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VELYKI! PROGA
MALONŪS SESĖS IR 

BROLIAI VIEŠPATYJE
Kristaus prisikėlimo šven

tės proga visus nuoširdžiai 
sveikinu.

Savo atėjimu j žmonių 
tarpą, mirtimi ir prisikėli
mu Kristus pradėjo nesibai
giančio nerimo erą. Nuo pat 
Kristaus gimimo iki šiai 
dienai žmonės jo ieško: vie
ni, kad j j pagarbinus, iš jo 
pasimokius, paprašius pa
galbos, kai kurie, kad su 
juo nuolatos pasilikus. Am
žių bėgyje Kristaus sekėjai 
suskilo ne dėl ko kito, tik 
nesutardami1, kaip geriau 
juo pasekus. Visada buvo ir 
yra tokių, kurie nenurims
ta besistengdami, kad žmo
nėse sustabdžius ir sunai
kinus Kristaus prisiminimą.

O tačiau verta dėmesio, 
kad tie nepakenčią Kris
taus ir jo sekėjų patys jau
čiasi darą ką tai negero, ne
garbingo. Antai, Lietuvoje, 
Rusijoje yra persekiojami 
ir baudžiami tie, kurie apie 
jų darbus kalba ar rašo.

Verta nuolat prisiminti, 
kad neužilgo, kiekvienas su
sitiksime su Kristum veidas 
j veidą. Tai tikrai Įvyks, 
kaip Įvyko net neįtikimiau
si Kristaus žodžiai, kad jis 
bus nužudytas ir trečią die
ną prisikels iš numirusių. 
Ne mūsų galioje atspėti, ar 
ir kada žmonės liausis ko
voję prieš Kristų ir jo sekė
jus. Tai tačiau yra tikra, 
kad kiekvienas asmeniniai 
turėsime atsiskaityti su 
Kristum iš savo gyvenimo.

Kristaus prisikėlimo šven
tės proga visiems linkiu, 
kad patirtumėte daug jo 
šviesos, paguodos ir gra
žiausių vilčių sau, vilčių vi
sai mūsų tautai ir Lietuvai 
laisvės: laisvės iš vergijos, 
laisvės garbinti Dievą, lais
vės ir išminties jo keliais 
kurti gyvenimą.

Vysk. Vincentas Brizgvs

NAUJAS VILTIES 
ŠIMTININKAS

Dr. Steponas Geštautas, 
gyv. Chicagoje, Vilties 
draugijos pirmininko K. Po
ciaus pakalbintas, Įstojo į 
Vilties draugiją su 100 dol. 
Įnašu.

Sveikiname naująjį šim
tininką Įsijungus Į Dirvos 
rėmėjų eiles.

ATITAISYMAS
Dirvoje Nr. 13 V. Meš

kausko straipsnyje „Mūsų 
diplomatija”, antrame pus
lapy, penktoje skiltyje, ant
roje eilutėje iš viršaus Įsi
brovė korektūros klaida. 
Vietoj žodžio „neįmanomu”
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LIUDAS VILIMAS VILNIAUS KALVARIJOSE

HELSINKIO PAMOKA
Mūsų politinei ir visuomeninei veiklai

KELEIVIO reportaže apie 
VLIKo ir Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos politinį 
seminarą jaunimui tarp 
kitko rašoma:

„Keliant masinių de
monstracijų Washing- 
tone Belgrado konfe
rencijos i š v a k arėse 
klausimą, jau anksčiau 
diskutuotą mažais bū
reliais, blykstelėjo min-

turi būti „nepamainomu”.
Būtent:. „Daugiau už tai 

kalba jo energija, sumanu
mas ir veiklumas, pavertę 
jį kiekviename poste nepa
mainomu”.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
tis išsinuomoti trauki
nį, kuriuo, jį atitinka
mai aplipinus plaka
tais, vis priaugančių 
keleivių skaičiumi būtų 
demonstratyviai trau
kiama į Washingtoną, 
gal net pradedant iš 
Kanados. Pavesta išsi
aiškinti dėl tokio žygio, 
sąlygų.”

Kaip keičiasi pažiūros. 
Belgrade, kaip žinome, tu- 
rėtų būti peržiūrėtas Hel
sinkio Akto nuostatų laiky
masis. Atrodo, kad tą į. rogą 
ruošiamasi išnaudoti poli

tiškai. Veikia net speciali 
„Lietuvio žmogaus teisių 
komisija”, kurią pereitų 
metų pabaigoje suorganiza
vo VLIKas ir kuri tipišku 
biurokratišku jižsimo^nu, 
ir energįja po keturių mė
nesių -delsimo sušaukė kon
ferenciją ir paprašė visuo
menės ... medžiagos!

Kai tas Aktas prieš 2 me
tus buvo pasirašomas, mūsų 
veiksniuose, visuomenėje ir 
spaudoj e vyravo pažiūra, 
kad tas" dokumentas yra 
naujas ar pakartotinas iš- 
davimas, o VLIKo pirmi
ninkas net rado reikalo pro
testui nuskristi į Helsinkį 

ir ten ... pasėdėti kelias va
landas policijos daboklėje.

Atvirai kalbant, aš ne
daug tikiuos iš Belgrado, 
bet progos pagarsinti mūsų 
bylą, Aišku, praleisti, nega- 

Jįma* Apie tai dar bus pro
gos pasisakyti vėliau. ŠĮ 
kartą tačiau noriu su skai
tytojais pasidalinti kita 
mintimi, būtent, kad Hel
sinkio Akto istorija mums 
davė gerą pamoką.

Visų pirma turime pasi- _ 
džiaugti, kad esame suskilę. 
Tik Įsivaizduokime, kas bū
tų, jei turėtumėm tik vieną, 
griežtą ir drausmingą ben
druomenę ir, žinoma, tik 
vieną laikraštį. Iki šios die
nos vaikščiotumėm galvas 
pelenais pasibarstę, gedėda
mi dėl to Akto. Dabartinėje 
santvarkoje galėjom išgirs-

(Nukelta į 3 psl.)
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"Problema yra ne klausi

mai, su kuriais kasdien su
siduriu, bet tie idijotai ap
link mane. Demokratija, ži
note ..." — Taip skundėsi 
Indijos premjerė Indira 
Gandhi italų rašytojai Ori- 
ana Fallaci 1975 metais. Ta
da ji pasiryžo ją supusius 
idijotus sutvarkyti diktatū- 
rinėm priemonėm. Per 19 
mėnesių ji gerokai aptvarkė 
biurokratini aparatą ir, po
ros gerų derlių padedama, 
atkutino ūkį. Dėl viso to ji 
tikėjosi, kad dėkinga tauta 
laisvais rinkimais vėl jai 
pareikš pasitikėjimą. Sau
sio mėn. paskelbusi rinki
mus, ji iš kalėjimo paleido 
visus savo politinius prie
šus ir panaikino spaudos 
cenzūrą. Rezultatai tačiau 
išėjo kitokie, negu ji tikė
josi.

Rinkimus laimėjo JANA- 
TA sąjūdis, kuris kartu su 
kita — Kongresas Demokra
tijai — partija j 542 vietų 
seime pravedė netoli 300 at
stovų. Kongreso partija, ku
ri vadovavo Indijos kovai už 
nepriklausomybę ir po to, 30 
metų ją valdė, gavo tik 153 
atstovus. Maskviniai komu
nistai turėję 23 atstovus da
bar gavo tik 7. Prieš Mask
vą nusiteikę komunistai tu
rės 21 atstovą. Dėl 63 vietų 
bus balsuojama vėliau: dėl 
įvykusių per rinkimus riau
šių ar blogo oro — kalnuo
se bus balsuojama tik va
sarą. Bet tie būsimi rinki
mai, aišku, nepakeis bendro 
vaizdo.

Nauju ministeriu pirmi
ninku bus 81 metų amžiaus 
Morfarji Desai, savo politi
nę karjerą pradėjęs Kon
greso partijoje ir jau 1966 
metais varžęsis su Indira 
dėl premjero posto. Pralai
mėjęs jis tada gavo vice
premjero postą, iš kurio pa
sitraukė 1969 metais, ski
lus Kongreso partijai.

Desai yra Mahatmos Gan
dhi pažiūrų sekėjas. Jis dė
vi tik namie austus rūbus, 
nerūko, negeria, nevalgo 
mėsos. Sulaukęs 5 vaikų, 
jis susilaiko ir nuo lytinio 
santykiavimo. Jo nuomone, 
valstybė turėtų daugiau 
remti smulkiąją pramonę ir 
smulkiuosius ūkius, tačiau 
susilaikyti ir nuo stambio
sios pramonės nusavinimo. 
Užsienio politikoje jis nori 
geresnių santykių su Vaka- 
rais, nors ir nežada atsisa- 
Itfti draugiškumo sutarties 
su Sovietų Sąjunga, padrą
sinusios Indiją karui su Pa
kistanu.

Manoma, kad Desai neil
gai bus premjeru ir dėl sa
vo pažengusio amžiaus ir 
dėl galimų kivirčų koalici
joje. Jei atgijusi demokrati
ja atneš nusivylimą, Indira 
Gandhi dar galės gauti ki
tą progą.

★
Grįžtant prie Indi ros 

Gandhi pralaimėjimo prie

žasčių, reikia pastebėti, 
kad jos vyriausybės popu
liarumui labai pakenkė m£j_ 
sinė vyrų sterilizacija. Skai
čiuojama, kacT'per pereitų 
metų 9 mėnesius vasecto- 
mijos operacija buvo pada
ryta 7,8 milijonams vyrų t. 
y. beveik dvigubai daugiau 
negu buvo užplanuota. Tai 
dėl to, kad administratoriai, 
kuriems buvo uždėtos kvo
tos surasti pakankamai 'sa
vanorių’ — tas kvotas 
1007 pralenkė, paprastai 
griebdamiesi prievartos, o 
ne įkalbinėjimo. Indija šiuo 
metu turi per 620,000.000 
gyventojų ir jei nieko ne
būtų daroma, 2000 metais 
jų jau būtų visas bilijonas. 
Nors operacija nereiškia 
impotencijos, daugelyje kai
mų moterys ilepė sterilizuo
tiems vyrams dirbti virtu
vėse, o pačios išėjo į laukus. 
Turtingesnieji galėjo išsi
pirkti, už 22 dolerius pa- 
samdydami sau pakaitalą 
(stand-in), operacijai, kuri 
trunka kelias minutes.

★
Jei atrodo, kad Indija pa

suko demokratijos keliu ir 
žada pradėti draugiškesnę 
politiką su JAV-bėms, tai 
visai blogos žinios ateina iš 
Afrikos. Ten dabar siaučia 
ne tik Fidel Castro, kaip di
džiausias karžygis sutiktas 
Angoloje ir kitose Afrikos 
valstybėse, bet ir pats So- 
vietijos prezidentas Podgor- 
ny. Kartu prasidėjo ir puo
limas prieš vienintelį likusį 
JAV draugą juodajame 
kontinente — Zaire. Tą 
valstybę sudaro didžiausia 
buv. Belgijos kolonijos 
Kongo dalis su netoli 24 mi
lijonais gyventojų. (Patį 
'Kongo’ vardą pasilaikė ma
žesnė valstybėlė, esanti į 
šiaurę nuo Zairęs, su porą 
milijonų gyventojų. Toji 
jau seniai yra sovietų įtako
je.

Kongo, kaip ir kitas juo
dųjų valstybes, valdo dikta
torius gen. lt. Joseph Desire 
Mobutu, kuris prieš kurį lai
ką savo pavardę suafrika- 
nino į Mobuto Sese Seko.

Prieš 17 metų Belgijos 
Kongo kolonijai gavus ne
priklausomybę, Mobuto iš 
pradžių buvo komunistinio 
naujos valstybės premjero 
Patrice Lumumba pusėje. 
(Lumumbos vardo sovietai 
Maskvoje turi universitetą 
svetimšaliais).

Bijodamas nusavinimo, 
belgų koncernas Union Mi- 
niere rėmė mineralais tur
tingos Katangos provincijos 
nepriklausomybę. Tam są
jūdžiui vadovavo politikas 
Tshombė, kuris buvo suda
ręs neblogą samdinių armi
ją. Vėliau Tshombei susi
taikius su centrine valdžia 
ir net tapus min. pirminin
ku, Katangos armija, vadi
nama, žandarmerija’, buvo 
įjungta į bendrą Kongo-Zai- 
rės kariuomenę. 1966 m. ka-

\
riuomenės vadui Mobutu 
pagrobus valdžią, buvę Ka
tangos kariai sukilo, bet 
pralaimėję mūšį, 6000 jų 
pabėgo į Angolą, čia jie tal
kininkavo portugalams ko
voje su ... nepriklausomy
bės partizanais. Likimas 
panorėjo, kad vėliau jie pri
sidėtų prie Liaudies Sąjū
džio, kuris gavo pagalbos iš 
sovietų ir kubiečių, tuo tar
pu kai Zaire ir JAV palai
kė kitą sąjūdį Tautinį Fron
tą. Dabar atrodo, kad tie 
Katangos armijos likučiai, 
apginkluoti .^ęyietų ir ’pata- 
riami’ kubiečių, pradėjo in
vaziją į Zairę, siekdami vi
sų pirmą atplėšti nuo Zairės 
mineralais turtingą Katan
gos, dabar vadinamą Sha- 
bos provinciją, be kurios ne
galėtų išsilaikyti ir Zaire. 
Kol kas atrodė, kad puolėjai 
yra pranašesni už Mobutos 
armija. Mobuto šaukėsi 
JAV pagalbos, bet gavo tik 
medicinos reikmenų.

Amerikoje prasidėjo dis
kusijos ar reikia ir kaip pa
dėti. Pagalbos priešininkai 
kol kas yra geresni. Jie aiš
kina, kad pagalba gali pri
vesti prie įsikišimo kariais 
ir antro Vietnamo. Palikta 
savo valiai Afrika gal vė
liau kaip Indija rasinti ke
lią į demokratiją .. .

★
Paskutinės žinios iš Zai

rės liūdnokai skamba to 
krašto vyriausybei. Atrodo, 
kad prezidento Mobuto ka
riuomenė nepajėgia pasi
priešinti įsiveržėliams.

Laukiant tolimesnės įvy
kių eigos prisimintina, kad 
kubiečiai nėra naujokai Af
rikoje. Jie ten jau maišosi 
nuo 1959 metų, kada jie 
pradėjo siųsti savo 'specia
listus’ sukilėliams Alžerijo- 
je, Konge ir Guinėjoje. Tuo 
pačiu laiku jie stengėsi pa
sieti revoliuciją ir lotynų 
Amerikoje, tačiau be pasi
sekimo. Afrikoje jiems pa
deda tas faktas, kad 25 G 
kubiečių yra negrai. Senato
rius Daniel Patrick Moyni- 
han juos pavadino "Ghur- 
kas of the Russian empire". 
Iš tikro jie tarnauja sovietų 
interesams, kaip gurkų ka
riai D. Britanijos karūnai 
Indijoje, šiuo metu jie turi 
13,000 karių ir 4,000 pata
rėjų Angoloje, 2,000 karių 
Kongo respublikoje, 200 — 
300 Sierra Leone, 300-500 
Guinėjoje, 500-600 MozaiV- 
bique, 500 Tansanijoje ir 
100 Ugandoje. Tarnyba Af
rikoje labai padeda karje
rai ir todėl 8' <' Kubos kom
partijos narių jau 1975 me
tais yra buvę Afrikoje, kur 
ėjo įvairiausias pareigas. Iš 
viso Kubos kampartijos 
centriniam komitete yra 3 
kartus daugiau karių negu 
Sovietų Sąjungos ir dau
giau kaip Kinijos. Įskaitant 
ir rezervistus, kuriuos ga
lima pašaukti tarnybon per 
24 valandas, Kuba šiuo me
tu turi apie 321,000 karių.

★

Užsiminus Vietnamą ... 
Prezidentas Carteris įsakė

DETENTE ST.

Paryžiuje pradėti derybas 
su Vietnamu dėl diplomati
nių santykių užmezgimo. 
Iki šiol didžiausia kliūtimi 
buvo laikomas Hanojaus re
žimo nenoras paaiškinti tų 
2,500 amerikiečių likimą, 
kurie dingo be žinios karo 
metu, bei1 Vietnamo noras 
gaiiti reparacijas krašto at
statymui. Neseniai Hanojuj 
viešėjusi speciali prezidento 
komisija, su auto darbinin
kų unijos prezidentu Leo- 
nard Woodcock priešakyje 
gavo 12 lavonų likučius ir 
pažadą aiškintis dėl kitų 
likimo, nors ir neesą vilties, 
kad kas nors dar būtų išli
kęs gyvas.

Santykiai su JAV Viet- 
namui padėtų geriau lavi
ruoti tarp Sovietijos ir Ki
nijos, kas galėtų būti nau
dinga ir JAV. Apie Pietų 
vietnamiečių žmonių teises, 
kurias gindamos JAV įsivė
lė į karą, šiuo metu visai 
neužsimenama.. .•

★
Trečiadienį Brežnevas as

meniškai atmetė abu prez. 
Carterio pasiūlymus dėl 
strateginių ginklų apriboji
mo. Carteris siūlė arba su
mažinti Vladisvastoke nu
matytą 2,400 raketų ar ki
tokių branduolinių užtaisų 
nugabenimo priemonių skai 
čių iki 1,800 ar 1,500, arba 
formaliai įteisinti tą 2,400 
skaičių, dėl kurios Fordas ir 
Brežnevas buvo sutarę pri
vačiai, paliekant 'skraidan
čių bombų’ (cruise missile) 
ir sovietų naujo bombone
šio ’Backfire’ klausimą at
viru.

Faktinai reikėjo ir lauk
ti, kad sovietai] taip ir pada
rys, tikėdamiesi Amerikos 
viešosios nuomonės reakci
jos, kuri priverstų adminis
traciją padaryti naujų nuo
laidų. Pats Carteris pareiš
kė, kad jei per tolimesnes 
derybas, paaiškėtų, kad so
vietai neturi1 ’geros valios’, 
JAV pradės galvoti apie pa
pildomus ginklus. Jis taip 
pat pastebėjo, kad niekas 
negali nutildinti jo pareiš

kimų žmogaus teisių klau
simu, kurie atitinka šio 
krašto sąžinei.

BORING MILL
• OPERATORS

Lucas, 44172 
With Readout 
DAYS. OVERTIME 

ASSOCIAT1ON SHOP 
FULL FRINGE BENEFITS 
MUŠT BE JOURNEYMAN 

DEARBORN TOOL & 
MACHINE CORP. 

10200 Ford Rd. 
Wyoming Area 
Dearborn, Mich.

Phone 313-582-3636
Equal Opportunity Emplover 

(14-17)

WANTED JOURNEYMEN
OR

1ST CLASS SKILLED

MOLDMAKERS
MUŠT BE ABLE TO SĖT UP WORK 
FROM BLUE PRINTS 6< CLOSF. 
TOLERANCE ON PLAST1C INJEC- 

T1ON MOLDS.
EXCELLETNT OPPORTUNITY FOR 

OUALIFIED HF.LP.

Shop location 1-94 & Harper
313-792-5330

(14-16)

TEMPLATE 
MAKER

Mušt have 5 years experience making 
developments, cones e.nd transitions 
as well as two <iimentional pattemi.

Pay rate is $6.61 per hr. Mušt be 
■willing to work some overtime.

Our fringe benefits include the best 
plan Blue Cross has to offer plūs a 
company paid stock ownership plan 
which is unique in the induetry.

CONTACT VAR GULA1AN

216-361-4400
REPUBLIC 

STRUCTURAL 
STEEL CO.

(14-16)

WANTED
Owner Operatore of Semi-Dump 
Trucks & Trailers To Haul Into 
Kentucky, W. Va., Ohio & Michigan. 
Quick Payment. For further informa- 
tion,, cal JACK GRAY TRANSPORT

419-241-9119

TRUCK-TRACTORS
Put your tractor under lease to a 
48-State long haul carrier who fur- 
nishes permits, tolis 6c PD, PL & 
Cargo insurance. We pay totai mi- 
leage, loaded & amptying and are 
busy year round. We need single 
axle & short wheel base tandums. 
Call Today, INCORPORATEO CAR- 
R1ERS, LTD. 214-259-2628. (14-18)
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DAUGIAU RYŽTU IR AUKOS

Ko kiekviena lietuvių iš
eivijos organizacija šių die
nų painaus gyvenimo kryž- 
keliuose laukia iš savo na
rių # siekdama savo veiklos 
užsibrėžtų uždavinių? Tik 
minimalaus organizacinių 
pareigu atlikimo, daugiau 
rvžto ir aukos, kad mažiau
sias nepasisekimas ar asme
ninės ambicijos neatimtų 
noro toliau dirbti, kas mū
suose vis dažniau atsitinka 
numojant Į viską ranka, 
bet, kad nesėkmė arba prie
šo nematomos rankos truk
dymai dar labiau paskatin
tų užsispyrimą dirbti, ieš
koti naujų kelių pidant kurio 
nors priešo rengiama kliū
tis tikslu sugriauti kitų 
nuoširdžiai- dirbamą organi
zacini darbą, nepasiektų sa
vo tikslo, kad mes išvydę 
dr. Vinco Kudirkos žodžiais 
tariant, užsimojusį perse
kiotoją, patys nenulenktu
me prieš jį galvos, kad už
simojusiai rankai smagiau 
būtų suduot į sprandą. O to
kių užsimojusių rankų de
ja, vis daugiau atsiranda, 
įiprinčių ardyti vieningą lie
tuvių išeivijos organizacinę 
veiklą ypač kovoje”už Lietu
vos nepriklausomybės at
statymą. Vos tik pradeda 
pasireikšti gabesnės, tinka
mos laisvinimo ir aplamai 
lietuviškam darbui net ir 
jaunosios jėgos, lygiagre
čiai susidaro atskirų grupe
lių opozicija ir jų iniciaty
vą bando užslopinti. To
kiems jau trūksta ne tik 
vieningumo dvasios bend
ruose reikaluose, tautinio 
susipratimo, bet ir papras
čiausios moralės.

Kai fizine jėga neįmano
ma Lietuvos išvaduoti, kai 
tėvynėje spauda pajungta 
besąlyginiam okupanto gar
binimui, tai mūsų lietuviš
koji spauda, jų tarpe ir Vil
ties draugijos leidžiama 
Dirva, yra didžiausias pa
grindinis kovos ginklas ir 
tiksiąs" —žadintu lietuvių 
tarpe tautinę sąmonę ir 
skelbti Lietuvos išlaisvini1- 
mo JuTejas. Mūsų spauda 
tuos uždavinius patenkina
mai atlieka, nors būdama 
įvairių ideologijų bei orga
nizacijų rankose, kas taipgi 
yra teigiamas reiškinys, 
nes parodo jos demokratinį

EMILIJA ČEKIENĖ 

veidą, nuomonių reiškimo 
skirtingumus, bet žinoma, 
kartais parodo ir vieno ar 
kito laikraščio tolerancijos 
stoką.

