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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

KLYSTI YRA ŽMONIŠKA
Tarptautinė politinė raida ir Lietuva
Pakvietimas dalyvauti dis
kusijose apie tarptautinę po
litiką man priminė panašius
parengimus išvietintųjų sto
vyklose. Tąsyk - prieš kokią
trisdešimt metų - mums atro
dė, kad konfrontacija tarp
JAV ir Sovietų Sąjungos
yra neišvengiama. Ginčytis
liko tik dėl laiko. Šiandien,
atgal žvelgiant, tokia pažiū
ra neatrodo buvusi labai lo
giška, bet savo klaidai patei
sinti turime daugybę švelni
nančių aplinkybių ir pavyz
džių. Esame geroje kompa
nijoje. Klysti, kaip senovės
Romoje, vis dar yra žmoniš
ka.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
Štai daugiau kaip prieš
šimtą metų genialus diplo
matas, Austrijos-Vengrijos
imperijos užsienio reikalų
ministeris kunigaikštis Metternichas, tvarkydamas iš
Napoleono išsivadavusią Eu
ropą, siekė ją amžiams ap
saugoti nuo ... Prancūzijos.
Jis visai nenumatė pramo
nės revoliucijos ir geležinke
lių tinklo išsiplėtimo, kas pri
vedė prie Vokietijos susivie
nijimo. Jos, o ne Prancūzi
jos, grėsmė privedė prie
dviejų pasaulinių karų. Ant-

Pasirašė Lietuvos ir Ukrainos
draugiškumo deklaraciją
Vliko pirmininkas dr.
Kęstutis Valiūnas ir Ukrai
nos prezidentas egzilyje
Mykolą Liwycki lapkričio
12 d. Philadelphijoje, Pa.
iškilmingai pasirašė Lietu
vos ir Ukrainos draugišku
mo deklaraciją:
”Apžvelgę šiandi e n i n ę
tarptautinę padėtį ir pasta
ruoju metu sunkėjančią
Lietuvos ir Ukrainos žmo
nių sovietinę priespaudą, to
lydžio vis labiau juos sle
giančią ir 1975 metais Hel
sinkio susitarimais Sovietų
Sąjungos prisiimtuosius įsi
pareigojimus be atodairos
laužančią,
didžiai vertindami tradi
cinę draugystę, nuo seno ri
šančią Lietuvos ir Ukrainos
tautas,
pagarbiai minėdami jų il
gaamžio valstyb i n g u m o
vaizdingų j ij apraiškų —
Ukrainos Centrinės Tary
bos 1918 metų sausio 22 die
nos nutarimo, paskelbusio
X-X'II-tame šimtmetyje gy
vavusią ir Kievo Didžiosios
Kunigaikštystės vardu vadinusiąsi Ukrainos valstybę
n e pr i klausomos Ukrainos
Tautine Respublika, ir Lie
tuvos Valstybės Tarybos
1918 metų vasario 16 die
nos akto, atstačiusio Mindaugol253 metais sukurtą
ją Lietuvos valstybę kaip
Nepriklausomos Lietuvos
Respubliką, — 60-ties metų
sukaktį,
Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto Pirminin
kas ir Ukrainos Tautinės
Respublikos Prezid e n t a s
(egzilyje), sutinkant Lietu
vos ir Ukrainos atitinka
moms institucijoms, SUTA
RĖ:
1. siekti glaudesnio bend
radarbiavimo mūstj tautų

iš sovietinės priespaudos iš
sivadavimo šventojoje ko
voje, stiprinant ir derinant
i š s i laisvinimo pastangas,
vedančias į galutinį tikslą
— Lietuvos ir Ukrainos pil
nos nepriklausomybės at
statymą, ir
2. valstybių nepriklauso
mybę atgavus, tęsti mūsų
tautų istorinę tradicinę
draugystę, plėtoti kultūrinį
bendradarbiavimą ir puose
lėti draugiškus tarpusavio
valstybinius santykius.”

rą kartą Vokietiją parbloškus ir vėl padalinus, Rytų
Europoje sugriuvo jėgų lygs
vara. Rezultate Lietuva ne
teko savo nepriklausomybės.
Kaip matome, didieji politi
kai ir diplomatai dar sykį pa
sirodė esą nedaug gudresni
už mus.
Visai nenumatytai JAVbėms, sugriovusiom Vokieti
ją, teko griebtis iš pradžių
sovietų sulaikymo politikos,
sudarant gausybę sąjungų
Sovietijos pakraščiuose, ku
rį laiką palinksniuoti ‘liberation’ - išvadavimą, bet nieko
nedarant laike riaušių ir su
kilimų Rytų Vokietijoje, Len
kijoje ir Vengrijoje, ir paga
liau visai logiškai pereiti
prie ‘detentes’ - atlydžio ir
bendrų interesų ieškojimo.
Ko mes stovyklose, lauk
dami giedros, nesupratome buvo tai, kad atominiai gink
lai, juos įsigijus abiem pu
sėm, buvo didesnė taikos ga
rantija negu bet kokios su
tartys. Dėl to neturėtumėm
blogai jaustis, nes to greitai
nesuprato ir Washingtonas.
Pirmas rimtesnis bandymas
tai išsiaiškinti - Henry Kis
singerio ‘Nuclear Weapons
and Foreign Policy’ knyga pasirodė 1957 metais, t.y. tu
zinui metų nuo pirmosios
bombos susprogdinimo pra
slinkus.
JAV kurį laiką saugiai jau
tėsi su masinio atsikeršinimo (massive retaliation) po
litika, kurios esmė buvo
grėsmė su atominiais gink
lais užpulti sovietus, jei jie
drįstų kur nors pradėti pul
ti. Bet tuo atveju ir kelios ar
keliolika sovietų bombų galė
tų padaryti sunkiai pakelia(Nukelta į 4 psl.)

Naujai pakeltasis Į seniorus A. Regis bučiuoja Korp! vėliavą.
A. Plaušinaičio nuotr.

KORP! NEO-LITHUANIA CHICAGOJE
PAMINĖJO 55 METU SUKAKTI
A. JUODVALKIS

filisterių senjorų. Po pamal
dų visi nužygiavo prie Lais
vės paminklo ir pagerbė žu
vusius už Lietuvos laisvę.
Gyvų gėlių vainiką, perrištą
Pasirašymo iškilmėse da
Pradėjo pamaldomis už Korp! Neo-Lithuania spal
lyvavo Vliko vicepirminin
mirusius ir nukankintus vomis, nešė vieneto pirm. Z.
kas dr. B. Nemickas, valdy
korporantus. Pamaldos vy Mikužis ir vyr. Valdybos
bos nrys A. Vedeckas, JAV
ko jėzuitų koplyčioje, šv. pirm. M. Šimkus. Pastarasis
Bendruomenės pirmininkas
Mišias atnašavo ir prasmin tarė momentui tinkamą žo
A. Gečys ir kiti LB vadovy
gą pamokslą pasakė tėvas dį,
bės nariai: R. česonis, A.
Juozas Vaišnys, S. J. Pa
Po šių iškilmių dalis kor
Gailiušis, D. Muraškaitė ir
maldose dalyvavo Korpora porantų nuvyko į kapines
A. Zerr.
(Elta)
cijos vėliava ir didelis būrys aplankyti mirusiųjų narių,
o kita dalis rinkosi į Lietu
vių Tautinius Namus daly
vauti korporacijos suvažia
vime (apie suvažiavimo ei
gą teks pasisakyti atski
rai).
Iškilminga sueiga įvyko
vakare Lietuvių Tautiniuo
se Namuose. Susirinko ne
numatytai daug svečių, kor
porantų ir jų draugų. Pri
trūko vietų ir norinčiųjų
dalis negalėjo patekti į sa
lę.
Arbiter elegantiarum ir
tėvūnas Algis Modestas bu
vo vyriausias ceremonijų
meisteris. Kartu su vėliava,
valdyba ir vyr valdybos
pirmininkas užėmė vietas
prie prezidiumo stalo. Ga
lingai suskamba Lietuvos
himnas ir susirinkusius
sveikina šeimininkas — vie
Korp! Neo-Lithuania šventės prezidiumas. Kairėje kalba Chicagos padalinio pirm. Z. Mi neto pirmininkas Zigmas
kužis. Prie stalo sėdi iš kairės: A. Modestas, A. Juodvalkis, K. Kaveckas, vyr. valdybos pirm. Mikužis. Jis džiaugiasi gau-

Korp! Neo-Lithuania Chi
cagos vienetas Korporacijos
55-kių metų sukaktį pami
nėjo š. m. lapkričio 12 d.

M. Šimkus, L. Regis, V. Mažeikienė ir L. Andrijauskaitė. Prie vėliavos: I. Mažeikaitė, A.
Jonušas ir G. Valiukėnas.
A. Plaušinaičio nuotr.

(Nukelta į 3 psl.)
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sovniunė politiu^^
Didžiausia pereitos savai
tės sensacija buvo pasitari
mai tarp Egipto ir Izraelio
dėl prezidento Sadat vizito
Jeruzalėje ir prakalbos Iz
raelio seime. Reikia atsi
minti, kad dar visai nese
niai to padaryti nedrįstų nė
vienas arabų vadas ir dar
dabar ne viena arabų vals
tybė nepalaiko normalių
diplomatinių santykių su
Izraeliu. Dėl vizito juk ta
riamasi, ir pasikeičiama
laiškais, per JAV ambasa
das! Kiek pagalvojus, ne
sunku suprasti drąsią ini
ciatyvą. Egipto ūkinė būklė
yra labai bloga, gyventojų
moralė žema. Kariauti ar
kaip kitaip paspausti Izrae
lį, Egiptas ir kiti arabų
kraštai galėtų tik su masy
via sovietų pagalba, kurios
Maskva po karčiu patyrimų
praeityje, nenori duoti be
tvirtų savo dominacijos ga
rantijų tame rajone. Tuo
tarpu Izraelis yra geriau
ginkluotas, turi geresnės iš
eities pozicijas eventualiam
karui bei JAV pagalba. To
kioje situacijoje Sadatas
tur būt skaičiuoja, kad jo
iniciatyva, jei ir nieko kon
kretaus vietoje neatneštu,
jam padėtų Amerikos aky
se, eventualiai padidintu
jam pagalbą, o Izraelio vvriausybę pastatytų į keblią
padėtį, nes ji savo nenuolaidumu atmestų ištiestą
taikos ranką ir pražiopsotų
retą progą susitarti su savo
kaimynais ir bent vienu iš
jų. Sadatas sakosi iškeistas
palestiniečių klausimą. De
gino vyriausybė iki šiol at
mesdavo visus pasiūlymus
vakariniame Jordano pa
kraštyje įsteigti nepriklau
somą palestiniečių valstybę,
tačiau ji sutiktų tą teritori
ją atiduoti Jordanui, ku
riam ji priklausė prieš pa
skutinį karą, žinia, ji kar
tu pareikalautų ir atitinka
mų garantijų, sienų ištaisysymų, visos Jeruzalės pasilaikymo ir t.t. žodžiu kol
kas dar sunku įžiūrėti ką
nors bendro besiginčijančių
šalių pažiūrose. Kita išeitis
būtų dalinis Egipto-Izraelio
susitarimas, atiduodant pa
skutinę Sinajaus dalį ir su
sitariant dėl pastovių sienų
tarp abiejų kraštų. Vienu
žodžiu, artimiausios dienų
žinios iš Viduriniųjų Rytų
turėtų būti įdomios.
Kaip žinios apie Sadato
kelionę į Jeruzalę buvo neti
kėtos, gali parodyti faktas,
kad pereitos savaitės TIME
magazinas, datuotas lapkri
čio 21 d. rašė: ”Of course,
neither leader is likely vi
sit... in the near future...”
★

Kaip greitai besikeičią
įvykiai sudaro keistas situ
acijas, parodo Afrikos Rago
įvykiai Somalija, Egipto pa
vyzdžiu, išvarė iš savo kraš
to sovietų įgulas ir patarė

jus, kurie suorganizavo to
krašto kariuomenę, gerai
pasirodžiusią kovose su
griūvančios Etijopijos dali
niais. Sovietai tačiau užsi
traukė somaliečių pyktį už
tai, kad jie pradėjo remti
Etijopiją, kuri Maskvai tur
būt atrodo geresniu kąsniu
negu Somalija. Paskutinioji
turi apie 3 milijonus gyven
tojų, o pirmoji 27. Atseit
proporcija maždaug panaši
į Lietuvos su Lenkija. Be
to, Somalijos neoficialus ka
ras su Etijopiją nėra popu
liarus kitose Afrikos valsty
bėse. Jų visų valdovai, dre
bėdami dėl savo sostų, vien
balsiai pasisakė už sienų nekeičiamumą, nors tos sienos
ir buvo išvestos Europos
valstybių, dažnai pažei
džiant tautinį pasiskirsty
mą. Dėl to ir Somalija ofi
cialiai sakosi kariaujanti ne
su Etijopiją, bet tik su sim
patija žiūrinti į somaliečių
pastangas išsivaduoti iš
Etijopijos. Dėl to Washingtonas nesiskubina pakeisti
sovietus kaip Somalijos
ginklų tiekėjus.
Pasakad paprastai labai
gerai informuotą ECONOMIST, šių metų vasaros
pradžioje, kada somaliečiai
smarkiai mušė etijopus, ku
rių santykiai pašlijo su JAV
ir kurie pradėjo gauti sovie
tų pagalbą, Washingtonas
paprašė Izraelį padėti...
Etijopijai ir ten palikti savo
patarėjus. Mat, Izraelio
santykiai su Etijopiją, ypač
tą kraštą valdant impera
toriui, buvo labai geri. Faktinai etijopi j iečiai save lai
ko ainiais vienos iš to pasimetusios Izraelio giminių, ir
pats imperatorius turėjo
’Judėjos liūto’ titulą. 1948
metais Ben-Gurionas buvę
sudaręs slaptą sutartį su
Etijopiją, Iranu ir Turkija
priešintis sovietų įtakos di
dėjimui Afrikoje ir arabų
kraštuose. Tos sutarties pa
sėkoje Izraelis padėjo treni
ruoti imperijos kariuomenę
bei policiją ir net prisidėjo
prie 1960 metų maišto prieš
imperatorių numalšinimo.
Kariuomenei vėliau impera
torių vistiek nuvertus, Iz
raelio patarėjai toliau pasi
liko Etijopi jo j e. Washingtonui prašant, jie Etijopijai
patiekė sovietų tankus, šar
vuotus automobilius ir
amuniciją, kurią buvo atė
mė iš arabų paskutiniame
kare. Izraelio technikai taip
pat instrukdavo Etijopijos
aviaciją, kaip skraidyti su
amerikiečių F-5 naikintu
vais ir valdyti M-60 tankus.
Visa tai nepaisant to, kad
Etijopiją 1967 metais, sek
dama kitas Afrikos valsty
bes nutraukė diplomatinius
santykius su Izraeliu. Tokiu
būdu šiandien izraelitai Eti
jopi j oje bendrauja su sovie
tais ir kubiečiais! Izraelio
tikslas yra laisva ir nepri
klausoma Etijopiją, neprisi-

”Puikus supuolimas, Vakarai kovoja už juodųjų teises kaip tik ten, kur mums reikalingos
bazes” — aiškina Castro Brežnevui, pagal Hamburgo DIE WELT.

dedanti prie kokios arabų
sąjungos. Etijopai save
skaito baltaisiais ir yra
krikščionių (koptų) tiky
bos.
★

Jei jau esame Afrikoje ir
kalbame apie keistas situa
cijas ... Kaip žinia, JT
Saugumo Taryba vienbal
siai nutarė uždrausti tiekti
ginklus Pietų Amerikai. To
krašto 41,000 vyrų kariuo
menė šiuo metu yra gerai
apginkluota, o krašto pra
monė yra pajėgi ginklu at
sargas dar papildyti, išsky
rus pačius komplikuočiausius, kurie artimiausioje
ateityje ir nebus reikalingi.
Pietų Afrika turi skaity
tis su partizaniniu karu ir
teroristų puolimais, bet ne
laukti invazijos iš savo silp
nų kaimynų. Be to, ginklų
embargo gali turėti tik ta
da šiokio tokio pasisekimo,
jei jo griežtai laikysis ...
Izraelis.
Mat, 1975 m. prezidentas
Fordas, spausdamas Izraeli
pasirašyti antrą Sinajaus
susitarimą su Egiptu, buvo
sustabdęs ūkinės ir iš dalies'
karinės pagalbos tiekimą
Izraeliui, kuris tada aiškiai
pamatė, kad nėra saugu pa
sitikėti vien tik JAV Jis
pradėjo ieškoti sąjunginin
ko, kuris padėtų jo karinei
pramonei atsistoti ant koių.
Pietų Afrika tam buvo ide
alus partneris. 1976 metais
P. Afrikos ministeris pir
mininkas Vorster, atsilan
kydamas Izraelyje, pasirašė
visą eilę susitarimu ginkla
vimosi srityje. Abu kraštai
bendradarbiauja naujų
greitlaivių, šarvų (Izraelis
modernizavo 150 Afrikos
britų gamybos Centurion
tankus), elektronikos ir
energijos (P. Afrika tie
kia Izraeliui anglis) srityse.
1975 metų pradžioje, Kissingeriui prašant, Izraelis
padėjo Pietų Afrikos dali
niams įsimaišusięms į An
golos kovas. Be to, Izraelis
prisibijo, kad sykį JT nu
tarus griebtis sankcijų
prieš Pietų Afriką, sekan
tis kandidatas yra jis pats,
todėl jam nėra jokio inte
reso rimtai prisidėti prie
sankcijų prieš pirmąjį šalį.
★

Pačioje Pietų Afrikoje už
draudimas gabenti ginklus
padės ministeriui pirminin

kui Vorsteriui laimėti lap
kričio 30 dienos rinkimus.
Sprendžiant iš nuotaikų da
bar, jis gaus milžinišką dau
gumą, kuri jam padės pra
vesti konstitucines refor
mas. Pagal jo planą, tame
krašte gyveną mulatai (mi
šinys baltųjų su negrais),
kurių esama per 2 mil., iš
rinks savo atskirą seimą, tą
patį padarys ir aziatai, ku
rių esama apie milijoną. Vi
si tie trys seimai išrinks 12
žmonių aukščiausiąją tary
bą (7 balti — 5 spalvoti),
kuri savo keliu išrinks pre
zidentą, kuriuo bus Vorsteris. O kur juodieji? Tie for
maliai nesiskaito Pietų Af
rikos piliečiais. Jie priklau
so savo po visą kraštą išmėtytom valstybėlėm, savo
noru atvykę dirbti į baltųjų
sritis. Formaliai gal tai at
rodytų ir tvarkoje, jei užmirštumėm, kad 18 milijo
nų juodųjų priklauso tik
13% pačios blogiausios te
ritorijos. Teoriškai, keturis
su trupučiu milijonus bal
tųjų galima būtų sutelkti
kurioje nors krašto dalyje,
užleidžiant kitą teritoriją
juodiesiems, tačiau kartu
reikėtų atsisakyti ir dide
lės turto dalies — baltoji
Pietų Afrika liktų labai ne
turtinga valstybė. Tai pa
daryti galima būtų tik dide
le prievarta, kuri turint
galvoje esamą tvarką liku

sioje Afrikoje, kur siaučia
žiauriausios ir kvailiausios
diktatūros, vargu ar būtų
blaiviai galvojant, pateisi
nama.
★

Užsiminus Angolą ... Pa
skutinėmis žiniomis ten vis
dar vyksta ... rasinis ka
ras. Mat, vyriausybę sudaro
mulatai. Min. pirmininkas
Nero yra vedęs portugalę ir
nemoka nė vienos afrikiečių
tarmės. Krizės metu, jis
siunčia savo šeima į Portu
galiją, kur nuolat gyveną jo
krašto apsaugos ir finansų
ministerių šeimos. Pagrin
dinės funkcijas atlieka ku
biečiai, kurių ten esama per
20,000, sovietai ir paskuti
niu laiku net bulgarų ’specai’. Kubiečiams blogai se
kasi kovoti su juodaisiais
partizanais, kurių bazes yra
kaimuose. Jų vadas Jonas
Savimbi laikosi... Fidel
Castro taktikos, kai tas ko
vojo su prez. Batistą. Sa
vimbi lygiai taip pat ir ren
giasi kaip Castro. O kas iš
laiko Angolos valdžią? Iš
dalies Maskva, bet didesnę
pajamų dalį sudaro . .. ame
rikiečių Gulf Co. nuoma už
naftos šaltinius. Toji nuo
ma sudaro 3/5 visų valdžios
pajamų!
Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

1977-1978METU EKSKURSIJOS
Į LIETUVĄ
AMERICAN TRAVEL SERVICE
BUREAU
9727 South Western Avenue
Chicago, Illinois 60643
Telephone: (312) 238-9787
NAUJI SKRIDIMAI (CHARTERS) Į VILNIŲ SU
PAN AMERICAN LĖKTUVAIS Iš NEW YORKO:
Išvykimo datos: 1978 m. vasario mėn. —
$669.00; kovo mėn. $691.00 ir $746.00; balandžio
mėn. $746.00.
Kalėdinė kelionė 1977 m. GRUODŽIO mėn. 20 d. —
2 savaičių (Maskva, Vilnius, Ryga) $1138.00.
1 savaitė Havajuose — 3 salos, 1978 m. sausio 14 d.
— $564.00.
Prie visų aukščiau minėtų grupių galima jungtis iš
CHICAGOS ir visų kitų Amerikos ir Kanados miestų
su papildomu mokesčiu.
PRICES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT
TO CHANGES AND/OR GOVERNMENT APPROVAL.

