobių balinimas, daržovių
sodinimas, duonos minkymas, grūdų malimas, gry
bavimas ir kt.
Šie ir daugelis kitų darbų,
įamžintų grafikoje, išliks il
giems laikams.
Paminėtina gražiai ir me
niškai išleista programa su
A. Pužausko įvadu. Parodą
globoja Jaunimo Centras.
Atidaryme dalyvavo gra
žus būrys dailės mėgėjų ir
rėmėjų. Kaip paprastai, po
atidarymo, visi buvo pavai
šinti.
OPEROS REPETICIJOJE
ATSILANKIUS

Dail. Magdalena Stankūnienė prie savo grafikos darbų.
A. Šeštoko nuotr.

vesti į rampos šviesą yra ne
vienos dienos ir ne vieno
žmogaus darbas, čia yra
įsijungę apie 130 asmenų,
kurie diena iš dienos be jo
kio atlyginimo ar asmeninės
naudos, atiduoda savo suge
bėjimus ir laisvalaikį, kad
tik lietuviškoji opera gy
vuotų, kad tik savieji tau
tiečiai turėtų progos ja pa
sidžiaugti.
Mums belieka dalyvauti
ir paremti operos valdybos

darbą. Nežiūrint visų pa
stangų, operos spektakliai
duoda nuostolius. Jiems pa
dengti valdyba ieško mece
natų. Reikia tikėtis, kad
mecenatų skaičius ir auko
jamos sumos didės ir val
dyba, ne tik suves galus su
galais, bet ir išlygins užsi
likusią skolą.
Šias eilutes skelbiant,
pirmieji du spektakliai bus
praeityje, bet aukas įteikti
niekad nevėlu.
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FORGE SUPERVISOR

Kovo 19 d. (šeštadienį),
radęs laisvą valandėlę užsu Į We are a Division of a Fortune 200 Corp. in need of an ■
experienced Forge Supevisor. If you are looking for
kau į Marijos auditoriją ir
advancement opportunities in a growth company and
žvilgtelėjau į vykstančią
believe you can meet our reąuirments, I want to talk
"Romeo ir Julija" operos
with you.
■
repeticiją, žmonių pilni už
5 + years in direct forge supervision.
kulisiai, visi užsiėmę: vel ■
kasi operinius drabužius,
Experience on open and closed die air-drop hommers. ■
derinasi perukus ir grąžina
Experience forging stainless and high alloy steels.
M. STANKŪNIENĖS
savo veidus. Vos spėjęs su
DAILĖS DARBŲ PARODA
For your skills we offer a salary to match your experivienu kitu pažįstamu persi
ence, a complete benefit program, and paid relocation. To
Š. m. kovo 18 d. Jaunimo mesti žodį-kitą, sutikau ir
discuss this opportunity, cal collect:
Centro Čiurlionio Galerijo svečią iš New Yorko, akto
je, atidaryta dailininkės rių Henriką Kačinską, lydi ■ Bryan Valentine
(201) 722-1313. ■
Magdalenos Birutės Stan mą inž. A. Visockio.
An Equal Opportunity Employer
kūnienės dailės darbų paro
Aktorius H. Kačinskas BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
da. Atidaromąjį žodį apie atvyko į Chicagą atlikti
dailininkę ir jos darbus tarė programą, LT Namų ren
Jaunimo Centro direktorius giamam dešimtmečio minė
tėvas Algimantas Kezys, S. jime ir ta proga panoro pa
J. Dailininkė M. Stankūnie matyti operos pasirengimą
nė dėkojo rengėjams, talki artėjantiems spektakliams.
ninkams ir visiems daly
LIETUVIŲ OPERA
Valdybos pirm. V. Raviams už dėmesį jos kūry
bai. Rengėjų vardu įteikta džius duoda paskutinius nu
Charles G o u n o d
rodymus ir visi pakyla į
gėlių puokštė.
5 v. opera
sceną ir užima skirtas vie
Dail. M. Stankūnienė gi tas. Maestro muz. A. Kučiūmė Lietuvoje, bet meno stu nas rankos mostu repetici
dijas išėjo Anglijoje ir ją pradeda. Prie pianino
Amerikoje. Grafikos tech muzikas A. Vasaitis. Šviesų
niką gilino V. Petravičiaus valdytojai ir dekoracijų rySPEKTAKLIAI 1977 m. kovo 26 d., 8 vai. vakare
studijoje. Dailininkė M. kiuotojai užima savo vietas.
Stankūnienė yra turėjusi Choreografas J. Puodžiūnas
kovo 27 d., 3 vai. popiet
visą eilę savo vienos ir gru nenuleidžia akių nuo scenos,
balandžio 3 d., 3 vai. popiet
pinių parodų ne tik JAV ir sekdamas ir taisydamas ak
Kanadoj, bet ir tolimojoje torių judesius. Įspūdingai
Marijos mokyklos auditorijoje, Chicago, Illinois
Australijoje.
praskamba prologas. Daly
vauja visi solistai ir choris
Diriguoja — ALEKSANDRAS KUČIONAS
tai. Romeo ir Julija atgim
sta ir prisiekia savo meilę.
Dekoratorius — James Maronek
Veiksmas vyksta, arijos lie
Bilietai MARGINIUOSE, 2511 W. 69th St.
jasi, o maestro, pastebėjęs
Bilietų kainos: parteryje — $12.50, 10, 8, 6;
netikslumus, vienu mostu
balkone — $11, 7.50, 5.
sustabdo ir vėl pradeda iš
naujo. Visi įsitempę, visi
Paštu užsakantieji, prašomi prisiųsti čekį, įrašant Lithuanian Opera
ir pasinaudoti šia atkarpa:
seka vyriausiojo valdyto
jo nurodymus. Veiksmas
^LITHUANIAN OPERA
pasibaigia. Nematomos ran
I 6905 So. Artesian Avė.
|
| Chicago, Illinois 60629
kos tvarko dekoracijas, rykiuoja į numatytas vietas.
I Prašau prisiųsti........ bil. po........... dol................spektakliui |
Ir vėl liejasi' daina ir meilė.
I Prašau prisiųsti........ bil. po...........dol................spektakliui |
Kaujasi priešai.
I Vardasir Pavardė_________________________________ __ I
Ir taip diena iš dienos,
’ Adresas
I
Dr. R. Nemickas su LMF ^hicagos klubo atstovėmis. Iš kai mėnuo po mėnesio savano
I
I
rės: O. Juodvalkienė, O. Roznikienė, M. Macevičienė, prof. dr. rių armija, pašvenčia po
I -----------------------------I
R. Nemickas, M. Marcinkevičienė ir M. Naruševičienė.
darbo laisvalaikį ar užpel
Telefonas________________________
K. Pociaus nuotr. nytą savaitgalį. Operą iš•>

Romeo ir Julija
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JMaskva, atrodo yra rim
tai susirūpinusi būsima Bel
grado konferencija. Ji rado
reikalo net į JAV išleisti
liudininką iš okupuotos Lie
tuvos Venclova, kuris liu
dijo JAV Kongrese apie tai,
kaip Sovietų Sąjunga nesi
laiko Helsinkyje deklaraci
joje įrašyto punkto, kalban
čio apie žmogaus teisių pri
valumą, pasirašiusių vy
riausybių atstovaujamose
valstybėse.
Aną dieną turėjau ’simpoziumą” su savo vaikai
čiais apie Tomo Venclovos
atsiradimą Amerikoje. Kad
vaikaičiai geriau suprastų,
smulkiai papasakojau. Api
budinęs Tomo Venclovos
kilmę, amžių ir profesiją,
dar paaiškinau, kad nežiū
rint Venclovos augimo bei
brendimo aplinkos, po 1956
m. Vengrijos sukilimo jis
nusiėmė komunistinę kaukę
(paties Venclovos „išpažin
tis”) ir nuo laiko įsijungė į
antitarybinį sąjūdį, siekda
mas pakeisti Sovietų Sąjun
goje, įskaitant ir Tarybų
Lietuvoje ten esamą, žmo
nėms nepakenčiamą komu
nistų primestą sistemą.
1975 m. Helsinkyje, 35
valstybės pasirašė dekla
raciją, kurioje tarp kitų
punktų yra įrašyta, jog pa
sirašiusios valstybės priva-