Jei šiandien svetimuose 
kraštuose turime išvystytą 
taip gyvą lietuvišką judėji
mą, tai gerai žinome, jog 
visų organizacijų uždavinių 
įgyvendinimo pagrinde glū
di mūsų gimtąjį žodį lais
vuose kraštuose skleidžian
ti spauda, žvelgdami į Ame
rikos Lietuvių Tautinės Są
jungos plačios apimties 
veiklą, kurios pagrinde sie
kiama tęsti ankstyvesnių 
JAV lietuvių kartų tautinės 
veiklos tradiciją, toleranci
ją religijos dalykuose, ug
dymą ir palaikymą lietuvių 
tautinio susipratimo ir lie
tuviškos kultūros vertybių 
ir siekimą atstatyti nepri
klausomą Lietuvos valsty
bę, matome, jog šiuos mūsų 
organizacinius įsipareigoji
mus pajėgiame atlikti tik 
mūsų tautinės minties laik- 
rasčio^Dirvos dėka, kuri ne
leidžia nariuose ir visų jos 
garbingų skaitytojų eilėse 
užmigti tautinio savitumo 
pradui, jungia visas jėgas 
stovėdama_sargyboje prieš 
komunistiniuJtakų skverbi
mai į lietuviškas organiza
cijas, į spaudą. Įtakų, ku
rių tikslas užmigdyti lietu
vių politinės ir kultūrinės 
veiklos pastangas.

ALT S-ga praeitame sei
me atšventusi 25 metų nuo 
įsisteigimo sukaktį ir toliau 
eina planingu, visuomeni
nės, politinės, kultūrinės 
bei ideologinės veiklos keliu 
dėka mūsų laikraščio Dir
vos ir Naujosios Vilties 
stiprindama savo gretas.

Dirva atlieka didelius už
davinius ne vien Sąjungos, 
bet ir visos lietuvių išeivi
jos tautinių siekimu įgyven
dinimui, todėl stiprindami 
spaudą, stiprėsime savybė
je ir sėkmingiau įgyvendin- 
sim savo bendruosius tiks
lus, kuriems mes nesame 
atsitiktinai susibūrę, be 
tam tikros idėjos, be savo 
ypatingų siekimų, mus vi
sus jungia, anot A. Smeto
nos, bendras tautinės kul
tūros pagrindas, ant kurio 
mes stovime ir ant kurio no
rėtume matyti kitus stovint

(Atkelta iš 1 psl.) 
t i ir blaivesniu nuomonių ne 
tik iš neorganizuotos visuo
menės, bet ir bent vieno 
veiksnio — ALTos — pir- 
mininko.

AnTra, patirtis su Helsin
kio Aktu duoda raminantį 
atsakymą į dr. Vytauto Vy
gando būkštavimą, kad da
bar faktinai jau per vėlu 
ruoštis Belgradūi, nes jau 
reikia galvoti: o kas gi bus 
už Belgrado?

Nenoriu nieko atkalbėti 
nuo galvojimo, bet tik pa
stebėti, kad politikoje pla
navimas. vnač tolimesnis, 
nėra lengvas. Ne tik emi
grantų būreliui, bet ir dide
lėm valstybėm, kurioms 
tam reikalui netrūksta nei 
žmonių nei pinigų. Kas gi 
galėjo, pavyzdžiui, manyti, 
kad Helsinkio aktas sovie
tams, kurie jo taip norėjo, 
pq poros metu pasirodys ne
naudingas. Ypač tuo metu, 

Tm3a jie, atrodo, pasiekė sa
vo galybės kulminacinį taš
ką!

Kas gi galėjo manyti, 
grįžtant prie paskutiniųjų 
dienų įvykių, kad Helsinkio 
aktas sugadins laimėjimo 
šansus ir eurokomunistams. 

Kai Berlinguer, Marchais ir 
Carrillo — Italijos, Prancū
zijos ir Ispanijos komunis
tų vadai neseniai posėdžia
vo Madride, jie suko sau 
galvą, kaip iš vienos pusės 
pasirodyti pakankamai Tau
tiškiems’, kad gautų pakan
kamai balsų, bet kartu ir 
nepagadinti santykių su 
Maskva. Carrillo, kurio par
tijos stiprumas yra dar ne
žinomas dydis, siūlė nuo 
Maskvos toliausiai pasi
traukti, entuziastiškai pa
sisakant už Vakarų Euro
pos ūkinę bendruomenę. 
Berlingueris ir Marchais ta
čiau išsigando tuo pačiu lai
ku Brežnevo skubiai su
šauktos Rytų Europos ko
munistų viršūnių susirin
kimo Sofijoje, kad ji tik ne
vestų prie pačių komunis
tų konfrontacijos. Išeitis? 
Negalėdami susitarti dėl 
vieningo komunikato Itali
jos, Prancūzijos ir Ispani
jos komunistų vadai pasisa
kė užHelsinkio Akto 
”pilnutinj laikymąsi”. Ypa- 
tingai nepatogi pozicija 
esanti Italijos kompartijos. 
Iš vienos pusės ji negali1 
pulti disidentų, nes jos opo- 

— bendra kultūra, auklėja
ma krikščionybės princi
pais.

nentai ją apkaltintų ’stali- 
nizmu’. Iš kitos pusės ji ne
gali ir palaikyti disidentų 
bei smarkiau kritikuoti so
vietus, nes darbininkų ir 
mažų tarnautojų masė, ku
ria ji remiasi, yra prosovie- 
tiškai nusiteikusi. Tokiu bū
du, pagal Michael Ledden, 
New Republic italų reikalų 
specialistą, Cąrterio žmo
nių teisių kampanija neti
kėtai1 nuplėšė kaukę nuo eu- 
rokomunistu. Jie kalba anie 
demokratiją ir pluralizmą 
(daugelio partijų egzisten
ciją) tik teoriškai, praktiš
kai jie pasirodė esą visai 
seno sukirpimo.

žodžiu, ateitį sunku nu
matyti ir planuoti. Skaity
tis reikia su įvairiausiom 

(e« tM
SKIRPSTAS

Ne tik gyvai savitu stilium parašyas, bet ir turiniu išskir
tinai įdomus ir pasigėrėtinas Eglės Juodvalkytės straipsnis Pa
saulio Lietuvyje sausio mėn. Ji kviečia savo skaitytojus (t. y. 
jaunimą — atsikvoągti! Vadinas, sukrusti, įžvalgiai apsidairyti 
ir — veikti!

Jau pati antraštė, taupiai trumpa ir ryškiai vaizdinga — 
Rakštis — rodo, kad verta autorės žodžiu domėtis. Ji sugeba 
gyvu jautrumu mintis dėstyti. Tokia neeilinė minčių išraiška 
skaitytoją tuoj įtikina, kad čia kalba turtingos dvasinės būsenos 
asmuo, kurio žodis suspindi ir nemaža išmintim, ir drąsiu origi
nalumu, ir — nuoširdžiu noru jaunimą teikiamai paskatinti į 
darbą savo tautai. Ji kalba ne tais anemiškais, šimtą kart perio
dikoje jau nudilintais posakiais, kurie visiem nubodę ir nebe
daro įspūdžio, tik atgraso, bet — rėžia savo nuomonę nauju 
braižu, todėl patraukliu ir veiksminga.

• Pradžioj ji pateikia gana groteskinį mūsų dabarties šablono 
vaizdą: ”suvažiuojam, posėdžiaujam, rašinėjam, parodas, minė
jimus lankom... už Lietuvos laisvę stikliuką, kitą, trečią išme
tanti ir plojam... O paploję riejamės... O jaunimas nuo senimo, 
deja, neatsilieka!”

Ir tuomet E. J. atveria savo temą — ”apie tuos darbus, ku
rių neatliekame”. Esą reikia ne tik — "uždegti jaunimą, bet 
įskeltą ugnį pūsti, pakurstyti, kad neišblėstų”. Visai teisingai 
pasakyta. Pvz. per Jaunimo Kongresus būna įdegama nemaža 
tautinė ugnis, bet vėliau nėra ištvermingai kurstoma planingom 
pastangom ir — nublėsta.

• Kitą reikalą iškelia E. J. — ”kaip nors remti protestuojan
tį jaunimą Lietuvoje”. Šis žodis itin įsidėmėtinas: ne okupanto 
pareigūnam pataikauti bei lenktis, ne sėstis į Kapsuko univer
siteto suolus maskvinės propagandos semtis, bet — veržtis į ry- 
šius ir visapusiškai remti tą jaunimą mūsų tėvynėj, kuris pro- 
tęktuoja prieš bolsevizmo_vei^ij£^ietuyoje! Tad ir visi mūsų 
studentai, kurie šįmet vėl mokslinsis tuose bolšeį^jmjj^gktrr- 
nacijos kursuose, turėtų širdin įsibrėžti šį "Eglės J. žodį: ne 
kremlines išminties semtis Vilniuje verta, o pareiga kiekvieno 
lietuvio stoti prieš lietuvybę žalojančią ir žmonių laisvę smau
giančią maskvinės okupacijos politiką! Juk ten nieko nėra lais
va, viskas įrikiuota į rusiško imperializmo planą — veidmainiš
kai mulkinti naivius lietuvius ir gudriu genocidu suvirškinti — 
išnaikinti tautą! Tie lituanistiniai kursai taip pat tame plane 
turi savo vietą...

• Kad mūsų amerikinis jaunimas sparčiau ir uoliau burtųsi
draugėn protestuoti prieš rusišką vergiją tėvynėje, Eglė J. nu
rodo vieną iš Amerikoj įprastų priemonių, kuri lengviausia telkia 
žmones į protestuojančių būrius — tai daina!

Mes — dainų tauta! Per baudžiavas, per tautos atgimimą, 
laisvės kovas lig 1918 m. — lietuvį vedė ir drąsino, draugėn glau
dino daina... O kur dabar mūsų tautos dainiai? — pasigenda 
E. J. Kur dainos apie Kalantą, Kudirkos šuolį, Sadūnaitę? Ne 
tik sau dvasią stiprinti, bet kovingas dainas galime ir tėvynėn 
nuvežti — juk muitinėj jų neatimsTTEji sTuIoTuB įvykdyti lie
tuviškos protesto dainos konkursą! Nedažnai tokių puikių pa
siūlymų iškyla, todėl verta nedelsiant jį ir vykdyti ...

galimybėm. Imkim, pavyz
džiui, kad ir Sovietijos Tau
tinį klausimą’. Neseniai lon- 
doniškis ECONOMIST, ra
šydamas apie ”101 prob- 
lems for Mr. Brezhnev”, tą 
problemą pailiustravo gra
fiškai. Vaizduojant kvadra
tais ne rusų yra maždaug 
tiek pat. Blogiau, kad jie 
išmėtyti po imperijos pa
kraščius. Pagaliau ir patys 
rusai toli gražu nėra paten- 
kinti esama padėtimi. Jų 
sidentų balsas net stipres
nis už kitu. Ir kas daugiau 
gali paskatinti sąjūdį už ne
priklausomybę : karas ar jo 
grėsmė, ar taika ir atlydis ? 
Tie, kurie tikėjo tik i pirmą 
atvejį, šiandien galėtų ma
loniai nusivilti.



Nr. 14 — 4 DIRVA 1977 m. balandžio 7 d.

DIPLOMATIJOS PARAŠTĖJE (2) VACLOVAS SIDZIKAUSKAS

Nepriklausomybę apipavidalinant
Mano partija - Lietuvos 

Demokratinė Tautos Santa
ra - susikūrė Pirmojo pasau
linio karo metu Petrapilyje 
ir Maskvoje. Jai priklausė 
eilė inteligentų, jų tarpe adv. 
Petras Leonas, inž. Tomas 
Norus-Naruševičius, poetas 
(vėliau diplomatas) Jurgis 
Baltrušaitis, Stasys Šilingis, 
dr. Jurgis Alekna, dr. Juo
zas Bagdonas, Petras Šal
čius, Vytautas Petrulis, inž. 
J. Jankevičius, Tadas Petke
vičius, Vincas Mašalaitis, ra
šytojas Stajė Naginskas, 
Matas Šalčius ir kt. Mums, 
kurie buvom sugrįžę iš revo
liucijos nušiauštos Rusijos, 
atrodė keistas ir nepriimti
nas Lietuvos Valstybės Tary 
bos, tiesa, tik 13-kos balsų 
dauguma, 1918 m. liepos 13 
dieną priimtas nutarimas pa 
skelbti Lietuvą Monarchija 
ir Wuertenbergo hercogo 
Vilhelmo von Uracho pakvie
timas būti Lietuvos karaliu
mi Mindaugo II-jo vardu. 
Tas nutarimas buvo iššau
kęs Lietuvos Valstybės Ta
rybos krizę. Ideologiškai ar
timiausi mūsų grupei Tary
bos nariai - dr. Jurgis Šaulys 
ir Petras Klimas - Santaros 
Centro Komiteto pakviesti, 
aiškino mums to sprendimo 
motyvus, ir, turiu pripažinti 
mus įtikino. Jų teigimais, 
Lietuvos Valstybės Tarybos 
nutarimas paskelbti Lietuvą 
karalija ir Uracho pakvieti
mas buvęs manevras, turė
jęs tikslo užkirsti kelią Ber
lyno machinacijoms sujungti 
Lietuvą su Prūsija į vieną 
Karaliją. Karaliumi buvo nu 
matytas Vilhelmo II brolis, 
princas Heinrichas, Prūsijos 
karalius.

Kitas sumanymas buvęs, 
senovę prisiminus, unijos 
ryšiais sujungti Lietuvą su 
Saksonijos karalija. Vokieti
jos Reichstago nario centro 
partijos lyderio Erzbergerio 
ir kitų Lietuvos draugų pata
rimu sakytoms užmačioms 
sutrukdyti, geriausiai tiko 
išrinkimas karaliumi katali
ko Uracho, nuo Lietuvos to
limos Vokietijos provincijos 
Wuertembergo, hęrzogo. Jis 
buvo pasižadėjęs gyventi 
Lietuvoje, dvare vartoti lie
tuvių kalbą vaikus auklėti 
lietuviškoje dvasioje. Teigia
ma, kad jis mokėsi lietuvių 
kalbos ir kad jau mokėjęs 
‘Tėve mūsų’ lietuviškai.

Komitetas sutiko, kad jo 
nariai - dr. J. Alekna ir S. Ši
lingas - būtų kooptuoti į Lie
tuvos Valstybės Tarybą. S. 
Šilingas vėliau buvo išrink
tas Lietuvos Valstybės Tary
bos prezidiumo vicepirminin
ku. Pagal laikinosios Lietu
vos konstitucijos nuostatus 
Tarybos prezidiumas ėjo 
valstybės prezidento parei
gas. Tas mūsų sprendimas 
buvo padarytas be partijos 
lyderio P. Leono, kuris gyve
no Kaune. Man buvo paves
ta opi misija nuvykti iš Vil
niaus į Kauną, paaiškinti 
Leonui^ kodėl Centro Komi
tetas tokiam nedemokratiš

kam Lietuvos Valstybės Ta
rybos nutarimui pritarę^ ir 
eventualiai gauti jo sutikimą. 
Misija pasirodė lengvesnė, 
nei mes Vilniuje manėm.

Karui baigiantis, Lietuvos 
Valstybės Tarybai susidarė 
sąlygos jau 1918 m. vasario 
16-sios aktu atstatytai Lietu 
vos valstybei apipavidalinti. 
Tų metų spalio 28 d. ji priė
mė, ir lapkričio mėn. 2 d. pa
skelbė, ‘Lietuvos Laikino
sios Konstitucijos Pagrindi
nius Dėsnius’ ir tą pačią die
ną anuliavo Wuertenbergo 
hercogo Vilhelmo von Urach 
išrinkimą Lietuvos karalium. 
Lapkričio 5 d. Valstybės Ta
rybos prezidiumas pavedė 
Augustinui Voldemarui su
daryti pirmą atstatytos ne
priklausomos Lietuvos vals
tybės Ministerių Kabinetą. 
Teisingumo ministrio portfe
lis buvo pasiūlytas adv. Pet
rui Leonui, Demokratinės 
Tautos Laisvės Santaros ly
deriui. Šis, sužinojęs kad 
Švietimo ministerių yra nu
matytas kun. dr. Juozas Pu
rickis, sukvietė Santaros 
Centro Komiteto posėdį su
sidariusiai padėčiai apsvars
tyti. Posėdyje P. Leonas pa
reiškė, kad kunigui nedera 
būti ministerių, ypač švieti
mo. Tokia pažiūra tuomet 
vyravo liberalinėje mūsų vi
suomenės dalyje. Centro Ko
mitetas tam Leono nusistaty. 
mui pritarė ir sutiko, kad jis 
sugrąžintų jam pasiūlytą Tei- 
singumo ministerio portfelį. 
Man buvo pavesta apie P. 
Leono atsistatydinimą pra
nešti Valstybės Tarybos pir
mininkui Antanui Smetonai. 
Pakeliui į Smetonų butą Šv. 
Jurgio prospekte sutikau 
adv. Vladą Stašinską, ku
riam buvo pasiūlyta būti Vi
daus reikalų ministerių. Su
žinojęs su kokia misija aš ei
nu pas A. Smetoną, jis pasi 
sakė solidarizuojąsis su P. 
Leono nusistatymu ir pasi
siūlė eiti drauge pas A. Sme
toną. Tuo būdu mudu grąži- 
nova A. Smetonai Teisingu
mo ir Vidaus reikalų ministe* 
rių portfelius, paaiškindami 
moty v ’s. To žygio pasekmė
je, vietoj kun. J. Purickio, 
Švietimo ministerijos valdy
toju buvo pakviestas Jonas 
Yčas. Laikui bėgant, pasikeis 
tė ir lietuvių Ii* lų pažiū
ra į dvasiški gyvavimą
politikoje.

Pirmasis nepriklausomos 
Lietuvos Teisingumo minis- 
teris Petras Leonas pakvie
tė mane jo vadovaujamos ir 
tuomet pradėtos organizuoti 
ministerijos reikalų vedėju. 
Uždaviniai buvo milžiniški. 
Reikėjo paruošti laikiną Lie
tuvos teismų santvarką, de
rinti prieš karą buvusias tris 
civilinės teisės sistemas:

a. Rusiškąją, galiojusią bu
vusiose Vilniaus, Kauno ir 
Gardino gubernijose,

b. Napoleono kodekso, ga
liojusio Suvalkijoje ir

c. veikusią buvusioje Kur
šo gubernijoje, nes ir tos gu

bernijos dalis su Palanga pri- 
klausė Lietuvai.

Be to, reikėjo nukalti teise- 
nos lietuviškąją terminologi
ją, ieškoti kandidatų teisėjų, 
prokurorų (tuomet valsty
bės gynėjų), tardytojų ir no
tarų pareigoms. 1919 m. va
sario 1 d. buvau paskirtas 
Teisingumo ministerijos Ad
ministracijos departamento 
direktorium ir laikinai einan- 
čiu civilinės ir baudžiamo
sios teisės bei kalėjimų de
partamentų direktoriaus pa
reigas. Didelė mums pagel- 
ba buvo, kai į ministerijos 
darbą pavyko įjungti Petrą 
Šniukštą, vėliau Kariuome
nės teismo pirmininką ir 
Krašto apsaugos ministerį, 
ir Konstantiną Jablonskį. 
Veikliai talkino mums ir Ra
polas Skipitis, Kauno Apy
gardos Teismo Valstybės Gy
nėjas.

Rusijoj kilusi revoliucija 
užklupo mane dar esant Mas 
kvos universiteto Teisių fa
kulteto studentu. Laimei, 
pirmuoju nepriklausomosios 
lietuvos Teisingumo ministe- 
riu turėjom tokį patyrusį tei 
sininką ir iškilų asmenį, ko
kiu buvo adv. Petras Leonas, 
buvęs Rusijos valstybės Ant
rosios Dūmos narys. Tik jam 
vadovaujant toks nepakan
kamai teoretiškai ir praktiš
kai pasiruošęs jaunuolis, 
kaip aš, galėjo atlikti paves
tas pareigas.

Tų laikų sąlygoms pavaiz
duoti norėčiau suminėti pen
kis epizodus.

1. Dar mums esant Vilnių 
je, vyriausybė gavo iš Nema 
jūnų apylinkės alarmuojantį 
šauksmą apie vokiečių ka
riuomenės savavaliavimus, 
plėšimus ir žmonių žudynes. 
Tą reikalu ištirti vyriausybė 
paved ’' Teis'ngur.iu ministe- 
riui. Ga<ę .oi.iečių civilinės 
valdžios šefo . .-iiu komisa
ro Zimmerle (visa galia Lie
tuvoje dar tebebuvo vokie
čių rankose) pritarimą, mi- 
nisteris Leonas ir aš rogė
mis išvvkova į Nemajūnus. 
Pravedę tardymą, surašėme 
raport a vyriaus.yLu. Juo re
miantis vyriausybė padarė 
reikiamus žygius Vilniuje ir 
Berlyne. Po to liovėsi tokios 
vokiečių kariuomenės savi
valės.

2. Pagal ministerio Leono 
paruoštą laikiną Lietuvos 
teismų santvarką, Vilniuje 
turėjo būti įkurtas Lietuvos 
Tribunolas, aukščiausias Lie* 
tuvos teismas. Pasiūlėme 
buvusiam Rusijos Valstybės 
Du’ os atstovui adv. And
riui Bulotai, gyvenusiam Ma
rijampolėje, būti Tribunolo 
prokuroru. Iš Bulotos gavo
me tokio turinio telegramą: 
‘Pasiūlymą priimčiau nebent 
tam, kad visus jus, kaip uzur. 
patorius, patraukčiau teis
mo atsakomybėn’ (cituoju iš 
atminties, V.S.).

3. Raudonosios armijos 
daliniams artėjant prie Vil
niaus, ten Naujųjų Metų nak
tį sukilo ir miestą užėmė 
slapti lenkų kariniai daliniai. 

Naujuosius Metus su būriu 
draugų mudu su žmona suti- 
kuva pas ponus Černvcnius. 
Grįždami paryčiu į Snipiškį, 
Žaliąjį tiltą radome užimtą 
P.O.W. (Polska Organizacja 
Wojskowa) dalinių, ‘peovia- 
kais’ vadinamų. Pasisakius 
kas esame, mus praleido. Ki
tą dieną vyriausybė nutarė 
laikinai persikelti į Kauną, 
kuris tuo būdu tapo laikinąja 
Lietuvos sostine.

Tas laikinumas, su trumpa 
1920 m. rugpiūčio -spalio 9 d. 
pertrauka (Želigovskio smur 
tas), tęsėsi iki 1939 m. spalio 
mėnesio. Vokiečių karinė 
valdžia vyriausybei persikel 
ti į Kauną davė traukinį. Vii 
niaus stotį pasiekėme rogu
tėmis, į kurias sukrovėme vi 
sas Teisingumo ministerijos 
bylas ir susėdova mudu su 
ministerių P. Leonu. Mano 
žmona ir uošvė pasiliko Vil
niuje - Martyno Yčo įkurtas 
Prekybos ir Pramonės Ban
kas tebeveikė Vilniuje, ku
riame mano žmona toliau tę
sė darbą.