Taip pat parduodame skridimus iš Chicagos į Los
Angeles ir San Diego — kelionė į vieną galą $99.00.
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PRINCIPU PASTOVUMAS
Apie vienybę garsiai kal
ba visas pasaulis, bet išva
doj kiekvienas valstybės
vadas, kiekvienas politikas
ar ne taip reikšmingas par
tijos bei organizacijos vei
kėjas siekia tik savanaudiš
kumo, be jokios pagarbos
objektyviai pastoviai mora
lei. Kalba apie lygias teises
ir visuomeninę gerovę, o iš
tikrųjų nepakenčia nieko,
kas nepritaria jo savanau
diškumui ir asmeninėms
isivaizduoiamoms ambici
joms. Ta liga nuo viena ki
tos užsikrečia vis daugiau
tautų.
Panašaus egoizmo ir as
meninio mandrumo paveik
tų asmenų atsiranda ir išei
vijos lietuvių organizacijų
vadovybių tarpe, kurie
karts nuo karto Įneša erze
lio, užsibrėžtų tikslų truk
dymo Į nuoširdžių visuome
nės veikėjų eiles. Vietoje
stiprinę kovą už Lietuvos
išlaisvinimą iš okupanto
nasrų, jie silpnina ir nuo
širdžiam tautiniam darbui
a t s i d avusios visuomenės
tarpe pradeda skleisti anarchines tendencijas, parale
lizmą, jaučiasi esą virš or
ganizacijose išrinktų vado
vybių, tačiau atsiduria akligatvyje ir, kai nebemato
mą aiškesnio veiklos tikslo,
iš visuomeninės veiklos per
einama Į asmeniškumus,
tartum asmuo, kaip dikta
tūriniuose kraštuose, suda
rytų visą organizaciją. Kai
negali valdyti, tai asmenų
suniekinimu mėgina patei
sinti savo veiklos ir princi
pų stoką. Ir taip kova už
Lietuvos laisvę pakeičiama
Į kovą tarp savęs ir tam
aukojama dešimtys valan
dų, visa eilė posėdžių. Tai
nedovanotina yda besireiš
kianti šių dienų ne vienoje
mūsų organizacijų bei insti
tucijų, kada lietuvių išeivi
jos tikslai yra tokie dideli
ir taip sunkiai Įgyvendina
mi, jog mums reikia visų
jėgų ir galimų būdų panau
dojimo, reikia suvažiavi
muose priimtų rezoliuciiu
Įgyvendinimo, ne pasitenki
nimo jų paskelbimu spaudo
je ir užmiršimu ligi kito
seimo.

laisvame pasaulyje ir turė
dami visas galimybes užsie
nyje laisvai reikštis, turime
ir toliau griežtai laikytis
savų principų, be kompro
misų reikalaujant Lietuvos
nepriklausomybės atstaty
mo.
Kiekviena partija ar bet
kokia organizacija turi sa
vo tarpe kietais principais
žmonių ir lanksčių, kurie
kasdieniniam gyvenime va
dinami žmonėmis be cha
rakterio, be aiškaus nusi
statymo, be savo nuomonės.
Jaunimo tarpe tokie keičia
savo studijas profesijai.
Tenka sutikti žmonių, kurie
kalbėdami su vienu pritaria
jam, o su kitu jau priešin
gai nuomonei. Sakoma, jog
tai žmogus be principų, be
savo nuomonės, be nusista
tymo, jausmų žmogus, o dar
dažniau vadinamas bejaus
miu, linkstąs Į tą pusę, kur
vėjas pučia.
Principų pastovumas ne
reiškia, kad organizacija ar
pagaliau asmuo nejaustų
gyvenamojo laiko pulso,
nežvelgtų ateitin. Tačiau
kiekvieno išeivijos lietuvio
pagrindiniai, bendri ir nesi
keičianti eji principai yra
beatodairinė kova už Lietu
vos nepriklausomybės at
statymą. Tai kovo ne dėl
teritorijų, ne dėl valdžios
ar partijų įtakos viena ki
tai, bet, kaip Lietuvos po
grindžio ”Varpas” nr. 3
primena — kova dėl mūsų
tėvynės likimo, dėl jos atei
ties. O kad kovojančių bal
sas būtų galingesnis, pla
čiam pasaulyje išgirstas,
būtina kovojančių už mūsų
tautos teises į laisvę vie
ningumas, sutarimas, o vi
sa griaunančių izoliacija.
E. čekienė

Naujai pakeltieji j senjores-us: A. Vaičaitytė, V. Burokaitė, V. Jakaitytė, D. Vindašiūtė,
R. Zubrickaitė, A. Regis ir dr. A. Arbas.
A. Plaušinaičio nuotr.

Neolituanų šventė

Baigiant programą, buv.
valdyba užleido savo vietas
(Atkelta iš 1 psl.)
ninkai Z. Mikužis ir V. naujajai valdybai, o pirmi
ninkė Vida Jonušienė pasi
šiai susirinkusiais svečiais, Šimkus, asistuojant arbiter žadėjo dlirbti darbą Pro
primena Korp! Neo-Lithua elegantiarum A. Modestui, Patria. Iškilmingoji sueiga
nia didžiuosius tikslus: Lie uždeda senjorų spalvas. baigta ”Gaudeamus”.
tuvai laisvės atgavimą ir Naujieji senjorai prisiekia
Po vakarienės, Korp!
lietuvybės išlaikymą jauni korporacijos vėliavai ir iš Neo - Lithuania orkestras
tikimybės ženklan ją pabu
mo tarpe.
pristatė naujai išleistą
Vicepirmininkas Kęstutis čiuoja.
Naujuosius korporantus plokštelę ”Tik Tau Vienai”.
Kaveckas kviečia naujai pa
Įvadą padarė Vytas Paškus,
keltuosius senjorus: Violetą sveikina pirm. Z. Mikužis, su neolituanų koncertiniu
Burokaitę, Viliją Jakaitytę, vyr. valdybos pirm. M. Šim orkestru, griežiant Ed. GuAstą Vaičaitytę, Dalią Vin- kus, LT Akademinio Sam doniui ir L. Dargiui, o patį
dašiūtę, Ritą Zubrickaitę, būrio pirm. A. Kalvaitis, pristatymą vykusiai prave
Audrių RegĮ ir dr. Alvydą Amerikos Lietuvių Tauti dė Jolita Kriaučeliūnaitė.
Arbą. Magistrą Loreta An nės sąjungos atstovas Ed. Pravedėj a linksmai nutei
drijauskaitė taria atsisvei Balceris, Vilties draugijos kė klausytojus, papasakoda
kinimo žodi ir lydima tėvū pirm. K. Pocius ir BALFo ma orkestro istoriją ir or
no A. Modesto, nuima jun- pirm. Marija Rudienė. Dan kestrantų nuotykius. Zig
guolė ir Eugenijus Bartkui,
joriškas kepuraites.
negalėjusieji
dalyvauti šio mas Mikužis ir Algis Mo
Spalvingų ceremonijų me
destas (orkestro vadovas)
tu, vadovaujant vyr. daini je šventėje, atsiuntė nau padainavo kelias plokštelė
ninkui A. Plytnikui, visa jiesiems senjorams sveiki je esamas dainas. Pabaigai
salė gieda spalvų dainą nimus, ypač prisiminė savo buvo iškviesta vienos dai
”Lietuva brangi”, o pirmi- kaimyną dr. A. Arbą, o kor nos žodžių autorė Jūra Ja
kaitienė, kuri kartu su Z.
Mikužiu ir A. Modestu, už
baigė naujosios plokštelės
pristatymą.
Plokštelės talkininkas fo
tografas Kastytis Izokaitis
apdovanotas naująja plokš
tele.
Nors programa užtrūko
ilgokai, bet buvo gana Įvai
ri ir publika kantriai išklau
sė. Po programos, svečiai
linksminosi VYČIO orkes
trui grojant.
Korp! Neo-Lithuania 55
metų sukakties minėjimą
praturtino tuo pačiu metu
vykęs neolituanų dvylikta
Korp! Neo-Lithuania vyr. valdybos pirm. M. Šimkus ir
Chicagos padalinio pirm. Z. Mikužis uždeda spalvas naujai pa sis suvažiavimas, šaukia
keltiesiems senjorams-ėms. Stovi: A. Vaičaitytė, V. Burokaitė mas kas dveji metai.
ir V. Jakaitytė.

Jei lietuvių tauta nebūtų
turėjusi tvirtais principais
asmenybių, Lietuva nebūtų
Naują neolituanų orkestro plokštelę ”Tik tau vienai” prista
atgavusi nepriklausomybės. tant šventės dalyviams. Dainuoja Z. Mikužis ir A. Modestas. Gi
Todėl ir dabar, gyvendami lumoje: L. Dargis, E. Gudonis ir V. Paškus. A. Plaušinaičio nuotr.

■ ■■

A. Plaušinaičio nuotr.

poracijai įteikė 50 dol. au
ką.
Vieneto valdybos vardu
pasveikintas fil. dr. Juozas
Bartkus, jo garbingo 80 me
tų amžiaus proga, o visa
salė sugiedojo ilgiausių metų.
Pakeltųjų globėjai pasvei
kino savo globotinius, kiek
vienam Įteikė Korporacijos
leidinį, gėlių puokštes ir ki
tas dovanas, o pakeltųjų
vardu, Asta Vaičaitytė, ap
dovanojo buvusius magist
rą ir tėvūną. Visai salei plo
jant, jaunieji senjorai grį
žo į savo vietas.

MACHINISTS
BRIDGEPORT MILL OPERATOR
SURFACE GRINDER HAND
JIG GRINDER HAND
LATHE OPERATOR
Experienced only. Top vvages and
benefits, overtime.

UNICORN TOOL INC.
3028 KEYSTONE RD.
TRAVERSE CITY, MICH. 49684
616-947-2742

(43-45)

ATTENTION

TOOL & DIE MAKERS
JIG & FIXTURE
BUILDERS
TOOL DESIGNERS
Preferrably with aircraft experience.
High rate-heavy overtime. Per Dieni

Call 316-832-0115

KIRK-MAYER INC.
1900 N. AMIDON
WICHITA, KANSAS 67203

(41-44)
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Diplomatijos paraštėje Į31]

Quostion de Memel.
Documents
Diplomatiųues.
Lietuvos U. R. M-jos
leidinys. 1924.
Lietuvos vyriausybė ne-

galėjo priimti visų Amba
sadorių Konferencijos nu
tarime surašytų sąlygų, to
dėl Galvanauskas pasitenki
no trumpu, vasario 19 d.
Konferencijai pasiųstu raš
tu pareiškiančiu, kad Lietu
va ima žinion jos nutarimą
ir kad susitarusi su Klaipė
dos krašto administracija
netrukus praneš apie savo
atstovų atsiuntimą Į Pary
žių. Ambasadorių Konfe
rencija pasiuntė j Klaipėdą
savo komisiją, susidedančią
iš prancūzo Clinchant, italo
Aloisi ir anglo Fry, kuri
kovo 6 d. pateikė Konferen
cijai, Lietuvai nepalankų
pranešimą, siūlantį Klaipė
dos kraštą paversti sava
rankiu politiniu, adminis
traciniu ir ekonominiu vie
netu, išjungiant tiesioginę
Lietuvos įtaką į krašto vi
daus tvarką ir suteikiant
Lenkijai Klaipėdos uoste ly
gias teises su Lietuva.
Nesulaukusi aiškaus Lie
tuvos vyriausybės atsaky
mo į jai pastatytas Klaipė
dos perleidimo sąlygas,
Konferencija savo kovo 9 d.
raštu ultimatyviai pareika
lavo priimti be rezervų jos
vasario 16-os dienos nutari
mą ir kovo 15 d. atsiųsti j
Paryžių Lietuvos įgaliotus
atstovus Klaipėdos krašto
statutui ir konvencijai pa
ruošti ir pasirašyti.
Kovo 13 d. mūsų vyriau
sybė atsakė, priimanti be
rezervų vasario 16 d. nuta
rimo principus ir sutinkanti
atsiųsti į Paryžių savo at
stovus statutui ir konven
cijai paruošti. Gavusi tą at
sakymą Ambasadorių Kon
ferencija sutiko Lietuvos
atstovo atsiuntimo terminą
keliom dienoms pratęsti.
Ir be to gerokai pritvin
kusią politinę atmosferą
sutirštino Ambas a d o r i ų
Konferencijos kovo 15 d.
nutarimas, kuriuo ji, rem
damasi Versalio sutarties
87-ju straipsniu, nustatė
Lenkijos rytų sienas, palie
kant Vilnių Lenkijai. Tai
buvo Prancūzijos atsaky
mas į Klaipėdos sukilimą.
Deryboms su Ambasado
rių Konferencija Lietuvos
vyriausybė delegavo E. Gal
vanauską ir mane. Klaipė
dos krašto delegaciją suda
rė Direktorijos pirmininkas

pavaišinome Larue restora
ne. Vainiko padėjimas iš
šaukė mums nepalankias
Paryžiaus spaudos reakci
jas, primenančias dviejų
Prancūzijos karių žuvimą
per Klaipėdos sukilimą. Pa
žymėtina, 'kad ypač aštriai
mus puolė prancūzų komu
nistų organas ”L’Humanite”.
Ambasadorių Konferencijos komisijai deryboms
su mumis vadovavo Laroche, vėliau ambasadorius
Lenkijai, o protarpiais jį
pavaduodavo Renė Massigli, vėliau irgi tapęs ambasa
dorium, abu aukšti Prancū
zijos užsienių reikalu minis
terijos pareigūnai. Kiti bu
vę Konferencijos komisijos
nariai — anglas, italas ir
japonas — kiek didesnio in
tereso deryboms nerodė.
(Bus daugiau)

kas jau prileidžia karą tarp
pasiturinčių ir skurstančių,
tarp Šiaurės ir Pietų.
Harvardo profesorius Daniel Bell paskutiniame Foreign Policy žurnalo nr. įžiū
Viktoras Gailius, ir alijanri tam tikrą panašumą tarp
tams pareikalavus, Klaipė
mūsų gyvenamojo laikotar
dos miesto burmistras Grapio ir 1920-30 metų dešimt
bow, Klaipėdos krašto že
mečio, nutiesusio kelią į ant
rą pasaulinį karą. Tada pa
mės ir Prekybos Rūmų pir
saulis kentėjo nuo vienos ne
mininkai
Dressleris
ir
išsprendžiamos problemos Kraus, ir Prekybos Rūmų
bedarbės. Dabar turime ki
juriskonsultas dr. Meyeris.
tą pasaulinę neišsprendžia
Paryžiuje mudu su Gal
mą problemą - infliaciją. Ta
vanausku apsistojome Hoda, kaip dabar, sunku bent
tel Meurice, rue Rivoli, pa
kur sudaryti pastovią, su so
darėme reikalingus vizitus
lidžia dauguma, vyriausybę.
ir, Paryžiuje gyvenusiems
Tada, kaip dabar, atsirado
lietuviams dalyvaujant, pa
platus bedarbės inteligenti
dėjome vainiką ant prancū
jos sluoksnis ir prasidėjo pri
zų Nežinomojo Kareivio ka
vatus teroras. Tąsyk tai
po. Vainiko padėjimo cere
buvo daugiau įvairios radika
monijai Prancūzijos prezi
lų organizacijos, dabar paskiri asmenys.
dentas atsiuntė savo adju
Žodžiu, per ateinančius po
tantą generolą, kurį po to
rą dešimtmečių, svarbiau
sias pasiturinčių, gerbūviu
KLYSTI YRA ŽMONIŠKA
besidžiaugiančių valstybių
(Atkelta iš 1 psl.)
lerių reciklinimas’ negali am užsienio politikos uždavinys
mus nuostolius. Todėl galvo- žinai tęstis. Reikia taip atsi bus išlaikyti šiokią-tokią pa
jantiems žmonėms turėjo minti, kad per metus pasau saulinę santvarką, neprilei
ateiti į galvą mintis, kad so lio gyventojai padidėja 75 mi džiant prie visiškos anarchi
vietams, kur nors pasistūmė lijonais žmonių. Iš jų tik 15 jos. Čia gali sutapti JAV ir
jus už savo ribų, Amerika at milijonų gali pasiekti vadina Sovietų Sąjungos interesai.
sidurs prieš klausimą, ar tuo mo vidurio klasės standarto Žinia, sovietai mielai paimtų
jau pradėti bombarduoti ir t.y. leisti sau telefoną, auto visą pasaulį sau, jei kas tik
tuo pačiu rizikuoti savęs su mobilį, įsitaisyti šaldytuvus jiems atiduotų, tačiau to jie
naikinimu, ar sutikti naują ir skalbimo mašinas. Kitiem nesiskubins rizikuoti savo
invaziją nieko nedarant. To 60 milijonų tai liks neprieina dabartine padėtim. Kodėl klausimo sprendimas būtų ma. Viso labo, taip gyvenan pamatysime kitame Dirvos
toks sunkus, kad daugelis čių žmonių yra 500 milijonų, numeryje.
NATO sąjungininkų, įskait- arba 10% viso pasaulio gy
tant ir Vokietiją, nutarė pa ventojų. Atseit, nepaisant
Skaitykit ir platinkit
tys ieškoti atlydžio, idant ne visos pažangos, pasaulis
DIRVĄ
kaip
vienetas
neturtėja,
bet
reikėtų atsidurti prieš tą bai
sų klausimą. Kas būtų jei labiau skursta. Už tat kai
amerikiečiai apsispręstų,
kad dėl pvz. Berlyno never
TAUPYKITE DABAR
ta rizikuoti New Yorko su
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet
naikinimu?
kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.
Kartu reikia neužmiršti,
kad gyvenimas nestovi vieto
je - visas pasaulis kasdieną
UŽ CERTIFIKATUS MOKAME:
7 34 % — 6 metų su $1,000, minimum.
keičiasi. Per 25 metus - nuo
7»/2% — 4 mėty su $1,000, minimum.
1948 iki 1973 m. visa mūsų
6% % — 30 mėn. su $1,000, minimum.
planeta galėjo pasigirti ūki
6 >/2 % — 1 metu su $1,000, minimum.
ne plėtote. Pasaulio gamyba
per tą laiką padidėjo 3.5 kar
VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus naują
tų. Per tą patį laikotarpį pa
taupymo sąskaitą. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal
saulis naujai pasidalino į 150
pasirinkimą su stovu. Kitos dovanos duodamos sąskaiton įdė
nepriklausomų valstybių, ne
jus atitinkama sumą.
lygių savo dydžiu, kultūri
nėm aspiracijom ir ūkiniu pa
SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY FJ3.L.LC
jėgumu. Daugumas jų turi
skolintis iš užsienio. 1976
metais ūkiškai silpnesnės
valstybės jau buvo įsiskoli
nusios 178 bilijonų dolerių
sumai. Manoma, kad iki
1985 metų joms reikės įsisko
linti iki 500 bilijonų dolerių.
1447 So. 49th Court • Cicero, Illinois 60650
Iš kur tie pinigai? Kol kas
Phone (312) 656-6330
padėjo už naftą mokami do
Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fri., 9-5; Sat., 9-1; CiosedW«L
leriai, kuriuos gamintojai lai
Juokas Gribauskas, vedėjas
kė kapitalistinio pasaulio
bankuose, bet toks ‘petrodo-

Vaclovas Sidzikauskas

Kova dėl Klaipėdos statuto
Kiek laiko praėjus ir įvy
kiams riedant, įsitikino ir
prancūzai, kad anais laikais
pasukti istorijos rato atgal
nebuvo galima ir kad reikė
jo padaryti neišvengiamas
išvadas. Savo nutarimą per
leisti Lietuvai suverenumą
į Klaipėdos kraštą Ambasa
dorių Konferencija pasirin
ko Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo datą, būtent
vasario 16-ją, tuomi pabrėž
dama savo prielankumą
Lietuvai. Tas Konferencijos
nutarimas taip skamba:
1. Santarvės valstybės
išsižada Lietuvos naudai vi
sų teisių ir titulų Versalio
sutarties 99-me straipsnyje
paminėtai teritorijai;
2. Klaipėdos teritorijoje
įvedamas autonominis ir re
prezentacinis režimas, o
taip pat ir institucijos, ku
rios oficialiai pripažinda
mos abi vartojamas kalbas,
gyventojų atžvilgiu gerbs
lygybės dėsnį, vistiek ko
kios jie bebūtų rasės, tauty
bės ar tikybos, ir civilinių
teisių bei prekybos atžvil
giu svetimšalius traktuos
lygiomis su savo piliečiais;
3. jūromis, upėmis ir sau
sumos keliais laiduojama
tranzito laisvė, kuri turi bū
ti suorganizuota taip, kad
būtų atsižvelgta į interesus
tų lietuvių ir lenkų kraštų,
kuriems Klaipėda yra natū
ralus išėjimas į jūrą, o Klai
pėdos uostui sudaroma eko
nominė administracija, pri
taikyta jo raidai ir kuri,
įrengus laisvą zoną ir kva
lifikuotiems tų žemių atsto
vams dalyvaujant laiduos,
kad suminėtieji Lietuvos ir
Lenkijos kraštai galės uoste
naudotis lengvatomis savo
prekybai;
4. Klaipėdos kraštas grą
žina, Lietuvai garantuojant,
išlaidas, kurios buvo pada
rytos jo administracijos bei
okupacijos reikalams ir ku
rios dar nėra atlygintos;
5. Lietuvai arba Klaipė
dos kraštui perleidžiami vi
si tame krašte esantieji tur
tai, priklausiusieji Vokieti
jos imperijai arba atski
roms Vokietijos valsty
bėms, Lietuvai pasižadant
savo ir Klaipėdos krašto
vardu perimti apsunkini
mus, numatytus Versalio
sutarties 254-e ir 256-e str.
str.;
6. viršminėtomis sąlygo
mis Lietuvai perimti suve
renumą Klaipėdos kra.te,
Ambasadorių Konferencija,
Lietuvos ir paties krašto at
stovų padedama, Paryžiuje
paruoš Klaipėdos krašto or
ganišką statutą ir sudarys
su Lietuva konvenciją, ati
tinkančią šiam sprendimui.