lo gerbti savo viduje teisių
principus. Dėl žmogaus tei
sių principų laužymo, JAV
prezidentas Carteris stip
riai kritikuoja tas vyriau
sybes, kurių valstybėse to
nesilaikoma.
Tomas Venclova ir kele
tas kitų asmenų pavergtoje
Lietuvoje sudarė net spe
cialų komitetą, žmogaus tei
sių pažeidimams Sovietų
Sąjungoje registruoti Jr_
juos skelbti suinterasuotoms valstybėms, siekiant
demaskuoti Sovietų Sąjun
gos vyriausybės sutarties
laužymą.
Nežiūrint labai rimtų To
mo, Venclovos antitarybinių
įsipareigojimų, Sovietų Są
jungos vyriausybė davė
jam penkeriems metams
galiojančią y ižą išvykti iš
Sovietų Sąjungos.
Šiuo atveju Sovietų Są
jungos vyriausybė padarė
sau lyg ir meškos patarna
vimą, sudarydamas Venclo
vai sąlygas, kad jis čia lais
vajame pasaulyje niekeno
netrukdomas galėtų kaišioti
baslius jau ir j taip braš
kančius komunistinius ra
tus. Argi?
Išsamiai papasakojęs vai
kaičiams Venclovos misiją,
paklausiau, kokia jų nuo
monė. Mano nustebimui,
nors vaikaičiai niekada ma
nęs nelaikė melagiu, šį kar
tą suabejojo mano papasa
kota istorija, čia kas nors

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

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
Darbo valandos: kasdien nuo 9-5, penktadieniais
nuo 9-7, šeštadieniais uždaryta.
Savininkė: ALDONA ADOMONIENE
PRICES BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUB.IECT TO
CHANGES AND/OR GOVERNMENT APPROVAL.
NOR1NT1EM ATSIKVIESTI GIMINES Iš LIETUVOS SUTVARKOME
Išk-VJFTJMO DOKUMENTUS.
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NUOMONIŲ SKIRTUMAI
nio autorius be pasigailėji
mo smerkia buv. Lietuvos
vyriausybę dėl to, kad ji
kritiškuoju valstybei metu
neparodė reikiamos drąsos,
nei ryžtingumo, kada visa
tai buvo labai reikalinga. O
svarbiausia, kad Lietuvoje
niekas gerai1 nesuprato
tarptautinės politikos vin
gių. Toliau sakoma, kad
Lietuva jokiu būdu negalė
jo laikytis neutralumo ir
nieko nelaukiant Lietuvos
kariuomenė turėjo žygiuoti
atsiimti1 Vilnių su priklau
sančiomis prie jo sritimis,
o taip pat reikėjo išnaudoti
progą ir užimti Prūsų Lie
tuvą — Mažąją Lietuva.
Kiek tuo metu buvo pajėgi
Lietuvos vyriausybė, kad
galėtų įsivelti į Stalino ir
Hitlerio avantiūrą, tai
straipsnio autorius perdaug
sau galvos nekvaršina. Išei
na, kad jei tik pas Vyriau
sybę būtų atsiradę reikia
mos drąsos ir ryžtingurrio,
tai visi reikalai nesunkiai
buvo galima pakreipti Lietuv08
____ naudai
_____ i ir tik dėl
tos nelaimingos „nedrąsos”
Lietuva nustojo būti nepri
klausoma, kitaip tariant to
kiu būdu Lietuvos vyriau
sybė sau ir Lietuvos valsty
yra netaip, ką tu seneli pa bei, straipsnio autoriaus
sakoji, pasakė jie. Kaip ga-j( žodžiais tariant, iškasė karĮėjo sovietai išleisti tokį ) sto duobę.
žmogų, kurio išvykimo tikslas yra ardyti ir juodinti jų / Šiuo metu dar yra gyvų
sukurtą sistema? MinėiaT. rįudininkų, kurie patys ste
kad Venclova žada net grįž bėjo įvykius, o taip pat ma
ti atgal po penkerių metų. tė Lietuvos pajėgumą, bei
Čia kas nors yra netaip. labai nepalankias Lietuvos
Venclova negali būti toks valstybei išsilaikyti aplin
kvailas, kad jis čia būdamas kybes ir dėl to susidaro vi
pats užsinertų sau kilpą ant sai kitokia išvada, negu
kaklo ir grįžtų atgal, kur kaip straipsnio autorius
jam tą kilpą galutinai pa galvoja. Toliau sakoma, kad
buvo asmenybių plačiau
temps.
Buvo įdomu girdėti to galvojančių, kurie veik nu
kius vaikaičių samprotavi matė artėjantį karą ir dar
mus. Supratau, kad kartais gi numatė to karo pasek
jaunimas geriau nujaučia mes, bet nebūdami prie val
bolševikų paslėptus užkuli džios nieko negalėjo paveik
sinius tikslus negu suaugu ti. čia yra minimas prof. A.
sieji, pasinešę Venclovą už Voldemaras. Tačiau tenka
kelti ant aukščiausio pje- pastebėti, kad ir kaip pa
dastalo, nuo kurio jis pasi lankiai būtų atsiliepta, kaip
ruošęs formuoti ateities iš - apie buv. valstybininką ir
patriotą, bet paskutinis
eivijos opiniją.
Kultūrininkų siuntimas iš prof. A. Voldemaro pasiel
pavergtos Lietuvos, man gimas, kai bolševikams oku
primena nepriklausomoje puojant Lietuvą, sugrįžo į
Lietuvoje miesteliuose žydų Lietuvą ir atsidavė į žiau
prekybininkų užsispyrimą raus okupanto rankas, pa
klijentui ką nors parduoti. aukodamas savo gyvybę,
Jie tol prekes girdavo ir de tai toks neapgalvotas žygis
rėdavosi, kol pastarasis jų daug kam sukėlė nusivilisiūloma prekę nupirkdavo. mą.
Panašiai daro ir sovietai,
Kiek liečia L. L. straips
jie tol nenustos siuntę kul nio turinį, tai galima pasa
tūrininkų, kol mes visi jų kyti, kad jis parašytas ]ie„dainelėms” patikėsime, už tuviškoje patriotinėje dvamigdami betkokiam budru -sioje,. tačiau gerokai prasi
mui.
lenkiant su tuo metu buvu
Kai prieš keliolika metų sia tikrove. Pirmiausia sa
iš Vilniaus į Cicero atvažia koma, kad jei pas lietuvius
vo prof. Kubilius, daugelis būtų atsiradę daugiau drą
žmonių reiškė protestą sos, tai dargi Stalinas su
tiems, kurie nuėjo susipa Hitleriu būtų turėję dau
žinti su atvežtais planais giau skaitytis su Lietuvos
„tiltų statybai”, o štai da vyriausybe ir pati valstybė
bar, po eilę metų trukusių nebūtų tiek nukentėjus. Be
atkaklių „derybų”, padėtis skaitant tokius išvedžioji
atrodo pasikeitė ir tylima.
mus atrodo, kad savo laiku
Kasperas Radvila straipsnio autorius galėjo
Chicago, III.
būti gerokai atitrukęs nuo