Kaune radome slaptai susi 
organizavusį vadinamą Dar
bininkų ir Kareivių Deputa
tų Sovietą. Vokiečių okupa
cinė valdžia tą Sovietą tole
ravo, nes ir jos tarpe Sovie
tų Rusijos pavyzdžiu buvo 
susidariusi Kareivių Taryba 
(Soldaten Rat), kuri tačiau 
netrukus buvo vokiečių su- 
likviduota. Kai vadinamas 
Lietuvos Darbininkų ir Ka
reivių Deputatų Sovietas bu 
vo išvystęs parausiamąją 
veiklą ir sudarė grėsmę ką 
tik atsikūrusios valstybės eg 
zistencijai, Lietuvos vyriau
sybė 1919 m. pavasarį to So
vieto narius suėmė ir pasodi
no į Kauno kalėjimą. Netru
kus po to kalėjimo viršinin
kas pranešė Teisingumo mi
nisterijai, kad suimtieji pa
skelbę bado streiką ir statą 
politinius reikalavimus. Tei
singumo ministeris Leonas 
pavedė man, tuo metu ėju
siam tarp kitko ir Kalėjimų 
departamento direktoriaus 
pareigas, nueiti į kalėjimą ir 
ten padėtį ištirti. Jis man pa 
tarė pasiimti gerai patyrusį 
Kauno Apygardos Teismo 
narį Preisą. Kalėjime rado
me netvarką. Koridorius 
buvo pilnas išpiltos kavos ir 
maisto. Mudviejų pasikalbė
jimas su streikuojaučiais ka
liniais buvo trumpas. ‘Sovie
to’ pirmininkas, jo pavardės 
neatsimenu, akiplėšiškai pa
reiškė mums, kad mes turį 
pasikeisti vietomis, jis ir jo 
sėbrai turį būti paleisti ir at
sisėsti mūsų kėdese, o 
mudu ir visi v; riausybės na
riai uždaryti už grotų. Sugrį
žę iš kalėjimo apie padėtį 
pranešėme Kauno Karo ko
mendantui Juozui Mikuckiui 
kuris, ilgai nelaukęs, pats nu
vyko į kalėjimą ir savo prie
monėmis atstatė kalėjimo 
tvarką.

4. Karo metu ir jam pasi
baigus, Paryžiuje ir vėliau 
Šveicarijoje aktj viai reiškė
si iš Garliavos kilęs Juozas 
Paršaitis-Gabrys. Jis skelbė 
Vilniuje su įdariusią Valsty
bės Tarybą ir jos sudarytą 
vyriausybę esarčias provo- 
kiškomis, ir pats pretendavo 
į valdžia. Atvykęs į Kauną 

1919 m. vasarą bandė suor
ganizuoti su Aukštojoj Pane 
munėj buvusiais Lietuvos ka 
riuomenės daliniais pervers
mą. Vyriausybė nutarė jį su 
imti ir tai atlikti pavedė Tei
singumo ministerijai. Aš su
rašiau suėmimo įsakymą, ku 
rį turėjo įvykdyti atitinkami 
Teisingumo ministerijos ir 
policijos organai. Tai užuo
dęs J. Gabrys tuoj paspruko 
į Vokietiją ir sugrįžo į Švei
cariją, kur leido Lietuvą ir 
jos vyriausybę šmeižiantį 
laikraštuką prancūzų kalba 
‘La Lithuanie Independante’ 
Tas laikraštukas buvo spaus 
dinamas Ženevoje, iš viso 
išėjo 6 numeriai. Po kiek 
laiko, jau man esant Lietu
vos diplomai! nu atstovu 
Berne, J. Gabrys atėjo pas 
mane į Lietuvos. Pasiuntiny
bę ir prašė, kad aš tarpinin
kaučiau jo susitaikymui su 
vyriausybe. Man priminus 
aukščiau minėtą incidentą, 
jis pastebėjo: ‘seno žvirblio 
ant pelų nepagausi’. Mano 
tarpininkavimas buvo sėk
mingas, gavau Užsienio rei
kalų ministerijos leidimą 
jam išduoti Lietuvos pasą ir 
duoti vizą įvažiavimui į Lie
tuvą. Tačiau tas Suvalkijos 
lygumų žmogus, gražiai reiš
kęsis lietuviškoj veikloj šio 
šimtmečio pradžioje Paryžių 
je, vėliau Amerikoje, kur jo 
triūsu buvo išleisti V.Kudir- 
kos raštai ir Paryžiaus Tai
kos Koferencijos metu Pary
žiuje ir Lozanoje, iki savo 
amžiaus pabaigos paliko opo 
zicionierius ir nenuorama, 
dažnai nesiskaitydamas su 
priemonėmis. Sakysime, 
tuoj p karo jis nuvyko tik 
jam žinomais politiniais tiks
lais į Stockholmą, vadinda
mas save Marquis de Garlia
va, arba operuodamas taria
mojo Marquis de Garliava re 
komendacijomis Juozui Gab
riui. Reaguodamas į Valsty
bės Tarybos nutarimą kvies
ti Wuertenbergo hercogą 
Urachą Lietuvos karaliumi, 
J. Gabrys su sėbrais užmez
gė kontaktą su tuo laiku Zue- 
riche gyvenusiu Burbonų 
princu, pasiūlydamas jam 
Lietuvos karūną. J. Gabrys 
mirė 1951 m. Šveicarijoje. 
Jo archyvą perėmė dr. A. 
Gerutis Berne.

5. Bolševikai, pasitrauk
dami iš Vilniaus 1919 m. ba
landžio mėn., išsivežė visą ei 
lę lietuvių inteligentų, ku
riuos jie laikė suėmę Lukiš
kių kalėjime. Išvežtųjų tar
pe buvo Felicija Bortkevičie- 
nė, kun, Mečislovas Reinys, 
kun. Juozas Vailokaitis, Vla
das Stašinskas ir kt. Suim
tieji buvo laikomi Daugpilio, 
vėliau Smolensko kalėjimuo
se. Po ilgesnių pertrakcijų 
Maskva sutiko juos iškeisti į 
Lietuvoje suimtuosius komu
nistus. Man buvo pavesta 
sudaryti mūsų kalėjimuose 
laikomų komunistų sąrašus 
ir drauge su Jonu Vailokai
čiu, bolševiko išvežtojo kuni
go Vailokaičio broliu, nuvyk
ti į pafrontę - į Daugailius, 
tarp Utenos ir Zarasų - 
tartis su Sovietų emisarais 
dėl pasikeitimo įvykdymo. 
Tuo laiku dar tebevyko ko
vos tarp Lietuvos kr lome- 
nės ir besibraunanč.^ į Lie-

(Nukelta į 5 psl.)
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KŪRYBA IR MOKSLAS

KŪLGRINDA’ CHICAGOJE
"Dainavos” ansamblis gi

mė Vokietijoje pokario me
tais, garsioje Hanau lietu
viu stovykloje. Pergyvenęs 
didžiąją, emigraciją, vėl at
sikūrė Chicagoje. Ryžtingų 
valdybų ir meno vadovų dė
ka, Dainava ištvėrė trisde
šimtmetį. Savo veiklos ke
lyje paliko gilius pėdsakus 
ir Į mūsų kultūrinio gyve
nimo raidą įnešė reikšmin
gą Įnašą. Ansamblio koncer
tais, sceniniais pastatymais 
gėrėjomės daug kartų. Dai
nava dainavo lietuvių tau
tos vaikams lūkesčio dieno
mis Vokietijoje, ji dainavo 
ir džiugino mus, pasiekus 
ramesnę užuovėją — Ame
riką.

Paskutiniųjų kelių me
tų laikotarpyje Dainava 
ryžosi į lietuvišką sceną 
išeiti su platesniais užmo
jais, su operetiniais pasta
tymais. Sidabrinė Diena, 
Pamario Pasaka — gyvieji 
Dainavos ansamblio pajėgu
mo liudininkai. Po pirmųjų 
ir sunkiųjų bandymų An
samblis ryžtasi eiti ir toliau 
sceninių veikalų pastatymo 
kryptimi.

Šį pavasarį, gegužės mėn. 
7 ir 8 d.d. i Marijos aukšt. 
mokyklos auditoriją Chica- 
gos lietuvius suves labai 
įdomus, legendarinis, ga
bios, talentingos rašytojos' 
Nijolės Jankutės (libretas) 
ir gabaus muziko Aloyzo

Muzikas Aloyzas Jurgutis, 
parašęs "Kūlgrindos” operetės 
muziką. V. Noreikos nuotr.

Diplomatijos 
paraštėje...

(Atkelta iš 4 psl.) 
tuvą Raudonosios armijos 
dalinių. Frontas ėjo tarp 
Utenos ir Zarasų. 1919 m. 
birželio mėn. mudu su Jonu 
Vailokaičiu du kartus vyko
me į pafrontę, kol pagaliau 
sutarėme su sovietais. Lie
pos 22 d. mūsų suimtieji in
teligentai laimingai atvyko į 
Kauną.

(Bus daugiau)

JURGIS JANUŠAITIS

Jurgučio (muzika) veikalas 
"Kūlgrinda”.

Pasiklausykime, kokias 
paslaptis mums atskleidžia 
rašytoja Nijolė Jankutė. 
Veiksmas vyksta Joninių 
naktį, paslapčių pilnoje 
"Kūlgrindos” saloje, į kurią 
bijo įeiti žmonės. Laumės,

Rašytoja Nijolė Jankutė, 
Kūlgrindos libreto autorė.

miškiniai linksminasi, lauk
dami pražystant paparčio 
žiedo. Jauna laumė Gilan- 
da — Margarita Momkie- 
nė, išmaino savo gražias ka
sas į ką tik pražydusį pa
parčio žiedą, nors senoji ra
gana Varūna — Roma Mas- 
tienė įspėja, kad be kasų 
ji nebebusianti laumė, nebe
turėsianti raganiškos ga
lios. 0 jeigu ji norėsianti 
sugrįžti iš kaimo į girią, tu
rės paskandinti šaunų kai
mo jaunikaiti Andrių — 
Valentiną Liorentą, kuri Gi- 
landa yra įsimylėjusi. Gi- 
landa pasiėmusi stebuklin
gąjį paparčio žiedą, su nu
kirptomis kasomis, išeina į 
kaimą.

Čia pirmajame veiksme 
turės progos pasireikšti ba
letas, chorai ir solistai.

Antrame veiksme — Kai
mo jaunimas ruošiasi švęsti 
Jonines. Į medį kelia ste
bulę. Tuo metu Andrius — 
V. Liorentas, atsiveda iš 
paežerės gražia mergaitę 
Gilanda — Margaritą Mom- 
kienę. Ją kaimiečiai sutinka 
ne labai draugiškai. Dėdė — 
daug žinantis kaimo žmo
gus — Vytautas Rady s įta
ria ją esant laume. Ypač 
kaimiečius sujaudino tai, 
kad ji suviliojo to kaimo 
gražiosios mergelės Sienu
tės — Audronės Gaižiūnie- 
nės sužadėtinį Andrių — V. 
Liorentą. Ir kaimiečiai Gi
landą nori iš kaimo išvaryti.

Pagaliau — galutinai iš
siaiškinama, kad Gilanda 
yra laumė. Gilanda, užpyku- 
si už nesvetingą priėmimą, 
Andriaus sužadėtinę Ele- 
nutę — Audronę Gaižiūnie- 
nę, paverčia diemedžio krū
mu. Gi kaimiečiai laumę Gi
landą išvaro iš kaimo, šia
me veiksme gražiai pra

skamba choras, duetai ir so
lo partijos.

Trečiarųe veiksme — Gi
landa nori sugrįžti į girią. 
Laumės, raganos, miškiniai 
sutinka ją priimti atgal į 
girią, grąžinti jai kasas su 
sąlyga, kad ji nuskandintų 
Andrių. Gilanda myli And
rių ir atsisako jį nuskan
dinti ir, kas nebūdinga lau
mėm, atburta Elenutę ir pa
ti pavirsta diemedžiu. Des
peracijoje miškiniai, laumės 
su lūdnu choru dingsta iš 
scenos. Elenutė, atburta, 
grįžta atgal į kaimą, į kai
miečių tarpą...

šiame legendariniame vei
kale išryškėja gėrio, meilės 
ir aukos sąvokos.

Pirmojo ir trečiojo veiks
mo muzika, kur vaizduoja
ma laumių, miškinių, raga
nų linksminimasis, daugiau 
egzotinė.

Antrojo veiksmo, kur 
vaizduojama kaimiečių gy
venimas, muzika yra pa
grįsta lietuvių liaudies bū
dingomis intonacijomis.

Pirmasis ir tretysis veik
smai yra grynai operiniai, 
be kalbamųtekstų. Antrasis 
veiksmas operetinio pobū
džio, su kalbamojo teksto 
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intarpais.
Muzika, instrumentacija 

mažam simfoniniam orkes
trui — muziko Aloyzo Jur
gučio.

Be anksčiau minėtų — 
kaimo pleputę Oną vaidina 
Vaigalė Kavaliū’^aitė. Lau
mę — baleto artistė Viole
ta Karosaitė.

Veikalo pastatymas gero
se rankose — gabios akto
rės režisierės Zitos Visoc- 
kienės. Dekoracijos ir kos
tiumai — dąil. Ados Sutku
vienės. Baletmeisteris — 
Jaunutis Puodžiūnas. Lau
mės — J. Puodžiūno baleto 
studijos balerinos. Akom
panuoja Živilė Modestienė, 
chormeisteris — Bronius 
Jancys.

Trumpais bruožais žvilg
telėję į "Kūlgrindą", nega
lime pamiršti ir pačio Dai
navos ansamblio rūpesčio. 
Tokiam veikalui pastatyti 
reikia atydos, darbštumo ir 
nemažos aukos. Tenka su 
ypatingu dėkingumu prisi
minti Dainavos ansamblio 
buvusias ir dabartinę val
dybą, bei jos darbštųjį pir
mininką Aleksą Smilgą, ku
ris ant savo pečių neša pa
čia didžiausią atsakomybės 
naštą.

Dainavos ansamblio nau
josios premjeros chicagiš- 

kiai laukia su dėmesiu ir vi
siems finansiniems sunku
mams įveikti, reikia many
ti, nepagailės ir aukos.

Gi dainaviečiams geriau
sios kloties naujojo ir di
džiojo užmojaus įgyvendi
nime.

KALBOS 
VARGAI

T. KLYGA
B. Šimkienė "Moters” nr.

6 rašo apie vaišes mūsų pa
rengimuose. Tai informaci
nis straipsnis. Išvardijamos 
valgių rūšys, patiekimo bū
dai ir kt. Ir kaip ruošėjos 
stengiasi įtikti svečiam (to
dėl būna valgių dažnai per- 

: daug), o tie — prie užkan- 
| džių skuba per vienas kitą 
; prilįsti, paskui valgo itin 
Į godžiai, nesivaržydami sa- 
f vo alkanumo. Autorė švel- 
į niai pastebi, kad "lyg su- 
| prastėjome”.
: O iš visų valgių dabar mū- 
į sų vaišėse ypač gerbiamas 
i "napoleonas”! Girdi, "kitų 
| kepinių gali ir nebūti ... ne 
\ balius, jeigu nėra napoleo- 
| no”!.. Betgi jie nėra vie- 
; noki, gal kas šeimininkė vis 
s savaip kepa, nes B. š. sako: 
i "tų nepoleonų būna... pran- 
Į cūziški . . . lietuviški . . . 
| Lietuviški turi būti sausi, 
i labai trapūs, pertepimai ne

gausūs. Tų "napoleonų” pa
mėgimas, jų vertinimas 
kartais sudaro net komiš- 

į kas situacijas — kur tik tas 
j tortas ant stalo atsiranda, 
s beregint sunaikinimas”. O 
i esą jam iškepti yra įvairių 

būdų, bet gabios kepėjos net 
slepia savus receptus.

Taip mums paaiškėja, 
kad mūsų šeimininkės ir jų 
svečiai lietuviai itin pagar
boj laiko nelietuvišką valgį! 
O antra, tas tortas kartais 
gaminamas visai lietuviš
kai, t. y. lietuvių kepėjų re
ceptais, bet — būtinai pava
dinamas tuo svetimu vardu, 
nes tik taip patraukia žmo
nes. Išvada: mūsų viešų 
vaišių ruošėjos ir jų daly
viai taip niekina savą kalbą, 
jog ir savu receptu keptą 
tortą užteršia svetimžodžiu. 
Pagalvokime, argi mes taip 
apakome? Ar tikrai mums 
— ne balius, jei nėra sveti
mu vardu ragaišio?

V. Kudirka kadais rašė, 
jog nelietuvišką užrašą prie 
tilto labai pamėgsta be
moksliai ar girtuokliai vir
šaičiai ir nesubrendę pieme
nys. O padorūs lietuviai ne
sineria iš kailio ir nesimai- 
vo.

Panašus reikalas ir su 
"cepelinais". Tokiu svetimų 
(prancūzo ir vokiečio) žy
mūnų reklamavimu savo 
vaišėse parodome labai že
mą savo kultūrą, net savo 
lietuvybei viešą neapykan
tą. Ar nepraregėsime?
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'PALIKIMO' PREMJERA LOS ANGELES
Birutės Pūkelevičiūtės 

dramą „Palikimas” premi
javo pirma premija Los An
geles Dramos Sambūris; 
tas pats Sambūris ruošia ir 
pirmą spektaklį — 1977 m. 
gegužės 7 d. King Junior 
High School patalpose, 4201 
Fountain, Los Angeles. 
Dramą režisuoja Dalila 
Mackialienė.

Vėsokas kovo mėnesio 
vakaras, šv. Kazimiero pa
rapijos kieme tuščia ir tylu. 
Tik salės šone matosi švie
sa. Durys atdaros, matosi 
pailgas stalas, keliolika kė
džių. Labai šviesu, bet labai 
vėsu. Atsisėdam, įsigūžiam 
į apsiaustus ir laukiam, kas 
toliau bus.

Pats pirmutinis pasirodo 
jaunas, blondinas vyras; 
prieina ir labai šiltu balsu, 
paprastai ir nuoširdžiai po- 
sisako: „Aš — Saulius Ma
tas. Malonu . ..” Pradedam 
kalbėt apie veikalą. Saulius 
vaidins Eugenijų----Geniu
ką. Jis pats atrodo greitas, 
neramus, kažko ieškąs, sva- 
jojąs, kaip Geniukas ir... 
stipriai pusiausvyrą išlai
kąs (vaidyboj ir gyvenime) 
Saulius Matas. Teko jį ank
sčiau scenoj matyt: išsiski
ria įgimtu gabumu vaidy
bai.

Staiga ima rinktis kiti 
būsimi „Palikimo” dalyviai. 
Oriai įžengia Inga Tumienė, 
kuri vaidins Geniuko sese
rį — daktarę Ireną. Malo
niai šviečiančiu veidu atei
na Viltis Jatulienė, rankose 
laikydama didelę uždengtą 
lėkšte su „Petišu” pyragai
čiais, — užsikąsti, pasiska- 
niauti prie šiltos kavos, kai 
jau visi bus berepetuodami 
pavargę.

štai, balta megztine ke
puraite ant šviesių plaukų, 
tiesiu žingsniu įžengia pati 
šio įvykio širdis — režisie
rė Dalila Mackialienė; už 
jos šypsosi — režisierės pa
dėjėja Ema Dovydaitienė, 
nuolatinė Sambūrio aktorė, 
kuri šiame veikale nevaidi
na.

Vincas Dovydaitis nu
stemba, repeticijų salėj ra
dęs svečių; jis — rimtas ir 
santūrus, kaip tikras tėvas 
J’Palikime”, kurio rolę Vin
cas yra pasiryžęs galimai 
geriau atlikti. O štai ir Bru-

Birutė Pūkelevičiūtė

no, tas vijoklinis vyras, ku
ris visada gyvenime prie ko 
nors glaudžiasi, kuris gyve
na ir šviečia iš kitų .. . stip
riųjų. Tai daktarės Irenos

no! — Tai „Palikimo” Bru-

Rež. Dalila Mackialienė 

vyras, irgi šiokių tokiu tu
rįs galimybių į „Palikimo” 
palikimą... Jo nelengvą 
vaidmenį pasiryžęs atlikti 
Rimantas Žukas. Tai jis! 
Toks aukštas blondinas, 
toks jaunas! Bet jis jau ne 
pirmą kartą Sambūry vai
dina vyresnius ir labai rim
tus vyrus. Bruno vaidme
nį, to lankstaus ir, vis tik, 
įdomaus vyro, pasaulio pra- 
ėjūno, Rimas, atrodo, pa
traukliai suvaidins.

Ir štai, galiausiai — 
grakščiai įbėga Vaiva, „Pa
likimo” žavi mergaitė, slau
gė, kiek pasimetusi siela, 
bet gilesnių pradų charak
tery, pradų, kurie prasiver
žia į pergalę. — A, tai labai 
atitinkanti Vaivos grakš
tumą bei rimtumą, susimąs
tymą ir nerimą, — tai Rasa

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■
FORGE SUPERVISOR

We are a Division of a Fortune 200 Corp. in need of an 
experienced Forge Supervisor. If you are looking for 
advancement opportunities in a growth company and 
believe you can meet our reąuirments, I want to talk 
with you.

• 5 + years in direct forge supervision.
• Experience on open and closed die air-drop hammers.
• Experience forging stainless and high alloy steels.

For your skills we offer a salary to match your experi- 
ence, a complete benefit program, and paid relocation. To 
discuss this opportunity, call collect:

Bryan Valentine (201) 722-1313.
An Equal Opportunity Employer

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Zelenytė, kuri šalia Geniuko 
sudaro darnų dviejų jau
nuolių vaizdą. Jie abu turi 
nulemti „Palikimo” esmi
nės minties išryškinimą, pa
slapties atskleidimą ir ... 
visą veikalo žavesį.

Ema Dovydaitienė pasi
deda rankraštį ant stalo; 
apie ją rikiuojasi aktoriai, 
tik labai laikinai prisėdą, 
nes tuoj reiks jiems „gy
vent”, blaškytis, kalbėt... 
Vidury atsisėda Dalila Mac
kialienė, nusiima kepuraitę, 
skleidžia veikalo pusla
pius ... Ji duoda ženklą pra
dėti ...

Ir jau vyksta „Palikimo” 
gyvenimas... Sekminių ry
tas. Skaistus, žalios berže
lių kasos už lango... A, 
taip! štai, pavėlavęs į repe
ticijų kuklią saliukę įžen
gia ir orus, neaukštas, ro
dos, kaip visada, su pypke
le rankoj, — Algis žaliū- 
nas, kuris pieš „Palikimui” 
dekoracijas. Jis turi matyti 
šio veikalo „gyvenimą”, nes 
jis ... to gyvenimo vaizdus 
išryškins, pagražins. Be jo 
Sambūris vargiai išsivers
tų ; jis talkina D. Mackia- 
lienei daugelį metų.