1977 m. lapkričio 24 d.

DIRVA

galu t
2&pttiony
gavings

Viešėdami Chicagoje aplankykite
VLAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVŲ —
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANŪSAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos

žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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KŪRYBA IR MOKSLAS

VYTAUTAS DIDYSIS OBJEKTYVIOJE
oi ŠVIESOJE
Lucko suvažiavimas buvo
pradėtas 1429 metų sausio 9
dieną. Tai buvo garsiausias
įvykis Rytų Europoje. Į jį at
vyko Vokietijos imperato
rius Zigmantas, Bizantijos
imperatorius, Ordino ir Da nijos pasiuntiniai, popiežiaus
legatas, Jogaila su didele
Lenkijos ponų delegacija,
Vytauto valdomos Didžio
sios Lietuvos Kunigaikštijos
sritiniai lietuvių, baltgudžių,
ukrainiečių ir rusų kunigaikš
čiai.
Štai kaip buvo iškeltas Vy
tauto karūnacijos klausimas.
Vieną vakarą imperato
rius Zigmantas apsilankęs
pas Vytautą ir radęs ten be
Vytauto jo sekretorių Mika
lojų Sepenskį, pasiūlė Vytau
tui priimti karaliaus vainiką.
Vytautas atsakęs, kad apie
tai anksčiau nežinojęs ir ne
galvojęs, tai turįs pasitarti
su Jogaila. Zigmantas tada
taręs, kad jis pats su juo
pasikalbės. Kitą rytą, kaip
paprastai, Vytautas vykęs
pas Jogailą. Pakelyje suti
kęs Zigmantą, kuris pareiš
kęs, kad naktį jį aplankęs Jo
gaila, su kuriuo taręsi vaini
ko reikalu. Jogaila tam pri
taręs. Zigmantas pakvietė
Vytautą vykti pas karalių.
Kai visi nuvyko, Zigmantas

NAUJOS
KNYGOS
%

• Pranas Manelis. KRIS
TUS IR EUCHARISTIJA.
Dievo veikla išganymo is
torijoje. Krikščionis gyve
nime serijos leidinys Nr. 15.
Knygos mecenatas kun. An
tanas Vilkaitis. 382 psl.
Spaudė N. Pr. Marijos Se
serys Putname. Knyga gau
nama leidykloje: Krikščio
nis gyvenime, P. O. Box
608, Putnam, Ct. 06260.

• Viktoras Karosas. LIE
TUVOS RYŠYS SU AME
RIKA. Istorinė apybraiža.
176 psl. Išleido Devenių
kultūrinis fondas. Spaudė
M. Morkūno spaustuvė Chi
cagoje.

• ARKIVYSKUPAS ME
ČISLOVAS REINYS. Mono
grafija. 2466 psl. Kaina 6
dol. Išleido Lietuvių Krikš
čionių Demokratų Sąjunga.
Spaudė M. Morkūno spaus
tuvė Chicagoje. Gaunama
pas knygų platintojus arba
Tėvynės Sargo administra
cijoje: P. Povilaitis, 9050
Troy Avė., Evergreen Park,
III. 60642.

Mecenatas dideliam uždaviniui

‘Dėl klausimo apie mūsų
valstybių unijas Jūsų Kara
liaus Didenybė turite žinoti,
LIUDAS DOVYDĖNAS
ANICETAS SIMUTIS kad tų unijų nuostatai nėra,
mums priešingi. Tų unijų
Laikraščių kronikos pa poezija, kiek nežinomųjų
tekstuose yra kalbama apie skelbė: „Klemensas Galiū poetų mirė Sibire, nepalikę
pradėjo kalbėti apie Vytau abiejų šalių viešpačių rinki nas, norėdamas parodyti vardo, pavardės, bet palikę
to vainikavimą, į ką Jogaila mus, kuriam nors mūsų mi padėkos gestą lietuvių poezijos. Greta Nežinomojo
atsakęs, kad su tuo sutinka rus. Kadangi aš esu dar gy patriotinei poezijai, kuri Kareivio kapo turi būti ir
ir džiaugiasi. Vytautas pa vas, tai man nėra reikalin jį gaivino ir guodė vi Nežinomojo Dainiaus ka
sakęs lietuviškai, matomai gas Lenkijos ponų rinkimas. są gyvenimą, o ypač trem pas. Pirmiau buvo Nežino
nenorėdamas, kad Zigman Manęs karūnavimas neprieš ties metais, Lietuvos nepri masis Dainius, jam teko
tas suprastų, raginęs karalių tarautų traktatams ir po ma klausomybės paskelbimo 60 kloti kelią ir Nežinomajam
neskubėti, nes pirma reikia no mirties. Esu juk seniai iš metų sukakties proga pa Kareiviui ir tada — Nepri
pasitarti su savo prelatais ir rinktas Didžiosios Lietuvos
aukojo 1000 dolerių poezijos klausomybės paskelbimas.
ponais. Į ką Jogaila antrą Kunigaikštijos viešpačiu. Ją
premijai ir ją skelbti bei
Mes esam sukrapštę šiokį
kartą atsakęs rusiškai, mato valdau ramiai ir stipriai. Jei
tokį
rinkinį okupuotos Lie
skirti
pavedė
Lietuvių
rašy

mai norėdamas, kad Zigman tikrai panorėsiu vainikuotis
tuvos
Nežinomųjų poetų,
tojų
draugijai.
’
’
Tokią
žinią
tas suprastų, kad jis vinika- karaliaus karūna, tai neži
vimui pritaria ir tuo yra la nau ar Jūsų Karaliaus Dide paskelbė „Draugo” kultūri dabar, artėjant į 60-jų metų
nybės patarėjai galės eiti niam priede. (Tokią ir kalbą sukaktuves derėtų išleisti
bai patenkintas.
Nežinomojo Dainiaus poezi
palikom).
Kai Jogaila painformavo prieš mano norus.’
Kitaip
tariant,
Vytautas
jos rinkinį.
žinia,
savaime
aišku,
ne
savo ponus ir prelatus, kilo
Macenatas kalba ”... pa
didelis triukšmas. Lenkijos duoda Jogailai suprasti, kad kasdienė ir proga ne dažna:
ponų tarybos nariai pasikvie jis neklausytų patarėjų, ku 60 metų nuo Lietuvos ne triotinei poezijai, kuri jį
tė į savo posėdį Vytautą ir jo rie negalės eiti prieš jo norus priklausomybės paskelbimo. gaivino ir guodė visą gyve
Po eilės nepasisekusių Premijos paskelbime yra nimą, o ypač tremties me
tarybos narius. Čia jie ėmė
bandymų
atkalbėti Vytautą šioks toks apvalumas „lietu tais ...”
griežtai reikalauti, kad Vy
nuo
karūnavimosi
sumany
tautas nesivainikuotų. Tą
Sustokim prie žodžių ’vi
vių patriotinei poezijai”.
mo,
lenkų
ponai
ėmėsi
kraš
girdėdami Lietuvos kuni
są
gyvenimą guodė.’’ Dainų
Patriotinė poezija tur būt
gaikščiai ir ponai pradėjo su tutinių priemonių - 1429 me neateis pasiimti jai skirto šalimi žinoma mūsų Tėvy
jais ginčtis, bet Vytautas nu tų rugsėjo mėn. pabaigoje į sios premijos iš Rašytojų nė, „visą gyvenimą guodė”
sijuokęs ir juos sustabdęs. Gardiną atvyko vyskupas Draugijos, tur būt tai bus
žodžiai iškyla toli už Lietu
Sekančią dieną Jogaila su Olesnickis ir Krokuvos vai poetas ar poetai. Bet tai vos ribų, ne tik Sibire, „už
savo ponais iš Lucko išvažia vada Tarnovskis ir pasiūlė, skelbėjų valia, o gal taip
Uralo žemės galo” daina
vo, o po kelių dienų , sausio kad Vytautas priimtų Jogai pageidavo pats mecenatas?
guodėsi, bet ir čia, Ameri
29 dieną išvyko ir Zigmantas. los vainiką, kurį Jogaila su
koje,
Brazilijoj, Argentinoj,
Mes
užmiršome
vieną
po
Tuo ir baigėsi Lucko suvažia tikęs jam perleisti. Vytautas
Anglijoj
ir visur kitur, čia,
etą,
tai
—
Nežinomąjį
Dai

vimas, kurio pabaigoje buvo pasipiktino tokiu pasiūlymu
Pensylvanijoj,
kur anglia
nių
—
poetą.
Nesileidžiant
į
iškeltas Vytauto karūnavi ir griežtai jį atmetė.
kasys
dešimtį
ir daugiau
tolimą
praeitį
—
kai
iš
lū

1430
m.
kovo
mėn.
Jedlne
mo klausimas.
pų
į
ausis
keliavo
dainos
—
lenkų
ponai
suvažiavime
nu

Iš Lucko grįžę Lenkijos po
(Nukelta į 6 psl.)
nai ėmė veikti. Pirmiausia tarė sustiprinti karinius pa
jie privertė Jogailą tuoj pa siruošimus ir nepraleisti į
rašyti imperatoriui Zigman Lietuvą karaliaus vainiką ve nybės su karališkomis insig atėjus paskutinę diena ir jau
tui laišką, kurį suredagavo žančios imperatoriaus Zig nijomis ir pasiuntinybė turė čia pat valanda, kurią išnyk
jo grįžti atgal. Iškilmių die siu ir nuo tavęs atsiskirsiu.
pakancleris Vladislovas Opo manto pasiuntinybės.
Savo keliu, 1430 metų pa na buvo nukelta į rugsėjo 29 Dėl to Lietuvos Didžiąją Ku
rovskis. Jame Jogaila rašo,
vasarį,
Vytautas pareikala dieną. Bet ir į naująją pa nigaikštiją, kurią gavau val
kad pasitaręs su savo tary
bos nariais jis atšaukia savo vo iš Lietuvos kunigaikščių skirtą datą vainikas nebuvo dyti iš Tavo rankų, tau grą
atvežtas.
žinu. Ją tu valdyk ar patsai,
sutikimą Vytautą vainikuoti ir bajorų ištikimybės priesai
Kaip lenkai aktyviai veikė ar per kurį gerą vyrą. Tavo
kos
atnaujinimo
ir
kartu
karalium. Nors tas Zigman
rodo, kad ir toks įvykis. Ne prakilnybei pavedu savo
to pasiūlymas jam labai pati įsakė paruošti gynybai Lie
sitenkindami vien kariniais žmoną, prelatus, Kunigaikš
kęs, bet vainikavimas nieko tuvos pasienio pilis ir mies
pasirengimais,
prieš rugsėjo čius ir bajorus, čia esančius
gero nežada ir esą galįs būti tus.
8ją
atsiuntė
į
Vilnių Jogai ir nesančius.’
1430 m. kovo 15 d. laiške
nesutarimo priežastimi tarp
los
pasiuntinius,
kurie kara
Kad šis tariamasis Vytau
Lenkijos ir Lietuvos. Po vai. Vytautas siūlo Ordino ma
liaus
ir
Lenkijos
vardu
klū

to
atsisveikinimas yra Dlu
nikuoto Vytauto mirties iš- gistrui Rusdorfui susitikti
podami
maldavo,
kad
Vytau

gošo
vaizduotės padaras ro
puikavę Lietuvos ponai ir ba. Jurbarke ar Skirsnemunėje
tas
atidėtų
vainikavimąsi
ir
do
dvi
aplinkybės. Pirmiau
jorai galį išdrįsti išsirinkti j ir pasitarti dėl bendrų veiks
susitiktų
su
Jogaila
kurioje
sia
Lietuvos
valdymą Vytau
naują karalių savarankiškai, , mų ‘Lenkijos užpuolimo at
nors pasienio vietovėje. Vy tas gavo ne iš Jogailos ma
veju
prieš
mus
ar
prieš
jus
’
.
kas būtų priešinga esamiem
tautas atsakė, kad galįs su lonės, bet tą teisę išsikovojo.
susitarimams. Jogaila prašo Tarp kitko tame laiške yra ir
sitikti su Jogaila tik Vilniuje Antra, Jogaila Vytauto karu
toks
išsireiškimas:
‘
Jeigu
imperatorių, kad nebūtų pa
kur dabar yra suvažiavę sve navimąsi nuo pat pradžios
lenkai
neleis
mums
vainikuo

darytas toks skandalas, atsi
čiai.
palaikė ir tik lenkų ponų
sakyti Vytautą vainikuoti. tis, norės mus ir mūsų šalį
Jogaila, lydimas pagrindi spaudžiamas buvo bandęs jį
pavergti,
tai
tuo
labiau
būti

Šį laišką gavęs imperatorius
nių vainikavimosi oponenetų atšaukti. Tad Vytautas ne
Zigmantas tuojau jo nuorašą nai turėsime priimti vainiką,
Olesnickio, Šafranco, Opo- buvo jo įžeidęs. Įžeistos
reikalaudami
mums
laisvės,
pasiuntė Vytautui.
kaip apie tai esame rašę im- rovskio ir kitų, į Vilnių atvy buvo tik Lenkijos ponų am
ko spalio 9 dieną. Derybose bicijos.
Vasario 17 dieną Vytautas peratoriui.’
Vytauto pramintu keliu
Nežiūrinti stipraus lenkų Vytautas neatsisakė vaini
iš Trakų parašė ilgą laišką
Jogailai priekaištaudamas, priešinimosi, Vytauto vaini kuotis, bet sutiko vainikavi bandė eiti jo įpėdiniai. Po Vy
buvo paskir mąsi trumpam atidėti. Jo tauto Didžiuoju Lietuvos Ku
kad jis atsisako to kas buvo kavimui
sutarta Lucke, imperatoriui ta 1430 M.RUGSĖJO 8 gailai pritariant buvo pasiek nigaikščiu tapęs Švitrigaila
dalyvaujant. Esą Jogailos DIENA. Kada Vytautas su tas kompromisas - po Vytau 1431 metais siekė vainikuo
žodžiai labai žemina, padaro svyravo dėl datos, nes maža to mirties Lietuvos kara tis Vytautui skirtuoju vaini
mus lyg nelaisvus ‘mus, mū laiko buvo iškilmėms pasi liaus vainikas teks vienam iš ku, bet tas jam nepasisekė.
Vytauto pradėtoji savisto
sų žemes ir mūsų Lietuvos ruošti, tai Zigmantas 1430 m Jogailos sūnų. Ilgai užsitęsę
didikus, kurie save aukštai liepos 4 d. laiške Vytautui ra ginčai ir derybos išsėmė 80 vumo kova buvo gyva lietu
vertina, dėl to jie nemažai su šė, kad vainikavimos datos metų amžiaus sulaukusio Vy vių tautoje per kelis šimtme
sijaudino’. Vytautas prime keisti nereikia ir kad iki tos tauto jėgas, todėl jis savo čius, tarpais silpnėdama ir
na Jogailai, kad nereikėjo datos Vytautui ir žmonai plano įvykdyti nebesuspėjo - po to vėl atgydama. Lietu
dėl pritarimo atšaukimo bus pasiųsti vainikai ir kad mirė 1430 metų spalio 27 d. vių tautos žadintojai sėmėsi
Aprašydamas Vytauto stiprybės ir įkvėpimo iš di
kreiptis į imperatorių, o ge jis gali svečius kviesti į vai
mirtį
pamokslauti mėgstan dingos Vytauto Didžiojo Lie
riau pirma tuos klausimus nikavimo iškilmes.
tis
Dlugošas
į’Vytauto lūpas tuvos praeities. Anot šimtą
Vis tik vainikavimas rug
aptarti abiejų šalių didikų su
įdeda
tokį
dramatišką
atsi metų po Vytauto mirties gy
sirinkime, nežeminant Lietu sėjo 8 dieną neįvyko, nes
sveikinimą
su
Jogaila:
venusio Herberšteino: ‘Štai
vos kunigaikščių ir bajorų. Lenkija pasiryžo su didelė
‘Šviesiausias karaliau ir vyras, už kurį didesnio Lie
Štai kaip tvirtai ir įtikinan. mis karinėmis jėgomis ne
čiai argumentuoja Vytautas: praleisti Zigmanto pasiunti- brangiausias broli. Matau tuva neturėjo!’
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Darbininkas’ pakeitė savo veidą
c
Gerai žinome, kad mūsų
lietuviškos spaudos aukš
čiausias tikslas — išlikti
lietuviais ir tokiais išlaiky
ti jaunąją kartą. Pažįstame
ir diktatūrinių kraštų spau
dą, kurioje negali būti nė
kalbos apie bet kokią spau
dos etiką bei moralinę atsa
komybę. Spaudos etika ir
morale ypač rūpinasi kata
likiškoji spauda. Tą pareigą
primena ir popiežius Pau
lius VI Vatikano Il-me su
važiavime 1971 m. gegužės
23 d.
"Komunikacijos priemo
nes popiežius vadina Dievo
dovanomis ir pabrėžia, kad
jų uždavinys yra vienyti
žmones brolybėje. Tos prie
monės tai pratęsimas die
viškojo kūrybos darbo ir jos
jokiu būdu neturi tarnauti
ardymui, gadinimui pagrin
dinių žmogaus gyvenimo
vertybių. Komunikac i j o s
priemonės turi apaštalauti,
ugdyti teisingumo ir taikos
dvasią, aktyvumą artimo
meilės darbuose, greitumą
tarpusavei pagalbai, visuo
tinei meilei ir pilnam bend
ravimui. Paulius VI prime
na, kad komunikacijos prie
monės turi tarnauti tiesai,
jų reiškiami idealai turi de
rintis su Dievo ir žmonių
siekimais. Bet nelaimė, jei
gu jų kontrolė patenka į
mažos saujelės rankas.”
(Draugas, 1971. 6. 8).
Tą skelbti ir tuo keliu ei
ti stengiasi visos katalikiš-

1977 m. lapkričio 24 d.