Lietuvos tragedija^t. y.
netekimas nepriklausomy
bės, niekuomet nebus pa
mirštas, arba paliktas pra
eičiai. Dėl to visai supran
tama, kad kur tik yra pro
ga, ypatingai spaudoje, nuo
lat pasirodo tuo reikalu
įvairių pasisakymų ir nuo
monių. Svarbiausia tai, kaip
anuo tragiškųjų įvykių me
tu Lietuvos vyriausybė, o
taip pat ir Lietuvos kariuo
menė turėjo pasielgti, kad
apsaugojus nuo okupanto
Valstybės nepriklausomy
bę. Atsiranda ir labai rim
tų ir pagrįstų išvedžiojimų,
bet taip pat netrūksta ir
„kritikų” save laikančiais
tos srities gerais žinovais,
kurie be
pasigailėjimo
smerkia tuometinę Lietu
vos vyriausybę, svarbiau
sia, kad ji neparodė reika
lui ištikus drąsos, ryžtingu
mo ir, iš viso nesusivokė
esamoje padėtyje. T.okie
Lietuvos vyriausybės pa
smerkimai buvo atspaus
dinti laikraštyje „Laisvoji
Ųetuva” 19ZZ_m, vasario
mėn. 17 d. 4 nr. Straipsnis
pavadintas „Lietuvos pa
skutinė politika’’. Straips-
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gyvenimo tikrovės, o dėstamos kad ir patriotiškos min
tys yra grynai asmeniškos
t. y. neparemtos jokiais
faktais. Tikrumoje Lietu
vos valstybėje reikalai ne
visuomet klostėsi mūsų
naudai. Ir tai tęsėsi nuo pat
atgavimo nepriklausomybės
pradžios. Lietuva iš visų
pusių buvo apsupta bent
trijų nelabai draugiškų val
stybių. kuriu laikysena Lie
tuvos atžvilgiu nebuvo pa
lankios, o užtarėjų Lietuva,
kaip ir neturėjo, teko pasi
tikėti tik savo jėgomis. Ru
sijos bolševikai labai uo
liai buvo remiami Vakarų
valstybių kapitalistų. Tie
patys Vakarų valstybių ka
pitalistai teikė paramą ir
Hitleriui. O kokią paramą
gavo beatsikūrianti Lietu
vos valstybė ? Jokios beveik.
Ir dabar atsiranda karingai
nusiteikusių asmenų, kurie
bando aiškinti, kad kariuo
menė buvo reikiamai ap
ginkluota ir paruošta, tik
reikėjo duoti įsakymą pra
dėti karo veiksmus. Kaip
Stalino, taip ir Hitlerio groboniški planai nieko gero
nežadėjo. Stalino planus
mes dabar patys matome.
O Hitlerio planai buvo to
kie, kad karą laimėjus Bal
tijos tautas pastumti į Ry
tus, o jų vietose apgyven
dinti vokiečius, čia bent tu
rėtų suprasti ir tokie kriti
kai1, kurie smerkia buv. Lie
tuvos vyriausybę, kad ne
buvo žygiuota atsiimti Vil
nių. Ir dėl to tenka pami
nėti, kad kokia būtų buvus
vyriausybė, padėties pa
keisti niekas nebegalėjo ir
jokia drąsa nieko nebūtų
padėjusi. Mes buvome pa
likti išsigimėiTųjpIesikūva^
liai, nors labai daug vilčių
buvom sudėję į Vakarų de
mokratines valstybes.
Salietis
TOOL AND DIĖ
JOURNEYMEN
Positions available at sheet metai
stamping manufacturing. Mušt have
a valid journeymans card. Good
wages, benefits and steady employment.
APPLY IN PERSON AT:

BINGHAM STAMPING
5511 TELEGRAPH RD.,
TOLEDO. OHIO 43612
Tuesdays & Thursdays from
9 am to 11 am and 2 pm. to 4 pm
An Equal Opportunity Emplover
(13-IS)

INDUSTRIAL MILLWRIGHT
Positions available at sheet metai
stamping manufacturing. Mušt have
a valid journeymans card. Good
wages, benefits and steady employmen t offered.
APPLY IN PERSON AT:

BINGHAM STAMPING
5511 TELEGRAPH RD.,
TOLEDO. OHIO 43612
Tuesdays & Thursdays from
9 am to 11 am and 2 pm. to 4 pm
An Equal Opportunity Employer M/F
(13-19)

TOOL ROOM MACHINISTS
We are looking for qualified journeyman tool room machinists. Good
wages, benefits and steady employment offered.
APPLY IN PERSON AT:

BINGHAM STAMPING
5511 TELEGRAPH RD.,
TOLEDO. OHIO 43612
Tuesdays & Thursdays from
9 am to 11 am and 2 pm. to 4 pm
An Equal Opportunity Emplover M/F
(13-18)

DESIGNERS
We are looking for e.vperienced designers or detailers mechanical, elec
trical, hydraulic and pneumatic. Top
wages and benefits including cost of
living and pension plan. Send resume

WILSON MACHINE
DIV. OF WILSON ENG1NEER1NG
1010 N. Niagara,. P. O. Box 2049
Saginaw, Mich. 48605
(517) 799-4241, Ext. 44

An Equal Opportunity Employer M/F
(12-18)
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mės politinėmis asmenybė
mis ir lietuvių politine veikla
pasaulyje. Jis pabrėžtinai
pasisako už VLIKą, tik pra
našauja, kad ateityje jis tu
rėsiąs ieškoti reformos, bet
ne principų keitimo. Jis taip
pat prašė jį cituoti bendra
darbiavimo klausimu. Štai
jo paties žodžiai: ‘Lietuviš
kas jaunimas bent iki 18 me
tų ir aktyvų visuomeninį dar
bą veikią asmenys neturėtų
keliauti į pavergtą Lietuvą.
Likusieji turi elgtis pagal as
menišką nusistatymą ir sąly
gas. Giminių apsilankymai
laisvajame pasaulyje turėtų
būti pageidaujami. Tačiau
atvykėlių iš Lietuvos lipimas
į sceną neturėtų būti leidžia
mas.’
Trumpai nušvietęs Aus
tralijos lietuvių organizacinį
gyvenimą, kuriam partijos
beveik neturinčios reikšmės
jis pasidžiaugė Amerikos lie
tuvių vaišingumu ir dėmesiu
Perdavusi linkėjimų savo pa
žįstamiems Australijoje, aš
su maloniuoju svečiu atsi
sveikinau, palinkėdama lai
mingo grįžimo į namus ir sek
mės Europoj, kur jis numato
svarbius pasimatymus Pary
žiuje, Londone, Bonoje, Ro
moje ir Frankfurte.
Įdomu, kad ir platūs van
denynai, ir tolimų kontinen
tų gyvenimo sąlygų skirtu
mai nepajėgia susilpninti to
bendro saito, kuris jungia vi
same pasaulyje išsiblaškiu
sius ir naujus namus suradu
sius mūsų tautiečius, - Lietu
vos laisvės troškimo. Pasi
keitimas nuomonėmis, deba
tai, diskusijos ir kartais net
ginčai yra geriau negu apati
ja, sustingimas ir pasitenki
nimas materialiniais gyveni
mo patogumais. Lietuvos
laisvinimo darbe, ieškoda
mi vienybės, neturėtume
vengti nei analizės, nei kriti
kos, nei naujesnių metodų.