Geniukas kalbasi su Vai
va ... Vaiva susitinka Bru
no ... Rimas Žukas nety
čia klaidingai ištaria žodį, 
ne taip kirčiuoja ... Reži
sierė šūkteli: „Doleris, Ri
mai! Pabauda!” Taip jie 
yra susitarę: už kiekvieną 
klaidą kaltininkas mokės 
dolerį... Kas to nori ? Sau
gosi! Per visą repeticijos 
porą valandų laiko vos kele
tą kartų išgirdom — „dole
ris!” štai, Rožė Baužienė 
laisto gėles kambary, kai 
jau pilnai pribrendusi „Pa
likimo” drama, kai juste 
juntamas gyvenimo ir mir
ties prisilytėjimas .. . Ro
žė — ta simpatingiausia 
veikalo siela, nors ne kiek
vienas iš karto ją tokią pa
stebėtų ... Į ją bando įsi
jausti Viltis Jatulienė; ji1 
bando surasti pavargusios 
Rožės balso niuansus, ji se
ka Rožės vis labiau sunkė- 
jantį žingsnį, bet... Į jos 
paprastų žodžių tiesą vei
kalo autorė įdėjo pačią gi
liausią ir gražiausią mei
lę ... Ne, Viltis nelengvą 
turės užduotį, vaizduodama 
Rožę, bet, jau matyti, ją 
gerai atliks, žinoma, Eu
genijus neša visą „Paliki
mo” svarbiausią esmę ir ... 
miela klausytis, kaip jis 
šauniai ją išryškina, kaip 
turi tam pakankamai, be
veik su kaupu, dvasinių jė
gų. Vaiva dar nedrąsi, bet 
jau suranda kryptį ir .. . se
ka Eugenijų nešlubčioda- 
ma; ji valdo autorės žodį ir 
valdo save, juos ištardama. 
Tėvas. Tas inteligentingas 
ūkininkas, tas daug išgyve
nęs žmogus ... Nelengva jį 
surasti tikrą... Vincui Do
vydaičiui, bet šis aktorius
— ištvermingas ir jautrus,
— atras. Režisierė padės.

Visi jie gliaudo rašytojos

B. Pūkelevičiūtės mintis, 
visi jie neša dramatinį ir 
lyrišką „Palikimą” artyn 
artyn į... žiūrovą. Ir atneš, 
ir parodys. Repeticijų kam
barys šaltas, bet jie visi su
šyla viduje ... beieškodami 
vaidybinės tiesos, beieško
dami grožio. Jie suras ir at
neš losangeliečiams š. m. 
gegužės 7 d. vakare, kai už
danga pirmą kartą atskleis 
A. žaliūno dekoracijas ir ... 
„Palikimo” paslaptis.

Taip gimdomi spektakliai. 
Nelengvai. Daug pastangų 
ir kentėjimo. Daug nerimo. 
Daug vilčių. Daug ir „dole
rių” už klaidas ... Režisie
rė griežta, — tokia turi 
būti.

Užtat gal teatras yra vie
nas iš didelių meninių 
džiaugsmų (išgvildentas iš

kentėjimų). Gegužės pra
džioj losangeliečiai pama
tys B. Pūkelevičiūtės „Pa
likimą”, kurį Dalila Mac- 
kielienė sumaniai išrašys 
scenoje ... Tik šeši akto
riai. Intensyvios rolės. Ne
lengvos. Bet jau iš repetici
jų matyti, kad aktoriai eina 
geru keliu.,šį veikalą jie pa
rodys fr Kanadoje, Lietuvių 
Dramos Festivaly.

Los Angeles Dramos 
Sambūris globoja ir kitus 
menus. Su A. Kairio „Si
dabrine diena” jie suruošė 
Aldonos Variakojienės me
no paveikslų parodą; ši kar
tą, gegužės 7-8 dienomis 
Tautinių namų salėje ruo
šia Rasos Arbaitės dailės 
parodą, kurioje bus išstaty
ta keliasdešimt, jaunos dai
lininkės meno darbų. A. R.

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME:
7 % % — 6 metų su $1,000, minimum.
7 x/z % — 4 metų su $1,000, minimum. 
63A% — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6'/2% — 1 metu su $1,000, minimum.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus naują 
i- 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.

Saint 
jithiony 
avings

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

Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fri., 9-5; Sat., 9-1; Utased Wed.

Juokas Gribauskas, vedėjas
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DR. JONO BASANAVIČIAUS TAUTINIS
APSISPRENDIMAS IR JO ASMENYBES BRUOŽAI

(III)

Asmenybės bruožai
Basanavičius brendo ir 

pirmus mokslus ėjo tuo me
tu vyravusios bažnytinės 
pasaulėžiūros veikiamas. Ją 
diegė jam jo daraktorinės 
mokyklos ir ypačiai tėvai, 
kurie jį mokslino ir į pavie
to mokyklą siuntė tikėda
miesi susilaukti iš jo kuni
gėlio. Marijampolės ketur
klasė Basanavičiaus tė
vams, kaip ir daugumui tos 
mokyklos lietuvių tėvų, bu
vo lyg parengiamoji mokyk
la Seinų kunigų seminarijos 
kandidatams. Jaunas Basa
navičius ir linko eiti jam tė
vų paženklintu keliu, kaip 
pats prisipažino: ”Iki IV 
klasės aš pats buvau labai 
dievotas vaikinas ir dažnai 
dar mįslijau apie seminari
ją, bet nuo V klasės atosto
gų, kada man teko skaityti 
prancūzo Aug. Nikola len
kiškai verstą veikalą ”Bost- 
wo Jezusa Chrystusa”, ku
riame autorius ginčijasi su 
Ern. Renanu ir kritikuoja 
jo knygą ”Vie de Jėsus”, 
pradėjo jau manyje tūla at
maina atsirasti” (R. r. 21 
p.), čia užsimintas prancū
zas Ernestas Renanas 
(1823-1892) buvo labai gar
sus mokslininkas istorikas, 
domėjęsis krikščionybės 
pradžia ir daug stambių vei
kalų prirašęs. Jų tarpe gar
siausias Kristaus gyveni
mas”. Veikalas parašytas 
skaidriu, žavingu stiliumi ir 
iš pat pradžių patraukė 
skaitytojų dėmesį. Ne tik 
veikalo stilius, bet dar ir jo 
turinys garsino jį. Autorius 
rašė ne Kristaus kaip Die
vo sūnaus, bet kaip nepa
prasto žmogaus biografiją. 
Nudievinto Kristaus biogra
fija atitiko to laiko pozity
vinę, liberalinę kryptį ir

Pabaltijo Moterų Taryba kovo 27 d. New Yorke minėjo savo veiklos sukaktį. Tarybos pir
mininkė R na Žymantaitė, pagal rotacinę tvarką tolimesni pirmininkavimą perdavė latvei 
Helgai Ozolins. Nuotraukoje dalis minėjimo svečių. Iš kairės buv. pirm. Regina Žymantaitė, 
Malį Jurma, Latvijos pasiuntinybės patarėjas Kanadoje Vilis Tomsons, ponia Jaakson ir Esti
jos gen. konsulas Ernst Jaakson, ponia Simutienė ii' Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis ir 
naujoji tarybos pirm. Helga Ozolins. L, Tamošaičio nuotr.

DR. J. JAKŠTAS

veikalas pasidarė labai ži
nomas. Buvo tuojau verčia
mas į įvairias kalbas. Aiš
ku, Renano knyga pažadino 
kritikas iš krikščioniškos 
konservatyvinės ideologijos 
pusės ir vieną jų gavo pa
skaityti Basanavičius. Ar 
jis skaitė kritikuojamą 
Kristaus gyvenimą, to nesa
ko. Bet iš pastabos, kad 
”manyje pradėjo tūla at
maina atsirasti”, leistina 
spręsti, jog jis atlyžo nuo 
tradicinės pasaulėžiūros ir 
darėsi laisvamanis.

Laisvamanybė Basanavi
čiui buvo perdėm asmeninis 
dalykas. Jis neprasikišo nie
kur su ja. Ir savo raštuose 
nekliudė jis liberalizmui 
priešingos krikščioniškos 
ideologijos. (Nors kai kas 
įžiūrėjo jo antikrikščionybę 
1912 m. išleistoje knygutė
je: ”Iš krikščionijos santy
kių su senovės lietuvių tiky
ba ir jos kultūra”). Basana
vičius kaip veikėjas ir mok
slininkas buvo liberalas, di
delis tolerantas, humanis
tas.

Vos mokslus baigęs dak
taras Basanavičius, visai 
apsisprendęs lietuvis, net 
pradėjęs rengti rašinius 
Lietuvos dabarties ir praei
ties klausimais, nuvyko 
1880 m. į Bulgariją. Kaip 
jis ten nuvažiavo, kartais 
mūsuose klaidingai parašo
ma. štai nesenai išleistoje 
angliškoje knygoje apie jį 
sakoma: An exiled physi- 
cian living in Bulgaria”. IŠ 
tikrųjų jo niekas ten ne- 
trėmė. Jis pats nuvyko, ga
vęs kvietimą (pirma pats 
pasiprašęs) iš vieno savo 
buvusio bulgaro kolegos, tu
rėjusio aukšta poziciją iš 
turkų jungo nesenai išva
duotoje tėvynėje. Per 25 

metus (su pora trumpų per
traukų) išdirbo jis Bulgari
joje. Ilgiausiai darbavosi 
dideliame Varnos mieste 
(nuo 1892 iki 1905). čia 
dirbdamas gražiai prisitai
kė prie vietinių sąlygų, 
žmonių. Paskelbė keletą me
diciniškų ir etnografiškų 
straipsnių bulgarų kalba ir, 
kaip viename laiške rašė, 
net rengė veikalą tąja kal
ba. Tuo būdu pasitarnavo 
bulgarų mokslui ir to jie 
neužmiršo. Kaip Varnos 
miesto daktaras sutvarkė jo 
sanitarinę tarnybą. Be to, 
įsteigė archeologinę draugi
ją, buvo išrinktas miesto 
valdybos nariu. Kad Basa
navičiaus darbai imponavo 
varniečiams, rodo jo iki šiol 
išlaikytas atiminimas jų 
mieste, kur vienai gatvei 
duotas ”Basanovič” vardas. 
Tai bus bene vienintelis 
miestas už Lietuvos ribų 
turįs lietuvio vardo gatvę. 
Jo vardas įminimas ir bulga
riškose enciklopedijose, štai 
paskutinėje (1963) rašoma: 
”Basanavičius Jonas (23 — 
XI. 1951 — 16. II. 1927), 
litovskij lekar, učen i bur- 
žuazno-liberalen obščestven 
deec”. Taip rašoma sekant 
didžioje sovietinėje enciklo
pedijoje Žiugždos parašytu 
straipsniu. 1936 m. enciklo
pedijoje jis pavaizduotas 
kaip lietuvis daktaras, mok
slininkas ir visuomenės vei
kėjas, be tos ”buržuazno-li- 
beralen” priekabos.

Tik sugebėjęs gražiai de
rinti savo patriotizmą su 
plačia humanistine pasaulė
žiūra, Basanavičius tapo 
pąveikus pašaliečiams ir per 
ilgus dešimtmečius neuž
mirštas jų. Tik savo asme
nybe imponuojantis net ir 
svetimiesiems jis galėjo 
stovėti ir okupuotame Vil
niuje lietuvybės sargyboje.

LAISVIEJI LIETUVIAI KVIEČIAMI 
TALKON

1940 m. birželio 15 d. okupavusi Lietuvą, Sovietų
Sąjunga’ neleido lietuvių tautai vykdyti savo suvereninių 
teisių. Vien per pirmuosius okupacijos metus daug tūks
tančių Lietuvos piliečių įkalino, ištrėmė į Sibirą ar euro
pinės Rusijos šiaurę. Trėmė suaugusius ir senelius, vaikus 
ir kūdikius, sveikus ir ligonius, moteris ir vyrus.. 1944 m. 
antrą kartą okupavusi Lietuvą, Sovietų Sąjunga žiaurio
mis priemonėmis sunaikino ar ištrėmė į Rusijos gilumą' 

i sunkiems daibams, badui ir mirčiai vėl daug tūkstančių 
mūsų .tautiečių. Tik mažai daliai leido grįžti Lietuvon. 
Tai buvo Stalino laikais.

Betgi ir dabar tūkstančiams yra atimtos teisės gy-
■ venti Lietuvoje. Tūkstančiai lietuvių tebėra Sovietų Są- 
i jungos darbo stovyklose, kalėjimuose ir Sibiro tremty.

1975 m. Sovietų Sąjunga su 34 kitomis valstybėmis
■ pasirašė Helsinkio aktą. 1977 m. tą aktą pasirašiusios 
;i valstybės renkasi Belgrade. Pasitikrins, kas ir kaip pasi- 
; žadėjimus vykdo, kas ir kaip jiems nusikalsta. JAV kong- 
j rese yra speciali komisija, kuri renka Sovietų Sąjungos 
’ žmogaus teisių pažeidimus. Panašios komisijos veikia 
! Kanadoje, Vakarų Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje 
; ir kitur.

Laisvuose kraštuose gyvenantieji lietuviai 1 Mes turi- 
[ me duomenų apie savo gimines, draugus, pažįstamus ar 
i net nepažįstamus, kurių asmens, šeimos, tikėjimo, kelia- 
! vimo ir kitas teises pažeidžia Sovietų Sąjunga. Mūsų teisė 
ė ir šventa pareiga tuos duomenis, tiksliai ir teisingai sura

šytus, skubiai įteikti gyvenamų kraštų komisijom ir vy- 
: riausybėm.

Taip pat duomenis skubiai siųskim Lietuvių žmogaus 
teisių komisijai, kurią JAV sudaro pirmininkas dr. Domas 
Krivickas ir nariai — dr. Jonas Bailys, dr. Jonas Genys, 
Aušra Jurašienė, Jonas Jurašas, Daiva Kezienė, Simas

■ Kudirka, kun. Kazimieras Pugevičius, Jonas R. Simanavi
čius ir Aušra Mačiulaitytė - Zerr.

Visą medžiagą siųskim šiuo adresu:
Dr. D. Krivickas
5808 King Athur Way 
Glen Dale, Md. 20709 
Tel.: (301) 262-7164

Juk okupantai ten trėmė, 
teisė, kalino lietuvius veikė
jus. Tačiau jie nelietė Basa
navičiaus, nors gerai žinojo, 
kas per lietuvis jis yra.

Tauri, humaniška jo as
menybė pelnė jam visos 
mūsų tautos pagarbą. Jį 
gerbė partijų ir pasaulėžiū
rų lietuviai. Visiems jis bu
vo didelis lietuvis. Nors jis 
nesusirišo su jokia partija, 
bet linko daugiau prie vidu
rinės srovės, prasidėjusios 
nuo Smetonos leistos ”Vil- 
ties”. Tačiau jis paliko 
bepartyvus, neregistruo
tas tautininkas, tariant Jab
lonskio žodžiais. Toks buvęs 
jis įėjo į mūsų tautos istori
ją tautinio atgimimo pirmū
nu, jo pranašu, kaip jį pa
vadino V. Kudirka.

PENKTOSIOS DAINŲ 
ŠVENTĖS

REPERTUARAS
Chorai ir dainininkų vie

netai jau gavo Kanados ir 
JAV Lietuvių 5-sios Dainų 
šventės repertuarą, išleistą 
Kanados LB. Tai 44 psl. lei
dinys, kuriame be Lietuvos 
ir Kanados himnų, maldos 
už tėvynę yra 11 dainų miš
riam chorui, 3 dainos vyrų 
chorui ir 4 dainos moterų 
chorui. Dainų kompozito
riai: L. Abarius, D. Andru
lis, K. V. Banaitis, A. Bud- 
riūnas, K. M. Čiurlionis, J. 
Dambrauskas, J. Gaidelis, 
S. Gailevičius, V. Jakubė- 
nas, B. Jonušas, J. Karosas, 
A. Mikulskis, J. Naujalis, 

MM. Petrauskas, S. Sodei
ka, S. Šimkus, J. Zdanius, J. 
Žilevičius.

Penktoji dainų šventė 
įvyks 1978 liepos 2 d. To
ronte, Kanadoje. Talkinin
kaujant JAV LB ir tarpi
ninkaujant Pasaulio LB 
valdybai ją ruošia Kanados 
Lietuvių Bendruomenė. Dar
nų šventės repertuaro įžan
giniame žodyje, Kanados 
LB pirmininkas Jonas Si
manavičius kreipiasi į visus 
dainininkus: ”Atiduodami Į 
Jūsų rankas šį repertuarą 
ir kartu prie jo jungiame 
savo nuoširdų prašymą: pa
darykite viską, kad ši dainų 
šventė būtų tikrai gera”.

STIPENDIJA 
KOMPOZITORIUI 

DARIUI LAPINSKUI
LB Kultūros taryba pa

skyrė 3,000 dolerių jstipen- 
dijąmuzikui Dariui Lap^^- 
kui^ji^opcros parašymą. 
Opera, pagal prancūziškai 
rašiusio, lietuvio poeto Os
karo V. Milašiaus dramati
nę poemą-misteriją Miguel 
Manara, kuriai libretą pa
rašė poetas Kazys Bradū- 
nas. šiemet sukanka 100 
metų nuo šio pasaulinio gar
so lietuvio poeto gimimo ir 
opera bus šios sukakties 
paminėjimas.

Stipendijos kompozitoriui 
D. Lapinskui paskyrime 
Kultūros tarybai talkinin
kavo Aleksandras Kučiū- 
nas. Stipendijos mecenatas 
— Lietuvių Fondas. Čjg)
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Australijos
IEŠKOMA LIETUVAI 

DRAUGŲ
Tur būt pirmą kartą Aus

tralijoje, be oficialiu Vasa
rio 16-sios dienos minėjimu 
lietuviams, Melbourne ir 
sostinėje Canberroje buvo 
surengta ir specialūs pri
ėmimai žymiesiems sve
čiams, kuriu vien Melbour
ne buvo apie pusšimtis. 
Tarp jų buvęs Australijos 
ministeris pirmininkas ir 
dabartinis Parlamento pir
mininkas B. Snedden, Imi
gracijos ministeris W. Joną, 
septyni Parlamento senato
riai, Amerikos generalinis 
konsulas M. Curren, Vak. 
Vokietijos gen. konsulas dr. 
Kroneck, Tailando gen. kon
sulas J. Fader, Latvijos 
konsulas O. Rozitis. Be jų 
buvo australų ir kitų užsie
niečių bažnytiniai ir pasau
liniai organizacijų ir bend
ruomenių vadovai, taip pat 
ir spaudos atstovai, kurie 
vėliau apie šią lietuvių 
šventę davė aprašymus tri
juose Melbourno laikraš
čiuose. Visą šį labai pavy
kusį priėmimą iškiliesiems 
svečiams suorganizavo da
bartinis Melbourno Apyl. 
pirm, energingas kultūri
ninkas Albinas Pocius.

Canberros iškilminguose 
Vasario 16-sios pietuose da
lyvavo apie 90 svečių ir vie
tos lietuvių. Jų tarpe buvo 
Canberros Parlamento se- 
narius J. Knight, Amerikos 
Ambasados Kultūrinių Rei
kalų Attache P. Finlay, vie
tiniai sostinės politikai P. 
Hughes ir G. Comwell ir ki
ti lietuviams artimi užsie
niečių grupių atstovai. Se
natorius J. Knight, būda
mas užsienių reikalų politi
kos patarėjas yra lietu
viams labai artimas ir drau
giškas ir jis buvo tas žmo
gus, kuris paruošė doku
mentus, bylą ir įtikino Aus
tralijos Ministerį Pirminin-

padangėje
■■ ANTANAS LAUKAITIS
ką Malcolm Fraser atšaukti 
Australijos de jure Sov. Są
jungai Pabalti jos valstybių 
pripažinimą.

RADIJO VALANDĖLĖS 
ADELAIDĖJE IR 

PERTHE
Jau ilgokas laikas kaip 

radijo valandėlės lietuvių 
kalba du kartus savaitėje 
veikia Melbourne ir Svdnė- 
juje. Paskutiniuoju laiku 
tokios valandėlės buvo išsi
rūpinta ir Adelaidėje su 
Perthu, kurios yra trans
liuojama per etnines vals
tybines radijo stotis. Ade
laidės lietuviškos radijo va
landėlės programos vedėju 
pakviestas J. Jonavičius ir 
jam talkininkaus: J. Neve- 
rauskas, dr. D. Viliūnaitė, 
L. Pocienė, G. Vasiliauskie
nė, N. Masiulytė, A. Grigo
nis ir R. Fišeris.

Perthe, Liet. Bendruome
nės pirmininkės O. Liutikie
nės ir P. Skrolio pastango
mis, buvo gauta lietuviška 
radijo valandėlė, kurios 
pranešėjai lietuvių ir anglų 
kalbomis yra P. Pasčekaitė 
ir P. Stankevičius. Pirmoji 
valandėlė šioje tolimoje ir 
mažoje lietuvių kolonijoje 
praėjo labai gražiai.

NAUJAS MAGISTRAS
Buvusio Lietuvos futbo- 

lo-rinktinės dalyvio V. Skei
vio ir ponios namuose įvy
ko jų sūnaus Rimvydo pa
gerbimas. Sydnėjaus uni
versitete jam buvo įteiktas 
Degree Master of Science. 
Dirbdamas Sydnėjaus uni
versitete, komputerių sky
riuje, jis jau antrą kartą 
yra siunčiamas į Ameriką, 
kur paskiruose universite
tuose jis gilinasi savo šako
je. Be savo mokslinių dar
bų, naujasis magistras yra 
labai gerai žinomas ir lietu
viškoje Sydnėjaus bendruo
menėje. Jis buvo studentų 

valdybos pirmininku, dirbo 
Sydnėjaus LB apylinkės 
valdyboje ir dabar yra vie
nas iš Lietuvių Klubo di
rektorių.

LITUANIA CHORO 
PLOKŠTELĖ

Adelaidės lietuvių choras 
Lituania, šiuo metu įžengęs 
į savo darbo 27-sius metus, 
ne vieną kartą žavėdavo ne 
tik savuosius tautiečius vi
soje Australijoje, bet taip 
pat buvo ir didelis reprezen
tantas mūsų lietuviškojo 
meno australų ir kitų sve
timtaučių tarpe. Plokštelės 
mecenatui K. Kaminskui 
pasiūlius, yra išleidžiama 
šio choro dainų plokštelė, 
kuriai dainas atrinko choro 
dirigentė G. Vasiliauskienė 
ir administratorius J. Lap- 
šys. Plokštelę techniškai 
ruošia A. Budrys ir viršelį 
paruošė skulptorė I. Pocie
nė. Per šį ilgą laikotarpį 
Lituania chorui yra vadova
vę V. Šimkus, V. Straukas, 
R. Kubiliūtė ir G. Vasiliaus
kienė.

MELBOURNO 
STUDENTAI

Praeitais 1976-siais me
tais Melbourno Lietuvių 
Studentų Sąjungoje buvo 
užregistruota 43 studentai, 
kurie studijavo aukštojo 
mokslo institucijose. Iš jų 
13 studijavo science fakul
tete, 11-ką humanitarinius 
mokslus, 3 komercinius 
mokslus, po vieną — biblio
tekos, meno ir socialinius 
mokslus, du inžinerijos — 
elektrikos, 7 mokytojų se
minarijose, 4 gimnazijos 
mokytojavimą. Iš šių stu
dentų sekantieji įsigijo pro
fesijas ir baigė universite
tus : Aldona Juškaitė — So
cialinių mokslų laipsnį, Pet
ras Oželis — komercijos 
laipsnį, Monika Šidlauskai
tė — Mokyklos mokytojos 
diplomą, Arūnas Verbyla — 
Matematikos magistro laip
snį, Viltė Araitė — science 
laipsnį, Audrius Balbata — 
komercijos laipsnį, Teresė 

Burokaitė — humanitarinių 
mokslų laipsnį, Arūnas Pet
raitis — science laipsnį, 
Zita Prašmutaitė — science 
laipsnį, Pamela Sadauskie
nė — humanitarinių moks
lų laipsnį, Jonas Sadauskas 
— elektrikos inžinieriaus 
laipsnį, Birutė šaulytė — 
sekretorės diplomą, Rasa 
Statkuvienė — mokyklos 
mokytojos diplomą, Almis 
Simankevičius — inžinie
riaus laipsnį.