DIRVA

EMILIJA ČEKIENĖ
kos komunikacijos priemo
nės. štai Darbininkas dar
1959 m. vasario 6 d. reda
guojamas prof. S. Sužiedė
lio rašė: "Katalikų atsako
mybė už spausdintą žodį
siejasi dar su pareiga būti
Evangelijos 1 i u d y tojais.
Evangelijų dieviškasis žo
dis kalba į žmones jau du
tūkstančių metų. Jis tebesiprašo skleidžiamas, kad
žemėje prasiskleistų Kris
taus karalystė."
Tą patį mes girdime baž
nyčių pamoksluose ir tiki
me tuo, bet, ar visos tą
skelbiančios komunikacijos
priemonės pačios tiki tuo,
ką skelbia kitiems?
"Piktose rankose spaudą
pasidaro kenkėja: aistrina,
suvedžioja, užlieja pasipik
tinimų tvanu, kuris plūsta
per kartų kartas", teisingai
rašo tas pats Darbininko ve
damasis. Tą mes matome ir
skaitome gyvenimo tikro
vėje, bet negalime tikėti,
kaip Darbininkas per tiek
metų pakeitė savo veidą.
Vietoj anksčiau minėtų kil
nių siekimų, pradėjo rūpin
tis, kaip nuvertinti, su
griauti lietuviškų organiza
cijų veiklą išeivijoj, pradė
jo kovoti ne su Lietuvos
pavergėju sovietiniu komu
nizmu, bet su nepriklauso
mos Lietuvos trijų dekadų
praeitimi, savo puslapiuose

KALĖDINIAI DOVANU
SIUNTINIAI I LIETUVĄ
IR KITAS ŠALIS
KALĖDINIS 1977.
Vilnonė gėlėta arba su ornamentais skarelė; 2
m. vilnonės medžiagos suknelei ; 2,75 m. crimpleno
medžiagos moteriškai eilutei; 1 moteriškas arba vy
riškas puikus nertinis; 2 poros vyriškų arba moteriš
kų storų nailono kojinių; 1 sv. šokoladinių saldainių
dėžė; 40 angliškų cigarečių ir 3 m. vilnionės eilutei
medžiagos su įaudimu "Ali wool made in England".
Kaina su įskaičiuotu muitu ir visomis persiunti
mo išlaidomis $180.00.
Į šį siuntinį dar galima dadėti prekių 8 svarų
svorio. Gali būti 4 m. medžiagos, 2.75 m. dirbtinio
minko kailis arba kitokios prekės, žemiau siūlome
keletą populiaresnių dovanų. Visos kainos yra jau
su įskaičiuotu muitu.
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui......... $80.00
Jeans ”Wrangler”, vyriškos arba moteriškos $40.00
Nertinis, vyriškas arba moteriškas.....................$27.00
Geresnis nertinis ................................................. $32.00
Nailono kojinės, vyriškos arba moteriškos ....$ 3.00
Tights .................................................................. $ 3.50
Vilnonė medžiaga suknelei ............................... $24.00
Crimpleno medžiaga suknelei ............................$18.00
Crimpleno medžiaga moteriškam kostiumėliui $30.00
Nailono apatinis ................................................. $10.00
Nailono marškiniai ............................................. $11.00
Geresni marškiniai ............................................. $15.00
Vilnonė skarelė............................ ._...................... $11.00
Lietsargis telescopic............................................. $12.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei.....................$50.00
Geresnės rūšies medžiaga eilutei .................... $60.00
Dar geresnės rūšies medžiaga eilutei................. $75.00

Sudarant visai naują siuntinį dar reikia pridėti
$24.00 persiuntimui.
Sudarome testamentus, administruojame nuo
savybes, persiunčiame palikimus į Lietuva ir kitas
šalis.

BALTIC STORES LTD
11 LONDON LANĖ, BROMLEY, KENT.
Tel. 01 460 2592.

niekindamas ne tik tą laiko
tarpį bet ir čia veikiančias
organizacijas, šiuo atveju
Tautinę Sąjungą. Kada V.
Abraitis patikslino Darbi
ninke š. m. rugsėjo 6-tos
dienos nr-y ALT S-gos sei
mo iškraipytus davinius, tai
lapkričio 4 d. Darbininkas
jam taip atsako: "Amerikoj
nėra Abraičiui klusnių karo
komendantų, kurie Darbi
ninko redaktorius ir kitus
partijai neklusnius asmenis
sukištų į kalėjimus ar į Di
mitravo priverčiamųjų dar
bų stovyklą, kur kalėjo ne
maža taurių lietuvių, nepri
klausomoj Lietuvoj veiku
sių ateitininkų Sąjungoj.”
Tai šitaip dabar Darbi
ninkas apibudina Smetonos
valdomą neprikl a u s o m ą
Lietuvą, kai tuo tarpu dar
1968 m. kovo 15 d. ir šis
katalikiškas laikraštis gal
vojo taip pat, kaip ir kita
išeivijos taurioji spauda, ci
tuodamas to paties A. Sme
tonos žodžius:
"Kai niekuomet, kaip da
bar, mes lietuviai nejutome
tokio didelio reikalo rasti
bendrą pagrindą, ant kurio
sustoję galėtume dirbti vi
si sujungtomis jėgomis ...
Nepavojingi yra ne priešin
gų įsitikinimų žmonės, bet
jų blogai išauklėti būdai, su
nevisiškai dorai išlavinta
siela, nestengiančia ir nesu
gebančia, o gal ir nenorin
čia suprasti kitų. Jiem ro
dosi, kad visa turi suktis
vien apie juos, kad be jų
nieko gero ir būti negali...
O reiktų bent mėginti tą
vienybės nuotaiką sukurti.”
Tačiau dabar Darbininko
veidas kitoks. Kada jo
skelbtos žinios buvo patiks
lintos, redakcija dar dau
giau kartelio oponentui pa
leisdama straipsnį užbaigia
tokiu grąsinimu: "Užsimo
jus smogti kitam, galima
sau pačiam pakaušį prasikirsti..."
Kadangi Darbininkas rug
sėjo 6 d. smogė jų žodžiais
tariant "Valdančios parti
jos" laikotarpiui, o V. Ab
raitis Dirvoje tiktai gynė
paskelbtas iškraipytas ži
nias, tai antroji kardo pusė
gali tekti ir Darbininkui,
būtent: "Klerikalinės politi
nės mašinos, kontroliuoja
mos demokratinės formos,
pirmaisiais atgautos valsty
binės laisvės metais turėjo
maža demokratinio turinio,
ir todėl tas laikotarpis buvo
pavadintas tūkstančio kuni
gų diktatūra. Tautos ma
sės negalėjo efektingai da
lyvauti demokratiniame sa
vo reikalų tvarkyme ..."
"Darbas”, 1956 m. 4 nr.
Įdomu, kokia partija tada
baudė—A. Smetoną, Vaiž
gantą ir kitus už demokrati
nę spaudą, kokios partijos
komendantai juos baudė?
Lengva pasiduoti isteri
jai ir vieni kitus be galo
piktžodžiauti, bet, ar mūsų
spaudos ir veiklos tik šitoks
pagrindinis tikslas ? Juk lie-

Mecenatas...

mių dainiaus vainiką", net
pranašų laurus. (Beja, pra
našais krikštijamiems ne
paranku protestuoti prieš
menką humorą, gilią ironi
ją ... kai Maironis niekad
nesutiko vainikuotis prana
šo vainiku).
Ir ne tai1 esmė. Mes įsiraudoję, įsidejavę, kaip sa
kė įžymusis kultūrininkas
R. Šilbajoris, verkėm kaip
vaikai, nežinodami kam.
Tas verksmingai lietingas
laikotarpis dar tebesitęsia,
ir mes kartais nebeįžiūrim
išeivijos gyvenime iškilusių
poetų. Man atleis ir suminė
tieji ir nesuminėtieji, jei
paminėsiu keletą: Nyką
Nyliūną, K. Bradūną, H.
Radauską, Antaną Gustaitį,
Algimantą Mackų, Liūne
Sutemą. Ne jie, suminėtieji,
nenukenčia nuo mūsų ne
įvertinimo, bet mes nuei
nam paskui vidutiniškumą,
pigias ašaras, negilų relingingumą. Nueinam su kai
kurios srovės užmačia: tu
rėti savo klasikus, sielos
dainius, pranašus ...
Šis nukrypimas gal kai
kurį iš mūsų iškiliųjų už
rūstins, bet talka Nežino
mojo Dainiui pagerbti gal
bus pakilesnis darbas, kur
mes galėsim ir iškilieji ir
ne visai iškilieji, ir eiliniai
suglausti pečius. Ir tiks jau
minėtosios žinios pabaiga:
"Linkėtina, kad Klemenso
Galiūno, paaukojusio poezi
jos premijai 1000 dol., pa
vyzdys paskatintų ir kitus
verslininkus didesnėm su
mom remti kultūrinius rei
kalus.”

(Atkelta iš 5 psl.)
valandų dulkėmis graužia
ma krūtine guodėsi dainapoezija, kartais ir pats sun
kia ranka rašė dainos žo
džius, dar galima surasti ir
tokios poezijos, kuri tiks į
Nežinomojo Dainiaus rin
kinį ... Todėl ir siūlyčiau
Klemenso Galiūno tūkstan
tinę padėti tvirtu pamatu
kitoms tūkstantinėms —
sudarymui Fondo, kuris iš
leistų Nežinomojo Dainiaus
eiles ir dainas. Devenių Fon
das, Vydūno Fondas, Kašelionio Dirvos novelės kunkursas, Draugo romano kas
metinė premija sudaro gerą
bičiulystę. Tokio rinkinio
kai kurias dainas derėtų
versti į anglų, vokiečių ir
kitas kalbas.
Kai turim laiko ir pinigas
limpa prie delno, gal pats
metas pabandyti ką nors
plačiau, tvirčiau. Gana pratryptu keliu einant, galima
kokiam tremties poetui ati
duoti tūkstantinę, juk to
kių premijos vertų poetų
lengva parinkti net arti de
šimties. Tai būtų nepeikti
nas kokio tremties dainiaus,
gal net pranašo, klasiko
prem i j a apvai n ikavimas.
šia proga, gal kiek į pa
laukes nuklystant, tremties
vargais per daug nudejuojama. Kaip gerojo likimo
s i ū b t e Įėjimu atsidūrėm
tremtyje - išeivijoje. Istori
joje nežinomu dosnumu glo
bojo tetos Unnros, susodino
į laivus ... ir sočiai', minkš
tai įsikūrėm. Perdažnai dėl
Wanted Journeymen
tuščios visuomeninės ar po
OR
litinės veiklos besigriaudelst Class Skilled
nant, per poetų verksmus
MACHINISTS
Metro! Corporation Kas openings
dėl mūsų "vargų” apraibo The
for good ai! around machinists to do
shop work. Mušt be able to
akis tikram išeivijos užda job
operate engine and turret lathes, bullard.
Mušt have 3 years experience.
viniui: kurti kultūras, ug
Apply or call
dyti laisvėje kūrybą, kuri
LOU BECK or H. V. SM1TH at
713-692-5976
tėvynėje trėmimais, cenzū
METROL
CORPORATION
ra žalojama kūnu ir dvasia.
4845 Yale
Kai kurie išeivijos poetai
Houston, Texas 77018
(42-45)
liejo ašaras, ragino atgai
lai už baisias mūsų nuodė
mes ? .. Vedė ant Kalno Gal- INJECTION WANTED
MOLDJNG FOREMAN
5 years supervisory exgotos ar prie Jeruzalės Minimum
perience, and capable runing midnight
shift and suvervising help. Salary
Verksmų sienos ... ir tuo commensurate
witlr experience and
ability.
Ali fringe benefits.
metu ėjo rinkliavos — atsi
LIBRALTER PLASTICS
244492 lndoplex Circle
pirkimo iš nuodėmių rink
Farmington Hills, Mieli. 48018
313-478-4900
liavos, statėm paminklus
(40-44)
(ir statom), kuriuos rytoj
išvers buldozeris, ar miesto
OPPORTUNITY FOR
PROFESS1ONAL HELP
planuotojai. Kas daugiau for progressive
56 bed acute care
verkė, kas daugiau ašarų J.C.A.H. accredited hospitals needs
Chief Medical Technologist
priverkė, tam mes dejom seeking a dy^namic individual to bead
laboratory? Safary commensurate
ant galvų "tautos sielos gelwith experience ability.
Also

tuviškoji spauda išeivijoje
yra tartum sava kariuome
nė ir jos pareiga užkariau
ti visus lietuvius ir jungti
juos lietuvybei ir Lietuvos
laisvei.
"Užgaudamas savo prie
šą, tu pasidarai mažesnis
už jį, atkeršydamas pasi
darai lygus jam, atleisda
mas jam, tampi aukštesnis
už jį" — skelbė žmonėms
Benjamin Franklin. Tie žo
džiai skiriami visiems žmo
nėms, ar ne laikas ir mums
lietuviams įsigilinti į jų
prasmę ?

Registered Nurses —
GeneraI D*ity
3-11 & 11-7 Shift. Ccod starting
salary nlųs shift differentiaf. Excellent .fi'UJi’e benefits. Apply call or
vvrite to: AD.M1NISTRATOR

Franklin Parišk Hospital
P. O. BOX 392
W1NNSBORO. LA. 71295
318-435-9411

(28-45)

JOURNEYMAN

TOOL & DIE MAKERS
Fast growing industrv in Fort Custer
Industrial Park is in need of journeyman. TOOL & D1F. MAKERS. Experienced in DIE BUILDING preferred. Be able to sėt up work from
blue prints & elose tolerance.
Pleasant working atmosphere and
iiberal fringe benefits. Apply:

KEIPER USA INC.
5600 W. Dickman Rd.
Battle Creek, Mich. 49015
An Equal Opportunity Employer
(37-50)
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LAPKRITI N Ė KAKOFONIJA
Graudžiai dainavo prieš
istoriniais laikais šabaniauskas apie rudenį, lap
kritį ir nuvytusias ant lys
vių astras. Lapkritis niekad
nebuvo prielankus skaid
rioms nuotaikoms. Miglos,
šlapdriba. Tai kalakutų ge
nocido mėnuo
Po sunkaus ir alinančio
kojų triūso spalio baliuose,
išeivija reikalinga užtar
nauto fizinio poilsio, šokta
po demonstracijų Washingtone, prie Linkolno pamink
lo. šokta ir Chicagoje per
daktaro Jono Basanavičiaus
ir didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio Algirdo minėjimus.
Juk Afrikoje nuo seno ir
laidotuvės baigiamos links
mais šokiais...
Kada nutilo balių simfo
nijos, ryškiau girdime ka
kofonijas.
M. Drunga atviro žodžio
mėnraštyje moko neseniai
iš Lietuvos atkakusį dail. V.
žilių, kaip dera suprasti ta
rybinį gyvenimėlį.
švietimo tarybos nariai
padarė rūmų revoliuciją
prieš savo pirmininką Br.
Juodelį, bet nepajėgė iš
versti diktatorių iš sosto ir
patys pasidarė privačiais
piliečiais.

Cirkuliaras ”Bridges”,
kurį nesunku atrasti baž
nyčių prieangiuose, atsidė
jęs garbina 'Talentingiau
sius” rašytojus sovietbernius, kurie ok. Lietuvoje už
rublius ir medalius stengia
si plauti pavergtųjų tautie
čių smegenis, įtikindami,
kad sovietinė santvarka yra
sovietinis čyščius prieš
įžengiant į sovietinį rojų. ..
Okupuotoje Tėvynėje vie
name kolchoze mėšlo buizoj
nuskendo tuzinas paršiukų.
Kitame kolchoze iškilmin
gai įsižadėta Brežnevo kon
stitucijos paskelbimo proga
iš kiekvienos paršingos
kiaulės sulaukti po tuziną
paršiuku. Taip balansuoja
ma sovietinė ūkinė sistema.
Grūdų derliais ten niekas
nesirūpina. Grūdus Sovietijai parūpinta kapitalistinė
Amerika.
Prie Ignalinos stato so
vietinę atomo jėgainę ir ta
proga pakeitė seno mieste
lio pavadinimą. Ignalina pa
vadinta ... Sniečkumi! Pri
simename, kad savo laiku
Marijampolę pavadino Kap
suku. Ir išeina pagal Balį
Pavabalį:
Dvi švilpynės, vienas tonas,
Šičia Sniečkus, ten Kapsukas.
O visur raudonas ponas
Tuos lietuvius plūtke plūka...

Lenktynės i komunistinį rojų...
Patvirtintai LTSR Aukičiausiosios Tarybos Prezidiumo 1977 m. rugpjūčio 31 d. įsaku

LIETUVOS TARYBŲ SOCIALISTINĖS RESPUBLIKOS
HIMNAS
A. VENCLOVOS lodžiai
V. REIMERIO nauja redakcija
B. DVARIONO ir J. ŠVEDO muzika

Tarybinę Lietuvę liaudis sukūri,
Už laisvę Ir tiesę kovojus Ilgai.
Kur Vllnlūs, kur Nemunas, Baltijos Jūra,
Ten klesti mūs miestai, derlingi laukai.

Tarybų Sąjungoj Kovingoj,
Tarp lygių lygi ir laisva,
Oyvuok per amžius, būk laiminga,
Brangi Tarybų Lietuva!

AUŠRELĖS LIČKUTĖS
NAUJAUSIOJI REDAKCIJA
Sovietų vergiją okupantas sukūrė,
Naikindamas laisvę žiauriai ir piktai.
Kur Vilnius, kur Nemunas, Baltijos jūra,
Ten klesti lietuvių vargai ir skausmai.
Valdžioj Sovietų prievartingoj,
Užguita, vargšė, nelaisva,
Ilgai kankinas nelaiminga
Brangi Tėvynė Lietuva!

— pasirūpink būti namų
bos-u. Susapnavęs save ta
pusį rojaus paukščiu, nes į
tokį esi inkarnuotas — sku
bėk pas psichiatrą.

PINK TAUTIETIS RADO
NAUJĄ MAMYTĘ ...
O, nuostabioji rusų moti
na! Tu ir begalinio sielvar
to valandoje radai savyje
jėgų paguosti kitą, kurio
kančia it mažas lašelis
skausmo ir širdgėlos van
denyne. žmonija niekad ne
užmirš tavo, rusų motina,
aukos, ir mūsų palikuonys
lenksis tavo pasiaukojančiai
meilei.
Rašo "dipukas” J. Požė
ra, bėgęs ne į vakarus, o į
rytus.
"ŠVIESA” Nr. 3, 1977

ŽINOTINA
ČIA PRIĖJO
KADŽIULIS
IR TARĖ
— Įdomus gamtos apsi
reiškimas, — kalbėjo mo
kytojas, — gegutė deda
kiaušinius į svetimą lizdą
ir taip auga gegužiukai.
Čia priėjo Kadžiulis ir
tarė:
— Taip ir Vilniaus Kap
suko mokslainės lituanisti
kos kursai augina išeiviams
gegužiukus.
★

— Puošnios laidotuvės, o
giminės ašarų nelieja, —
nustebo jautri ponia.
Čia priėjo Kadžiulis ir
tarė:
— Matyt, giminės paten
kinti testamentu.
★

— Graži lėktuvo palydo
vė nusišypsojo ir nurodė
man vietą prie lango, — pa
sakojo turistas.

čia priėjo Kadžiulis ir
tarė:
— Ir tamsta, savaime su
prantama, pro langą nežiū
rėjai.
★

Be žodžių...

— Kodėl tardoma Tito
žmona Jovanka ? — stebėjo
si smalsi moteriškaitė. —
Argi ji nusistačiusi prieš
savo vyrą?
čia priėjo Kadžiulis ir
tarė:
— Ar tamsta būtum už

Estijoje sovietinė višta,
skelbia sovietinė spauda,
padėjo vieno svaro svorio
kiaušinį, kuriame buvo de
vyni tryniai.
★

Geriausias metų pardajas įsiūlė ūkininkui pirkti
skolon dvi melžimo mašinas
ir už tą skolą atėmė iš ūki
ninko jo paskutine karvę.
★

Įdomiausios futbolo rung
tynės vyko Kaune, viešbu
čio Metropolis vestibiulyje.
Ten viešėjęs dainininkas Šaliapinas sugniaužė šimto li
tų banknotą ir keimeriai
žaidė tuo gniužulu tarp
dviejų durų dėl įvarčių.
★

Sakoma, kad Adomas ir
Jeva savo noru apleido ro
kančios blondinės. Sapnuo jų, nes ten nebuvo galimy
SAPNU
ti save smuikuojantį sceno bės steigti bendruomenę.
AIŠKINIMAS
je ir linkčiuojantį į aplodis
Jeigu prisapnavai, kad mentus reiškia didelę tau
NAUJO SSSR HIMNO
dūduoji tūba, ir ne orkestre, nesėkmę viešai kalbant. GROJIMO PRATYBOSE
bet savo kieme — tave pa Sapnuoti akordeoną reiškia
kvies pirmininkauti tūlame skolą; jeigu groji akordeo
susirinkime, kur pjaunasi nu — nelošk pokerio per tą
dvi partijos: koncertininkai visą savaitę. Bet saksofonas
ir antikoncertininkai. Jeigu gera naujieną apie žmoną,
sapnuoji save skambinantį gal būt ji išvažiuoja pas sa
juodais pianino klavišais, vo gimines. Groti vargonais
darbe sergėkis tau patin- reiškia kvailai svajoti apie
dangiškus migdolus sulau
kus pensijos amžiaus. Gro
savo vyrą, jeigu jis būtų ti vargonais jaunam ir ne Muša, vargšas, baraboną
trisdešimt vieneriais metais vedusiam — tave nelauktai Į sovietų himno toną —
vyresnis už tamstą ir pa įvels į schemą ir apvesdins. Pilvas alkanas vaitoja,
vydus-, kaip Otelio?
Sapnuoti baraboną mušant žarnos tūbomis dūduoja.

Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

AUSTRALIŠKOS
KEISTENYBĖS
Australijos miestuose la
bai: mažai gąįima pamatyti
vietinių Australijos gyven
tojų — aboridžinių. Daugu
moje jie gyvena prasčiau
siuose miestų kvartaluose,
daug geria, mažai dirba ir
yra, tur būt, iš visų pasaulio
juodosios rasės atstovų pa
tys negražiausi. Tačiau
Australijos provincijoje ir
ypatingai šiaurėje, kur yra
amžina vasara, jų yra daug.
Dalis jų gyvena miesteliuo^se, dirba pas ūkininkus ar
kitur kur, bet didžioji dau
guma gyvena rezervatuose,
gauna valdžios paramų ir
gana skurdžiai leidžia savo
gyvenimo dienas. Daug
įvairiausių dalykų atsitinka
aboridžinių gyvenvietėse,
apie kuriuos dar ir dabar
baltieji mažai ką žino.
Šiuo metu šiauriniame
Queenslande juoduosius yra
apėmusi isteriška panikos
baimė. Jie tiesiog masiniai
bėga iš savo gyvenamų
vietų į kitus distriktus,
o pasilikę, saulei besilei
džiant, jau visiškai į gat
ves neišeina ir, užsibari
kadavę savo duris, drebė
dami sėdi namuose, kuo
ypatingai džiaugiasi baltie
ji, nes miesteliuose vaka
rais yra ramu ir nesimato
girtų aboridžinių. Priežastis
to visko yra baimė juodojo
dvasinio budelio, kurį jie
vadina „Kadaitji Vyras”.
Paskutinį kartą jis buvo
juodųjų matytas prieš 18ka mėnesių ir po to du juo
dieji paslaptingai dingo ir
iki šiol jų niekas neranda.
Prieš kelias savaites juo
dieji jį vėl šiame distrikte
pamatė ir jie tiki, kad jis ir
atvyko ką nors užmušti ar į
ką nors atsukti savo paslap
tingąjį kaulą, nuo kurio už
būrimo nėra jokių vaistų ir
žmogus miršta paslaptinga
ir skausminga lėta mirtimi.
Kadaitji, ar kitaip vadi
namas Raudonasis Ochros,
ar Plunksnuotasis vyras
yra žmogžudys'-budelis. Vie
tinių juodųjų manymu jis
yra viršžmogis, atvykstąs
atsirevanšuoti už padarytą
kokią nors blogybę ir visuo
met patvarkąs savo auką.

Išsisukti ar pabėgti nuo jo
yra neįmanoma. Jo reputa
cija tiek pačių primityviau
sių, tiek ir išsilavinusių
aboridžinių tarpe yra labai
baisi ir jo vardas sukrečia
net ir pačius stipriausius,
bei daug galios turinčius
juodukus. Baltam žmogui
šis vardas yra tikra didžioji
paslaptis, nes dar iki šiol
joks baltasis žmogus jo nė
ra matęs. Kadaitji yra vie
na maža dalis iš senųjų pa
slaptingų aboridžinių ritu
alinių apeigų. Pagal senųjų
aboridžinių pasakojimus,
šis plunksnuotas, raudonai
išsitepęs vyras, praleis mė
nesius sekdamas savo au
ką, kol galų gale jis ją pa
gauna. Jis niekuomet neina
bendrais keliais ir atsiran
da staiga iš nežinios. Bal
tieji jį tik įsivaizduoja iš
siaubingų juodukų pasako
jimų, nors ne vieną kartą
buvo bandoma turtingų
ūkininkų jį pagauti ar net
nušauti, kadangi, jam dis
trikte pasirodžius, aboridžiniai visai nustoja dirbti.
Būdamas nuogas, apsikars
tęs džiovintų uogų karoliais,
jis yra išsidažęs raudonos
ochros dažais, sumaišytais
su baltu moliu. Jo kojos yra
apdengtos posumo (austra
liško meškiuko) kailiukais
ir emu (australiškas dide
lis paukštis, kaip strausas)
plunksnomis, kurias laiko
prie kojų priklijuoti klijai,
sumaišyti su savo aukos
žmogišku krauju. Taip
vaikščiodamas jis nepalieka
jokių pėdsakų. Sugavęs sa
vo auką, jis ją ietimi per
duria ir kada jo auka guli
pusgyvė, jis į žaizdą įdeda
nuodų, vėliau karštu akme
niu ją užgydydamas, jeigu
jis nusprendžia, kad jo au
ka turi dar gyventi ir nuo
įleistų specialių nuodų visą
gyvenimą kenkintis. Kad
tokia auka nieko nekalbėtu,
jis iš rankų gyslų ištraukia
kraują ir jį įpūrškia į sa
vo aukos ausis. Nuo to auka
pasidaro kurčia ir nieko ne
gali girdėti, kai per liežuvį
pervertas smailas pagalys
padaro jį ir nekalbiu. Be
viso to užkalbėjimai ir pa
slaptingas kaulo atsukimas
į savo aukas yra juodųjų
ritualinis kerštas prieš pa

PRANO ČEPĖNO
E
I

„NAUJŲJŲ LAIKŲ LIETUVOS ISTORIJOS”
pirmas tomas — lietuvių tautos atgimimas iki
1914 m. —- gaunamas parduotuvėse.

Baigiamas ruošti antrame tome — mūsų tautos
istorija iki 1920-1922 m., trečiame — Lietuvos
nepriklausomybės metai.
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Istorijos pirmasis tomas — vertinga knyga kiekvienam lietuviui ir graži dovana švenčių bei kitomis progomis. Kietuose viršeliuose, 560 psl., kaina
$15.00. Užsisakyti leidėjo adresu:
j. URBELIS,
1649 NO. BR0ADWAY,
MELROSE PARK, ILL. 60160.

darytus tarpusavio nusikal
timus, kurių dar joks bal
tasis iki šiol negalėjo išaiš
kinti.
Bet pasitaiko ir kitaip.
Kaip pasakoja vietos balta
sis policijos seržantas jo
miestelyje gyveno nuo jau
nų dienų suparaližuotas se
nyvas aboridžinas vyras,
kuris be lazdų negalėdavo
net pajudėti. Vieną vakarą,
kaip jis pats matė, šis aboridžinis vakare išėjo į paupį
ir ten pavargęs užmigo. Gi
kitą rytą, šis paraližuotasis,
po ranka laikydamas savo
lazdas, tekinas parbėgo na
mo, kas visus, jį pažinoju
sius, ypatingai aboridžinius,
labai nustebino. Seržanto
paklaustas, jis jam pasakė,
kad parytyje atsibudęs, jis
pamatė prieš save stovintį
nuogą Kadaitji vyrą, kuris
jam pasakė eiti namo ir
pats dingo. Ir staiga jis pa
sijuto, kad jam jau vaikš
čioti lazdų nereikia.
Šiuo gi metu yra jau ir
vėl dingęs vienas juodasis
kowbojus, kas aboridžinius
tiesiog iš proto varo, kai
vietiniai baltieji ir, dėl vi
sa ko, visuomet laiko netoli
savęs paruoštą šaunamąjį
ginklą. Ką gali žmogus ži
noti, kaip sako baltieji kowbojai.
★

ir statomos moderniškos ta
vernos, kuriose jau moterys
„išsikovojo” sau teisę gerti
kartu su vyrais. Kiekvieną
popietę, iki vėlyvo vakaro,
praeinant pro barą žmogus
girdi triukšmą kaip bičių
avily ir aplinkui sustatyti
automobiliai mažai atkrei
pia policijos dėmesį, nes po
darbo yra būtina australui
išgerti alaus. Australijos
alus yra stiprus, tarp 5 ir 6
su puse procento stiprumo,
o kai kurios rūšys ir dar
stipresnės. Australas L.
Williams yra atsiekęs pa
saulinį greito gėrimo rekor
dą, išgerdamas 52 uncijas,
arba 2.6 paintus alaus per
7.9 sekundes, kai kitas aus
tralas R. Chandler išgėrė
90 septynių uncijų stiklus
per aštuonias valandas ir
po išgėrimo jautėsi visai
gerai.
★

Australijos mokslininkas
dr. W. Lyster išspausdino
faktais paremtą straipsnį
Science Joumal, kur jis įro*do, kad moterys gyvenda
mos kieto vandens vietovė
se pagimdo daug daugiau
berniukų, negu mergaičių.
Jo teoriją parėmė ir Ame
rikos profesorius H. A.
Schroeder, kuris tą tyrė su
pelėmis.
★

problemų su komunijos da
linimu N. Gvinėjoje. Gy
vendami tolimuose džiung
lių miesteliuose ar kaimuo
se, jie mokė kaip reikia pri
imti komuniją, iškišant lie
žuvį. Gi tose vietovėse, jei
gu merginai patihka vyru
kas ir ji nori su juo truputį
atskirai tarp palmių pasižaisti, tai ji iškiša liežuvį
tam vyrui. Pradžioje po pir
mųjų komunijos dalinimų,
ypatingai jauni misionie
riai, būdavo jaunų merginų
tiesiog traukiami tarp pal
mių.
★

Padaryta statistika rodo,
kad australai nori geriau
savo moteris matyti su
trumpais sijonais (mini
skirts) 89% ir ilgais 9%,
legalizuotus abortus nori
turėti 61% ir prieš 33%,
spalvotų imigrantų nori įsi
leisti 58% ir prieš 35%,
moterų išsilaisvinimą, neži
nia nuo ko, palaiko 42% ir
prieš taip pat 42%, gi neve
dusių kartu gyvenimą pa
laiko 51%) ir prieš 37%, o
marihuanos rūkymo oficia
lų leidimą palaiko tik 8%
ir prieš 91%.
PRESSROOM SUPERVISORS
MAINTENANCE SUPERVISORS

We are a large automotive suppiier
and need qualified line managers. Our
benefits are substantial and we are
locate in the S. W. Detroit area.
Submit resume in confidence or call
for appointment:

DEMCO

411 S. Fort St., Detroit, Mich. 48217
Daug pasaulyje ir pačioje
Australai katalikai misio
313-842-8800
M/F
Australijoje kalbama ir gin- nieriai turėjo gana nemažai An Equal Opportunity Employer
(43-46)
činamasi dėl Australijos
tautinio gyvulio — kengū
ros. Statistika rodo, kad
kiekvienais metais Austra
lijoje yra nušaunama ar su
naikinama virš dviejų mili
jonų kengūrų. Nors mėsa
Licensed by VNESHPOSYLTORG
maistui ir nėra per daug
gera, išskyrus kengūros uo
Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant
degą, iš kurios verdama
viena iš skaniausių pasau
DOVANAS - SIUNTINIUS
lyje sriubų, tačiau jų kailis
i
LIETUVĄ,
LATVIJĄ. ESTIJĄ, UKRAINĄ ir t.t.
yra labai pareikalaujamas
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
ir brangus. Daugiausiai
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
kengūrų išnaikina ūkinin
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
kai, kurie teisinasi, kad jos
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS
nuėda pradėjusį dygti der
PRISTATYMAS.
lių. Tačiau australas ūki
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos
ninkas Jack Douglas, turin
kokybės prekių prieinamomis kainomis.
tis 165 mylios nuo Melbourįniormacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.
no savo 3000 akrų ūkį, ku
riame jis laiko 12.000 avių,
COSMOS PARCELS EXPRESS
1200 galvijų ir virš 800 ken
gūrų. galvoja kitaip. Avys
CORPORATION
ir galvijai yra bizniui, kai
488 MADISON AVĖ. (tarp 51 ir 52 g-vės)
kengūros, kurios Australi
FLOOR 21st
NEW YORK, N. Y. 10022
joj nyksta, yra jo laikomos
konservatyviniam jų išlai
SKYRIAI:
Apple-Valley, Min. 55124-7707 147St.
Tel.: 612-432-7083
kymui. Seniau Australijoje
New York, N.Y. 10003 — 45 Second Avenue
AL 4-5456
buvo 15 įvairių kengūrų rū
New York, N.Y. 10011 — 135 W. 14 Street
CH 3-2583
šių, kai dabar yra jau likę
So. Boston, Mass. 02127 — 389 West Broadvvay
268-0068
Bridgeport, Conn. 06610 — 1880 Seaview Avė.
203-367-2863
tik septynios ir jeigu šis
Buffalo, N.Y. 14206 — 332 Fillmore Avenue
TL 6-2674
komercinis multimilijoninis
Chicago, III. 60622 — 2222 West Chicago Avenue
BR 8-6966
kengūrų šaudymo biznis ne Chicago, III. 60629, 2501 West 69 St.
VVA 5-2737
884-1738
bus sustabdytas, tai kengū Cleveland, Ohio 44134 — 5879 Statė Road
•374-6446
rų ateitis Australijoje yra Irvington, N.J. 07111 — 1082 Springfield Avė.
Grand Rapids, Mich. 49504 — 636-38 Bridge St. N.W.
GL 8-2256
g liūdna.
201-342-9816
Hackensack, N. J. 07601 — 112 Main'St.
S
★
Hartfbrd, Conn. 06106 518 Park St.
246-9473
Lakewood,
N.J. 08701 — 241 Fourth Street
FO 3-8569
Australijoj
tautinis
gėri

g
(518) 989-6742
Lexington, N. Y. 12452 — Route 13 A
mas yra alus ir australai
AN 1-2994
yra vieni iš daugiausiai iš Los Angeles, Calif. 90022 — 960 S. Atlantic Blvd.
New Haven, Conn. 06511 — 1329 Boulevard
LO 2-1446
geriančių žmonių pasauly Nevvark, N.J. 07106 — 698 Sanford Avenue
373-8783
GR 2-6387
je. Jeigu seniau sakydavo, Passaic, N.J. — 176 Market Street
PO 3-4818
kad Australijoje ant kiek Philadelphia, Pa. 19122 — 1214 N. 5th. St.
GL 5-9586
Pa. 19141 — 4925 Old York Rd.
g vieno kampo yra alaus ba Philadelphia,
HU 1-2750
Pittsburgh, Pa. 15203 — 1307 E. Carson Street
fl ras, kuriame būdavo atski
Apts.
3 ri kambariai vyrams, mote Wappingers Falls, N. Y. 12590 — Hidden Hollow914-297-0261
PL 6-6766
Waterbury, Conn. — 905 Bank Street
0 rims ir bendrai kartu, tai Fort
432-5402
Wayne, Ind. 46808 — 1807 Beimeke Rd.
tas
yra
beveik
teisybė,
tik
g
SW 8-2868
Worcester, Mass. 01610 — 144 Millbury Street
J dabar daugumoje senieji
RI 3-0440
Youngstovvn, Ohio 44503 — 309 W. Federal Street
0 maži barai yra griaunami

g
U

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION
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KAS BUVO - KAS YRA - KAS BUS?

LAIŠKAS IS TAIVVANO

POLITINIO NUTAUTINIMO METODAI

KAIP MANE PASIEKĖ ŽINIA APIE
PREMIJOS LAIMĖJIMĄ

Jūratė Statkutė de Rosales
Jei palyginsime senovės
prūsų ir kryžiuočių kadaise
pasirašytą Christburgo su
tartį su dabartine vadina
mąja tarybine santvarka
Lietuvoj, pastebėsime įspū
dingą istorinę paralelę.
Christburgo sutartyje
prūsams buvo primestas pa
vojingiausias iš visų politi-

MARIJA TŪBELYTĖ-KUHLMANN
Vakar popiet, grįždama iš
akupunkturisto, pripuola
mai užsukau į savo vyro įstai
gą pasinaudoti telefonu. Mū
sų naujajame name - ‘Dviejų
Liūtų Sode’ - jo dar neįvedė
ir jis greičiausiai atsiras tik
tada, kai mums ir vėl reikės
iš čia kraustytis.
- Štai tavo lietuviškas laik
raštis, - paduodamas man di
doką baltą voką pasakė Kur
tas. - Tu jau pusantro mėne
sio vis klausinėji, kodėl jis
dar iki šiol neatėjo, ir štai jis
pagaliau ...
Net nepastebėdama, kad
Dirva pas mane šį kartą at
liūliavo oro paštu, skubotai
ją išskleidžiau ant stalo ir
jos pirmame puslapyje įžiū
rėjusi sau pažįstamą veidą ir
perskaičiusi kas po juo buvo
parašyta, taip džiaugsmin
gai šūktelėjau, kad visame
trečiame Lien Hwa Indusstriąl Corporation aukšte,
lyg nuo žemės sudrebėjimo,
išsipylė visos kiniškos arba
tos.
- Nors aš ir žinau, kad tu
nuo tų nelemtų adatų visada
tampi labai energinga, man
visgi rodosi, kad tavo amžiu
je čia pas mane ištaigoje ši
taip šūkauti nepridera, - nuo
rankovės šluostydamas savo

išpiltą arbatą priekaištingai
pastebi mano vyras.
Bet užuot jam atsakiusi,
aš iš rankinuko išsiimu veid
rodėlį ir pasižiūriu į ant savo
galvos atsiradusį laurų vaini
ką. Tokį majestotišką, tokį
žalią ir truputį badantį...
Atitraukdama akis nuo šio
malonaus vaizdo, žvilgteliu
Kurto link.
- Aš laureatė! Nejaugi
tu nesupranti, kad aš laure
atė!
Ir jis nors ir ne iš karto,
bet visgi suprato.
Dabar nuo to vakaro praė
jo jau dvidešimt keturios va
landos, bet ir aš pati dar ne
visai suprantu, dar nevisai
įstengiu įsisąmoninti, kad
vienas mano kūrinių yra lai
mėjęs novelės premiją.
Aš šito neįstengiu įsisąmo
ninti iš dalies todėl, kad be
gyvendama taip toli nuo vis
ko lietuviško, aš dar visai ne
senai buvau beužmirštanti li
teratūrinę lietuvių kalbą.
Kalbėti, žinoma, kalbėjau
kaip kalbėjusi, bet rašyti ...
Šis nemalonus faktas man
gana netikėtai paaiškėjo
maždaug prieš trejetą metų,
kai susigalvojusi parašyti
straipsnelį apie japones ra
šytojas, staiga pamačiau,

MARIJA TŪBELYTĖ-KUHLMANN

SUSITIKIMAS
DIRVOS KONKURSE PREMIJUOTA NOVELĖ

(3)
Jis susvyravo ir atsirėmė į stalą. — Dana, atleisk, —
dar sykį pakartojo jis. — Tu gi žinai, koks aš šiandien
visiškai suiręs. Tau išėjus į miestelį, vos vos nusivilkau
iki fotelio ir, jame besėdėdamas, ūmai pajutau tokį be
galinį pasiilgimą muzikos, tokį norą dar sykį paskambinti
Šumano simfoninius preliudus arba Scriabino penktąją
sonatą, kad, rodos, nors imk ir pasiusk. O kodėl tos mano
prakeiktos rankos tokios nutirpusios ir bejėgės!
Danutė švelniai apkabino vyrą ir, jį nuvedusi atgal
prie lango, pasodino į krėslą.
— Nenustokim vilties, Vytai. Tu gi žinai, kaip daž
nai tavo ligoje įvyksta pagerėjimai. Ir labai galimas da
lykas, kad tu ir vėl pasitaisysi ir netgi galėsi skambinti,.
Bet Vytautas, nekreipdamas dėmesio į žmonos žo
džius, pakėlė savo dideles, tamsiais šešėliais apvedžiotas
akis:
— Pažadėk, kad tu manęs neapleisi, — vengdamas,
jos žvilgsnio, tyliai pašnabždėjo jis. — Pažadėk, kad tu
su manim pasiliksi iki galo. Iki pat galo.
Danutė raminančiai paglostė jo galvą. — Aišku, kad
pasiliksiu. Kurgi, tu manai, aš galėčiau pradingti?