Kai sekmadienio rytą, sau Todėl, savaime suprantamai
lutei aukštai įspindus į mie turime siekti visomis prie
gamo langą, transliavimo lai monėmis tos sistemos panai
ką pakeitusi radijo valandė kinimo. Kalbėtojas pripažįs
lė sveikina lietuvišku žodžiu ta, kad bendruomenė, api
dar dienos įspūdžiais nepa manti visus lietuvius, ir mū
liestas ausis, kambarys tam sų gausingos organizacijos,
pa lietuvišku pasauliu minia- yra didelio visuomeninio
tūroje. Tai bene vienas iš darbštumo pavyzdys. Lietu
maloniausių būdų pabusti ir viai esą geriausiai organizuo
žvelgti poilsio ir maldos die ta tautybė už savosios tėvy
nai į akis. Išgirdusi svečio iš nės ribų. Tačiau, kiek lietu
tolimosios Australijos Jono viai yra darbštūs visuomeni
Kedžio trumpą pasisakymą nėje srityje, tiek jie esą atsi
dėl politinės veiklos Lietu likę politinės veiklos forumevos išlaisvinimo darbe, aš, Mūsų energija sueinanti į
Svečias iš Australijos J. Kedys kalba LB Clevelando apyl.
kaip ir be abejo didelė daugu kultūrinę veiklą - koncertus,
susirinkime.
Šalia sėdi pirm. J. Malskis. V. Bacevičiaus nuotr.
ma Tėvynės Garsų klausyto tautinių šokių grupių ir cho
jų, buvau to pranešimo užin- rų pasirodymus bei kitas pra
triguota, nes jis palietė be mogas. Mes savo veiklą ba- grindžio organizacijomis, bu vo visą atliekamą laiką pa
veik dogmatiškai laisvame zuojame parengimais, akade vo išsamiai diskutuotas. švenčia politinei visuomeni
pasaulyje nusistovėjusį mū mijomis, minėjimais. Bet vi-, ‘Yra faktas, kad Lietuvos po nei veiklai, būdamas ištiki
sų veiksnių darbo sričių pasi sa tai vyksta savo tarpe. ‘0 grindyje veikia mažiausia ke mas savo viešumoje skelbia
dalinimą. Todėl išgirdusi, kokia iš to nauda Lietuvai?’ - turios organizacijos. VLIKas mam principui, kad mūsų rei
kad bendruomenės susirinki sušunka kalbėtojas. Tą pa susidaro iš partijų ir savo kalui tegalime efektingai
mo programoje numatytas reiškimą jis vėliau dalinai ati- veiklą tęsia pagal nepriklau- pasitarnauti per mūsų gyve
Jono Kedžio pranešimas, taisė, išgirdęs priekaištų iš somoje Lietuvoje egzistavu namų kraštų gyventojus ir
magnetofonu ir pieštukais klausytojų. JJei nestiprinsi sių organizacijų tradiciją. vyriausybes, nes neturime
apsiginklavusi, išskubėjau me savosios visuomenės iš Ateity, ir aš pabrėžiu, ateity oficialiai pripažintų atstovų
vidaus, kad joje būtų gyvas VLIKas turės prisitaikyti diplomatiniame forume.
jo išklausyti.
Jonas Kedys, ilgametis lie
Mažoji Naujosios Parapi lietuviškumas, tai nepriau- prie anų organizacijų, turės
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ginsime
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Jonas
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bendruomenės nariais. Pre
zidiumą sudarė pirmininkas susipratusi, kad tęstų spau Kedys. Kazimieras Karalįs, jo į tarptautinės veiklos dir
Jurgis Malskis, PLB Tary dimą politinėje veikloje’, įsi susipažinęs su kalbėtojo vą. Jis priklauso Anti-Bolšebos pirmininkas ir Clevelan terpiau aš pati, vėliau sura straipsniu Naujienose, buvo vikų Tautų Blokui, Pavergtų
do miesto įmonių direktorius dusi savo mintims gyvą pri susidaręs įspūdį, kad išlais Tautų Tarybai ir Australijos
Raimundas Kudukis, ir švie tarimą iš. J. Žilionio. Tvir vinimo galima tikėtis tik iš liberalų partijai, šiuo metu
timo sekcijos primininkas tindamas neginčytiną reika pačių pavergtų kraštų ir kad valdančiai Australiją. Taip
Bronius Gražulis. Po trum lą išeiti į vietinių kraštų vi nereikią jiems padėti. Tai tu pat jis redaguoja anglų kal
pų diskusijų apie einamuo suomenę, kalbėtojas neatro rėtų patikti Sovietų Sąjun- ba leidžiamą ‘News Digest
sius reikalus, p. Malskis pri dė esąs pakankamai infor į gai. Čia kalbėtojas jau griež International’. pastebi, kad
muotas apie mūsų nepaliau tai atsakė, kviesdamas visus tiek to žurnalo bendradar
statė svečią.
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pasitarnauti pavergtai Lietu čios priežasties.
Kalbėtojas pareiškė, kad VLIKui pasiskelbus pogrin
vai’ rėmuose.
Paprastai
džio organizacija, jai reikėję
skeptiškai nusistačiusi mūsų Sovietų Sąjungoje ir satelitų tikėti ir šiandien jos efektin
JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR
publika šiuo tvirtinimu tik kraštuose jau pradėta labai gumas ir autentiškumas yra
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS Į
riausiai abejojo, pripratusi skaitytis su viešąja opinija, įrodytas. Pogrindžio organi
LATVIAN ROOFING
prie mūsų kalbėtojų, žadan tam pailiustruoti duodamas zacijų veikėjų pavardės ne
Telefonas (216) 521-2182
čių kalbėti pusvalandį, o da konkrečių pavyzdžių. Dabar gali būti skelbiamos ir jos ne
DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.
rančių įžangą apie savo trum tinių Sovietų Sąjungos disi sančios svarbios šiuo metu.
po kalbėjimo priežastis net dentų veikla esanti įmanoma Bet jų egzistencija reikia ti
Dengiame stogus apartamentams, įmonėms, krautuvėms.
45 minutes. Mūsų visų ma tik todėl, kad Vakarų pasau kėti. Jų veikla skiriasi nuo
Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius.
loniam nusivylimui, punktu lis į ją reaguoja ir Vakarų disidentų, nes disidentai ne
MARTINS ir GUNARS KAULINS
Lakewood, Ohio
alus ir preciziškas Australi spauda bei informacija juos kalba apie ‘sistemos griovi
jos lietuvis savo žodį išlaikė. palaiko.
mą’, veikdami esamos kons
Pranešimui pasibaigus titucijos ribose. Užtariami
Pirmoje eilėje apsprendęs
mūsų grupės kategoriją kaip punktualiai, klausytojų tar viešosios opinijos, išvengia
DELLA E. JAKUBS & SON N
‘politinių pabėgėlių’ (dėl to pe vyravo nusivylimas, pirm, areštų. Pogrindis Lietuvoje
apibūdinimo vėliau stipriai J. Malskiui pareiškus, kad reikalauja sovietų kariuome
LAIDOJIMO IŠTAIGA
protestavo Juozas Žilionis, diskusijos ribojamos 15 mi nės dalinių pasitraukimo ir
936 East 185th St.
Cleveland, Ohio
pageidaudamas jam labiau nučių ir tiktai paskirtos te visuotinio plebiscito, kuris
priimtino ‘išeivio’ titulo), kal mos ribose. Dalyviams pa nulemtų Lietuvos priklauso
Tel. 531-7770
bėtojas padarė iš tos katego reiškus protestą, buvo leista mumą ar atsiskyrimą nuo So
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI
rijos charakterio išvadą ir iš laisvai diskutuoti ne vien vietų Respublikų Sąjungos.
ĮRENGTA, GERAI VĖSINAMA IR YRA DIDELĖ
pranešimą, bet ir kalbėtojo Todėl jis yra slaptas.
jos kylančias pareigas.
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.
Politiniais pabėgėliais ta pasisakymus radijo valandė
Susirinkimui pasibaigus,
Della E. Jakubs ir sūnus William yra licenzijuoti
pome todėl, kad nebuvome lės metu.
radau progos su Jonu Kė
direktoriai ir balzafnuotojai. Nelaimės valan
Opiausiai paliestas VLIKo džių asmeniškai pasikalbėti.
patenkinti mums primesta
doje
suteikia rimtą ir simpatingą patarnąvimą.
politine sistema, ir negrįši- klausimas, sąryšyje su kalbė Patyriau, kad jis yra siuvykme, kol ji nebus panaikinta. tojo iškeltomis Lietuvos po- los-fabriko savininkas, o sa-
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ESTIJA pasekė Lietuvą
paskelbdama savo nepri
klausomybę 1918 mėn. va
sario 24 d., bet pirmieji paš
to ženklai dėl užsitęsusių
nepriklausomybės kovų te
buvo išleisti tik tų pačių
metų lapkričio mėn. pabai
goje. čia dedame 1927 m.
serijos 40 markių pašto
ženklą, kuriame parodytas
sostinės Talino vaizdas.

ANTANAS BERNOTAS
Madride pas Jose Trago ir
Felipe Pedrell. Nuo 1907 iki
1914 m. gyveno ir studija
vo Paryžiuje. Po to vėl Is
panijoje. 1939 m, išvyko į
Argentiną, kur ir pasiliko
iki mirties. De Falla kūrė
savo muziką daugiausia pa
siremdamas liaudies melo
dijų motyvais. Parašė kūri
nių pianui, orkestrui, gita
rai ir kamerinės muzikos.
Jo kūriniai geresnių pianis
tų ir orkestrų tebeišpildomi
iki šiol.
★

Tallinn (vokiškai Rėvai),
Estijos sostinė, yra prie
Baltijos jūros Suomių įlan
kos šiaurinio šono. Laiko
ma, kad Taliną įkūrė Val
demaras II, bet jis išaugo
kalavijuočių ir vokiečių pir
klių dėka. Miestą, kaip ir vi
są kraštą, valdė danai, vė
liau kalavijuočiai (kardi
ninkai), po to vėl danai iki
kol 1710 m. užėmė rusai.
Talinas turi labai gerą uos
tą, kur rusai buvo įrengę
savo karo laivyno bazę. Tą
pat dabar padarė ir sovie
tai. Mieste stovi daug senų
jų amžių pastatų. Išplėsta
įvairi pramonė. Miestą pa
skutinio karo metu gerokai
apdaužė sovietai. Estija,
kaip ir Lietuva, nuo 1944
m. vėl padaryta sovietine
respublika. Taline gyvena
apie 180,000 gyventojų
(1959 m. daviniais).