Šis nėra pilnas Melbourno 
lietuvių studentų sąrašas, 
nes yra ir tokių lietuvių 
studentų, kurie nėra užsire
gistravę Lietuvių Studentų 
Sąjungoje.

★
Sydnėjaus australų baž

nyčioje Lidcombe, kuriomis 
jau eilę metų naudojasi vie
tiniai lietuviai (bažnytinė 
valdžia neleidžia statyti sa
vosios bažnyčios) šalia mo
kyklos buvo pastatytas pa
minklas — Rūpintojėlis, 
kurio modelį sukūrė kun. 
A. Savickas, dabar daran
tis doktoratą Australijoje. 
Smiltainis paminklo akmuo 
ir jį dengiančios aukšto eu
kalipto šakos primena aus
trališką aplinką, kai pats 
Rūpintojėlis — Lietuvoje 
kenčiančią bažnyčią. Apa
čioje paminklo yra bronzinė 
lenta ir ten įrašytas V. My
kolaičio - Putino eilėraštis 
Rūpintojėlis.

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINĖS IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS I AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletype 
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinia apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036
CLEVELAND, OHIO 4<114

MODEL MAKER
AND

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

EXCELLENT WAGES. BENEFITS

Call 313-285-4911, Ext. 343
An Equal Opportunity Employer

(12-15)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED 

MEDICAL TECHNOLOGIST 
A.S.C.P. or M.T.

To work~'in a smal! friendly 35-bed 
fully accredited JCAH and licensed. 
Salary commensurate w:th experience 
& ability. Differential for call tiine. 
LiberaI personnel policies and fringe 
benefits. We are located near Toledo 
Bend Lake, featuring some of Louisi- 
iana’s best recreation fishing and 
hunting. Send resume to:

ADM1NISTRATOR
MANY HOSPITAL

P. A. BOX 821
MANY. LOUISIANA 71449

f 13-16)

WANTED EXPERIENCED
HAM BONERS

Salary 7.3 I 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)

0WNER OPERATOR &
BROKERS

Pult co. van; permanent lease; full 
union benefits: all perrriit and taxes 
paid: tandem cabover sleeper equip- 
ment required and mušt meet legal 
length with 45* trailers; need im- 
mediately. Call B & L Motor Freisjht 
1-614-349-7715. (12-21)

OWNER OPERATORS 
WANTED

with late model tractors to pull 45 ft. 
trailers, for special commodity car- 
riers. Year round work. long term 
lease, weekly pay and exce11ent 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 
lllinois, and return to Michigan. Call 
collect: GILLILAND TRANSFER CO.. 
FREMONT. MICH. 616-924-0110.

(12-21)

į
1

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 1977 M.
AMERieAH TRAVEl SEBVICE BUREAU 

9727 South Western Avenue 
Chicago, lllinois 60643 Tel. (312) 238-9787

VIENOS SAVAITES EKSKURSIJOS
$859.00 #1 — GEGUŽĖS MĖN. 2 D.; #1-A — GEGUŽES MĖN. 9 D.;

(Maskva, Vilnius, Maskva) ^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

DVIEJŲ SAVAIČIŲ EKSKURSIJOS
#3 — BIRŽELIO MĖN 4 d.------- Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas, Helsinki $1,189.00
#4 — BIRŽELIO MĖN. 26 d. —Maskva. Vilnius, Lucernas, Lugano, Ženeva (Šveicarija) $1,278.00
#5 — LIEPOS MĖN. 4 d. — ĮJaskva, Vilnius, Roma $1,274.00
#6 — LIEPOS MĖN 9 d. — Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas, Helsinki $1,217.00
$7 — LIEPOS MĖN. 18 d. —- Maskva, Vilnius, Lucernas, Muenchenas, Baden-Bąden,

(Šveicarija ir Vokietija) Bazelis $1,337.00
#8 — RUGPIŪČIO MĖN. 1 d. — Maskva, Vilnius, Roma $1,274.00
#9 — RUGPIŪČIO MEN. 15 d. — Maskva, Vilnius, Leningradas, Helsinki $1,171.00
#10 — RUGSĖJO MĖN 3 d. — Maskva, Vilnius, Roma $1,274.00
#14 — GRUODŽIO MĖN 20 d. — Maskva, Vilnius, Ryga $1,138.00
Visos ekskursijos aplankys KAUNĄ ir TRAKUS (Prices subject to change)
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SKRIDIMAS I LONDONĄ — 2 ar 3 savaites 
cagos. Liepos mėn. 29 d. išvykimas
Taip pat parduodame skridimus (charters) iš Chicagos Į Varšuvą

į Frankfurtą 
į Los Angeles 
į Romą

— $355 iš Chi-

— nuo $439.00
— nuo $349.06
— nuo $149.00
— nuo $399.00

IMMEDIATE OPENINGS

• BORING MILL OPERATOR
• JIG BORE OPERATOR
• MILL HAND

JOURNEYMEN STATUS REQUIRED 
MUŠT HAVE EXPERIENCE IN 

MACHINE TOOL BUILD1NG.

BENDIX MACHINE 
TOOL CORP.

11'449 Timken 
Warren, Mich.
313-539-4200

An Equal Opportunity Employer M/F
(7-16)
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VELYKOS SKAUSMO IR DŽIAUGSMO ŠVENTĖS
Kristaus prisikėlimas iš 

numirusių labai yra reikš
mingas žmonijos istorijoje 
ir žmonių religiniame gy
venime.

Didysis penktadienis ir 
Velykų sekmadienis! Laiko 
tarpas nedidelis, bet koks 
jis turtingas įvykiais ir 
koks prasmingas! Didysis 
penktadienis yra didžiausio 
susikaupimo ir liūdesio 
diena. Velykų sekmadienis 
— neišpasakyto džiaugsmo 
šventė, 
nis — 
tamsa; 
nis — 
šviesa.

Didysis penktadienis yra 
didžiausios n e a p ykantos 
baisiausio keršto pasireiš
kimas; keršto, kuris siautė 
anuomet, bet kuris galingai 
šeimininkauja ir šiandien, 
kada į padanges iškeltos 
medžiaginės vertybės ir ka
da dvasinės vertybės nustu
miamos į šalį;

Velykų sekmadienis yra 
meilės išsiliejimas'; tos mei
lės, kuri pagal šventojo 
Pauliaus žodžius tiek yra 
pajėgi, kad net kalnus per
kelia ; meilės kibirkštėlė, at-

Didysis penktadie- 
tai žemę apklojusi 
Velykų sekmadie- 

tai visa nušvietusi

JONAS MIŠKINIS

naujina visą pasaulį. Vely
kų sekmadienis yra patvi
nusių pavasario upių pilnu
ma, mirties, pykčio, neapy
kantos nuveikimas, dvasi
nio prado pergalė. Tai palai
mos, tikėjimo ir pasitikėji
mo diena.

Krikščionys Velykom da
vė tiesos pergalės, dvasios, 
pirmumo prieš medžiagą ir 
gerųjų žmogaus jėgų pasi
reiškimo prasmę. Bažnyčia 
Kristaus prisikėlimą laiko 
savo religinės sistemos pa
grindu. Tai dogmatinė Baž
nyčios tiesa. Bet ir tiem, 
kurie laikosi toliau nuo bet 
kokių dogmų, istoriniai Ve- 

, lykų šventės veiksniai ne
gali būti be reikšmės. Sun
ku tikėti, ar atsirastų bent 
kiek susipažinęs su Kris
taus idėjomis žmogus, kuris1 
tai paneigtų.

Jei iki šiol ne viskas įgy- 
vendyta, ko troško Kristus, 
kalti yra tie, kurie nutolo 

( nuo jo paskelbtų idėjų. 
Kristus kūrė Dievo karalys
tę žemėje ir neįtiko tiem, 

. kurie ieškojo prabangos.

1977 EKSKURSIJOS Į LIETUVA
iš BOSTONO, CHICAGOS, NEW YORKO
VIENOS SAVAITĖS :

BALANDŽIO 6 — užpildyta. 
BALANDŽIO 27 — užpildyta.
GEGUŽĖS 2 — Maskva 1, Vilnius 5, 

Maskva 1 naktis ..................................
GEGUŽĖS 7 — Maskva 1, Vilnius 5, 

Maskva 1 naktis ..................................
GEGUŽĖS 12 — užpildyta.
RUGSĖJO 21 — Leningradas 1, Vilnius 5, 

Maskva 1 naktis ..................................
DVIEJŲ SAVAIČIŲ:

GEGUŽĖS 18 — Leningradas 1, Vilnius 5, Maskva 1 
naktis; iš Vienos 7 dienoms privačių ekskursiniu 
autobusu su nakvynėmis Muenchene, 
Heidelberge, laivu Reino upe, Koelne 
ir Amsterdame ....................................... $1125.00

GEGUŽĖS 25 — Leningradas 1, Ryga 4, Vilnius 5, 
Maskva 2, Helsinki 1 naktis................... $1045.00

BIRŽELIO 15 — Leningradas 1, Vilnius 5, Ryga 4, 
Maskva 2, Helsinki 1 naktis................... $1158.00

..$842,00

...$842.00

$838.00

Jis nurodė, kad reikia bū
ti gailestingiem ir neteisti 
kitų, patiem turint apsčiai 
silpnybių. Prikaltas prie 
kryžiaus, ramindamas drau
ge prikryžiuotąjį žmogžudį. 
Kristus norėjo pabrėžti, kad 
nėra žmogaus, kuris savy 
neturėtų gerų savybių ir 
būtų nepateisinamas.

Taigi Kristaus mirtis ro
do, kaip tenka kartais likti 
nesuprastam, paniekintam 
tų, kuriem stengiamasi da
ryti gerą, kaip, ginant kad 
ir tubuliausią idėją, tenka 
tapti nesupratusių jų ar pik
tos valios žmonių auka.

Prisikėlimas — atgimi
mas. Tai atgijimas to, kas 
paviršutiniškai žiūrint, bu
vo užslopintas. Didelės idė
jos nemiršta, ir kovos bei 
aukos dėl jų nelieka be 
prasmės.

Kovos dėl tiesos ir teisin
gumo bei gėrio yra amžių 
kova, žmonijos troškimas 
yra ne kas kita, gerovės 
troškimas, žmogus gėrio 
pasireiškimą sutinka su 
džiaugsmu.

žmogaus dvasinė kultūra 
artimai rišasi su doroviniu 
gyvenimu. ”Kas seka mane, 
tas nevaikščioja tamsybė
je”, — skelbė.Kristus. Tad 
neužginčijamas dalykas, 
kad Kristaus mokslas pa
stūmėjo ištisas tautas į 
priekį kultūros sritin. Jei 
religija ir Bažnyčia buvo vi
suomenės siela, tai ji ir da
bar tebėra didžiausias veik
snys — sako religijos žino
vai.

Kristaus mokslas turi ne
kintamus, visuotinius visai 
žmonijai prieinamus ir su
derinamus su jos prigimti
mi dėsnius.-Tai, va, kodėl 
Jo mokslas žmogui yra, tar
si saulės šviesa, kaip tam 
lietaus augalui, kuris paso
dintas augti, o nežūti.

Velykas junkime su tau
tos Velykom, nesigailėdami

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 45r/ nuolaidą 

nuo pirmųjų metų mokesčių ir 10c/ 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 Non- 
Medical 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

nieko, žmonių neapykanta 
būna kartais tokia didelė, 
jog švenčiausius dalykus 
pavartoja kerštui. Juk ir 
Kristų nužudė keršydami už 
Jo tiesos žodžius, bet savo 
kerštą pridengų šventu da
lyku — Dievo gerbimu.

Kristaus prisikėlimo šven
tė Velykos težadina mūsų 
sielose nusiteikimą lietuvių 
tautos prisikėlimo atžvil
giu. Ugdykim tą kilnų idea
lą”. Vienas už visus ir visi 
už vieną”. Kristaus prisikė
limo džiaugsmas tesu jungia 
mus visus stiprioje vieny
bėje. Aleliuja!

KAMINSKO BYLA ATIDĖTA

(13*18)

ieškojimas ir sukomplekta
vimas užtruks ilgesnį laiką, 
gal būt net iki gegužės 17 
d. todėl imigracijos teisėjas 
Anthony DeGaeto nutarė 
bylą, atidėti neribotam lai
kui, kol sakyti departamen
tai surinks medžiagą. Be to, 
Kaminskas yra ligonis, to
dėl gal ir dėl ligos negalės 
prieš teismą stoti.

Susidarė labai neįtikėti
na padėtis: žmogus apkal
tintas labai sunkiais nusi
kaltimais, tuo tarpu net ne
žinant, kokius kaltinančius 
įrodymus po ranka turima.

<ab)

SWISSAIR TIESIOGINIU LĖKTUVU IŠ CHICAGOS 
per Bostoną kaina.............. .................$1316,00

išvyksta: BIRŽELIO 29, LIEPOS 13,
LIEPOS 27 ir RUGPIŪČIO 10

Maskva 1, Vilnius 5, Ryga 3, 
Leningradas 2, Maskva 2 naktys

prie šių grupių prijungiant iš
BOSTONO ar NEW YORKO daina. ..$1195.00

RUGSĖJO 7 — Leningradas 1, Ryga 4, Vilnius 5,
Maskva 2, Helsinki 1 naktis...................$1158.00

Gruodžio 21 — Leningradas 1, Vilnius 5, Ryga 3,
Maskva 2, Helsinki 1 naktis ................... $999.00

Visos grupės aplankys KAUNĄ ir TRAKUS.

Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ KITŲ 
MIESTŲ su papildomu mokesčiu.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

393 West Broadway, P. O. Box 116 
South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764

Savininkė: ALDONA ADOMONIENĖ
Darbo valandos: Kasdien nuo 9-5, penktadieniais nuo 9-7. 

šeštadieniais uždaryta.
P.RICES ARE NEW, based on double occupancy and are subject to 

chan<rr«; and /nr Govemment approvnl.

Kaip amerikiečių AP 
agentūra iš Hartfordo pra
nešė, ten vėl buvo svarsto
ma Broniaus Kaminsko by
la ir vėl buvo atidėta, šį 
kartą 'neribotam laikui’. 
Kaip žinia, Kaminskas kal
tinamas, kad 1941 m. vasa
rą prisidėjęs prie žydų nai
kinimo Kražių apylinkėse.

. Apie bylos atidėjimą pra
nešė Kaminsko legalus gy
nėjas Raymond R. Norko. 
Anot gynėjo Norko, bylą 
neįmanoma, nes Imigracijos 
ir Natūralizacijos tarnyba 
atsisako parodyti dokumen
tus, sulyg kuriais Kamins
kas kaltinamas. Nežinant, 
kas ir kuo kaltina, neįmano
mas ir gynimas.

Remiantis dabar veikian
čiu įstatymu, ’Freedom of 
Information Act’, prieš Imi
gracijos ir Natūralizacijos 
tarnybą bei prieš Teisingu
mo ir Valstybės departa
mentus yra užvesta byla,

turi-reikalaujant išduoti 
mus dokumentus, kaltinan
čius Kaminską padarius to
kius nusikaltimus.

Imigracijos ir Natūrali
zacijos tarnybos Hartfordo 
skyrius ir Teisingumo de
partamento atstovas pareiš
kė, kad sakytų dokumentų

TOOL AND DIE MAKER
We are an established CIeveland 
company looking for an aggressive. 
self motivated persor. 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 generai plant opera- 
tions. Excellent benefits including 
overtime, holidays, vacations and 
hospitalization. Sajary open, based 
on ability and exp. Call for appl. Mr. 
D. BARTLETT. 216-7 7 1-6994.

DIE-CUT PRODUCTS CO.
1801 East 30th Street 
tCleveland, Obio 44114 

(12-18)

INDUSTRIAL MECHANICS
DO YOU HAVE:

Thorough knowledge of hydraulics, pneumatics and power transmissions? 
Ability to read niechanical blueprint and fabricate parts as basic 

machine shop equipment, such as milling machine, lathes. etc.
Capable of welding.

CO.MMON METALS AND PERFORMING MINOR EL.ECTR1CAL 
TROUBLE SHOOT1NG.

3 to 5 vears industrial production niechanical experience. 
Company offers a full line of company paid benctits, such as hospital 
& medica] insurance, paid vacations, retirenient plant, etc. Base pay 

$5.70 to $5.9 5 per hour plūs overtime.
FOR ADD1TIONAL INFORMATION CALL COLLECT 

Mrs. Clara Kerr.

JOHNSON & JOHNSON
P. O. Box 5000 

Sherman, Texas 75090 
214-892-2191

Equal Employment Opportunity Employer M/F 
Leadership beyond conipliance.

N
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SOVIETINIŲ ŠNIPŲ
INVAZIJA RIMAS DAIGŪNAS

Ar lietuviškos išeivijos 
masėje veikia sovietu šni
pai?

Išpaikę amerikinės lais
vės sąlygose lietuviai mažai 
suka sau galvą tokia „nuo
tykine” tema. Gal neveikia, 
gal jau nebesidomi lietuvių 
išeivijos veikla? Antra ver
tus, ką čia daug šnipinėti! 
Amerikoje viskas kaip ant 
delno. Amerikonai sodina i 
savo sudėtingiausias erdvės 
kapsules sovietinius inžinie
rius. Amerikonai rodo tele
vizijos ekranuose ir smulk
meniškai paaiškina sudė
tingiausių aparatų, nau
dingų militariniams reika
lams, veikimą.

O lietuviai? Leidžia jie 
savo enciklopediją, vargsta 
su savo neperkamų knygų 
išpardavimais, stebina sa
vuosius savo tenorais ir so
pranais saviveiklinėje ope
roje, pasipešjoia, dėl Įžan
gos j Baltuosius namus ... 
Viskas atvira, viskas mato
ma. Nėra veiklos lauko so
vietiniam šnipui!

1952 metais ta tema rašė 
"U. S. News & World Re- 
port”. žurnalas skelbė, kad 
Jungtinių Tautų aparate in
filtruota 1350 sovietinių 
šnipų. Kiekvienas jų skir
tas dirbti mažame sektoriu
je, iš toliau neužmatomame, 
neįtariamame, pav. JT bib
liotekoje, vaikų knygelių ar
ba net JT propagandinių at
virukų leidyboje.

1954 metais JAV Senato 
pakomisė nustatė, kad yra 
tiesioginių davinių apie so
vietinių agentų skerbimąsi 
į JAV federalines įstaigas 
(kovo 22 d. komunikatas).

Nuo tų "pirmųjų kregž
džių”, skelbiančių sovieti
nių šnipų invazijos davi
nius, prabėgo apie ketvirtis 
šimtmečio. Ir štai, austrų 
įžvalgus žurnalas ”Die Wo- 
chenschau” (nr. 37) iškelia 
sovietinių šnipų armijos 
"veiklą”, žurnalo žiniomis 

-Vakarų Europoje dirba 
250,000 sovietiniu šninu! 
šiai armijai vadovauja 
12,000 specialių viršininkų. 
Šios šnipų armijos struktū
ra tradicingai paprasta: 
slaptos celės, "troikos”, ope
ratyviniai vienetai. Kaip 

MACHINE OPERATORS
NEEDED IMMEDIATELY

COGSDILL TOOL PRODUCTS INC. 
HAS IMMEDIATE OPENINGS IN THE 

FOLLOWING CLASSIFICATIONS:
TURRET LATHE OPERATORS
(#5 Warner & Swasey or Equivalent.)

TOOL LATHE OPERATORS
PRECISION DRILL OPERATORS

Minimum 3 years experience. Mušt do own sėt up, grind ov.’n tools. 
Excellent working conditions, in new air conditioned facility. Liberal 
Company benefits including pension. These are permanent positions.

APPLY IN PERSON '

COGSDILL TOOL PRODUCTS 
38700 GRAND RIVER

FARMINGTON HILLS, MICH. 48018
An Equal Opportunity Employer

taisyklė — šnipai nežino 
platesnės šnipų gaujos, 
pažįsta tiktai betarpiš
kus ryšininkus. ”Vyriausio- 
ji SSSR šnipų būstinė” yra 
Austrijos sostinėje, Vieno
je. Prancūzijoje, Anglijoje, 
Vakarų Vokietijoje dirba 
Vienos centrinės įstaigos fi- 
lialės.

Pasaulinei jų masei va
dovauja, aišku, įstaiga Mas
kvoje. Jos inicialų raidės 
”GRU” — "Glavnoye Raz- 
vędivatelnoy e“Ūpra vlenvj e’J 
(Vyriausioji žvalgybos val- 
dyba). Tasai GRU yra so
vietinio šnipų veikimo gal
va ir širdis. Jo veikla kuo 
artimiausiai susijusi su 
KGB talkininkavimu.

Maskvinis GRU planuoja 
ir vadovauja. Didžiulę veik
los dalį užima "doktrinari- 
nis arba politinis kursty
mas”. Tai per antrus ar tre- 

*cius asmenis kurstymas vi- 
suomenės sluoksnių, nu s t a- 
tant juos vieną prieš kita. 
Politinių protestų ir riaušių 
vykdymas, rasinių neramu
mų rengimas ir ekonominių 
konfliktų bei sunkenybių 
provokacija — tai kapita
listinių visuomenių ardymo 
veikla. Beveik visad inves- 
tigacijų šaknys veda į 
labai užmaskuotą maskvi- 
nio GRU kurstymą. Juk ne 
taip seniai ir mūsu^sgaųd^ 
je atvirai įtarinėta, ar ne 
mą^kvmisGRUprikiso^  ̂
vo pirštus prie lietuviu is^ 
eivijos nesantaikų?

Skaitant austrų žurnalą, 
tos abejonės gali būti tik
ros. Lietuvių išeivija labai 
pajėgus antikomunistinis 
organas. Kaip gi tas mili
jardais rublių šeriamas 
GRU negirdomis praleis 
priešsovietinę veiklą ? So
vietų Sąjunga beveik nega
li remtis vadinamais "pa
žangiais” — lenkų, rusų, 
lietuvių, etc., nes tas ele
mentas jau peržengė savo 
fizinio aktyvumo ribas ir 
tesi tenkina savybėje šven
čiamais senatvės jubilie
jais. Sovietinių šaltinių, dėl 
savo neraštingumo jie ne
suvokia. Ne kartą Maskva 
barė juos už dialektines ere
zijas.