★

Po vakarienės Danutė nuėjo pas šeimininkus ir iš jų
patelefonavo Jonui.
— Vytas griežtai atsisako kraustytis į tavo namus.
Jis nuo savo ligos pasidarė labai jautrus ir užsispyręs.
— Kaip gaila, kaip tikrai labai labai gaila, — nuo
širdžiai nuliūdo Jonas. Bet jeigu tai jūsų nesutrukdytų,
norėčiau pas jus šį vakarą trumpam užsukti. Juk Vy
tautas, mane pamatęs, nesupyks?
— Ne, nesupyks, — be įsitikinimo, ištęsdama žo
džius atsakė Danutė. Bet, deja, jis, vos pavalgęs, vėl atsi
gulė į lovą ir užmigo. Gydytojas jam prirašė labai stip
rių raminančitj vaistų ir ...
— Jeigu tai, tai pasimatykime bent mes, — pasiūlė

Laureatė Marija
Tūbelytė-Kuhlmann

kad nebemoku sumegzti nė
vieno padoraus lietuviško sa
kinio.
Pasibaisėjusi, tuojau iš
Amerikos išsirašiau du žo
dynus ir stirtą lietuviškų
knygų. Pirmiausiai tris kart
nuo pradžios iki galo perskai
čiau abu žodynus, o paskui
užguliau Pūkelevičiūtės ‘Aš
tuonis Lapus’ ir jos ‘Naujų
Metų Istoriją’. Gėrėdamasi
jos turtinga kalba ir vilda
masi, kad gal ir aš kada nors
įstengsiu nors truputį pana
šiai parašyti ...
Kai pagaliau nutariau pra
dėti pirmąją savo apysaką pasirodė sunkiau, negu bu
vau įsivaizdavusi. Rašiau,
rašiau, braukiau, braukiau ir vis ne taip kaip pas Pūkelevičiūtę ir tiek! Kartais net
gi norėjosi visus šitus ištai-

sinėtus, desėtkus kartų per
rašytus puslapius sudrasky
ti į šmotelius ir vėl grįžti
prie molberto. Bet visvien
ištesėjau ...
Man šitaip besidarbuojant
nuo mano rašomosios maši
nėlės pradėjo atšokinėti A ir
S raidės, ir mano vyras Kalė*
doms man padovanojo elek
trinę Smith Coroną su pilna
lietuviška ‘klaviatūra’.
Įkvėpta šito jo žesto dar
daugiau prisėdau prie rašy
mo. Ir kai pagaliau pabai
giau tą pirmąją savo apysa
ką ir ją dėl lietuviškos publi
kos stokos pati sau garsiai
perskaičiau, ji man,atvirai
pasakius, pasirodė visai pu
sėtina.
Kad nenutraukti
įkvėpimo - tuojau ėmiausi se
kančios ...
Taip tie mano rašymai ir
prasidėjo. 0 dabar, staiga ši
toji visiškai nelaukta ir nesi
tikėta Dirvos novelės pre
mija!

Jonas. — Man rytoj vėl išvažiavus, mes dievai žino, kada
vėl susitiksime.
Danutė akimirką sudvejojo. Kaip ir beveik kas va
karą, ją be galo traukė kur nors išeiti. Pabūti su kitais,
sveikais ir linksmais žmonėmis, atitrūkti nuo šitos sle
giančios, Vyto liga persunktos atmosferos. Bet bent iki
šiol ji dar niekada nebuvo pasidavusi šiai pagundai ir
nutarė to nepadaryti ir dabar.
— Nors ir labai norėčiau, negaliu, — tvirtu balsu
atsakė ji. Jeigu Vytas man išėjus pabustų, tikrai labai
sunerimtų. Jau ir šį popietį man laiku negrįžus, jis man
smarkiai priekaištavo.
Apsitvarkiusi virtuvėje, Danutė įėjo į miegamąjį ir
pasilenkė ties miegančiu vyru. Koks jis dabar buvo gra
žus, koks nė kiek nepaliestas ligos ir gal būt besiartinan
čios mirties. Ta aukšta kakta, tie taisyklingi bruožai,
toji sudvasinta, kiek išdidi veido išraiška. Visai toks pat,
kaip tada, kai jinai jį pirmą kartą išvydo Town Hall’yje
skambinant Šopeną.
Danutė į tą koncertą buvo nuėjusi drauge su Jonu.
Ir kai Vytautas Audriūnas įžengė ant scenos, kai jis
nusilenkė publikai ir, atsisėdęs prie rojalio, pradėjo
skambinti, ji taip ir apsalo. Ji užmiršo ir Joną, ir žmonių
prisigrūdusią salę, ir save. Jinai matė tik jį, tokį aukštą
ir liekną, tokį truputį pasilenkusį į priekį, tokį kupiną
kažkokios magikos. O paskui, kai jie su grupe draugų
nuėjo į užkulisį ir kai, jiedviem susipažinus, Vytas ilgai
nepaleido jos rankos ir žiūrėdamas jai tiesiai į akis pa
sakė, kad jis dar niekados nesąs matęs tokios fantastiškai
gražios lietuvaitės, jai atrodė, kad iš laimės nustos pla
kusi jos širdis.
Ne, ji niekuomet, niekuomet neužmirš šito mėlyno
gegužės vakaro. Bet tai buvo vakar, o šiandien ją prie
jo terišo tik... tik kas? Pareigos jausmas? Gailestis?
Saujelė labai gražių atminimų? Bet, deja, tik saujelė.
Kas žino, kodėl ji Vytautui buvo taip greit nusibo
dusi. Tu mane per daug myli, vieną dieną pasakė jis.
Man vis dažniau norisi nuo jos pabėgti, atsikvėpti tyru,
Man kartais rodosi, kad aš nuo tos tavo meilės užtrokšiu.
šito varžančio jausmu neapsunkintu oru ... Ir jis buvo
pabėgęs — neilgam, bet visvien be jos trim mėnesiam
išvažiavęs į Europą. Deja, jis iš Ispanijos grįžo jau su
sirgęs, ir tada jinai jam ir vėl pasidarė „pakęstina”.
(Bus daugiau)

nio nutautinimo metodų:
nauja ekonominė, politinė,
socialinė ir religinė santvar
ka.
Išveskime palyginimus'
atžymėdami „prima” skai
čiumi prūsus ir „sekundos”
skaičiumi dabartinę Lietu
vą.
Al — Po Christburgo su
tarties, prūsai nebegalėjo
laisvai pirkti ir parduoti nejudomą turtą. A2— Po so
vietų užėmimo, Lietuvoje
buvo bandyta panaikinti nejudomo turto nuosavybę.
B1 — Ordinas „mirusios
rankos teisės” keliu pama
žu įgavo krašto žemių, tur
tų ir ekonomijos kontrolę.
B2 — Dabartinėje Lietuvo
je rusų valdžia kontroliuoja
kolchozų žemes ūkį ir apla
mai krašto ekonomiją.
C1 — Pakeičiama duoklių
sistema. Prūsų darbas ir
krašto produktingumas ei
na ordino išlaikymui. C2 —
Lietuvių darbas ir krašto
produktingumas yra naudo
jami sovietų ekonomijos iš
laikymui.
D1 — Kai kurie prūsai
gauna teisę įstoti į riterių
ti į komunistų partiją. Įstomas sąlygojamas ordinui iš
tikimybės įrodymu. D2 —
Kai kurie lietuviai gali įsto
ti į komunistj partiją. Įsto
jimas sąlygojamas partijai
ištikimybės įrodymu.
Ei — Panaikinamas senasis baltų tikėjimas, įve
dama krikščionybė. E2 —
Varžomas senasis katalikų
tikėjimas, įvedama antireli
ginė politika.
F1 — Prūsai apkraunami
karine prievole ir integruo
jami į ordino kariuomenę.
F2 — Lietuviai atlieka ka
rinę tarnybą sovietų pul
kuose.
Gi — Prūsai negali su
daryti užsienio sąjungų ne
palankių ordinui. G2 — Lie
tuviai negali turėti savos
užsienio politikos.
Kaip matome, Christbur
go sutartis buvo pasirašyta
1249 metais, dabartinė Lie
tuvos santvarka buvo įves
ta 1944 metais, o esmėje per
tą laiką politinio nutautini
mo metodai nei kiek nepasi
keitė. Christburgo sutartis
buvo ordino kompromisas
su įveikta, bet tautiniai nepasidavusia prūsų tauta.
Dabartinė Lietuva yra rusų
kompromisas su įveikta, bet
tautiniai nepasidavusia lie
tuvių tauta. Abejais atve
jais įveiktiesiems palieka
mas tautos vardas, kalba, ir
galimybė išvystyti ekono
minį produktingumą, bet
abejais atvejais yra vykdo
mas gilus politinis, sociali
nis, ekonominis ir religinis
perversmas, einantis oku
pantų naudai.
Vėlesni Christburgo su(Nukelta į 10 psl.)
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Politinio
nutautinimo...
(Atkelta iš 9 psl.)
tarties padariniai įrodo, kad
tautinis atsparumas neatsi
laiko, kai yra pakeista vals
tybinė, religinė, socialinės
ir ekonominė tautos san
tvarka ir tuo pačiu pažeis
tas tautos psichologinis at
sparumas. Christburgo su
tartis galiojo tik iki 1260
metų, t. y. iki sekančio prū
sų sukilimo. Tačiau 11-kos
metų užteko tam, kad eilė
prūsų didikų pradėtų apsi
prasti su nauja santvarka.

Prūsų 1260-tų metų suki
limas užkliuvo ant lygiai to
kių pat ordino privilegijų
dalinimo, koks šiandien
vyksta Lietuvoje su komu
nistų partijos aktyvaisiais
nariais. Sukilimui prasidė
jus, tie prūsai kurie jau
anksčiau — gal savo tautos
gynybos sumetimais — buvos prisitaikę prie ordino
santvarkos, buvo ordino ap
dovanoti padidintomis pri
vilegijomis. Tuo būdu buvo
sugriauta prūsų vienybė ir
sukilimas buvo numalšin
tas ... ant amžių amžinųjų.
Lygiai taip pat, tenka
numatyti, kad priėjus le
miamų. kryžkelę dabartinė
je Lietuvoje, tam tikra da
bartinės sovietų lietuviškos
elitos dalis panaudos krizę
savo privilegijų padidinimui
ir taps aktyviai suintere
suota i šlaikyti Lietuvoje
sovietinę santvarką.
Šitokios tragiškos padė
ties galėtume išvengti tik
tuo atveju, jei mūsų tauta
sugebėtų labai aiškiai savo
padėti įvertinti istorinių
perspektyvų šviesoje. Ta
čiau viešas ir realus dabar
tinės mūsų padėties įverti-

KODĖL LIETUVA JAUNIMUI TAIP TOLIMA
VIDA AUGULYTE

(3)
Įvairiuose renginiuose da
lyvaujantį jaunimą bus leng
viau supažindinti ir su mūsų
veiksniais, iškeliant ne jų
tarpusavio ginčus, bet kiek
vieno pozityvias pastangas
Lietuvai išlaisvinti.
Iki šiol nepabrėžiau litua
nistinės mokyklos vaidmens
Iš mano užuominų, kad mo
kykla per tris ar keturias sa
vaitines valandas negali pa
daryti stebuklų, kai kam gal
susidarė įspūdis, kad ji nėra
labai svarbi. Anaiptol. Be
mokyklos pagalbos vaikus
mokyti ir auklėti šeimoje bū
tų daug sunkiau. Mokykloje

nimas yra įmanomas tiktai
vakaruose, bet išeivijos lie
tuviai šiuo metu yra taip
u ž h i pnotizuoti antraeilės
svarbos bendravimų ar ne
bendravimų dilemomis, kad
jie pagrindinės savo užduo
ties nesugeba atlikti.
Grįžtant prie prūsų pa
vyzdžio, būdinga yra tai,
kad motyvai kuriais rėmė
si 1260 metų Pamedės ir
Sembos diduomenė priim
dama ordino privilegijas ir
s u s k a 1 d ydama sukilėlių
frontą, anuomet išrodė rim
ti bei logiški. Tokiu elgesiu
buvo siekiama apsaugoti sa
vųjų turtus bei gyvybes, ir
užtikrinti — bent taip at
rodė — tolimesni Pamedės
ir Sembos prūsų išsilaiky
mą. Istorija gi parodė, kad
toks galvojimas buvo klai
dingas. Kodėl? Kokie me
chanizmai privedė prūsus
prie nedovanotinai lemtin
gų klaidų? Ir kokie mecha
nizmai gali privesti XX am
žiaus lietuvius prie panašių
klaidų?

Visiems mūsų siuntėjams siunčiant
dovaninius siuntinius į Lietuvą ir
USSR. Uosto darbininkų streikas yra
baigtas. Visi siuntiniai, kurie buvo sulai
kyti U. S. pašte yra siunčiami į savo pa
skyrimo vietas.
Atneškite arba atsiųskite tuojau
savo dovaninius siuntinius j mūsų jums
artimiausią skyrių ir jie bus neatidėlio
jant išsiųsti.
LINKIME VISIEMS SAVO KLIJENTAMS

LINKSMŲ ŠVENČIŲ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
Centrinės įstaigos :
723 WALNUT STREET
PHILADELPHIA, PA. 19106
212 FIFTH AVĖ.,
NEW YORK, N. Y. 10010

Nors pasaulinė padėtis da
bar mums neatrodo palanki,
nenuleiskime rankų, Dary
kime, ką galime, ir tikėtime,
kad išauš tėvynės laisvės ry
tojus. Jei reikės stebuklo,
gal jis įvyks: juk Dievas ste
buklus padarė tiems, kurie
tikėjo. Ypatingai svarbu vai
kuose palaikyti Lietuvos iš
laisvinimo viltis. Nereikia
jų apgaudinėti, sakant, kad
jau greit pamatysime laisvą
tėvynę. Bet tikėjimas, kad
jie kada nors sulauks Lietu
vos laisvės, jaunimo lietuviš
kumą gali tik sustiprinti. Pa
simokykime iš žydų: virš
tūkstančio metų jų kasmeti
niai šventiniai linkėjimai -už metų švęsti Jeruzalėje reiškė viltį, kuri juos suarti
no bei sustiprino ir galop iš
sipildė. Taip ir mums, vi
siems laikantis vieningai ir
darniai dirbant, gal pasisek
tų išauklėti daugiau jaunimo
kuriems Lietuva būtų ne
vien vaikystės pasaka, tėvų
ar senelių kraštas, bet sava
tėvynė, brangi ir mylima,
esanti už daugelio mylių, bet
arti širdies.

ir gali drąsiai susidraugauti
su kitais patriotiškai nusitei
kusiais jaunuoliais. Kurie
kursai mūsų jaunimui tinka
mesni? Atsakymas atrodo
aiškus.
Išnykus kalbai, miršta tau
ta. Todėl negalima užmiršti
šio gyvybinio klausimo: Ko
dėl mūsų jaunimas tarpusa
vyje taip retai bekalba lietu
viškai? Paprasčiausia prie
žastis yra iš besivystančio sa
varankiškumo kylantis vai
kų natūralus polinkis pasi
priešinti tėvų norams. Vai
kas nenori kalbėti lietuviš
kai, nenori mokytis muzikos,
nenori eiti į bažnyčią ar skau
tų sueigą, bet nori rūkyti,
gerti alų, pamatyti uždraus
tą filmą... Jei tėvai liepia da
ryti vienaip, jis būtinai nori
išbandyti priešingą elgesį,
ypatingai jei mato kiek vy
resnius jaunuolius panašiai
besielgiančius. Daugelis tė
vų į šiuos esmėje panašius
reiškinius reaguoja labai ne
vienodai. Jie bijo vaikus pri
HILLHANDS
versti lietuviškai kalbėti ar
and
lankyti lituanistinę mokyklą
LATHE
OPERATORS
nes tai ‘gali vaiką atstumti
nuo lietuvybės’. Tačiau retas
FISH, HUNT, SKI AND
tėvas vengtų vaiką pabarti
CAMP
už algebros dvejetuką ar
jam uždrausti rūkyti ar gir
tuokliauti iš baimės, kad ON YOUR LONG WEEKENI>
toks pabarimas ar draudi
mas ‘gali vaiką nustatyti With MINIMUM of 5 years experience
may qualify. Muši beable to vvork
prieš mokslą, sveiką maistą with
little supervision due lo flexible
ar gryną orą’! Pažvelgę į work schedule and hours. 40-58 hour
jau subrendusius jaunus lie week and 4 or 5 day work option.
tuvius, įsitikintume, kad nuo TOP RATF.S AND FRINGE BEN
lietuvybės nutolo daug dau EFITS. Minimum number of openings.
4 p. m.
giau išlepintųjų, negu tų, Apply vveekdays 7 a. m.
kurie savo laiku buvo tėvų
RADCON
verčiami lietuviškai kalbėti
INDUSTRIES
ir lankyti lituanistines mo
29811 W. 8 Mile
kyklas.
Livonia,
Mich. 48152
Kai kurie vaikai vengia
kalbėti lietuviškai, nes jiems
sunku lietuviškai išsireikšti Wanted at once
trūksta žodžių. Šį trūkumą
Journeymen
Norėdami ilgiau pabūti galima pašalinti, su jais daž
or
Lietuvoje, kai kurie jaunuo niau kalbant įvairiomis temo
Ist Class Skilled
liai susigundo nuvykti į litua mis ir juos skatinant lietuviš
PLASTIC INJECTION
nistinius kursus Vilniaus uni kai skaityti. Galima panau
MOLD MAKERS
versitete. Ką jie ten randa, doti ir žodyną turtinančius
Air
conditioned
plant. Grotving com
ką išmoksta? Kiek teko gir žaidimus bei galvosūkius.
pany. Top wages benefits, and bonus
dėti iš tuos kursus lankiusių
Blogiausia su tais vaikais plan.
jų, lietuvių kalbos ten moko bei jaunuoliais, kurie lietu APPLY OR CALL DENNIS DEAN
ma ne daugiau, kaip pradinė viškai nebekalba dėl to, kad
PLASTRONICS INC.
se lituanistinėse mokyklose jie save jau laiko nebe lietu
3111 Garden Brook
JAV. Ta skurdi lituanistika viais, o amerikiečiais. Kodėl
Dalias, Texas 75234
papildoma geroka marksiz tokios pažiūros taip plinta
214-243-0611
mo-leninizmo doze. Kaip mū vaikų ir jaunimo tarpe? Ma
sų jaunimas į tai reaguoja? no nuomone, viena priežas
COTTAGE PARENTS
Tyla, nes jie jaučia, kad pri tis yra trūkumas solidarumo
NEEDED
are open for a married
valo tylėti, jei nenori būti iš vyresniųjų tarpe. Jaunimui Positions
couple to supervise a cottage of
boys. TEese are full time
kursų pašalinti.
yra svarbu priklausyti ben adolescent
positions for a couple with no deat home. Minimum starting
Kadangi kursai vyksta draamžių grupei, būti to pendents
salary, $8,800 per year per couple.
In addition to salary we provide
vasarą, atostogų metu, su ei kiam, kaip kiti. Matydamas, room
iscboard, 3 weeks vacation vvith
hospitilization & insurance coliniais Lietuvos studentais kad VISŲ (ar bent daugu pay,
verage with a retirement program
Applicants mušt be hig’n
susipažinti mūsiškiai negali. mos) lietuviukų tėvai jiems avaliable.
school graduate. Contact in writing
O kokį įspūdį šie tylūs sve liepia kalbėtis lietuviškai, DICK HORD, DIRECTOR OF CHJLD
CARE,
čiai iš užsienio padaro tiems kadVISI Lietuvą vadina tė PRESBYTERIAN CHILDRENS
HOME,
lietuviams, su kuriais jie su vyne, kad VISI domis lietu
P. O. Box 100,
sitinka -- ar lietuviškai su viška veikla, vaikas ar jau
Itasca, Texas 76055
sipratusių, drąsių, už tėvy nuolis pasijustų didelės gru
OR C.ALL
817-687-2302
nės laisvę kovojančių jaunuo pės nariu; jis nebijotų, kad FROM DALLAS-FT.
WORTH CALL
lių, kurių ryžtas padrąsintų lietuvių kalba jį išskirs.
477- 2292,
MON.-FR1., 9 A. M. TO 4 P. M.
ir pavergtuosius?
Vaikams aiškindami skir
(43-46)
Tuo tarpu čia pat, Ameri tumą tarp tėvynės ir gyve
VVANTED JOURNEYMEN
TOOLMAKERS
koje, Jaunimo Sąjunga kas namo krašto, save galime pa
Experienced in plastic mold building.
vasarą suruošia kursus, ku lyginti su nuomininkais. Mušt have job shop esperience. Be
able to sėt up work from blue prints
riuose dėsto žymūs lituanis Kaip nuomininkai, čia turi & close tolerance. Steady employment
qualified men. All benefits paid.
tai. Čia jaunimas tarpusavy me teisių ir pareigų, bet ne forApply
cal or send resume to:
UNIVERSAL MOLD
je kalbasi tik lietuviškai ir same savo namuose. Gera
2904 Industrial Row
Troy, Mich. 48084
rimtai studijuoja lituanisti gražiame bute, bet savame
3 13-645-9480
(38-44)ką. Čia jie nebijo prasižioti name geriau.