KANADA vasario 4 d. iš
leido 25 centų pašto ženklą
karalienės Elzbietos II 25
metų karaliavimo sukakčiai
paminėti. Pašto ženklas
spalvotas, o skaitlinė 25
Įmušta sidabru, reiškianti
„sidabrinį jubiliejų”.

Ta pačia proga išleido pa
našius pašto ženklus pati
Anglija ir jos dar tebeturi
mos įvairios smulkios kolo
nijos, salos ir salelės bei
dominijos.
★

R. VOKIETIJA išleido G
ženklų seriją su senųjų dai
lininkų paveikslais, esan
čiais Dresdeno meno galeri
joje. Pašto ženklai spalvoti.
★
ISPANIJA išleido du paš Čia dedame tos serijos 15
to ženklus su jos žymiais pfenigių p. ženklą su ispanų
muzikais: Pablo Casals ir dailininko Murillo paveikslu
Manuel de Falla. Pastarąjį ’Marija su Kūdikiu’.
čia dedame.

Manuel Maria de Falla y
Matheu (1876-1946) gimė
Cadiz, Ispanijoje. Jaunystė
je mokėsi muzikos iš savo
motinos ir vietos muzikų.
Vėliau studijavo muziką

1977 m. kovo 31 d.
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Bartolonė Esteban Muril
lo (1617-1682) gimė Sevili
joje, Ispanijoje, kur ir pra
leido visą savo gyvenimą.
Tapė daugiausia religinio
turinio paveikslus ir įvai-
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Lietuvių solic artimo reikalu
Sielotis lietuviškos vi
suomenės likimu pasaulyje
yra ne tik tautinė, o ir
krikščioniška pareiga. Dėl
to ir mes jaučiame pareigą
tuo reikalu pasisakyti.
Svarbu yra abiejais atžvil
giais: ir tautiniu ir katali
kišku, kad mūsų visuome
nėje susikurtų laisvo kultūringo pokalbio dvasia, va
dovaujama visuomenės ge
rovės noro, kad visą visuo
menę sujungus vieningon
veiklon. Nėra reikalo aiš
kinti, kad visokioje visuo
menėje tarpusavė kova ne
stato, o tik griauna. Kristus
meldėsi už mus, kad būtu
me vieningi (Jn. 17. 11). Iš
kitos pusės, jis nesivaržė
žmonėm ir priekaištauti, ne
paisydamas ar jie buvo iš
giminės, ar mokinių, ar tau
tos įtakingosios vadovybės.
Tautai jaustis tiek gar
binga, kad mokėjus savo
ginčus ir bylas1 spręsti savo
taype yra ne tik praktiškas
pakilimas, bet kart.u-Jr vi
suomenės išsilaikymo viena
iš-hūtinų sąlygų. Apaštalas
Povilas savobendruomenės
nariams priekaištavo, kad
jie su savo nesusipratimais
ėjo pas nekrikščionis teisė
jus. šį savo priekaištą jis
pagrindė mintimi, kad toks
elgęsis liudiją trūkumą tarpusavės pagarbos, svetimus
teisėjus vertinant labiau
negu savus (1 kor. 6. 4 ...).
Įsimąsčius ir įsijautus į
mūsų tautos dabartinę tra
gišką būklę ir kovą yra savaimi aišku, ko laukia iŠ
mūsų kenčianti tauta: ne
tarpusaviu ginčų, varžybų,
o rimties, sutarimo ir vie
ningos,
ryžtingos, kovos
kartu su jais.
P.L.K.B. Valdyba skatina
visų karštų lietuvius kata
likus ugdyti mūsų visuome
nėje tarpusavės pagarbos
.^dvasią, kuri būtų ne patai
kavimas įtakingojo nuomo■Iiei'i bet kuri niekad nesi
liautų gerbusi tą žmogų,

rias gyvenimo scenas. Jo ta
pybai turėjo daug įtakos
senieji meisteriai, kaip Ru
bensas, Van Dyck. Rafaelis
naujas Petronėlės Orintaitės
ir Corregio. 1665 m;, popie
istorinis romanas
žiui Aleksandrui VII pa
— — _ — IŠKIRPTI — — — — skelbus Marijos Nekalto
Prasidėjimo dogmą, Murillo
Dirva
nutapė net 6 skirtingus ta
P. O. Box 03206
tema paveikslus Sevilijos
Santa Maria Blanca bažny
Cleveland, Ohio 44103
čiai. Vėlesniais metais nu
Siunčiu 8 dol. ir prašau atsiusti knygą ERELIŲ tapė vienuoliką paveikslų
KUORAI
Nepersto j ančios Pagalbos
bažnyčiai Sevilijoje. Jo
Pavardė ir vardas.................................................................. spalvotos Madonų kopijos
žinomos visame pasaulyje
Adresas .................................................................................. Daug jo paveikslų yra Le
ningrado, Madrido ir Lon
dono muziejuose.
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kurį kritikuoja. Visos pa
triotinės grupės kartu pri
valo solidariai rūpintis teisingu lietuviškos visuomenės suorganizavimu. Vi
siems solidariai turėtų rū
pėti, kad jokios įtakos, ar
jos būtų iš šalies mūsų
priešų, ar per nesusiprati
mą kilę mūsų tarpe, near
dytų lietuvių vieningumo.
Neįmanoma pasiekti vienin
gumo, jeigu kuri nors grupė
būtų nusiteikusi ne bendra
darbiauti su visais, o tik
vadovauti, tarsi kitos gru
pės ar visuomenė būtų kuo
tai menkesnė už kurią vieną
grupę. Mūsų tarpe ugdytina
pagarbą tiems asmenims,
kuriems yra patikimos vi
suomenės pareigos ir neleis
ti jų šmeižti ar įtarinėti.
Tačiau, iš kitos pusės, va
dovaujantieji visuomeninin
kai taip pat turėtų būti nu
siteikę priimti jų veiklos
vertinimą, net kritiką žiū
rėdami į ją ne kaip į įžeidi
mą, o kaip į paraginimą pa
tikrinti tai, kas kritikuoja
ma.
P.L.K.B. Valdyba yra pil
na gilios pagarbos čia iš
reikštoje dvasioje visiems
katalikiškos visuomenės na
riams ir linki to visiems jų
tarpusaviams santykiams ir
visai lietuvių visuomenei.
Pasaulio Lietuvių
Kataliku Bendrija

misijos Altos veiklai pla
tesnes sritis apimti.
Posėdy, be minėtųjų, da
lyvavo dr. K. Šidlauskas, dr.
V. Šimaitis, dr. J. Valaitis,
kun. A. Stasys, J. Skorubskas, E. Smilgys, A. Pakal
niškis, O. Baršketytė, P.
Bučas, T. Kuzienė, J. Pakalka, J. Talandis, E. Vili
maitė, I. Blinstrubienė ir
kun. J. Prunskis.