GRU organizacija paval

di Sovietų generaliniam ar
mijos štabui. Ir tai nenuo
stabu — viena ir kita tos
militarinės organizacijos 
paklusnios kompartijos sie
kiams, sukomunistinti pa
saulį. Greta to siekio yra 
daug veiklos zigzagu: de- 
tenfe, kooperavimas, kultū
riniai mainai, etc. Prosovie
tinės veiklos išvaizda dau- 

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 
_______________/

JEI JŪS NORITE SIŲSTI 
SIUNTINĮ - DOVANĄ Į LIETUVĄ IR 
VISAS SOVIETU SĄJUNGOS DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS 

FIRMOSEXPRESS & TRAVEL AGENCY, Ine.
(Licensed by Vnešposyltorg) VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, N. Y. 10019
Tel.: 581-6590; 581-7729

PACKAGE
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu 
laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų 
įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA*.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite Žemiausiomis kainomis pasi
rinkimui įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir 
kitų daiktų.
Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

Miami Beach, Fla. 33139-1201 17 St...................
Allentown, Pa. — 126 Tilghman Street ...... ........
Baltimore 31, Md. — 1828 Fleet Street.............
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue 
Buffalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue .........
Chicago 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue ... 
Chicago, III. 60629 — 2608 West 69 Street ......
Chicago, III. 60609 — 1855 West 47 ■Street ......
Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue 
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue

771-0696
365-6780

925-2787
376-6755

Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue .............      365-6740
Hartford, 6, Conn. — 122-126 Hillside Avenue ........................................................... 246-2348
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ............ -...........      385-6550
New York 3, N.Y. •— 78 Second Avenue   .......................-..................   674-1540
Nęw York 3, N. Y. — 324 E. 9 St. ...........................   475-7430
Philadelphia 23, Pa. — 631 W. Girard Avenue ..................      769-4507
Phoenix Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy......................................... 602-942-8770

;Rahway, N.J. — 47 East Milton Avenue ...........................     .381-8800
Silver Springs, 1002 Kennebec Avė................    301-589-4464
South River, N.J. — 41 VVhitehead Avenue .............................   257*6320
Syracuse, N.Y. 13204 — 515 Marcelius Street......... ........     475-9746
Woodhaven, Queens, N.Y. 11421 — 80-14 Jamafica Avė..........................-.............. 296-5250
Lakewood, N. J. 08701 — 234 Second St.............................................................. 363-0494
Herkimer, N. Y. — McKennan Rd..................................................   315-866-3939

giaveidė, klaidi, gerais no
rais pridengta.

Kiekvienas skyrius ir po
skyris turi plačias įvairių 
tematikų kartotekas. Per-
sonalinėje kartotekoje figū
ruoja tūkstančiai ašmenų. 
Icuri^galT^būti kada nors 
naudingi. Toje pat kartote
koje yra ir šantažui naudin- 
gos žinios. Tokie asmenys, 
šantažo būdu, verbuojami 
kooperuoti.

Laisvasis pasaulis kas
met atidengia tūkstančius 
sovietinių šnipų, kurie ne
retai prisidengia diplomati-

PUIKIAUSIUS (ggg 
KAILIUS

MŪSŲ SKYRIAI: 

niu imunitetu. Visi jie de- 
.portuojami į Sovietų Są
jungą. Tuo tarpu vietiniai 
šnipai patenka kalėjiman. 
Tokiais atvejais Sovietų Są
junga suvaidina nekalto 
avinėlio rolę. Retkarčiais, 
stambesniuosius išmaino į 
kokį nors, kuo nors sovie
tuose išprovokuotą žurnalis
tą, studentą, turistą.

WANTED AT ONCE JOURNEYMF.:J
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.
Escellent pay. fringes and working 
conditions.

Call 313-426-4637
DEXTER AUTOMATIC PRODUCTS 

COMPANY
3045 Broad St.

Dester, Mich. 48130
(9-2(D

FOREMAN
Automatic Screw Machine 

Department
An individua] with supervisorv ability 
to supervice Automatic Screvv 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 
DIVISlON

241 E. KALAMAZOO AVENUE
KALAMAZOO. MICHIGAN 49007
An Equal Opportunitv Emplover 

(10-16)

DESIGNERS
We are looking for esperienced de- 
signers or detailers mechanical, elec- 
trical, hydraulic and pneumatic. Top 
wages and benefits including cost of 
living and pension plan. Send resuine 

° WILSON MACHINE 
DIV. OF WILSON ENGINEER1NG 
1010 N. Niagara, P. O. Box 2049 

Saginaw, Mich. 48605 
(517) 799-4241, Ext. 44

An Equal Opportunity Employer M/F

305 673-8220
.... 435-1654

342-4240
633-0090
895-0700
486-2818
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UKAIP PRIDERA” SOVIETIŠKAI ST. PERMINĄS

Įniršusioje kovoje prieš 
viską, kas religinė, sovieti
nis okupantas ir jo pakali
kai, prieina prie absurdo.

Sutapatindami tradicinius 
religinius papročius ir apei
gas su slaptomis tautišku
mą išlaikyti tradicijomis, 
bolševikai pradėjo kovą 
prieš laidotuvių, vestuvių ir 
krikšto apeigas. Nesugebė
ję sugalvoti ką nors sava, 
specifiška, nauja, okupan
tas ir jo pakalikai išvertė 
senas apeigas ant savo kur
palio ir parduoda tą gaminį 
už sovietinį. Visos tos ma
chinacijos sulaukia žmonėse 
pašaipų ir naujų, kandžių 
anekdotų, štai vienas tokių, 
mušantis bolševikams tie
siog į akį: Vardan patėvio 
Lenino, jo benkarto Brež-

beveik visi minėti tiltai pa
skirti bolševikiniems „hero
jams” ir nešioja jų vardus. 
Štai tau ir „magija” — per 
Lenino tiltą prie Vilniaus 
„išvaduotojo” generolo Čer
niachovskio tilto.

žurnalas rašo, kad iš pro
vincijos atvyksta kolūkių 
pirmininkai ir prašo nuro
dymų, kaip vadovauti bolše
vikiškos sukirpimo laidotu
vėms, vestuvėms ir vardy
noms.

„Visi nekantriai laukia 
naujo, šiuo metu atiduoda-

mo spaudai apeigyno”, rašo 
ir ramina „Literatūra ir 
menas”.

Didžiuosiuose ok. Lietu
vos miestuose bolševikai pa
statė kelis „Santuokų rū
mus”, labai panašius į ame
rikines, stambesnes „fune- 
ral home” koplyčias, bet 
provincijoje ir kolūkiuose 
žmonės tuokiasi gana nepa
traukliose atitinkamos pa
skirties „kontorose”, kur 
vestuvės tik tarp kitko, 
priedui.

Nuostabu, kad per trisde

— Duokite mums civilių 
apeigyną. Norime viską da
ryti, kaip pridera ...

Vargšelis, jis bijo įkliū
ti, kad iš vienos pusės ne-

šimt okupacijos ir krašto 
alinimo metus, iki šiol ves
tuvių, laidotuvių problema 
visiškai nesutvarkyta: nėra 
tam reikalui pastatų. Už
draudę žmonėms praeiti pro būtų per daug jau „tautiš- 
bažnyčių duris, bolševikai 
neparūpino sprendimo. Ir 
kada, vargais ne galais, di
desniame mieste (kalbame 
apie Vilnių) pastatė gana 
niūrius „Santuokų rūmus”, 
sudundėjo visa propagandi
nė bolševikinė spauda, iki 
„Soviet Life” puslapių.

Atvykęs, ar atgabentas į 
žurnalo redakciją super-lo- 
jalus kolūkio pirmininkas, 
pradėjo prašyti:

ka”, o iš kitos pusės pakvip
tu religiškumu.

Neabejojame, kad kai ką 
tautiška, liaudiška, folklori
nę spalvą, į spausdinamą 
„apeigyną” įtrauks, kaipo 
kamufliažą ar atsvarą 
žirninei propagandai, 
neišsivers ”apeigvne” 
jau anekdote paminėtų 
bažninko raudono pagalvė
lio ir be raudonų jaunave
džiu paklodžių ...

re- 
Bet 

be 
na-

OHIO MĖGSTAMAS NAUJAS ŽAIDIMAS 
GRIŽO ATGAL!

nevo ir piktos bolševikinės 
dvasios, žegnonės vietoje 
rodoma špyga ...

Norėdami sudominti žmo
nes naujomis civilinėmis 
apeigomis, kurios išstumtu 
religines, bolševikai išleido 
1969 metais brošiūrėlę 'Ci
vilinės apeigos”, šiame lei
dinuke siūlė naudotis laido
tuvių, vestuvių ir vardynų 
savais išdaigingais veiks
mais. Tarp kitko — visose 
apeigose buvo būtina įvesti 
raudonos spalvos akcentą. 
Mirusiam padėti karste rau
doną pagalvėlį, naujave- 
džiams raudonas paklodes, 
naujagimiui raudoną čiulp
tuką ....

Tai žmonėse sukurtas 
anekdotas. Bet tikrovė ne
daug nutolo nuo anekdoto. 
„Made. in Moscow” vestu
vių pavyzdžiai reikalauja ci
vilių vestuvių sandėrį dary
ti Lenino portreto akivaiz
doje. Jaunavedžiai Lenino 
sekami apsimaino žiedais ir 
išgeria pirmąją vyno taurę. 
Tokių scenų netrūksta so
vietinėje spaudoje. Netgi 
„Soviet Life” žurnale, kuri 
Maskva bruka Amerikai.

Per vestuves sutuokiantis 
pareigūnas paskaito jauna
vedžiams gana baugius tek
stus, sakančius jiems neap
leisti „komunizmo staty
bos” pareigų, o būsimus dar 
vaikus, auginti ištikimais 
sovietų pavaldiniais.

„Literatūra ir menas” 
(nr. 7) žurnalas, tarnaująs 
sovietinei propagandai, pa
sigardžiuodamas rašo, kad 
vestuvių apeigos pasipildė 
nauja tradicija. Tai "važia
vimas septyniais tiltais”.

„Septyniais tiltais, ku
riais Vilniaus jaunavedžiai 
važiuoja iš Santuokos rūmų 
į namus. Toji kelionė ’Vol- 
gomis’ per septynis tiltus 
mokslinio metodinio kabine
to darbuotojų nuomone yra 
puikus pavyzdys, kur pir
mykštė skaičių magija susi
pina su šiuolaikiniu greičiu, 
pagimdydama nauja liau
dies paprotį.”

Bolševikinė propaganda 
mokslinius „kabinetus” jau 
supina su magija ir jos triu
kais. O bolševikinė „magi
ja” lengvai atšifruojama:

Nutrinkit, palyginkit ir laimekit 
iki $10,000 tuoj pat

GALIMYBĖ LAIMĖTI $1,000 KAS SAVAITĘ VISAM GYVENIMUI.
Vidurky 1 iš 9 bilietų laimi.

Patrinkite ir palyginkite sau kelią i malonumą 
ir džiaugsmą! Tai nauja $1 Instant Lottery! 

Ir lengva žaisti! Su pinigo kraštu lengvai 
nutrinkite 6 taškus savo biliete. Jus pamatysite 
dolerių skaičių po kiekvienu tašku. Jei tas pats 

skaičius randasi ant 3 skirtingų tašku, jūs laimite 
tą skaičių. Jūs galite laimėti $2, $5, $1.0, $100, 

$1,000, net iki 10,000 ... tuoj pat! Rodomame 
pavyzdy bilietas laimi $10!

Didysis laimėjimas yra $1,000 kas 
savaitę visam gyvenimui — 

$1,000,000 garantuotas. 
Kiekvienas $2, $5, ir $10 tuoj pat laimėjimas turi 
galimybę laimėti didžiąją dovaną! Būti renkamam, 

užpildykite bilieto antrą pusę prieš duodami 
loterijos agentui tuoj pat išmokėjimui. $2, $5 ir $10 
laimėjimai gali būti atsiimti tuoj pat iš loterijos 
bilietų pardavimo agento; $100, $1,000 ir $10,000 

dovanų laimėtojai turi užpildyti 
Ohio Lottery Regionai Offices.

Determination of winners and the 
awarding of prizes are subject to 
Chapter 3770 of the Ohio Revised 
Code, the Rules of the Ohio Lottery 
Commission, the Regulations of its 
Director, and all entry, claim, receipt 
validation and other applicable 
procedūros of the Director of the 
Ohio Lottery.

AD-185-3

OHIO 
inSTAAT 
IOTTERV

OH THE AVERAGE. 1 IN » TICKETS WINS.

$10,000
TEN THOUSAND

$1,000
ONE THOUSAND

$10.00$
TEN DOLtARS

$10.00$
TEN DOLtARS

$10.00$
TEN DOLtARS

$5.00$
FIVE DOLLARS

W1N *1,000-A-WEEK-FOR-LIFE>

WEEKLY TV BONUS— TOP PRIZE *50.000!

Prize structure for Ohio Instant Lottery 
Average Number of Winners

Prize Per Million Tickets

$2.................... 98,437
$5.....................10,498
$10.................. 3,125
$100.............. 62
$1,000............12
$10,000..........10

Savaitinis TV lošimas* 
$50,000 didžiausia dovana

Net nelaimėjęs Instant Lottery bilietas turi 
antrą galimybę laimėti iki $50,000 savaitiniame TV 
lošime, kad dalyvautumėte, užpildykite savo 
pavardę, adresą ir telefono numerį, antroje pusėje 
ant keturių nelaimėjusių bilietų, Įdėkite į voką, 
ir nieko daugiau, išsiųskit: TV Bonus, P. O. Box 
6510, Cleveland, Ohio 44101. SavaitinisTV lošimas 
vykdomas tik tarp gautų nelaimėjusių bilietų.

Tada ketvirtadienio naktį Ohio Lottery TV 
programoje bus pranešta 40 žmonių pavardės, 
kurie dalyvaus sekančių dovanų laimėjime: 
I premija $50,000, II premija $10,000, III premija 
$5,000 ir 37 premijos po $1,000. Jūs galite 
dalyvauti tiek kartu kiek norite, tol kol 
kiekviename voke, kuri siunčiate, bus įdėti 
mažiausi 4 nelaimėjusieji bilietai. Ir nepamirškit 
žiūrėti Ohio Lottery TV programą 
ar esate laimėtojas!

*One weekly TV Bonus Drawing is 
expected to be held during each week 
of the Instant Game; provided, that, 
during the game, there will be no more 
than one such dravving held for approxi- 
mately every 3.6 million tickets sold.

The ticket holder bears all risk of loss 
of, or damage to, tickets in transit to 
Lottery Headguarters.
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Chicagos lietuviai
_ ANTANAS JUODVALKIS

ROMEO IR JULIJOS 
OPERA

Chicagos lietuvių opera, 
š. m. kovo 26 ir 27 d.d. Ma
rijos auditorijoje, pastatė 
Ch. Gounod 5 veiksmų ope

rą Romeo ir Julija. Spek
takliais susidomėjimas bu
vo didelis ir publika užpiL 
dė erdvią Marijos auditori
ją. Spektakliuose buvo ma
tyti ir iš toliausių lietuvių 
kolonijų atvykusių žmonių. 
Spektakliai praėjo pakilioje 
nuotaikoje, solistai ir cho
ras buvo geroje formoje, 
publika nesigailėjo plojimų, 
tuo išreikšdami savo pasi
tenkinimą.

Po spektaklio sceną už-

TOOL AND DIE 
JOURNEYMEN 

Positions available at sheet meta) 
stamping manufacturing. Mušt have 
a valid journeymans card. Cood 
wages, benefits and steadv employ- 
ment.

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 nm
An Equal Opportunity Emplover 

(13 1«)

INDUSTRIAL MILIAVRIGHT
Positions available at sheet metai 
stamping manufacturing. Mušt have 
a valid journeymans card. Goo'l 
wages, benefits and steadv emplov- 
ment offered.

APPLY IN PERSON AT:
BINGHAM STAMPING 

5511 TELEGRAPH RD., 
TOLEDO. OHIO 43612 

Tuesdays & Thursdays from 
9 am to ] 1 am and 2 pm. to 4 pm

An Equal Opportunity Employer M/F 
(13-18;

TOOL ROOM MACHINISTS
We are looking for qualified journcy- 
man tool room machinists. Good 
wages, benefits and steady employ- 
ment 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 
(1318)

OWNER OPERATORS
HOME TRANSPORTATION CO.

A national heavy hauler has iri- 
mediate need for 1971 or later 3 AxJe 
Diesel Tractors. Good pay. L.oaded or 
empty. Husband and wife team wel- 
come. You are paid afler each load. 
We pay for all permits and base 
tag. Call (800) 241-5771 or (800)
282-9018. (9-18)

0WNER/ OPERATORS
Dalias and.. Mavis peed cab over 

tandem ax1e tractors tb haul, ma- 
chinery to all points. East of the 
Mississippi River. Interested in im- 
proving your-self call Personnel.

COLLECT
1-414-658-4831

Equal Opportunity Employer 
(6-15)

WANTED EXPERIENCED

DIE MAKERS
TOP WAGES, good benefits, ex- 
perience in short run stamping.

APPLY IN PERSON

INTERLAKE 
STAMPING CORP. 

4732 EAST 355 ST.
WILLOUGHBY, OHIO 44094

(1317)

tvindė gėlių jūra. Gavo pa
vieniai solistai ir visas ope 
ros kolektyvas. Dirigentas 
maestro A. Kučiūnas, ope
ros vadovybė, solistai ir 
choristai verti ne tik padė
kos, bet ir tinkamo Įverti
nimo bei pagarbos.

Kovo mėn. paskutinis sa- 
vaitgalise praėjo operos 
ženkle. Organizacijos susi
laikė nuo didesnių renginių. 
Skautininkės turėjo suva
žiavimą Lietuvių Tautiniuo
se Namuose, bet programą 
taip tvarkė, kad galėtų da
lyvauti operos spektakliuo
se. Skautininkių suvažiavi
mas buvo darbingas, o pa
darytomis išvadomis galės 
pasinaudoti jaunimas ir 
auklėtojai.

PUTNAMO SESELIŲ 
DIENOS

Nekaltai Pradėtosios Ma
rijos Seserys, dažnai mū
suose Įprasta vadinti popu
liariu vardu — Putnamo se
selėmis, mes jas taip ir va
dinsime. Š. m. kovo 18 d. 
Jaunimo Centro kavinėje, 
tuojau po dail. M. Stankū
nienės dailės darbų parodos 
atidarymo, rašytoja Nijolė 
Jankutė-Užubalienė kalbėjo 
apie vasaros stovyklų reikš
mę. Stovyklų reikšmė jau
nimui yra sunkiai suvokia
ma ir Įvertinama. Stovyklo
se jaunuoliai išmoksta 
drausmės, tvarkos, sugyve
nimo ir suartėja vienas su 
kitu. Stovyklos pradžioje, 
atsiranda vaikų — jaunuo
lių, kurie nenori paklusti 
nustatytai tvarkai ir šau
kiasi1 mamyčių, kad juos 
kuo greičiausiai atsiimtų, 
nes jie gali būti vadovų 
„nukankinti” ar „numarin
ti badu”. Dauguma tokių 
rėksnių, baigiantis stovyk
lai, nenori atsiskirti su nau
jais draugais ir ašarodami 
važiuoja namo.

Apie putnamiečių seselių 
vedamas stovyklas kalbėjo 
seselė Oliveta, viešnia iš 
Montrealio. Ragino Chica
gos lietuvius daugiau do
mėtis Dainavos stovykla
viete ir siųsti savo dukras Į 
seselių vedamą vasaros sto
vyklą.

Užsklandai kun. A. Ta
mošaitis, S. J., parodė 
skaidrės iš praėjusių metų 
mergaičių stovyklos.

BALTIC
TOURS

1977 KELIONĖS | LIETUVĄ
VIENOS SAVAITĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ: 1 naktis 
Maskvoj, 6 dienos Ir 5 naktys Vilniuj su dienos ekskur- 
sija j Kauną, 1 naktis Maskvoj.

rugsėjo 18-26—$858, spalio 9-17 — $826 
DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS j LIETUVĄ, VOKIETIJĄ IR 
ANGLIJĄ: 1 naktis Maskvoj, 6 dienos Ir 5 naktys Vilniuj su 
dienos ekskursija Į Kauną, 4 naktys Miunchene Ir 3 naktys 
Londone.

Birželio 26—liepos 10—$1,253, Ilepos17-31 —$1,253'

SPECIALI DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖ j LIETUVĄ, VOKIETI
JĄ IR PRANCŪZIJĄ: 1 naktis Maskvoj, 6 dienos ir 5 naktys 
Vilniuj su dienos ekskursija į Kauną, 4 naktys Miunchene 
Ir 3 naktys Paryžiuj. Birželio 8 — birželio 22 — $1,276

Kainon įeina kelionė ii Bostono, New Yorko arba Montrealio PAN American World
Airways ar kitom IATA priemonėm. Dėl Informacijų kreiptis:

ALGIRDAS MITKUS 
BALTIC TOURS 
8 WHITE OAK ROAD 
NEWTON, MASS. 02168

TELEF. (617) 969-1190 
arba 

1-800-223-7420 
(prašyti kalbėti su ”Pat”)

Kiekvienai kelionei yra ribotas keleivių skaičius. Patartina rezervuoti sau vietą klek 
galint anksčiau.

Sekmadienį (III. 20) Jau
nimo Centre Putnamo sese
lių rėmėjos suruošė metinę 
vakarienę. Programoje bu
vo numatyta mišios, meni
nė programa ir vakarienė. Į 
vakarienę prisirinko pilna 
didžioji salė — 350 žmonių. 
Vakarienę pravedė Rėmėjų 
pirm. Marija Rėmienė. Mal
dą sukalbėjo ir stalus pa
laimino vysk. V. Brizgys. 
Seselė Margarita Bareikaitė 
kalbėjo apie daromą darbą.

Vakarienė praėjo geroje 
nuotaikoje, o seselės susi- 
laukė apčiuopiamos para
mos.

PARAMA
DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
A. Marteli. Reno............. 7.00
T. Czaplicki, Willowick, O. 2.00 
A. Daugirdas,

Willowick, Ohio ......... 3.00
P. Račkauskas,

1 Dorchester.................... 2.00
Lietuvių Moterų

Klubų Federacijos
Philadelphijos klubas .. 15.00

S. Radžiūnas, Omaha .... 12.00
P. Baltuonis, La Šalie Que. 2.00
P. Satkus, Adelaide .... 3.20
S. Vilinskas, Windsor, .... 2.00 
V. Paukštys,,

West Hill, Ont..................2.00
P. Kaspariūnas, Rahway 2.00
L. Jankauskienė,

Mountain Side, N. J. .. 2.00 
H. Janužys, Morgan Hill 1.00 
P. Žičkus, Dorchester .... 2.00
M. Rumbaitis,

Lakewood. Col............... 5.00
LB Auksinio Kranto

Apylinkės Valdyba,
Pampano Beach ..........10.00

M. Smelstorius, Euclid .. 5.00
J. Mačiulis, Cleveland .. 7.00
E. Bumelis, Lakeside, Mi. 12.00

V. Tomkus,
Juno Beach Fla.............. 7.00

A. Aglinskas, Chicago .. 2.00 
K. Pažemėnas,

Palos Verdes................  2.00
S. Pabrinkis, Cleveland 7.00 
Philadelphijos Lietuvių

Namai............................20.00
M. Galdikienė, Putnam .. 2.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

HARTFORD
PAVASARINIS 

PASILINKSMINIMAS

Hartfordo ramovėnai ba
landžio 16 d. 7 v. v. rengia 
savo tradicinį pavasario pa
silinksminimą. Atsilankę ne- 
apsivils, nes ramovėnai ža
da pasitikti svečius su gera 
programa ir skania vakarie
ne. Taip pat prie geros mu
zikos bus malonu ir pasi
šokti.