įprasta darbo atmosfera, na
tūrali konkurencija tarp
draugų ir mokytojo paskati
nimas vaikus įtaigoja moky
tis. Namie jie labiau linkę
žaisti. Mokykloje svarbieji
lietuvių kalbos, literatūros,
istorijos, geografijos ir vi
suomenės mokslo aspektai
pristatomi sistematingai, be
didelių spragų. Namie būtų
daug sunkiau tai padaryti.
Tėvų ir senelių pareiga yra
praplėsti vaiko akiratį, mo
kykloje pateiktas žinias pa
kartojant, pagilinant ir papil
dant pavyzdžiais iš asmeni
nio gyvenimo.
O kaip su apsilankymu pa
vergtoje tėvynėje? Seniau
daug kam atrodė, kad tėvy
nės aplankymas jaunimui tą
pasakų šalį perkeltų į tikro
vės sferą ir jie tučtuojau tap
tų susipratusiais lietuviais.
Tačiau dabar, daugeliui vai
kų ir jaunuolių Lietuvą ap
lankius, jokio stebuklo nesu
laukėme. Tiesa, asmeniškas
susipažinimas su giminėmis
juos jaunimui neabejotinai
priartina. Bet ar jie sužino
tų žmonių tikras pažiūras ir
jausmus? Juk daugelis ten
gyvenančių atviriau kalbėti
bijo. O Amerikon sugrįžusieji taip pat nedaug tekalba
apie savo patirtį Lietuvoje;
ir tai suprantama, nes vieni
nedaug tepastebi, o įžvalges
ni bijo atviresniu pasisaky
mu pakenkti Lietuvoje liku
siems giminėms.
Žinoma, jaunimas nori pa
matyti ne tik Lietuvos žmo
nes, bet ir visą aplinką. Ta
čiau kiek tegalima pamatyti
per kelias dienas Vilniuje,
Kaune ir Trakuose, okupan
to specialiai paruoštuose tu
ristams? Beveik tą patį jau
nimas gali pamatyti nuotrau
kose ir skaidrėse.
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■ Chicagos lietuviai
——— ANTANAS JUODVALKIS
LITERATŪROS
VAKARAS
Mokslo ir Kūrybos III
simpoziumo metu, lapkričio
25 d. (eštadienį), 7:30 vai.
vak. Jaunimo Centre įvyks
žodinės ir muzikinės kūry
bos vakaras.
Programoje numatyta:
1) premijų įteikimas lau
reatui rašytojui Ischokui
Merui, specialiai atvykstan
čiam iš Izraelio ir kompo
zitoriui Dariui Lapinskui.
Premijas įteiks Rašytojų
draugijos pirm. kun. L. Andriekus, OFM, ir Lietuvių
Fondo atstovas.
2) D. Lapinsko muzikinis
pastatymas, kuriame daly
vauja: kompozitorius D.
Lapinskas, solistė D. Kučėnienė, aktoriai — L. La
pinskienė ir J. Balutis.
3) Savo kūrybą skaito:
Icchokas Meras. Bernardas
Brazdžionis. Niiolė Jankutė-Užubalienė Eglė Juodval
kytė ir Tomas Venclova.
4) Pabaigos žodis — Ma
rija Rėmienė.

Prog r a m a i vadovauja
prof. dr. Antanas Klimas.
Visa lietuviškoji visuo
menė kviečiama gausiai da
lyvauti.

DIDYSIS POKYLIS
Mokslo ir Kūrybos darbai
bus apvainikuoti didingu
banketu, kuris įvyks lap
kričio 26 d. (šeštadienį), 7
vai. vak. Beverly Country
Klubo salėje (8700 So.
Western Avė.).
Programą išpildys so

Gerb. Pone Redaktoriau,

listai Nerija Linkevičiū
tė ir Bernardas Prapuo
lenis, akompanuojant muzi
kui A. Vasaičiui. šokiams
gros žinomas neolituanų or
kestras.
★

Mokslo ir Kūrybos III
simpoziumas yra vienas iš
pačių didžiųjų lietuvių gy
venimo įvykių, todėl lietu
viškoji visuomenė turėtų
tinkamai įvertinti ir parem
ti. Reikia ne tik finansų,
bet ir gyvų asmenų, kurie
užpildytų visas Jaunimo
Centros auditorijas.
★

Simpoziumo metu veiks
Lietuvių Moterų Dailinin
kių Sąjungos meno paroda.
Paroda atidaryta lapkričio
18 d. ir tęsis iki gruodžio 4
Čiurlionio Galerijoje, Jau
nimo Centre. Aplankykime
šią parodą ir pasigrožėkime
mūsų moterų meniniais
darbais.
LB 25 METŲ MINĖJIMAS

LB Vidurio Vakarų apy
garda š. m. gruodžio 3 d.
(šeštadienį), 7:30 vai. vak.
Jaunimo Centre ruošia JAV
Lietuvių Bendruomenės 25
metų minėjimą. Programo
je: akademija ir meninė da
lis, kurią išpildys poetas
Antanas Gustaitis ir Antro
Kaimo aktoriai.
Šokiams gros neolituanų
orkestras.
Vidurio Vakarų apygar
da yra pati didžiausia JAV
Lietuvių Bendruomenėje,
šios apygardos ribose gyve
na daug žinomų ir veiklių

Mažeika 8/Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVĖ.

CHICAGO, ILL.
Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta

Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

S. Balzekas, šen. Richard Daley ir Chicagos meras Michael
Bilandic su žmona dalyvavę Cultural Center of the Chicago
Public Library atidaryme. S. Balzekas, kaip restauravimo ko
miteto narys, rūpinosi šiam 90 metų pastatui suteikti dabartinę
gražią kultūros centro išvaizdą.

lietuvių, čia turi būstines
PLB valdyba, švietimo Ta
ryba, Garbės teismas ir ki
tos institucijos. Krašto Ta
ryboje yra 21 atstovas.
Vidurio Vakarų (tuo lai
ku Chicagos) apygarda
įsteigta 1952 m. sausio 6
d. Apygardoje veikia 15
apylinkių. Kultūrinis, švie
timo ir visuomeninis dar
bas yra gyvas.
Į šią jubiliejinę švente
kviečiami atsilankyti visi
lietuviai ir pasidžiaugti nu
veiktais darbais.

nariai: Stasė Petersonienė,
kun. Juozas Vaišnys, S. J.
ir Vincentas Liulevičius,
Šios komisijos pirmininkas.

• Trečiasis Mokslo ir Kū
rybos simpoziumas įvyks
lapkričio 24-27 d. Chicago
je, Jaunimo centre, 5620 So.
CIaremont Avė. Jame daly
vaus daugiau kaip 100 lie
tuvių mokslininku, kurie
skaitys paskaitas iš griež
tųjų, medicinos bei humani
tarinių mokslu sričių.
TOOLMAKERS

• Korp! Neo-Lithuania
vyr. valdyba lapkričio 12-13
d. suvažiavime buvo išrink
ta šios sudėties: pirm. Ce
zaris Modestas, vicepirmi
ninkai Jolita Kriaučeliūnaitė ir Zigmas Mikužis, ižd.
Irena Mažeikaitė, sekr. ir
arbiter elegantiarum inž.
Vaclovas Mažeika.

LATHE OPERATORS
JIG GRINDERS

SURFACE GRINDERS
In exchange for your services. in
these skilled occupations we offer
career opportunities with: an excellent wage program, superior health,
vvelfare and retirement benefits: liberal holiday and vacation programa
and a modern airconditioned plant
conveniently located at the East 7 2nd
street exit off the Shoreway. Please
call to arrange for a confidential interview.

• Lietuvių Moterų Fede
DONALD SERAFIN
racijos Chicagos Klubas, M.
QUALITY
MFG. CO.
Marcinkienės
vadovauja
DIV. OF TUBE FORM
mas, paskyrė $300.00 ge
SUBSIDIARY OF HEALTH-MOR
riausiai baigusiems litua
216-391-9828
(45-481
nistines studija Pedagogi
TOOL MAKERS
nio Lituanistikos Instituto
DIE REPAIR
absolventams. Labai graži
PERMANENT FIRST AND
paskata išeivijos jaunimui
uoliau studijuoti lituanisti SECOND SHIFT POSITIONS
Available to build and repair die
nius dalykus!
Pedagoginio Lituanistikos east, dies, trim dies, and stamp
Instituto absolventų išleis ing dies. Excellent wages and
benefits with overtime.
tuvės įvyks 1978 m. sausio
HALEX CO.
14 d. Chicagoje, Jaunimo
23901 Aurora Road
Centre.
Cleveland, Ohio 44146
An Equal Opportunity Employer
• Kun. dr. J. Prunskis,
(45-4<ų
vertindamas nuveiktus Lie
tuvių Istorijos draugijos
darbus, dvidešimt t m e č i o
draugijos gyvavimo proga
suruoštame minėjime, pa
skyrė 1000 dol. premiją Lie
tuvos istorijos monografi
jai parašyti.

• Prof. dr. Jonas Puzinas
Pedagoginio Lituanistikos
Instituto Lektorių Tarybos
posėdyje lapkričio 5 d. iš
rinktas šio iustituto rekto
riumi.
Šiame posėdyje sudaryta
trijų asmenų komisija, ku
rios paskirtimi yra: tirti ir
nagrinėti priežastis, kodėl
aukštesniųjų lituanistinių
mokyklų abiturientai, atei
ną į institutą, pakankamai
neparuošti visų lituanisti
nių dalykų? šios komisijos

Ryšium su ”Dirvoje” š.
m. spalio mėn. 27 d. tilpusiu
aštuonių buvusių LB švie
timo tarybos narių laišku,
įdėti į Jūsų redaguojamą
laikraštį ir šį pareiškimą:
Labai apgailestauju šių
Švietimo Tarybos narių pa
sitraukimą iš pareigų ir vi
siems dėkoju už atliktas pa
reigas. švietimo Taryboje
likę aštuoniolika narių, įsi
jungiant naujiems, ar bu
vusiems, toliau tęsime visus
darbus ir rūpinsimės litua
nistinio švietimo išlaikymu.
Pareiškiu visiems, kad
niekad nevedžiau švietimo
n u o s mūkio propagavimo.
Visus švietimo tarybos na
rius traktavau vienodai ir
kiekvienas laisvai reiškė sa
vo nuomonę. Visi švietimo
tarybos nutarimai buvo at
liekami demokratiniu būdu,
balsavimo keliu sprendžiant
daugumai. Visų posėdžių ei
gos yra surašytos protoko
luose, kurie visų buvo pri
imti sekančiame posėdyje.
Juose nėra jokių pastabų ar
pasisakymų dėl nesiskaity
mo su kurio nors š. T. nario
nuomone. Bet kas gali pasi
tikrinti š. T. bylose, kad
man primetamo diktatoriavimo nesu praktikavęs. Vi
sas lituanistines mokyklas
traktuoju vienodai. Jokių
konfliktų su jų vedėjais ne
turėjau ir jokių skundų iš
jų nesu gavęs, šiuos ir kitus
išėjusių man patiektus kal
tinimus gavo ir svarstė
JAV LB krašto valdyba ir
rado juos nepagrįstais.
JAV LB švietimo tarybo
je esantis gausus darbų
kiekis nebepalieka laiko
vesti polemikas spaudoje ir
gintis nuo nepelnytų, už ak
menis skaudesnių žodžių.
Manau, kad prasmingiau
yra, kartu su geros valios
bendradarbiais, atlikti pa
vestas pareigas, padedant
lituanistinėms mokykloms
tęsti švietimo darbą.

Su gilia pagarba,
Bronius Juodelis
LB švietimos tarybos
pirmininkas

PUIKIAUSIUS
KAILIUS
rasite tik pas vieninteli
lietuvį kailininką
Chicagoje

NORMANĄ
BURŠTEINA
V-

185 N. Wabash Avė.
Chicago, III. 60601
Antrame aukšte.
Telefonai:
krautuvės: (312) 263-5826
namų: (312) 677-8489
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Chicagos lietuviai pagerbs vysk. V. Blizgį

MONTREALIO LIETUVIŲ
STUDENTŲ SĄJUNGA

JURGIS JANUŠAITIS
Įvairiomis retesnėmis su
kakčių progomis prisimena
me savo iškiliuosius žmo
nes, žvilgtelėjame į jų gy
venimo nueitą kelią, pa
svarstom atliktus darbus.
Šiais metais savo kuni
gystės 50 metų sukakti mi
ni išeivijos lietuvių vysku
pas Vincentas Brizgys.
Vyskupas Vincentas Briz
gys lapkričio 10 d. atšvęs
savo amžiaus septyniasde
šimt ketvirtąjį gimtadienį.
Tai ilgas, prasmingo gyve
nimo kelias. Jis turi aukštą
mokslinį išsilavinimą. Bai
gęs Rygiškių Jono gimnazi
ją Marijampolėje. 1927 me
tais baigė kunigų seminari
ją Vilkaviškyje - Gižuose.
1930-1935 metais studijas
tęsė Romoje, Grigorianum
universitete ir čia įsigijo
Filosofijos ir Kanonų Teisės
doktoratus. 1936-1940 pro
fesoriavo Vilkaviškio kuni
gų seminarijoje, o bolševikmetyje nuo 1940 iki 1941
m. Kauno kunigų seminari
jos rektorius. Vokiečių oku
pacijos metais buvo Kauno
universitete Teologijos-Fi
losofijos fakulteto dekanu.
Tremties dienas praleido
Vokietijoje, basųjų karme
litų vienuolyne. Pokario
metais lankė Amerikos ir
Kanados lietuvių parapijas,
vadovavo misijoms. 1951 m.
spalio mėn. atvyko Ameri
kon, apsigyveno Chicagoje
ir Vatikano pavedimu rūpi
nosi lietuvių sielovados rei
kalais už Europos ribų. O
po vyskupo Padolskio ir
vyskupo P. Brazio mirties
jam vienam teko rūpintis ir
Europos lietuviais. 1961 —
1962 m. buvo paruošiamo
sios Komisijos — Vyskupų
ir Diocezijų administravi
mo, ruošiant Vatikano II
susirinkimą narys. 1965 m.
Popiežius Paulius VI sutei
kė jam Apaštalų Sostui
asistuojančio garbės titulą.
Vyskupas Vincentas Briz
gys ir rašto vyras. Jis yra
parašęs ir išleidęs knygas:
Civilinės santuokos klausi
mai, Marija Danguje ir že
mėje, Trisdešimt meilės žo
džių, Negesinkime aukurų,
Religious Conditions in Lithuania under Russian occupation, Katalikų Bažny
čia Lietuvoje 1940-1944 me
tais. Daug yra rašęs įvai
riais klausimais lietuvių
spaudoje.
Priklauso tarptautinei
Pax Romana organizacijai,
Amerikos lietuvių kunigų
sąjungai, Amerikos lietuvių
katalikų s u s i v ienijimui,
Amerikos lietuvių katalikų
federacijai, Ateičiai, Lietu
vos vyčiams, Lietuvių pro
fesorių draugijai, Lietuvių
katalikų mokslo akademi
jai, Kolumbo
vyčiams,
American Academy for Advencement of Science, Ame
rican Biographical Institute
paskelbė: Notable Ameri-

mielai kviečia visus studentus į

v
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ŽIEMOS STOVYKLĄ
1977 m. gruodžio 27 — 1978 sausio 1 d.
L’AUBERGE DE LA PERDRIERE
VIEŠBUTYJE, ST. DONAT, QUEBEC

Stovyklos programoje — slidinėjimas, įvairus
žiemos sportas ir pramogos.
Stovyklos kaina — $88.00. Įmokėjimas — $45.00,
kuris nebus grąžinimas po gruodžio 10 d. Informa
cijų ir įmokė j imu reikalu teirautis:
Gintaras Nagys
arba
700 — B — Champagneur
Montreal, Quebec
Canada H2V 3P8
(514) 277-7868

Regina Kudžmaitė
5045 Bossuet
Montreal, Quebec
Canada H1M 2M3
(514) 250-4318

Pirmasis 'Sūkurio' pasirodymas

Vyskupas Vincentas Brizgys, kurio pagerbimas Chicagoje
įvyks sausio 22 d.

can of Bicentenial Era.
Išvardinti leidiniai ir or
ganizacijos liudija, kad vys
kupas Vincentas Brizgys
yra plačiai ir giliai įaugęs į
lietuviškąjį gyvenimą. Jo
didelėmis pastangomis buvo
įrengtos Washingtone Šilu
vos Marijos ir Romoje Lie
tuvos kankinių koplyčios.

Prisimintina, kad jis vys
kupu buvo įšventintas dar
nepriklausomoje Lietuvoje,
didžiųjų ir skaudžių jų mū
sų valstybės įvykių išvaka
rėse, 1940 m. gegužės mėn.
19 d., o kunigystės šventi
nimus priėmė seminariją
baigęs, 1927 metais.
Penkiasdešimt metų jis
ištikimai tarnavo Dievui ir
Lietuvai, jos žmonėms, dau
giausia dirbdamas univer
sitete, seminarijose, ruoš
damas jaunuosius kunigus
Lietuvai. Jo našių darbų
krūvis yra didelis ir jais,
minėdami jo garbingą ku
nigystės sukaktį, galime pa
sidžiaugti.
Chicagos lietuviai, šia
proga, ruošia vyskupui Vin
centui Brizgiui plataus
masto pagerbimą sausio
22 d. Sukakties minėji
mas prasidės Gimimo šv.
M. Marijos lietuvių švento
vėje, Marųuette Parke, kur
šv. Mišias atnašaus jubilia
tas su asista. Po to Mari
jos aukšt. mokyklos audito
rijoje akademija su menine
programa, sveikinimais ir
jubiliato žodžiu. Po akade
mijos ten pat, apatinėje sa
lėje priėmimas — visuome
nės susitikimasi su vyskupu
V. Brizgiu. Minėjimui ruoš
ti yra sudarytas komitetas:
Marija Rudienė — pirmi

ninkė, dr. Leonas Kriauče
liūnas ir inž. Antanas Ru
dis — vicepirmininkai, kun.
Antanas Zakarauskas —
apeigos bažnyčioje, Irena
Sankutė ir Jonas Jasaitis —
sekretoriai, Pranas Povilai
tis — iždininkas, Jurgis Janušaitis — spaudai infor
macija, Faustina Mackevi
čienė — rūpinasi vakarienės
paruošimu. Be to, komiteto
nariai įeina 66 asmens, įvai
rių organizacijų atstovai,
visuomeninkai, kultūrinin
kai, spaudos žmonės. Komi
tete taip pat dalyvauja 44
lietuviškosios organizacijos.
Lietuvių visuomenė kvie
čiama sausio mėn. 22 d.
nuoširdžiai dalyvauti vysk.
V. Brizgio auksinio kuni
gystės jubiliejaus minėjime
ir savo dalyvavimu pagerb
sime garbingąjį sukaktuvi
ninką.

SIŪLO SUSIDOMĖTI
LITERATŪRA

JAV LB Kultūros Tary
ba, savo aplinkrašty apylin
kėms rašo, kad sekdama pa
rengimus pastebėjo, kad
juose dominuoja daina ir
šokis, bet retai programoje
atiduodama duoklė literatū
rai. Kitaip tariant, progra
mos atlikti kviečiami solis
tai, šokėjai, bet labai retai
rašytojai.
Siūlo neužmiršti ir litera
tūros vakarų, štai šiais me
tais 75 metai suėjo rašyto
jui Vytautui Alantui ir poe
tui Stasiui Santvarui. Pakviesdami juos į apylinkių
parengimus, tuo pačiu pa
gerbtų ir jų amžiaus gar
bingą sukaktį, bei supažin-

Prieš vienerius metus Mi
ko Subačio pastangomis su
organizuotas Brocktone lie
tuvių jaunimo tautinis an
samblis Sūkurys šeštadienį,
š.m. lapkričio 12 d., suruošė
savo pirmąjį tautinių šokių
ir muzikos koncertą.
Erdvioje North Junior
High mokyklos salėje susi
rinko virš 500 žiūrovų. Vi
siems buvo įdomu pamatyti
jaunimo ir rengėjų dideles
pastangas ir atliktą darbą.
Šiuo metu ansambliui pri
klauso 70 įvairaus amžiaus
jaunimo. Šiame koncerte
programą atliko vyresnioji
grupė susidedanti iš 29 šokė
jų, pritariant 14 asmenų
Brocktono akordeonų orkes
trui.
Muzikalinėje koncerto da
lyje orkestras atliko S. Cibo
fantaziją ‘Eglė žalčių kara
lienė’ pagal M. Petrauską ir
du lietuviškus šokius. Aldo
na Lingertaitienė su Aidu
Kupčinsku kanklėmis pa
skambino dvi liaudies dainas.
Muzikinę koncerto dalį
tvarkė ir orkestrui dirigavo
Saulius Cibas. Brocktono
akordeonų orkestrą paruošė
M. Crowley ir N.A. Girouard.
Buvo pašokti 9 šokiai su
gražiai sukombinuotais tarp
šokių perėjimais. Šokius pa
ruošė Vytautas Bruzgys, pa
dedamas Genovaitės Treinienės.
Tautinius rūbus projekta
vo ir siuvo Daiva Kleinaitė.
Jos specialiai paruošti rugu
čių šokiui moterų rūbai pui
kiai atrodė ir gražiai pritiko.
Koncerto suruošimas pa
reikalavo ir daug grynai
techniško darbo, kuriam va

dovavo M. Subatis, padeda
mas ansamblio tėvų komite
to.
Didelio darbo pradžia žiū
rovų buvo šiltai sutikta ir
įvertinta. Linkime, kad šis
užsibrėžtas darbas būtų tę
siamas ir toliau su tokiu pat
užsidegimu ir ištverme, kaip
kad buvo pradėtas.
Pirmojo koncerto proga
Sūkurį telegrama sveikino
Clevelando ‘Grandinėlė’ ir
New Yorko tautinių šokių
gurpė.
(k)
VIEŠNIOS BOSTONE

Pereitą savaitgalį, lapkri
čio 12-13 d.d., pakeliui į Gilwellio kursus, Bostoną aplan
kė Seserijos Vyriausia Skau
tininke v.s. Irena Kerelienė
iš Chicagos, Skautininkių
Draugovės Clevelande pirm,
v.s. Stefa Gedgaudienė ir
Detroito skaučių tunto tuntininkė s. Liuda Rugienienė.
Sekmadienį
Vyriausia
Skautininke I. Kerelienė ir
s. L. Rugienienė dalyvavo
Bostono skaučių užprašyto
se mišiose šv. Petro lietuvių
bažnyčioje So. Bostone ir
skaučių ‘Baltijos’ tunto suei
goje. Tunto sueigą gražiai
pravedė tuntininkė s. Laima
Kiliulienė.
(k)
WANTED

ALL AROUND GENERAL
MACHINISTS
For Electronics mar.ufacturer in Ann
Arbor Area has opening for an experienced MACHINIST.