SĄJŪDIS IŠLAISVINTI
N. SADCNAITĘ

Išeivijos lietuvius giliai
sujaudino žiaurus Nijolės
Sadūnaitės įkalinimas, oku
pantams besistengiant už
slopinti bet kokį laisvesnį
žodį. Chicagos Lietuvių mo
terų klubas, kuriam vado
vauja D. Bobelienė, Vasario
16 d. minėjime išklausęs
gen. kons. J. Daužvardienės
patriotinės kalbos, jai ska
tinant, nutarė pradėti masi
nį sąjūdį siekiant išlaisvin
ti N. Sadūnaitę. Bus renka
mi parašai po visas JAVbes ir visos organizacijos
prašomos į tą sąjūdį kuo
skubiau įsijungti, kad su
rinktus parašus būtų gali
ma gauti iki gegužės 1 d.,
nes juos reikės įteikti iki
gegužės 15 d., prieš Belgra
do konferenciją.
Atspausdintas prašymų
formas galima gauti adre
su: Adeline Kutchins, 21
Spinning Wheel Rd., Apt.
16A, Hinsdale, III. 60521. ši
Amerikos" lietuvė išrinkta
globoti šio projekto vykdy
ALTOS MEMORANDU
mą. Klubo pirm. D. BobelieMAS DĖL TEISIU
nės adresas: 524 Bonnie
LAUŽYMO LIETUVOJ
Dundee Road, East DunAmerikos Lietuvių Ta dee, III. 60118.
ryba kovo 18 d. posėdžiavo
savo būstinėje Chicagoje.
• Petras Melnikas, DE
Posėdžiui1 vadovaujantis dr.
K. Bobelis painformavo BESYS IR PROPERŠOS.
apie kiek susikomplikavu Romanas. Aplankas Vytau
sią Bražinskų padėtį. Pra to O. Virkau. Išleido Lietu
nešė, kad Pabaltiečiams viškos Knygos Klubas Chi
Washingtone paskirta die cagoje. 292 psl. Kaina 6 dol.
na apklausinėjimams JAV Gaunama pas knygų platin
komisijoje sekti Helsinkio tojus ir Dirvoje.
susitarimų vykdymą. Bus
TOOL AND DIE MAKER
įteiktas Altos memorandu
are an established Cleveland
mas, kurį paruošė dr. K. We
company looking for an aggressive,
self
motivated
pualified to
Šidlauskas. Visų pabaltie- manage the tool person
and dies dept., exp.
in
all
aspects
of
tool
and
making,
čių vardu vėl bus įteik and with some knowledge die
of machine
maintenance
and
gcneral
plant
operatas memorandumas, šiemet tions. Excellent benefits including
overtime,
holidays,
vacations
and
Bendram Pabaltiečių Komi hospitalization. Salary open, based
on
ability
and
exp.
Call
for
appt.
tetui Washingtone pirmi D. BARTLETT, 216-771-6994. Mr.
ninkaus lietuviai: Altos
pirm. dr. K. Bobelis, kurį DIE-CUT PRODUCTS CO.
1801 East 30th Street
Washingtone pavaduos dr.
Cleveland, Ohio 44114
J. Genys. Pabaltiečių infor
(12-18)
macijos ir ryšių vedėju pa
IMMEDIATE OPENINGS FOR
JOURNEYMEN
kviestas latvis iš MihvauTUBE MILL OPERATOR
kee.
Immediate requirement on second
for experienced tube mill operaT. Blinstrubąs painfor shift
tor. Mušt be able to sėt up and
operate
M-2 mill or eouivalent.
mavo apie VlikoJEZ&lfoš Severai Yoder
years of experience required
as operator.
konferenciją, įvyksiančią
ALSO
TOOL AND DIE MAKERS
balandžio 23 d. Clevelande,
be able to sėt up work from
ir apie Vliko, Altos, Liet. Mušt
blue prints and close tolerance. Good
wages, working condition, and ben
Bendruomenės ir Balfo su- efits. Qualified applicants write to:
HUFFMAN
darytos žmogaus teisėms
MANUFACTURING CO.
ginti komisijos konferenrL
P. O. BOX 318
CELINA. OHIO 45822
ja New Yorke kovo 13jL
An Equal Opportunity Employer
(12-2!)
< Posėdy sudarytos 9 ko

1977 m. kovo 31 d.

DIRVA

eceveiAM>e b slinkit PARAMA
DIRVAI
• Dail. Dagio iš Toronto
skulptūros paroda, dar nie
kad nematyta Clevelande,
įvyks š. m. balandžio 23-24
dienomis Dievo Motinos
Nuolatinės Pagalbos para
pijos salėje. Rengia birutietės.

Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis
balandžio 16 d., 7 vai. vak., Dirvai paremti aukojo:
erdvioje Slovėnų auditori A. Kuprevičius, Cleveland 2.00
joje, 6417 St. CIair Avė., Detroito Lietuvių
Clevelande.
Organizacijų centras . .10.00
V Stuogis, Cleveland .... 2.00
I Kučiauskas, Baltimore 2.00
V. Kriščiūnevičius,
Southfield, Mich ......... 2.00
S. Bakūnas, Cleveland .. 5.00
T. Varanka,
Clarendon Hts., III........ 5.00
J. Kalnietis,
Catonsville, Md............... 2.00
N. Linkus, Miami Beach 2.00
P. Janulaitis,
Rancho Palos Verdes .. 2.00
S. Pacevičius, Toronto .. 7.00
J. Žemaitis, Chicago .... 2.00
Z'W. Matulaitis, Chicago . .12.00
A. Bražėnas, Royal Oak .. 2.00
J. Bundonis, Linden, N. J. 3.00
A. Jankūnas, Chicago .. 2.00
✓J. Virpša, Chicago ......... 7.00
V. Markevičius, Chicago 7.00
J. Liubinas, E. Chicago 2.00
L. Kezenius, Willowick, O. 2.00
A. Sajauskas,
Baltimore, Md.................. 7.00
A. Mišelis, Chicago......... 2.00
A. Barčas, Elmhurst, III. 7.00
G. Sakas, Baltimore .... 12.00
A. Stapulionis,
Miami Beach, ............. 2.00

• BALFo CIevelando sky
riaus metinis narių susirin
kimas, įvyks š. m. balan
džio 3 d., sekmadienį, 12 v.
Naujojoje parapijoje.
Darbotvarkėje: valdybos
pirmininko, iždininko, revi
zijos komisijos ir kiti pra
nešimai.
Valdybos, revizijos komi
sijos rinkimai ir kiti reika
lai.

• Skautininkių suvažiavi
me Chicagoje kovo 26 ir 27
d.d. iš CIevelando dalyvavo
šios skautininkės: M. Barniškaitė, A. Bakūnienė, J.
Budrienė, S. Gedgaudienė,
N. Kersnauskaitė, G. Kijauskienė, J. Ignatavičiūtė, N.
Mockuvienė, R. Nasvytienė,
M. Puškorienė, S. Radzevi
• APDRAUDOS reikalais
čiūtė ir M. švarcienė. geriausius
patarnavimus
gausite kreipdamiesi į Z.
GRANDINĖLĖS BALIUS
Obelenį, tel. 531-2211.
Su muzika, šokiais aplan
kę visą, eilę lietuviškų kolo
• Taisau TV, radijo, ste
nijų Grandinėlės šokėjai reo ir įvairius kitus elektri
ruošia (su pagalba tėvų, nius namų ruošos įrankius.
rėmėjų) grupės labui nuo Darbas atliekamas sąžinin
taikingą balių ”ŠOK MER gai ir greitai. Skambinti
GELE, KADRILĮ”. Balius Ignui Berzinskui telefonu:
įvyks Atvelykio šeštadienį, 531-2568.

Nr. 13 — 15
J. Valys, Gulfport ......... 2.00
J. Petrauskas, Oak Park 7.00
J. Jankaitis, Toronto .... 7.00
P. Matiukas, Rochester 12.00
K. Tautkus, Melrose Park 2.00
R. Patt, Cleveland Hts., O. 7.00
A. Šetikas, St. Catharines 2.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

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

DRAUDIMAS
Jums ir Jūsų Seimai

SPAUDOS VAJUS

KĘSTUTIS GAiDZlONAS

28801 Lake Shore Boulevard
Willowick, Ohio 44094

Off. 943-1202 Res. 731-1078

TOOL AND DIE MAKER

Mokame aukščiausių
nuošimti
už santaupų pažymėjimus
/ Z/v

“

/^/O

įnešus $1,000
12 mėnesių

i-nešus ^>060
48 mėnesiam

*^/

We are an established Cleveland
company looking for an aggressive,
self motivated person qualified to
manage the tool and dies dept., exp.
in all aspects of tool and die making.
and with some knowledge of machine
maintenance and general plant operations. Excellent benefits including
overtime, holidays, vacations an I
hospitalization. SaJary open, based
on ability and exp. Call for appt. Mr.
D. BARTLETT, 216-771-6994.