Meninėje dalyje dalyvau
ja solistai: Irena Petkaitie- 
nė ir dr. Izidorius Alis, 
akompanuoja muzikas Jur
gis Petkaitis. Taip pat da
lyvauja, su savo humoro 
taikliu žodžiu, aktorius Vi
talis Žukauskas.

Ramovėnai nuoširdžiai 
kviečia nepraleisti progos, 
kaip kas metai, jaukioje 
Lietuvių Piliečių klubo sa
lėje (227 Lawrence gatvė) 
prie gražiai papuoštų stalų 
pasivaišinti ir draugų būry
je praleisti maloniai laiką.

• Dr. K. Valiūnas, Vliko . 
pirmininkas, po sėkmingos. 
operacijos sveiksta §v. Lu- 
ko 11gomnėję New_ Yorke.

Linkime greit pasveikti1 
ir grįžti prie pareigų.

• Dail. Kazimieras Dar- 
gis, po sunkios ir ilgos vėžio 
ligos, vasario 7 d. mirė Da
nijoje, sulaukęs 60 m. am
žiaus. Jis buvo baigęs Kau
no meno mokyklą.

MACHINE REPAIRMEN
This Ist shift opening at our Bell- 
fontaine Plant offers good wages, 
hours and working conditiors.. Qua- 
lifications include the satisfactorv 
completion of an establisned 4 year 
apprent.iceship program or its equi- 
valaient in work experience.

APPLY OR CALL COLLECT-
GOULD INC. 

CIRCUIT PROTECTION DIV.
811 N. MAIN ST.

BELLENFONTAINE, OHIO 433 1 1 
513-593-6010

Equal Opportunitv Employer
(14-16)

WANTED JOURNEYMEN 
or IST CLASS SK1LLED 

BRIDGEPORT OPERATORS 
Full or part-time work available. Top 
noteh exp. only need apply- Good 
pay. Blue-cross. Paid vacations & 
holidays. 56 hours per week.

MACHINE TOOL SERVICE
15715 STURGEON 

ROSEVILL, M1CH.
313-778-0730

(14-16)

IMMEDIATE OPENINGS FOR 
JOURNEYMEN

TUBE MILL OPERATOR
Immediate requirement on second 
shift for experienced tube mill opera- 
tor. Mušt be able to sėt up and 
operate Yoder M-2 mill or eauivalent. 
Severai years of experience required 
as operator.

ALSO
TOOL AND DIE MAKERS

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints and elose tolerance. Good 
wages, working condition, and ben
efits. Qualified applicants write to:

HUFFMAN 
MANUFACTURING CO.

P. O. BOX 318 
CELINA. OHIO 45822 

An Equal Opportunity Employer 
(12-2!)

ATTENTION TRUCKERS
L. J. Trucking Company, sand, gravel, etc., hauling contractors, needs 
an additional 15 to 20 owner operated truck and trailers to tneet the 
inereasing expansion of our business.

For FURTHER INFORMATION CALL
GARY JOHNSON.

L. J. TRUCKING CO.
6445 SW Freeway Houston, Texas

713-774-9721
(9-15)

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP

For 126 Bed General Hospital 
RN SUPERVISOR 

H p. M. — 7 A. M. SH1FT 
Salary commensurate with experience 

& ability.
ALSO

REGISTERED NURSES 
FOR ALL SERVICES AND SHIFTS. 

ESPEC1ALLY
FOR 3-11 & 11-7 SH1FT. 

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

Good starting salary, liberaj person
nel policies and fringe benefits. Living 

quarters available.
APPLY CALL OR WRITE TO 

PERSONNEL DIRECTOR 
BECKLEY HOSPITAL INC. 

1007 S. OAKWOOD AVĖ. 
BECKLEY, W. VA. 25307 

304-252-6437
(11-20)

Viešėdami Chieagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ ~ ĮSITIKINSITE.
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Aurelija Balašaitienė

Kai dreba žemė po kojomis...
”Man niekada neatrodė 

Clevelandas toks brangus ir 
mielas, kaip dabar”, slėpda
mas atodūsį, sako Vladas 
Plečkaitis, patogiai atsilo
šęs kėdėje, rankose laikyda
mas geroką pluoštą savo 
žmonai Gražinai iš Rumuni
jos siųstų atvirlaiškių. 
Spalvotos viešbučių, resto
ranų, miestų nuotraukos, 
skirtos pasauliui už Rumu
nijos ribų, mėlyno dangaus 
prieglobstėje ir Karpatų pa
pėdėje, atrodo ištaigingai ir 
patraukliai. Tačiau užtinku 
viename atvirlaiškyje jo ra
šytą sakinį: ”Pagaliau sa
vo kambaryje turiu televi
ziją ir mažą šaldytuvą”. Fo
tografinė iliuzija subyra į 
šipulius, nes žinome, kad 
anapus impozantiškų gelž
betonio sienų, dailiai išgrįs
tų gatvių slepiasi skurdas, 
baimė ir nuolatinis nedatek- 
lius.

Kovo pradžioje, sekdami 
pasaulinius įvykius, stebė
jome laikraščiuose ir televi
zijoje žinias apie stiprų že
mės drebėjimą Rumunijoje. 
Tai buvo tik viena iš dauge
lio nuolatos girdimų naujie
nų, mūsų asmeniškai nelie
čiančių ir retai teturinčių 
tikrovės atspalvį tiems, ku
rie gyvena saugiai, pato
giai, ir žemės drebėjimus, 
karus bei katastrofas seka 
savo spalvotų televizijų ek
ranuose, užkandžiaudami, 
užsigerdami ir be rūpesčio. 
Tačiau labai greitai mūsų 
koloniją pasiekė žinia, kad 
Vladas Plečkaitis, ilgametis 
Čiurlionio Ansamblio pirmi
ninkas, aktyvus ir veiklus 
mūsų kultūrinio gyvenimo 
dalyvis, žemės drebėjimo 
metu buvo netoli Bukarešto 
tarnybiniais reikalais. Aiš
ku, kad kilo susirūpinimas. 
Jo žmona Gražina, taip pat 
ilgametė čiurlionietė ir Dir
vos atstatymo talkos komi
teto narė, tiek iš ansamblio 
narių, tiek iš savo bičiulių 
patyrė daug nuoširdaus rū
pesčio ir moralinės para
mos. Pasklidus žiniai apie 
žemės drebėjimą Bukareš
te ir jo apylinkėse, supran
tama, kad ponia Plečkaitie
nė buvo beveik panikoje, 
negaudama žinių apie savo 
vyrą. Penktadienio vakaras 
ir kovo 4 dienos pabaiga ta
po begalinė nemigo naktimi, 
kol pagaliau jos vyro bend
rovės prezidentas ją telefo
nu iš Akrono asmeniškai 
užtikrino, kad jos vyras gy
vas ir saugus. Vladui Pleč
kaičiui laimingai grįžus, aš 
nutariau jį aplankyti ir pa
siklausyti jo pasakojimo 
apie tą šiurpią gamtos ka
tastrofą, apie kurią supra
timą aš pati, kaip ir daugu
ma mūsų, tesisėmia iš kny

gų. Iš patirties žinodama, 
kad gyvenimo realybėje as
meninis išgyvenimas yra 
skirtingas nuo to įspūdžio, 
kurį perleidžiame per savo 
vaizduotę, aš su dideliu dė
mesiu klausiausi Vlado 
Plečkaičio pasakojimo.

Inž. Vladas Plečkaitis, il
gametis Stewart Bolling 
bendrovės tarnautojas, jau 
14 metų dirba mašinų kon
strukcijos srityje, tapda
mas projektų inžinieriumi. 
Bendrovė gamina mašinas 
plastikos ir gumos apdirbi
mui ir paruošimui. Prieš 
keletą metų Rumunijos vy
riausybė paskelbė varžyti
nes Amerikos bendrovėms 
padangų gamybos projektui 
sudaryti ir fabrikams pa
statyti.

Pagrindines varžytines 
laimėjusi Akrono General 
Tire bendrovė dalį darbų 
turėjo pavesti kitiems. Iš 
Stewart Bolling bendrovės 
buvo užpirkta 12 milijonų 
vertės mašinų, kurios buvo 
Vlado Plečkaičio atsakomy
bėje. Prieš tris metus fab
rikas buvo pastatytas Flo- 
rest miestelyje, apie 100 
km. nuo Bukarešto. Maši
nos buvo įmontuotos ir ga
myba prasidėjo, tačiau Ru
munijos vyriausybė, pasi
naudodama sutarties ban
dymų laiktarpio klauzule, 
nepasirašė galutinio sutar
ties priėmimo. Šių metų 
pradžioje buvo gautas Ru
munijos vyriausybės skun
das, kad eilė mašinų nevei
kiančios. Todėl Vladui Pleč
kaičiui su dar astuoniais 
amerikiečiais inžinieriais 
teko vykti į Rumuniją, kad 
galėtų nustatyti- mašinų ne
veikimo priežastis ir pada
ryti atitinkamus praneši
mus.

š. m. vasario 10 d. Vladas 
Plečkaitis išskrido į Rumu
niją. Jam teko apsistoti 
Ploiesti mieste, apie 30 ki
lometrų nuo Florest fabri
ko, nes ten buvo artimiau
sias užsieniečiams tinka

Rumunų kareiviai dirbą prie gelbėjimo darbų.

mas viešbutis. Mašinų ge
dimo priežastys buvo nu
statytos gan greitai. Pirmo
je eilėje pasidarė aišku, kad 
Rumunija neturi specialis
tų, kurie suprastų tų maši
nų sudėtį. Tačiau bene svar
biausia mašinų gedimo prie
žastis buvo rasta tame, kad 
jų priežiūra yra labai bloga, 
o tarnautojai nejaučia pa
sididžiavimo savo darbu ir 
nerodo iniciatyvos. Pav. nu
trūkus vamzdeliui, kuriuo 
teka mašinoms tepti alyva, 
tas vamzdelis lieka nesutai
sytas. Tam tikros įspėjimo 
lemputės — aliarmai yra iš
jungiamos, kad neerzintų, 
ir mašinos varomos toliau 
be alyvos, tuo sukeliant di
delę trintį ir atskirų dalių 
gedimą. Kasdieną važinė
jant į tarnybą iš viešbučio 
”Prahova” specialiu ameri
kiečių inžinieriams parū
pintu automobiliu, dienos 
metu laikas bėgo Vladui 
Plečkaičiui greitai, tačiau 
vakarai būdavo nuobodūs. 
Savaitgalinės iškylos į Kar
patus, kur buvo apsistoję 
kiti jo kolegos, nuobodulį 
paįvairindavo.

Penktadienio, kovo 4 die
nos vakare, Vladas Plečkai
tis su keliais savo kolego
mis nutarė vakarą praleisti 
Prahovos restorane, kuria
me buvo galima gauti neblo
gos kokybės rumuniško vy
no. Jame kapela grojo ame
rikietišką muziką su rumu
nišku tekstu. Padavėjos bu
vo grakščios ir malonios. 
Jos dėvėjo mini-sijonukais, 
kas konservatyvioje ir pu
ritoniškoje Rumunijoje at
rodė beveik ne vietoje. Gre
timais Vlado Plečkaičio ir 
jo kolegų stalo sėdėjo ketu
ri rumunų karininkai, lėtai 
užkandžiaudami. Staiga sa
lėje šviesos suvirpėjo, pra
dėjo braškėti, stalas suju
dėjo, o minėtieji kariai pa
sikėlė ir ėmė bėgti durų 
link. ”Aš savo gyvenime 
nieko taip greitai bėgančių 
nesu matęs”, juokdamasis 
tęsė savo pasakojimą Pleč
kaitis. Staiga ir jis suprato, 
kad tai esama žemės dre
bėjimo. Stiprus instinktas 
jį varyte varė į lauką, nes 
jam staiga pasirodė, kad 
didžiuliai cementiniai blo
kai, iš kurių buvo pastaty
tas daugiaaukštis viešbutis, 
tuoj pradės ant jo griūti. 
Patekęs į koridorių, jis

Inž. Vladas Plečkaitis (kairėje) su General Tire Co. bendra
darbiais perka avies pieno sūrį iš dviejų rumunių.

spraudėsi pro duris į gatve. 
Visos šviesos buvo užgesu
sios. Devintą valandą ir 21 
sekundžių Rumunijos laiku 
prasidėjo vienas iš stipriau
sių žemės drebėjimų. Ant 
Richterio skalės jis buvo 
užregistruotas 7.2 stipru
mo. Koridoriuje nuo lubų 
ėmė byrėti gabalais tinkas. 
Patekus į lauką, nuotaika 
nesitaisė. Buvo girdimas, 
ūžesys, lyg važiuotų tūks
tantis tankų. Tačiau lauke 
atrodė saugiau. Stovėti ne
buvo galima, nes žemė ban
gavo, kaip jūroj vanduo. Vi
sas drebėjimas truko vieną 
minutę ir 15 sekundžių, ta
čiau atrodė, lyg jis būtų 
trukęs daugelį valandų. Kai 
kurie pastatai drebėjimą 
atlaikė. Išliko ir viešbutis. 
Po gero pusvalandžio, kiek 
atsipeikėjęs, Vladas Pleč
kaitis grįžo į viešbutį ap
žiūrėti savo kambario. Te
ko lipti pro didžiulius ce
mento gabalus koridoriuo
se. Kambarys atrodė kaip 
po mūšio — televizija su
daužyta į šipulius. Ant lo
vos gulėjo didžiulis tinko 
gabalas. Sienose buvo dideli 
plyšiai. Ant grindų draikė
si paveikslai. Vonios įrengi
mai buvo sutrupinti, ir vi
sur žvilgėjo veidrodžių šu
kės. Nutaręs, kad naktis 
turėsianti likti be miego, 
Vladas Plečkaitis nutarė 
automobiliu nuvykti į kitą 
miesto pusę, kurioje buvo 
apsistojęs jo vienas kolega 
inžinierius. Jį rado sveiką. 
Naujesnieji pastatai drebė
jimą atlaikė, tačiau virš na
mų kadaise kyšoję dūm
traukiai buvo nukirsti, lyg 
koks didžiulis peilis būtų 
visus juos nulyginęs. Ploies
ti žuvo virš 200 žmonių.

Sekančią dieną viešbutis 
ir kambariai buvo sutvar
kyti ir išvalyti. Bandymai 
susisiekti su Bukareštu ne
pavyko, nors iki sostinės 
vos 40 kilometrų. Pagaliau 
Vladas Plečkaitis nutarė iš
keliauti automobiliu pas sa
vo kitus tris kolegas. Buka
rešto vaizdas buvo šiurpus 
— griuvėsiai liudijo įvyku
sią tragediją, kurios išdavo
je vis dar tebeskaičiuoja
mos aukos. Iš griūvėsiu ka
riniai daliniai traukė ir la

vonus, ir gyvus žmones. Pa
čiame centre didžiuliai se
nesnieji apartamentai buvo 
visiškai sugriauti. Savo 
bendradarbius jis rado lai
mingai išlikusius, Ploiesti. 
Susisiekti su JAV nebuvo 
įmanoma, tačiau General 
Tire Telex pranešė šei
moms, kad Rumunijoje 
esantieji tarnautojai gyvi 
ir sveiki. Jis taip pat apsi
lankė Amerikos ambasado
je, kad perduotų žinias apie 
save Valstybės Departa
mentui. Ambasada daug ne
nukentėjo, tačiau ir joje 
matėsi žemės drebėjimo žy
mės.

Grįžęs į savo viešbutį, jis 
buvo reikalingas poilsio ... 
Ir svajojo apie kelionę į 
namus.

Grįžimas buvo malonus, 
nors kartais ir nejaukus. 
Atsisakęs skristi Rumuni
jos lėktuvu, jis vis dar net 
ir Budapešte, tikrinant ne
žinia kelintą kartą pasus, 
bijojo, ar bus išleistas į 
JAV.

New Yorkas ir Amerikos 
krantai buvo brangūs, švie
sūs ir artimi. Sugrįžęs į 
Clevelandą, sekmadienį jis 
nuskubėjo į Čiurlionio An
samblio repeticiją, kurioje 
buvo sutiktas su džiaugs
mu. Jis turėjo progos iš
reikšti savo padėka visiems, 
kurie lankė jo žmoną ir rū
pinosi jo likimu.

Išklausiusi skandaus ir 
gyvo pasakojimo, aš su di
deliu susidomėjimu vartau 
suvenyrus iš Rumunijos, 
dailius audinius, labai pri
menančius mūsų liaudies 
meno išdirbinius savo raš
tais, tik su tuo skirtumu, 
kad dominuoja skaisčiai 
raudona spalva. Dailios, ne
paprastai gražaus rankų 
darbo rožių vazelės, kristalo 
žvakidė, visa tai liks Pleč
kaičių namuose reto ir sun
kaus išgyvenimo suveny
rais.

WANTED EXPERIENCED 
MACHINE REPAIRMEN 

Mušt be fully qualified to repair dril! 
presses, lothes, mills, gear machinery, 
and make shafts and bearings as 
needed. FulI benefit progravn & ample 
overtirne opportunities.

MELLING TOOL CO.
145 W. MONROE ST. 

JACKSON. MICH. 49204 
1-517-784-3179

(10-19)
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Arkvis. J. Matulaičio minėjimo grupė dalyvių. Iš kairės: kun. S. Yla, kun. B. Iva
nauskas, muz. A. Mikulskis, kun. A. Goldikovskis, kun. G. Kijauskas, seselės M. Teresė, M. Oliveta 
ir M. Margarita. V. Bacevičiaus nuotr.

ARK. JURGIO MATULAIČIO MINĖJIMAS CLEVELANDE
Š. m. kovo 27 d. buvo iš

kilmingai paminėta arkiv. 
Jurgio Matulaičio 50-ties 
metų mirties sukaktis ir 
mūsų tautos rūpestis jo be
atifikacijos byla Rumoje.

Ši nepaprasta šventė pra
dėta iškilmingomis pamal
domis Dievo Motinos Nuola
tinės Pagalbos parapijos 
bažnyčioje šv. Mišias cele- 
bravo parapijos klebonas 
kun. G. Kijauskas asistuo
jant kunigams svečiui St. 
Ylai ir A. Goldikovskiui.

Po pietų 3 vai. šioje pa
čioje šventovėje vyko pa
grindinė šventės dalis baž
nytinis koncertas ir kun. St. 
Ylos žodis.

Vargonais grojo parapi
jos vargonininkė R. Brazai- 
tienė, o bažnyčios dekoravi
mą atliko Petras Maželis.

Po trumpos introdukci jos 
ir klebono pasveikinimo pa
sigirdo galingas M. K. Čiur
lionio Sanktus, atliekamas 
Čiurlionio Ansamblio, vado
vaujant A. Mikulskiui, šio
je programos dalyje čiurlio-

ELECTRICIAN 
MAINTENANCE

Due to continued expansion we are- 
lookinR for someone to instal), 
trouble-shoot, repair and rraintain 
AC/DC electrical equipment/systems, 
also perform other maintenance func- 
tions to include machine repair pipe 
fitting and welding. Mušt be able to 
work any shift. Previous industrial 
maintenance experience preferred.

APPLY 1N PERSON OR CALL 
AMERICAN SPRING WIRE 

CORP.
26300 Milės Avė.

Bedfords Hts., Ohio 
216-292-4620

An Equal Opportunity Employer 
(12-15)

TOOL AND DIE MAKER
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 opera- 
tions. Excellent benefits includinu 
overtime, hoiidays, vacations an 1 
hospitalization. Salary open, basėj 
on ability and exp. Call for appt. M r. 
D. BARTLETT, 216-771-6994.

DIE-CUT PRODUCTS CO.
1801 East 30th Street 
Cleveland, Ohio 44114 

(12-18) 

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

LATVIAN ROOFING
Telefonas (216) 521-2182

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

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

nio Ansamblis atliko dar 
Adoramus te Christe G. P. 
Palestrinos, Avė Verum W. 
A. Mozarto su soliste I. Gri- 
galiūnaite, Tėve Mūsų J. 
Gruodžio, Skausmo Kryžke
lėj J. Siniaus su solistais: I. 
Grigaliūnaite, 0. Mikulskie
ne ir V. žiedoniu. šios dalies 
pabaigai Ansamblis atliko 
J. Dambrausko Maldą už tė
vynę. ši programos dalis 
buvo atlikta viršuje prie 
vargonų.

Po šios pirmos muzikinės 
dalies svečias iš Putnamo 
kun. St. Yra supažindino su 
arkiv. Jurgio Matulaičio as
meniu ir jo beatifikacijos 
bylos eiga bei mūsų pastan
gomis siekiant arkiv. Jur
gi Matulaiti iškelti i alto
riaus garbę. Savo gyvenimu 
ir veikla Jurgis Matulaitis 
yra tikrai nusipelnęs tokios 
garbės, kuri žinoma turėtų 
ir didelės reikšmės mūsų vi
sai tautai. Arkiv. Jurgis 
Matulaitis yra tikras sim
bolis skaistybės, dorybės, 
tolerantiškumo, pamaldumo 
bei žmogaus, tautos ir tėvy
nės meilės. Jo beatifikacijos 
byla yra jau pasiekusi pa
skutinę stadiją ir todėl ga
lime tikėtis turėti ir antrą 
savo šventąjį.

Po kunigo St. Ylos žodžio 
Čiurlionio Ansamblis nusi
leido Į apačią ir iškilmingai 
darniomis gretomis žengė 
link altoriaus, kur prieš di
dįjį altorių užėmė vietą ant
rai koncerto daliai.

Tautiniais rūbais pasi
puošęs, prieky sėdint kank
lių orkestrui, sudarė malo
nų ir iškilmingą vaizdą. An
troje koncerto dalyje kartu 
su kanklių orkestru Čiurlio
nio Ansamblis atliko 7 da
lykus: č. Sasnausko Mari
ja, Marija, A. Mikulskio 
Lopšinę Jezuliui, A. Mi
kulskio Pagarbinimas (Iš 
mišių už kenkiančią Lietu
vą), A. Mikulskio Tremti
nių giesmę, O Dieve, A. Mi

kulskio Giesmę į Šiluvos 
Mariją, sol. V. Plečkaitis,. 
A. Mikulskio Tikiu į Dievą 
ir č. Sasnausko Lietuva 
brangi.

Po šios iškilmingos ir 
dvasiniai turtingos valan
dos visi rinkosi į parapijos 
valgyklą, kur moterys bu
vo paruošiusios taip labai 
nuotaikingą pasisvečiavi
mą.

Už šias labai jaukioj ap
linkoj paruoštas kuklias 
vaišes reikia padėkoti įvai
rių organizacijų atstovėm, 
o ypač jų vadovei, kuri dau
giausia sielos ir darbo įdė
jo tai E. Skrinskienei.

Tokioj šventiškoj ir rim
ties nuotaikoj praėjo visas 
sekmadienis ir tikimės, kad 
mūsų visuomenės rūpesčiai 
ir pastangos laimėti arkiv. 
Jurgė Matulaitį altoriaus 
garbei greitu laiku pasieks 
tikslą.