DIE-CUT PRODUCTS CO.
1801 East 30th Street
Cleveland, Ohio 44114
(12-18)

įnešus $1,000

6 /4/o

30 mėnesių

^3^/
w /4/O

įnešus $1,000
72 mėnesiam

OWNER OPERATORS
WANTED

Pagal federalinės valdžios įsaką už santaupas,
išimtas
iš 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

with- late model tractors to pull 45 ft.
trailers, for special commodity carriers. Year round work, long term
lease, weekly pay and excellent com
pany benefits.

800-558-3900

(12-18)

OWNER OPERATORS
AND
FLEET OPERATORS
With
tandem-sleepers
and
good
drivers needed at Manistee, Mich.
Operation covers Ohio, Indiana, and
Illinois, and return to Michigan. Call
collect: GILLILAND TRANSFER CO.,

FREMONT. MICH. 616-924-0110.

(12-21)

Už įnašus mokame

TOOL DESIGN
DRAFTSMAN

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

išmokamas du kartus metuose

Santaupų sąskaitos apdraustos iki $40,000.

MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS PASKOLAS
NAMŲ PIRKIMUI

- /upeiiot /hvino/1

MCX

• Lietuvių grožio salionas
SILVER SHEAR — Hair
Fashion, 687 East 185 St.,
Cleveland, Ohio 44119. tel.:
486-4240.

MACHINE DESIGN
DRAFTSMAN
Uniąue- opportunity in special
purpose machine division of
pneumatic tool company. Practical experience in machine
shop techniąues and, or design
of drill jigs and fixtures rcąuired.
SEND RESUME TO. OR FHONE:

Mr. Tomkinson,
11845 Brookfield Avė.,
Livonia, Mich. 48150
313-522-7010

Jau treti metai, kai JAV
Liet. Bendruomenės Kraš
to valdyba vykdo spaudos
vajų, šiais metais, savo ap
linkraštyje LB Apygardų
ir Apylinkių valdyboms,
Krašto valdyba prašo:
Surasti spaudos platinto
jus, kurie galėtų poros mė
nesių laikotarpiui pasišvęsti
lietuviškos spaudos platini
mui;
užsakyti laikraštį ar žur
nalą šeimoms nutolusioms
nuo lietuviško gyvenimo,
apmokant iš apylinkės iždo
prenumeratos mokestį;
paskirti kad ir kuklią au
ką iš apylinkės iždo spau
dai paremti;
išparduoti knygas, kurios
gali būti užsilikusios LB
apylinkių inventoriuje.
Iš apygardų valdybų lau
kiama talkos ir paskatinimo
apylinkėms visuose spaudos
vajaus darbuose.
JAV LB Tarybos nariai
kviečiami būti pavyzdžiu,
užsisakant ar kam nors už
sakant, lietuvišką spaudą.
Su aplinkraščiu buvo iš
siuntinėtas ir periodinės
spaudos — laikraščių bei
žurnalų sąrašas su kaino
mis. Sąraše išvardinta net
36 laikraščių bei žurnalų
pavadinimai. Informaciją
apie spaudos vajų teikia vi
sos LB apylinkių valdybos
ir spaudos platintojai vieto
se. Informacijos reikalu, ga
lima kreiptis ir į spaudos
vajaus koordinatorių, LB
Krašto valdybos vicepirmi
ninką Rimą česonį, adresu:
809 Meeting House Road,
Cinnaminson, N. J. 08077.
Spaudos vajus pradėtas
vasario 16 d. ir baigsis —
balandžio 30 d.
K. čikotas

0WNER OPERATOR &
BROKERS
Pull co. van; permanent lease; full
union benefits; all permit and tąsęs
paid; tandem cabover sleeper equipment required and mušt meet legal
length with 45* trailers; need immediately. Call B & L Motor Freight

(12-21)

1-614-349-7715.

"and LOAN ASSOC1ATION *

6712 Superior Avenue
431-2497

MAIN OFFICE

ATTENTION TRUCKERS

798 East 185th Street
481-8552

L. J. Trucking Company, sand, gravel, etc., hauling contractors, needs
an additional 15 to 20 owner operated truck and trailers to meet the
inereasing expansion of our business.
For FURTHER 1NFORMAT1ON CALL
GARY JOHNSON.

13515 Euclid Avenue
681-8100

32800 Center Ridge Road
779-5915

14406 Cedar Avenue
381-4280

L. J. TRUCKING CO.
Houston, Texas

6445 SW Freevay
713-774-9721

(9-15)

DIRVA
DIRVOS ATSTATYMUI
1,200 DOLERIŲ
Dirvos atstatymo vajaus
komitetas Chicagoje, per
ižd. Praną Kašiubą, atsiun
tė iš suruošto-kovo R_d. Chi
cagoje Dirvai paremti pietą
pelno 1,200 dol. Stambesni
aukotojai yra šie asmenys:
Po 100 dol. E. Bartkus,
J. Jurkūnas ir K. Pocius.
Po 25 dol. A. šošė ir A.
Švažas.
Po 20 dol. G. Biskis, K.
Domarkas ir E. Žitkus.
Visiems aukotojams už
auką nuoširdžiai dėkojame.

• Birutė Kazlauskaitė-Vitėnienė, Vinco ir Valerijos
Kazlauskų duktė, dirbanti
Bell Telefonų kompanijoje
Helmdel, N. J. paskirta šios
kompanijos planavimo sky
riaus vedėja.
Ji baigė matematikos
mokslus Stanford universi
tete Kalifornijoje ir Columbijos universitete, N. Y.
gavo inžinierijos magistro
laipsnį. Ji ištekėjusi už inž.
Almio Vitėno. Jaunoji pora
gyvena Middletown, N. J.

PARĖMĖ DIRVĄ
AUKOMIS
Atnaujindami prenume
ratą, Dirvai paremti pridė
jo stambesnes aukas šie as
menys, linkėdami laikraš
čiui stiprėti.

ja skelbia konkursą para
šyti romaną.
Romano fonas būtų gra
Po 12 dol. G. Sakas ir
žiosios Dainavos šalies da
W.
Matulaitis, P. Matiukas.
lyvavimas Lietuvos laisvės,
Po
7 dol. dr. S. Pacevikultūros bei lietuviškų pa
čius,
J.
Virpša, V. Markevi
pročių plotmėje. Romano
čius,
A.
Sajauskas, A. Bar
apimtis — bent 300 pusla
čas,
dr.
R.
O. Patt, J. Pet
pių. Premija —1500 dol.
'Romanas, pasirašytas sla rauskas, J. Jankaitis.
Po 5 dol. dr. J. Skaudys,
pyvardžiu ir, įdėjus atski
S.
Bakūnas, T. Varanka.
rame vokelyje savo tikrą
Visiems
aukotojams nuo
pavardę, adresą bei telefo
širdžiai
1
dėkojame.
ną, atsiųsti iki 1978 metų
gegužės 1 dienos šiuo adre
• Kun. A. Saulaitis, S. J.
su: Dzūkų draugijos kon keletą metų išdirbę pasto
kursas, 2345 West 56 St., racinį darbą Brazilijoje, ko
Chicago lllinois 60636.
vo 30 d. grįžo į JAV.

• Tautinės Minties Keliu
knygą užsiprenumeravo per
ALT S-gos Rytų apygardos
pirm. A. Jonį kaip mecena
tas, įmokėjęs 100 dol. C.
Cheledenas ir kaip garbės
prenumeratoriai, įmokėję
50 dol., B. ir E. Vigeliai, iš
Philadelphijos.