Labai malonu, kad šioje 
šventėje dalyvavo Nekalto 
Prasidėjimo Putnamo Sese
lių vyresnioji Seselė Marga
rita, Seselė Oliveta ir Seselė 
Teresėlė. (ib)

• LB CIevelando Apylin
kės metinis susirinkimas 
įvyks balandžio 24 d. 4 vai. 
Dievos Motinos Nuolatinės 
Pagalbos parapijos kafete- 
rijoje. Darbotvarkėje: Val
dybos ir kontrolės komisi
jos ataskaitiniai praneši
mai, valdybos bei kontrolės 
komisijos rinkimai bei kiti 
einamieji reikalai.

• CIevelando miesto šilta
daržyje, 750 East 88 St., 
šiuo metu vyksta nuostabi 
gėlių paroda, kurią galima 
lankyti kasdien nuo 9:30 v. 
ryto iki 4:30 v. po pietų, be 
jokio mokesčio. Jūs turėsite 
tikrą malonumą pamatyti 
įvairius egzotinius ir tropi- 
kinius vaismedžius bei pa
sidžiaugti miniatiūriniu ja
ponišku sodu.

• Kent Statė Universite
te Trumbull komplekse, ba
landžio 23 ir 24 d. įvyks ant
rasis tautybių festivalis, 
bus tautodailės parodos, 
valgių stalai, dainos, šokiai 
ir muzika. Lietuviai turės 
savo paviljoną. Dėl infor
macijų kreiptis į dr. John
F. Cadzow, universiteto et-

AUKOJUSIŲ ASMENŲ 
ALT 1977 M. VASARIO

16-OSIOS PROGA 
SĄRAŠAS

Po $50.00 — A. Buknis, 
E. Čigas, A. P. Razgaičiai 
ir dr. J. Stankaitis.

Po $40.00 — J. J. Kune- 
vičiai.

Po $35.00 — dr. X Stan
kus ir dr. A. Martus.

Po $30.00 — dr. J. Mačiu
lis ir J. V. Radžiai.

Po $25.00 — A. Bielskus, 
P. Chalko, A. E. Garkai, dr. 
V. Gruzdys, kun. B. Iva
nauskas, dr. E. Juodėnas, 
Ą.JLąikūnas, dr. J. Mauru
kas, J. Mockus, A. Pautie- 
nis, dr. K. Pautienis, S. Ra
dzevičius, E. R. šilgalis, 
šenbergai, dr. J. Skrinska, 
dr. P. Stungys ir J. Švarcas.

Po $22.00 —A. A. Kazlai.
Po $20.00 — V. Apanius, 

A. Balašaitienė, L. Banis,
G. D. Iešmantas, J. E. Ja
nulis, dr. P. Jucaitis, O. Ma
žeikienė, J. Stravinskas, P. 
Tamulionis, Z. Tarutis, V. 
Urbaitis ir V. Valys.

Po $15.00 — M. Aukš
tuolis. R. Bridžius, V. Čepu- 
kaitis, V. Januškis, J. Kak- 
lauskas, A. Nasvytis, A. R. 
Petrauskis, A. M. Smelsto- 
rius, V. šniolis, B. Steponis, 
A. Styra, P. O. Žilinskas ir
R. Zorska,

Po $13.00 — V. Jokūbai
tis ir Z. Obelenis.

Po $12.00 — J. Gudėnas 
ir S. Laniauskas.

Po $11.00 — B. L. Nai
niai.

Po $10.00 — J. Abraitis, 
V. Akelaitis, A. Ambrazie- 
nė, J. M. Apanavičius, J. 
Balbatas, A. Baliūnas, M. 
Balys, M. Blynas, J. Ci- 
junskas, D. čipkienė, V. Ci- 
vinskas, J. čyvas, L. Dau
tartas, dr^ Dainius Degė- 
sys, V. T. Degutis, Z. Duč- 
manas, K. Gaižutis, A. Gar- 
gasas, V. Gedgaudas, V. Ge
ležiūnas, kun. A. Goldikovs
kis, B. Gražulis, M. Iešman- 
tienė, P. Jakinevičius, dr. S. 
Jankauskas, J. Jasinevičius,
A. Jonaitis, V. Junevičius,
S. Juodvalkis, A. Karklius,
B. Karklius, A. Karsokas, 
A. Kasiulaitis, A. Kaspera
vičienė, J. Kašuba, J. Kazė
nas, J. Kubiliūnas, P. JKų> 
dūkis, Lits Anglers Club, 
A. Lūža, S. Mikalauskas, A. 
Mikoliūnas, D. Mikoliūnas, 
dr. V. Maurutis, A. Muliolis,
L. Nagevičius, J. Naujokai
tis, J. J. Naujokaičiai, A. 
Nevulis, K. Palubinskas, J. 
Petkevičienė, V. Petkus, V. 
Petukauskas, A. Puškoriū- 
tė, V. Račkauskas, J. J. Ra- 
čyla, K. O. Ralys, A. Ras- 
tauskas, M. Rudaitienė, S. 
Rydelienė, J. Sadauskas, V. 
Sakas, A. širvaitis, J. R. 
Skavičius, B. Snarskis, B. 
Smetonienė, I. Stankus, H. 
Stašas, Ju Stempųžis, V. 
Stuogis, V. Samatauskas, 
A. Tamulionis, dr. D. Tamu- 

ninių grupių programos di
rektorių, 4314 Mahoning 
Avė., Warren, Ohio 44483, 
tel. 847-0571, ext. 213. 

lionytė, V. Tamulis, K. Ti
jūnėlis, V. Sniečkus, D. Vai
čiūnas, A. Valaitis, R. Va- 
lodka, J. Velykis, P. Ven
cius, M.^yinclovas, V. Vinc- 
lovas, J. Virbalis, V. žiedo- 
nis.

Po $8.00 — S. Bakūnas 
ir J, šumakaris.

Po $7.00 — V. Juodis ir 
K. širvinis, A. A. Kava
liūnas.

Po $6.00 — K. Balaišis.
Po $5.00 — V. Abraitis, 

A. J. Alekna, H. Anderson, 
K. Atkočaitis, R. Aukštuo
lis, V. Andriušaitis, V. Bar- 
tuška, H. Belzinskas, A. 
Brazaitis, J. Budrienė, M. 
Bamiškaitė, J. Citulis, B. 
S. Garliauskas, H. Idzelis, S. 
Ignatavičius, E. įlenda, I. 
Jonaitienė, J. Juodišius, J. 
Kalvaitis, B. Laucė, J. Le- 
peška, Lietuviai Jėzuitai 
Clevelande, A. Liutkus. E. 
Martinėnienė, A. G. Masi- 
lionis, V. Matulionis, K. E. 
Mažonas, V. Miškinis, F. 
Navickas, V. D. Ramonis. 
J. Rastenis, V. Rutkauskas, 
A. Sadauskas, J. šlapelis, S. 
Sankal, J. E. šarkauskas, P. 
Stempužis, J. V. Steponavi
čius, M. Strimaitis, P. Vai- 
ginis, M. Venslauskas, I. 
Verbyla, V. Taraška, H. Ta- 
tarūnas, V. A. žakys, K. O. 
žygas.

Po $3.50 — V. Bačiulis.
Po $2.00 — I. Belzinskas 

ir P. Jurgutavičius.
Po $1.00 — N. Bartkus 

ir X. Y.
Viso gauta aukų 3,481 

dol.

• APDRAUDOS reikalais 
geriausius patarnavimus 
gausite kreipdamiesi į Z. 
Obelenį, tel. 531-2211.

• Taisau TV, radijo, ste
reo ir įvairius kitus elektri
nius namų ruošos įrankius. 
Darbas atliekamas sąžinin
gai ir greitai. Skambinti 
Ignui Berzinskui telefonu: 
531-2568,

• Išnuomojamas vyrui 
kambarys su baldais. Mais
tą gali gamintis pats. Tel.: 
486-1336. (14-15)

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

DRAUDIMAS
Jums ir Jūsų Šeimai

KĘSTUTIS GAIDZIŪNAS 

28801 Lake Shore Boulevard 

Willowick, Ohio 44094 

Off. 943-1202 Res. 731-1078
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

• šv. Jurgio parapijoje 
rekolekcijos ir Didžiosios 
Savaitės pamaldos bus kas
dien, pradedant trečiadie
niu, 7 vai. vak. Išpažinčių 
bus klausoma kas rytą ir 
vakarais, po vakarinių pa
maldų. šeštadienio vakare 
išpažinčių nebebus klauso
ma, bet bus klausoma nuo 
3 vai. iki 5:30 vai. p. p.

Iškilmingos Prisikėlimo 
Mišios sekmadienį, 6 vai. 
ryto. Kleb. kun. B. Ivanaus
kui talkininkauja kun. Juo
zas čekavičius.

• J. E. Clevelando vysku
pas J. A. Hickey vizituoja 
šv. Jurgio lietuvių parapiją 
per Atvelyki, balandžio 17 
d. Jis koncelebruos 10:30 
vai. Mišias su kitais kuni
gais. Giedos parapijos cho
ras, vadovaujant Rytui Ba
bickui.

Labai svarbu, kad lietu
viai gerai pasirodytų prieš 
Clevelando vyskupą ir pri
pildytų šv. Jurgio bažnyčią.

• DMNP parapijos baž
nyčioje Prisikėlimo Mišios 
lietuviškai bus balandžio 10 
d. 6 vai. ryto.

• Velykiniai šokiai sek
madienį, balandžio 10 d., 
8:30 vai. vak. iki 12:30, Lie
tuvių namų viršutinėje sa
lėje. Įėjimas $2.00. Ruošia 
skautai vyčiai ir vyresnių 
skaučių draugovė.

LB OHIO APYGARDOS 
SUVAŽIAVIMAS

JAV LB Ohio Apygardos 
atstovų suvažiavimas šau
kiamas š. m. balandžio 17 d. 
2 vai. po pietų (iš dvyliktos 
vai. nukeliamas į antrą vai. 
po pietų, kad nesikirstų su 
JAV LB Tarybos suvažiavi
mu). Visus atstovus valdy
ba prašo į tai atkreipti dė
mesį ir numatytu laiku su
važiavime dalyvauti.

Darbotvarkėje: Apygar
dos pranešimas, JAV LB 
Tarybos prezidiumo pirm. 
Raimondo Kudukio žodis 
aktualiais bendruomenės 
klausimais.

Suvažiavimas; Įvyks Die
vo Motinos Nuolatinės Pa
galbos parapijos mažoje sa
lėje.

RETO GROŽIO PARODA
Balandžio 23 d. 7 v. v. ati

daroma dail. DAGIO skulp
tūros paroda. Paroda Įvyks 
Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagalbos parapijos didžio
joje salėje. Tai bus nepa
prasto Įdomumo paroda ir 
Clevelande dar nematyta.

Dail. Dagys buvo suruo- 
šęs savo darbų parodas, 
Kaune, Rygoje, Taline, Chi- 
cagoje, Toronte, Detroite ir 
kitur. Visur susidomėjimas 
jo darbais buvo labai dide
lis. Apie jo darbus ypatin
gai gražiai atsiliepė Ameri
kos ir Kanados spauda

Visi Clevelando lietuviai 
maloniai kviečiami atsilan
kyti.

Clevelando Birutietės

PADĖKA
Pilėnų Tunto Skautų Tė

vų Komitetas nuoširdžiai 
dėkoja visiems darbu, auko
mis ir kepsniais prisidėjtį
siems prie Užgavėnių blynų 
baliaus suruošimo.

Ypatinga padėka reiškia
me v. s. Pr. Karaliui už pa
rašymą scenos vaizdelio, v. 
s. R. Nasvytienei už režisa
vimą, skautėms ir skautams 
už programos atlikimą, lo
terijai aukojusiems p. D. 
čipkienei, p. Z. Dučmanui, 
p. Gražuliams ir v. s. N. 
Kersnauskaitei, aukomis pa- 
rėmusiems v. s. S. Gedgau
dienei ir p. Kersnauskams 
ir visiems talkininkams vir
tuvėje, bare ir salėje.

CLEVELANDO 
PARENGIMŲ 

KALENDORIUS

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

• BALANDŽIO 17 D. LB 
Ohio apygardos atstovų suva
žiavimas.

įnešus $1,000
48 mėnesiams

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

DIRVA

Metropolitan opera balandžio 25-30 d. duos Clevelande eilę pastatymų, kaip Samson 
and Dalila. Tosca. Magic Flute. II Trovatore, La Boheme, Le Phophete ir Lohengrin. Nuotrau
koje scena iš Lohengrin. Bilietai nuo 3 iki 25 dol. Dėl informacijų skambinti (216) 771-0055:

• BALANDŽIO 23-24 D.D. 
Birutietės rengia reto Įdomumo 
skulptūros parodą.

• BALANDŽIO 24 D. visuo
tinis Lietuvių Bendruomenės 
Clevelando Apylinkės susirin
kimas.

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

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

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

Mokame aukščiausių 
nuošimti 

už santaupų pažymėjimus
1/ Oi įnešus $1,000 ine^us $L000
/2/O 12 mėnesiu /Ą/O 30 mėnesių

Pagal federalinės valdžios įsaką už santaupas, išimtas iš pažymė
jimo sąskaitos prieš nurodytą laiką, nemokamas nuošimtis už 90 dienų, 
o už likusį periodą ant išimtos sumos išmokamos tik reguliarus san
taupų knygutės nuošimtis (5%$?).

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Už įnašus mokame

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

du kartus metuose.
SANTAUPŲ SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI $40,000.

dienos minėjimas.
• GEGUŽĖS 7-8 D. Toronto 

Prisikėlimo parapijos choro 
viešnagė šv. Jurgio parapijoje.

• GEGUŽĖS 14-15 D. Skau
čių Seserijos sąskrydis.

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

• GEGUŽĖS 22 D. Pedago
ginių Lituanistikos Kursų ren
giamas O. V. Milašiaus minė
jimas.

• GEGUŽĖS 27, 28 IR 29 D. 
Pasaulio Lietuvių Gyuytojų 
Sąjungos suvažiavimas.

• BIRŽULIO 5 D. Pedagogi

7:,/4%

Nr. 14 — 15

nių Lituanistikos Kursų moks
lo metų pabaiga.

• BIRŽELIO 12 D. Onos Mi
kulskienės kanklių muzikos 
studijos mokinių rečitalis Lie
tuvių Namų salėje.

• BIRŽELIO 19 D. Pensi- 
nin Klubo Joninių gegužinė 
prie ežero.

• BIRŽELIO 26 D. Kar. Juo
zapavičiaus šaulių kuopos ge
gužinė prie ežero.

• LIEPOS 17 D. Dirvai pa
remti gegužinė. Rengia ALT 
S-gos Clevelando skyrius.

• LIEPOS 24 D. Žalgirio 
šaulių kuopos gegužinė.

įnešus $1,000
72 mėnesiams

Š. m. balandžio 4 d. suėjo 5 metai kaip 
mes paskutinį kartą atsisveikinome su mūsų 
brangiu vyru ir tėvu

A. A.

DR. VLADU RAMANAUSKU.

Pamaldos už velioni bus atlaikytos ba

landžio 4-5 dienomis šv. Petro Bazilikoje, 
Romoje, Italijoje.

Liūdinti šeima

MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS PASKOLAS 
NAMŲ PIRKIMUI

jšiic/uperiot /hvings
"and loan association
ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East 185th Street

481-8552

6712 Superior Avenue 13515 Eudid Avenue 14406 Cedar Avenue
431-2497 681-8100

32800 Center Ridge Road
779-5915

381-4280



DIRVA
• T. Blinstrubas, ALT 

vicepirmininkas, drauge su 
kun. dr. J. Prunskiu kovo 
31 d. dalyvavo Washingtone 
atstovų rūmuose suruošta
me Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo sukakties 
minėjime.

• Tautinės Minties Keliu
leidimą parėmė ALT S-gos mą Vasario 
Rytų apygarda 60 dol. auka 
ir užsiprenumeravo Teodo
ras ^gįJjjgtrubas iš Chicagos 
ir Irena Ulpaitė iš Dorches- 
ter, Mass. atsiųsdami po 20 
dol.

• Lietuvių žurnalistų Są
jungos Centro Valdyba nuo
širdžiai dėkoja DIRVAI už 
skirtą dėmėsi mūsų Sąjun
gos veiklai bei nuoširdų 
bendradarbiavimą.

Linki Dirvai sėkmės, tei
kiant objektyvią informaci
ją, buriant visų pažiūrų lie
tuvius didžiajam tikslui — 
Lietuvos laisvės kovai.

šia proga LžS-gos C. V. 
iš savo kuklių ištekliu ski

Okupuotoje Lietuvoje, Kaune, š. m. va

sario 26 d. po sunkios ir ilgos ligos, sulaukęs

73 metų amžiaus, mirė

ANTANAS MATULIS,

Nepriklausomoje Lietuvoje buvęs ilgametis

pašto žinybos valdininkas.

Velionis paliko giliame nuliūdime žmo

ną EUGENIJĄ, dukrą IRENĄ, sūnų LEONĄ

ir anūkes.

LIUCIJAI GRAŽVYDEIPODERYTEI

tragiškai žuvus, skaudaus liūdesio prislėg

tiems tėvams ZELMAI ir VYTAUTUI, bro

liui ARVYDUI, Korp! Neo-Lithuania filiste

riui, korporantišką užuojautą reiškia

ria kuklią $20.00 auką Dir
vos sėkmingesnei egzisten
cijai užtikrinti.

Dirva nuoširdžiai dėkoja 
už auką ir linkėjimus.

• ALT Bostono skyrius 
per E. Cibą atsiuntė Dirvai 
paremti auką 10 dol. už 
skyriaus nuotraukos idėji- 

16 proga. Ačiū.

PARĖMĖ DIRVĄ 
AUKOMIS

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

Po 12 dol. E. ir I. Bume
liai ir S. Radžiūnas.

Po 7 dol. V. Tomkus. S. 
Pabrinkis, dr. J. Bačiulis ir 
dr. A. Marteli;

Po 5 dol. M. Rumbaitis ir
M. Smelstorius.

Visiems aukojusiems nuo
širdžiai dėkojame.

■SS

Korp! Neo-Lithuania
Chicagos padalinys

A. A.

tragiškai žuvus, didžio skausmo valandoje

tėvus ZELMĄ ir VYTAUTĄ PODERIUS ir

brolį ARVYDĄ nuoširdžiai užjaučiame

Stefa ir Vytautas 
Gedgaudai

LIUCIJAI GRAŽVYDEI PODERYTEI

Savininkai vienintelio lietuviško motelio Palm Beach, Floridoje, maloniai 
kviečia savo tautiečius1 atvykti bet kuriuo metų laiku praleisti savo atostogas jų 
gražioje nuosavybėje — OCEAN HOLIDAY RESORT MOTEL — kuri-randasi 
tarp Atlanto ir Worth ežero — 3120 So. Ocean Blvd. (A-l-A), Palm Beach, Fla. 
33480. Patogūs, įvairaus dydžio, pilnai šaldomi ir šildomi, kambariai ir butukai 
su virtuvėlėmis ir vonios kambariais, televizija ir telefonu, privatus 400 pėdų 
ilgio pajūris, didelis šildomas baseinas. Kainos žemiausios Palm Beach pajūryje.

Lietuviai motelio vedėjai mielai patarnaus, Jei kreipsitės raštu aukščiau 
nurodytu adresu ar skambinsit telefonu (305) 582-7447.

• Kun. Petras Urbaitis, 
S.D.S., ilgus metus dirbęs 
pastoracinį darbą Italijoje, 
perkeliamas į Braziliją, kur 
teks pavaduoti tėvus jėzui
tus. Velykų švenčių proga 
Dirvai ir visiems skaityto
jams siunčia sveikinimus.

ELIZABETH
DARBINGAS ALT S-GOS 

SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

š. m. kovo 20 d., Lietu
vių Laisvės salėje, Eliza- 
beth, N. J., įvyko Amerikos 

Jonas ir Pajauta 
Gaižučiai

JUOZUI RIN K U I

mirus, liūdesio valandoje, žmonai ONUTEI,

sūnums VYTAUTUI ir MINDAUGUI su šei-

momis reiškiame giliausią užuojautą

Mylimai motinai

Izabelė Jonaitienė 
Mega Barniškaitė 

Rimutė ir Donatas Nasvvčiai

i

A. A. 
ONAI

PAKALNIŠKIENEI-ŠARKAITEI 
mirus, Jos vyrui KAZIMIERUI, sūnums: 
Med. Dr. ALFONSUI, Veterinarijos Dr. ME
ČISLOVUI, Dipl. Inž. VYTAUTUI, dukrai, 
Dantų Dr. VALERIJAI ir jų šeimoms nuo
širdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

A. A.
LIDIJAI TALLAT-KELPšIENEI

mirus Lietuvoje, jos dukrą dr. IRENĄ GIEDRIKIENĘ 
su vyru ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia

ALGIRDAS AGLINSKAS SU VAIKAIS

Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Elizabetho skyriaus meti
nis narių susirinkimas.

Susirinkimą atidarė sky
riaus pirm. V. Abraitis, pa
kviesdamas pirmininkauti
H. Bitėną ir sekretoriauti 
J. švedą.

H. Bitėnas susirinkimui 
pirmininkavo labai sklan
džiai.

Susirinkime dalyvavo 
dauguma narių ir keletas 
prijaučiančių svečių.

Iždininkas Pr. Damijonai
tis pranešė kasos stovį, ku
ris pasirodė labai geras. Su
sirinkimui pritarus dalis 

pinigų — 305 dol. buvo pa
skirstyta kaip aukos: būsį- 
mam Tautinės Sąjungos 
Geimui, "Vilties Draugijai, 
šeštadieninei Elizabetho mo- 
kyklai, skautams, Tautinių 
šokių šokėjų grupei "Lieps
na” ir kit.

Valdyba ir Revizijos ko
misija, susirinkusiems pra
šant, sutiko pasilikti dar 
vieneriems metams.

Į ALT S-gos seimą atsto
vais išrinkti : H, Bitėnas, Į*. 
Lanys, V. Misiūnas ir J, 
Švedas.

Gulinčiam ligoninėje sky
riaus valdybos vicepirmi
ninkui J. Veblaičiui, susi
rinkimas su visų jame daly
vavusių parašais, nusiuntė 
linkėjimą greičiau pasveik
ti.

Po susirinkimo įvyko pui
kios vaišės, kurias paruošė
N. Subačianė ir V. Misiū
nienė. (jš)

NEW YORK
IŠRINKO ATSTOVUS I 

ALT S-GOS SEIMĄ
Kovo 19 d. įvyko ALT 

S-gos Pirmojo skyriaus su
sirinkimas. Buvo svarstyta 
skyriaus ateities veikla ir 
išrinkti atstovai į 15-ąjį 
ALT S-gos Seimą. T Seimą 
vyks skyriaus pirmininkas 
J. Maurukas, A. Vebeliūnas, 

~J. BuUcusJr J. Vi'lpišauskas.
Gegužės mėn. įvyks kitas 

skyriaus susirinkimas, ku
riame bus išrinkta nauja 
skyriaus valdyba ir svars
tomi skyriaus pasiūlymai ir 
pageidavimai Seimui.

EXTRUSION 
SUPERV1SOR 

Experience necessarv.

Excellent benefits.
IF INTERESTED SEND RESUME TO:

PERSONNEL DEPARTMENT 
3786 Oakwood Avė.

Youngstown, Ohio 44515
(13-15)
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