DETROITE IR
CLEVELANDE KALBĖS
APIE SUNNY HILLS

Vytautas Beleckas, New
Yorko lietuvių komiteto na
rys dėl Sunny Hills, grįžda
mas iš Chicagos sustos De
troite ir Clevelande su in
formaciniais pranešimais
• J. Vidmantas iš Eliza- apie kūrimosi galimybes
beth, N. J., per P. Domijo- Sunny Hills Floridoje.
Balandžio 4 d. 7 vai. vak.
naitį atsiuntė Dirvos atsta
p.
Vyšniauskų rezidencijo
tymui 10 dol. auką. Ačiū.
je 217-35 Carlton Street,
Southfield, Mich. padarys
DZŪKŲ DRAUGIJOS
pranešimą Detroito lietu
KONKURSAS
• Inž. V. Izbickas, atnau viams. Norintieji susisiekti
Susirūpinusi praturtinti jindamas prenumeratą, pa skambinkite p. Dulaičiui
lietuviškosios išeivijos kul didino savo įnašą Vilčiai 7 (313) 549-6878.
tūrinį kraitį Dzūkų draugi dol. Ačiū.
Balandžio 5 d. 7 v. v. pa
darys pranešimą Clevelando
lietuviams Naujosios para
pijos viršutinėje salėje.
Clevelande smulkesnių in.formacijų galima gauti pas
p. Mikonį (216) 531-2190.
Suinteresuotieji išgirsti
apie įsikūrimo galimybes
Sunny Hills, maloniai kvie
čiami išklausyti praneši
mus.

PHILADELPHiA
ALT S-GOS PHILADEL
PHIJOS SKYRIAUS
SUSIRINKIMAS

Brangiai Motinai
A. A.

LIDIJAI TALLAT-KELPŠIENEI
Lietuvoje mirus, jos dukrą IRENĄ GIEDRIKIENĘ su
vyru ir sūnų TADĄ su šeima giliai užjaučiame
BIRUTĖ SIDZIKAUSKIENĖ
STEFANIJA SKUČIENĖ

Florida.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
SPECIALUS VAJUS
• šio vajaus sąlygomis galima apsidrausti tik Class
V-2 — tai yra viso amžiaus apdrauda, kuriai mokesčiai
mokami per 20 metų. Apdraudos dydis — $2,000 arba
$1,000.
• Apsidrausti gali visi nuo 1 iki 70 metų amžiaus.
• Sveikatos patikrinti nereikia.
• Šio vajaus metu apsidraudę gauna 45% nuolaidą
nuo pirmųjų metų mokesčių ir 10% nuolaidą nuo sekan
čių 19-kos metų mokėjimų.
• Po trijų metų garantuojama paliudymų piniginė
vertė (Cash Surrender Value) ir apmokėta apdrauda
(Paid-Up Value).
• šia apdrauda turi teisę pasinaudoti SLA nariai, jų
šeimos, taip pat ir jų prieteliai ir lietuvių draugai.
• Norint apsidrausti, reikia kreiptis į savo Kuopos
Finansų Sekretorių arba organizatorių telefonu ar laišku.
Jis jum įteiks užpildyti ir pasirašyti suprastintą NonMedical aplikaciją. Taip pat sumokėkite Finansų sekreto
riui pirmųjų metų mėnesinius arba metinius mokesčius.
• Įsirašyti į Susivienijimo Lietuvių Amerikoje yra
dabar geriausias laikas.
• Mums visiems reikia didesnės gyvybės apdraudos,
kadangi viskas nuolat brangsta.
• Apdrauda pradės galioti nuo sekančio mėnesio pir
mosios dienos, kai SLA Centras jūsų aplikaciją bus .apro
bavęs ir gaus jūsų pirmuosius mėnesius arba metinius
mokesčius.
• Jeigu Finansų sekretoriaus arba organizatoriaus
adreso neturite ir jeigu jūsų apylinkėje SLA kuopos nėra,
prašoma kreiptis į SLA Sekretorę:
Mrs. G. Meiliūnas
Lithuanian Alliance of America
307 West 30th Street
New York, N. Y. 10001
Tel. (212) 563-2210
(13-18)

linkės, BALFo, Ramovėnų
ir kt. valdybose.
Skyriaus finansinė padė
tis gerame stovyje. Visuo
tinas susirinkimas paskyrė,
100 dol. Dirvos atstatymo
reikalams ir 20 dol. Tauti
nės Sąjungos seimui pa
remti. Taigi skyrius, ne tik
organizuoja seimą ir ruo
šiamą banketą, bet dar pa
remia ir piniginiai. Gal tas
paskatins ir kitus skyrius
neapsileisti.
Skyriaus valdyba, įsibė
gėjusi seimą ruošti palikta
ta pati. Pirm. V. Matonis,
J, Kaulinienė, J, Melnikie
nė, P. Didelis ir A. Dilba.
Skyriaus atstovų (4) parin
kimas dalyvauti seime, pa
liktas nuspręsti valdybai.
Apygardos pirm. A. Jonys
ir skyriaus pirm. V. Mato
nis, įeina automatiškai. Su
sirinkimui pasibaigus vyko
vaišės.

š. m. kovo mėn. 13 d1.
Four Chefs svetainėje įvy
ko skyriaus metinis visuo
tinas susirinkimas. Į susi
rinkimą atsilankė Centro
DR. J. BASANAVIČIAUS
Valdybos atstovas — J.
MINĖJIMAS
Bagdonas, kurs padarė pra
nešimą paliesdamas lietu
Niekam Philadelphijoje
vių tarpe vykstančias nege neorganizuojant dr. J. Ba
roves ir atsakinėjo j nariu sanavičiaus 50-ties metų
įskeltus klausimus. Susirin mirties minėjimo, skyrius
kimas buvo gausus. Į sky š. m. balandžio mėn. 24 d.
rių įstojo naujas narys St. 12 vai. šv. Andriejaus para
Koženiauskas. Pranešimus pijos salėje ruošia šią su
padarė pirm. V. Matonis, iž kaktį paminėti. Paskaitą
dininkas P. Didelis ir kont apie Dr. J. Basanavičių
rolės komisijos vardu K. skaitys dr. V. Maciūnas. Iš
traukas iš dr. J. Basanavi
Kaulinis.
Skyrius turėjo pasiseku čiaus raštų skaitys R. česi ir aukšto lygio koncertą, sonienė. Numatoma ir kita
dalyvaujant solistei Aldo meninė dalis. Įėjimas lais
nai Stempužienei-švedienei vas, nors pageidaujama ma
ir smuikininkei B. Pumpuo- ža auka minėjimo išlaidoms
lytei. Taip pat suruošė šei- padengti.
mininį pikniką ir kt. Sky
Tikimės, kad vietos vi
riaus nariai aktyviai reiš suomenė gausiai atsilankys
kiasi ir kitose vietos orga į šį minėjimą ir tuo pagerbs
nizacijose, kaip Lietuvių mūsų tautos žadintoja.
Namų Bendrovės, .LB apyP. M.

CHICAGO
SUVAŽIAVIMAS IR
BANKETAS

Š. m. 'balandžio 30 d. 9
vai. ryto Lietuvių Tauti
niuose namuose, 6422 So.
Kedzie Avenue, Chicagoje,
šaukiamas JAV LB (R) Ta
rybos ir Vidurio Apygardos
atstovų suvažiavimas-konferencija bendrosios veiklos
klausimams aptarti ir atei
ties veiklos gairėms nusta
tyti.
Apygardos ribose esančių
ir veikiančių apylinkių ir
seniūnijų vadovybės prašo
mos ruoštis suvažiavime
gausingai dalyvauti ir nu
matyti į suvažiavimą savo
apylinkių ar seniūnijų at
stovus.
Taip pat apylinkių ir se
niūnijų vadovai pasirūpina
paruošti savo veiklos prane
šimus ir jų nuorašus ar san
traukas atsiųsti Apygardos
valdybos būstinėn 2951 W.
63rd St., Chicago, III. 60629.
Primenama, kad suvažia
vimo atstovų registracija
prasidės punktualiai 9 vai.
ryto ir baigsis 10 vai.
Po suvažiavimo bus ten
pat banketas. Bilietai jau
platinami. Jų galima gauti
pas banketo komisijos na
rius: A. Repšienė 544-3880,
A. Kačinskienė 735-5424, S.
Pranckevičių 656-2550, V.
Pocius 523-0148 ir J. Bagdžius HE 4-3717.
Įėjimo į banketą ir šilta
vakarienė kaina-auka 10
dol. asmeniui.
Visuomenė kviečiama
gausiai dalyvauti suvažia
vime ir bankete.
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