Who can sėt up work from blue
prints & close tolerance. Full or part
time. lnquires from retired persons
vvelcome. Call 313-973-2505, ask for
MR. HESKETT.
(34-4?)

WORKJOPPORTUNIT1ES FOR
THE R1GHT INDIVIDUALS
NOW H1R1NG:

dintų visuomenę su jų kū
ryba. Abu rašytojai yra su
tikę dalyvauti tokiuose po
būviuose.
Be to primenama apylin
kėms, kad yra visa eilė ir
kitų sukakčių, kaip DLK
Algirdo, dr. J. Basanavi
čiaus, poeto O. W. Mila
šiaus, dramaturgo B. Sruo
gos, vysk. A. Baranausko, o
ateinančiais metais sueina
725 metai nuo karaliaus
Mindaugo vainikavimo ir
kitos sukaktys.

Journeymen
or lst Class Skilled
TOOL & DIE
ALL AROUND
MACHINISTS
MACHINE REPAIRMEN
Mušt have job shop experience.
APPLY CALL OR \VR1TE

PLAS/STEEL PRODUCTS
U. S. 6 W. WALKERTON. 1ND. 46574
(37-46)

SALES POSITION
TOLL FREE

1-800-327-9696
RECORDED MESAGE
(41-45)
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Clevelando Lietuvių Dienos
šių metų kultūrinio gy
venimo didžiausias įvykis
Clevelande buvo Chicagos
Dainavos ansamblio gastrolė su muzikiniu veikalu
"Kūlgrinda". Dideliu jį lai
kome dėl gausaus progra
mos dalyvių skaičiaus ir dėl
mūsų visuomenės parodyto
susidomėjimo, klausėsi 750
asmenų.
Rašytoja Nijolė Jankutė
ir muzikas Aloyzas Jurgutis
sukūrusieji "Kūlgrindos”
veikalą pelnė nuoširdžią pa
dėką. Ir veikalo turinys su
gražiai supinta lietuviško
kaimo realybės ir paslaptin
gos salos burtų pasaulio ro
mantika, o taip pat ir graži,
klausovo ausiai maloni ir
širdžiai artima muzika,
stipraus, gerai išlavinto di
džiulio choro dainomis ir
Dainavos solistų arijomis,
viską palydint orkestrui —
visa tai sukūrė žiūrovams
gilių išgyvenimų ir džiaugs
mo neužmirštomą vakarą.
Svarbiausieji "Kūlgrin
dos" veikėjai — solistai sa
vo vaidmenis atliko puikiai.
Publika daug kartų po jų
atliktų arijų karštais ploji
mais parodydavo jiems savo
padėką. Margarita Momkienė taurios pasiaukojime ir
didingos meilėje žemės sū
nui Andriui gražuolės lau
mės Gilandos rolėje jautriai
ir įtikinančiai atliko savo
pagrindinį vaidmenį.

Solistė Audronė Simonaitytė-Gaižiūnienė savo gra
žiu balsu ir muzikalumu su
gebėjo sukurti jautrių mo
mentų kaimo gražuolės Ely
tės vaidmenyje.
Roma Mastienė raganos
Varūnos rolėje savo labai
plataus diapozono balsu, o
taip pat ir vaidyba sėkmin
gai ir įdomiai raizgė prieta
rų ir burtų pasaulio gijas.
Solistas Valentinas Liorentas Andriaus rolėje gal
ne tiek už vaidybą, kiek už
sodrų, maloniai skambantį
baritoną buvo klausovų iš
girtas. Gražūs buvo jo due
tai ir su Gilanda ir su Elyte.
Vytas Radys dėdės Degutinio rolėje sėkmingai atli
ko kaimo žyniuonio vaid
menį.
"Kūlgrindos’’ prologe ii
epiloge buvo keletas baletinių epizodų, kuriuos atliko
J. Puodžiūno baleto studijų
šokėjos ir balerina — solis
tė Violeta Karosaitė. Gaila
tik, kad ribotas scenos plo
tas trukdė šiai grupei pilnu
moje pasireikšti.
Dail. A. Karsokaitės-Sutkuvienės dekoracijos, o taip
pat ir M. Kripkauskienės —
St. Liorentienės sukurti
miškinių, laumių ir raganų
kostiumai yra vertingas
įnašas visame "Kūlgrindos”
kaip sceninio veikalo įvyky
je. Režisierė Z. Kevalaitytė-Visockienė turėjo daug

problemų derinant veikėjų,
baleto ir choro veiklą ankš
tame ir butaforijos reikme
nimis gerokai perkrautame
scenos plote.
Bet, bendrai tariant, vi
sas "Kūlgrindos” pastaty
mas buvo didingas. Retai
kada tenka girdėti tokio vi
suotino pagyrimo ir pripa
žinimo nuomonių iš mūsų
publikos, kuri, kaip žinome,
daugiau yra linkusi kriti
kuoti, papeikti, negu pagir
ti...

Po programos įteikiant
gėles solistams, dirigentui
ir visam ansambliui, publi
ka ilgai ir nuoširdžiai plojo
ir net šauksmais reiškė pa
dėką autoriams ir visam
Dainavos ansambliui.
Po spektaklio sekė dainaviečiarns pagerbti vakarie
nė. Vaišes paruošė Br. Mainelienė. Pasikeista trumpo
mis kalbomis su padėkoji
mais ir linkėjimais, pasida
linta įspūdžiais ir draugiš
kai visiems dainaviečiams
susimaišius su Clevelando
lietuviais pabendrauta.
LB Clevelando Apylinkės
Valdyba su pirmininku J.
Malskiu priešakyje atliko
visų dėkingai pripažintą
darbą. Malonu yra pastebė
ti, kad rengėjams į talką
atėjo visa eilė gerų, parei
gingų ir darbščių talkinin
kų. Išskirtina padėka pri
klauso muzikui V. Kušleikai, kuris suorganizavo 16
asmenų simfoninį orkestrą

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ
NUOŠIMTĮ

UŽ SANTAUPŲ PAŽYMĖJIMUS
C.

Įnešu« 81.000
1 2 mėnesių

lne5us 81,000
mėnesių

Įnešus SI.000
IS mėnesiams

Įnešus S 1,000
72 mėnesiams

Pagal federalinės valdžios Įsaką už santaupas, išimtas iš pažymė
jimo sąskaitos prieš nurodytą laiką, nemokamas nuošimtis už 90 dienų,
o už likusi periodą ant išimtos sumos išmokamos tik reguliarus san
taupų knygutės nuošimtis (5'i'<).

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

mums priimtinomis sąlygo
mis.
*
*
*
Lapkričio 13 d. buvo
skirtas antrajam Lietuvių
B e n druomenės kultūrinės
veiklos užmojui. Pamaldų
metu DMNP bažnyčioje
kun. G. Kijauskas, S. J. pri
minė LB Apylinkės minimą
25 metų sukaktį. Ramovėnų choras įspūdingomis
giesmėmis prisidėjo prie pa
maldų iškilmingumo.
Nuo 11 iki 6 vai. didžio
joje parapijos salėje vyko
dailės darbų paroda, šiais
metais nebuvo ji gausi, bet
turtinga vertingais meno
dalykais bei tautodailės dir
biniais.
Dail. Valda šiugždaitėFitzgerald ir šįmet išstatė
apie 30 savo dailių paveiks
lų. P. Lėlys kaip visada,
taip ir šį kartą turėjo 12
gamtą vaizduojančių pa
veikslų. Be to, buvo atvežtų
iš Lietuvos Šimonio ir Tarabildienės kūrinių, bei ki
tokių meno dirbinių.
Šįmet pirmą kartą paro
doje p. O. Mikulskienei ra
ginant dalyvavo ir garsusis
kanklių meisteris Pr. Neimanas. šalia keleto kanklių
buvo nemaža kitokių jo me
džio dirbimų.
Darbštusis p. Degutis ir
šį kartą žiūrovus džiugino
savo dailiais ir be galo
kruopščiai atliktais medžio
dirbiniais. Daugiau kaip
pusė eksponatų buvo išpar
duota. šalia jo savo stalą
su knygomis, gintaro pa
puošalais ir skautiškais žen
klais turėjo VI. Bacevičius.
Audinių ir gėlėmis išsiu
vinėtų rankdarbių apsčiai
išstatė p. Balaišienė Pirmą
kartą su puošniom lėlytėm
ir megztom pagalvėlėm pa
rodoje dalyvavo p. Baliūnienė. A. Gražulienė parodė
dailių juostų, gintaro pa
puošalų ir įdomių barelje
fų iš gintaro.
J. Žilionis išdėstė parodos
lankytojų dėmesiui daugy
bę naujausių knygų bei mu
zikos plokštelių.
Tenka pasidžiaugti tikrai
gausiu parodos lankytojų
skaičiumi. Jų galėjo būti ar
ti tūkstančio.

13

Dainavos ansamblio daly
viai, apžiūrėję parodą, nu
vyko į Lietuvių Namus, kur
jiems iškilmingą priėmimą
didžiojoje salėje suruošė
Čiurlionio ansamblis. (pk)

PARAMA

DIRVAI
Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis
Dirvai paremti aukojo:
ALT S-gos Los
Angeles skyrius ........ 25.00
V. Meiliūnas,
Brooklyn, N. Y........... 7.00
A. J. Weisbecker,
Melboume Beach, Fla. 5.00
E. Dovydaitis, Los Angeles 7.00
Detroito Lietuvių
Kultūros Klubas......... 10.00
H. Gineitis, Dorchester 7.00
J. Rastapkevičius,
Dutton, Ont..................... 2.00
V. Gulbinas, Vokietija .. 1.96
E. Leleiva,
Richmond Hill, N. Y. 7.00
R. Medelis, Toronto, Ont. 2.00
R. Tamulionis, Detroit, Mi. 2.00
B. Akelis,
Valencia, Venezuela .. 7.00
V. Raulinaitis,
Fresno, Calif................. 10.00
T. Gaižauskienė,
Valencia, Venezuela .. 2.00
V. Meiliūnas,
Brooklyn, N. Y............. 10.00
J. Paovys,
Grand Rapids, Mi........ 2.00
G. H. Gontar,
St. Louis, Mo.................. 2.00
B. Smetonienė, Cleveland 10.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

HOUSEKEEPER
Full and part-time position available
on our day shift. Schedule includes
some vreekend work. If you are inexperienced, we will provide training.
Apply

JEWISH CENTER FOR AGED
HIGHVVAY 40 AND MASON ROAD
CHESTERFIELD, MO. 63017

314-434-3330
An Equal Opportunity Employer
(39-47)

• Lietusių grožio salionas
SILVER SHEAR -~ Hair
Fashįon, 687 East 185 St.,
Cleveland, Ohio 44119. tel.:
486-4240.

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

l z Įnašus mokame

LATVIAN ROOFING
Telefonas (216) 521-2182

Įdedi kiek nori, išimi kada nori.

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.

Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvieną dieną ir išmokamas
du kartus metuose.

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

SANTAUPŲ SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI §40,000.

MARTINS ir GUNARS KAULINS

Lakewood, Ohio

MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS
PASKOLAS NAMŲ PIRKIMUI.

DELLA E. JAKUBS & SON

/uperior Avinas

LAIDOJIMO IŠTAIGA

■and loan association

ATIDARYTA SEATADIENIAIS. UŽDARYTA PIRiMADIENIAIS.

MAIN OFFICE

6712 Superior Avė.
431-2497

79S East 185th Street
481-8552
13515 Euclid Avė.
681-8100
32800 Center Ridge Road
779-5915

-

——

~

Igne

-Z'S—"

14406 Cedar Avė.
381-4280

936 East I85th St.
Cleveland, Ohio
Tel. 531-7770
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI
ĮRENGTA, GERAI VĖSINAMA IR YRA DIDELĖ
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

Delta. E. Jakubs ir sūnūs William yra licenzijuoti

direktoriai ir balzamuotoja i. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.
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• Patria prekybos na
muose 794 E. 185 St. Cleve
lande, galima įsigyti nau
jų maisto produktų bei dovaninių reikmenų. Turime
naujų knygų, plokštelių, lie
tuviškų sveikinimo kortelių
ir eilę kitų prekių. Prašome
atsilankyti. Tel.: 531-6720.

III

NATIONWIDE
INSURANCE
Nat>onwide is on your siete

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

• Perkant ar parduodant
namus, prašome kreiptis

pas Cipkus Realty, 31715
Vine St., Willowick, Ohio
44094. Tel. 943-0910.

• Light Assembly work,
some shop experience necessary. East 131 St. Near
Freeway. Call: 451-6666.
(44-45)

VViIliams Research Corporation

FOREMAN
FABRICATION

• MANUFACURING WELDING
ENGINEER

Individual mušt have extensive background supervising fabrication ma
chine operators. Mušt have thorough
working knowledge of the set-up and
operation of punch presses, brake
presses, and shears.

• PROCESS MANUFACTURING
ENGINEER

If interested, call for appointment.

• TOOL MAKER - Second Shift

DENNIS O’FALLON

• LATHE MACHINIST - Second Shift

314-381-9850
KISCO CO., INC.

o LATHE OPERATOR - Second Shift

6300 ST. LOUIS AVĖ.
ST. LOUIS, MO. 63121

An excellent salory and benefits package are offered.
Please forward your resume, in strict confidence, to«

An Equal Opportunity Employer
(44-47)

The Personnel Department

FOREMAN

VViIliams Research Corporation
2280 WEST
VVALIED

LAKE

MAPLE

WELDING

ROAD

Immediate opening for individual experienced supervising vvelders. The
job entails the following. Searn welding, spot welding, mig and tig welding
on light gauge sheet metai.

48088

MlCHIGAN

(313) 624 5200

If interested, call for appointment

An tąuai Opportunity tmployor fA/f

DENNIS O’FALLON

Individualaus stiliaus
užuolaidos iš
300 gražių
medžiagų

314-381-9850
KISCO CO., INC.

MAINTENANCE FOREMAN
Full time position available immediately. Preferred applicant mušt
have experience in machine repair, electrical trouble shooting, and
hydraulic systems. Liberal fringe benefits. Salary commensurate with
experience. Forsvard resume with sal«ry requirements in complete
confidence to:

GEORGE MENDIANS

6300 ST. LOUIS AVĖ.
ST. LOUIS, MO. 63121
An Equal Opportunity Employer
(44-47)

TOOLING
DRATSMAN

30% PIGIAU

IMMEDIATE POSJT1ON AVAILABLE
FOR AN INDIVIDUAL W1TH EXPER1ENCE IN DRAFT1NG. M'JST BE
KNOWLEDGE ABLE
W1TH
THE
DES1GN IN OPERATION OF TOOL
ING. IF INTERESTED CALL FOR
APPOINTMENT

WHITTAKER STEEL STRIP
20001 SHERWOOD
DETROIT, MICH. 48234

Išsirinkite iš mūsų didelio pasirinkimo
Horizon West medžiagų. Atsineškit
savo langų išmieras ir mūsų
patarnautojai atliks visa kita. Jūs
gausite puikias užuolaidas pageidauto
pločio ir ilgio iki inčo. Shop-At-Home
patarnavimui, be įsipareigojimų,
skambinkit 664-6486. Dept. 631-

DENNIS O’FALLON

An Equal Opportunity Employer

(42-46)

314-381-9850
KISCO CO., INC.
6300 ST. LOUIS AVĖ.
ST. LOUIS, MO. 63121

SENIOR MODEL MAKERS

An Equal Opportunity Employer
________________________________ (44-47)

Experience in precision machining, tool, die and prototype work.

ENGINEER
INDUSTRIAL

Capable of performins all machine and bench operations to construct,
alter or repair complicated parts for engineering models and prototypes. Work with minimum supervision.
This

interesting

and

challenging

job

calls

for

multiple

machine

experience as well as some metai fabrication know hovv.
Good fringe benefits and wages.

IMMEDIATE POSITION AVAILABLE
FOR AN INDIVIDUAL WITH EXPER1ENCE IN INDUSTRIAL ENGI
NEERING EXPERIENCE. MUŠT 1NCLUDE PLANT LAYOUT ROUTE
SHEETS AND BILL OF MATERIAL
PREPERATION. IF 1NTEREST CALL
FOR APPOINTMENT

Made-To-Measure Draperies.

DENNIS O’FALLON
Apply in person, or send resume and salary requirements to:

EMPLOYEE RELATIONS DEPT.

SPARTON ELECTRONICS
2400 EAST GANSON
JACKSON, MlCHIGAN 49202
An Equal Opportunity Employer — A Sparton Corporate Policy.
(43-45)

WANTED IST CLASS

FITTER-WELDERS
EXPERIENCED ON STRUCTURAL WELD1NG FOR OILED FIELD
FABRICATION. START $5.00 TO $6.00 AN HOUR. PLŪS BENEFITS.

Apply call or write to:

TRI-STATE FABRICATORS, INC.
2101 S. BROADVVAY
MOORE, OKL. 73106
405-799-3361
An Equal Opportunity Employer

OPPORTUNITY FOR EXPERIENCED

WELDERS
PIPE — SHORT ARC
PIPE — STRUCTURAL
PLATE — SHORT ARC
OVERTIME — GOOD PAY — STEADY W0RK
Equal Opportunity Employer

AQUATIC
EQUIPMENT & ENGINEERING, INC.
P. O. Box 419, Amella, La. 70340
(504) 631-0833; 631-0834; 631-0377

314-381-9850
KISCO CO., INC.

may co

6300 ST. LOUIS AVĖ.
ST. LOUIS, MO. 63121
An Equal Opportunity Employer
(44-47)

TOOL ROOM
MACHINIST
Need individual with background in
tool and die repair. Openings are permanent positions with a libersl fringe
benefit package.
If interested, call for appointment

DENNIS O’FALLON

.314-381-9850
KISCO CO., INC.
6300 ST. LOUIS AVĖ.
ST. LOUIS. MO. 63121
An Equal Opportunity Employer
(44-47)

Wanted Journeymen
or

STEEL PROCESSING

MOLD MAKERS
BORING MILL OPERATORS
DUPLICATER OPERATORS

BAR MILL
OPERATOR

lst Class Skilled

Mušt be able to sėt up vvork from
blue prints & close tolerance.
Also

DEEP HOLE DRILL OPR.
Second shift only. Long program.
Overtime. Ali fringe benefits. Top

PYALE MOLD & ENGRAVING
COMPANY

FOR NEWLY ESTABLISHED BAR
OPERATOR
AT
LARGE
AREA
STEEL PROCESSOR. SHOULD BE
FAMIL1AR W1TH SCHUMAG COLI)
FINISH BAR EQUIPMENT. GOOD
WAGES AND BENEFITS.

CALL R. BAUR,

313-254-9300

24501 HALLWOOD..............
FARMINGTON, MICH. 48024
313-477-0300

An Equal Opportunity Employer

(43-47)

(43-45)

MACHINIST

ENGINE LATHE
OPERATOR
We are in need of an experienced engine lathe operator to
sėt up and operator who has all
the necessary tools. Good hourly
rate, plūs fringe benefits. Please
call for an appointment,
216-795-8200.

VICTOREEN
INSTRUMENT DIV.
SHELLER-GLOBE CORP.
10101 Woodland Avė.
Cleveland, Ohio 44104
An Equal Opportunity Employer M/F
(45-47)

PRODUCTION FOREMAN
WE

HAVE

AN

EXPERIENCED

D1VISION.

IMMEDIATE

OPPORTUNITY

AVAILABLE

FOR

MOBILE HOME FOREMAN AT OUR NAVASOTA

APPCLICANT

SHOULD

HAVE

SORY/MANUFACTUR1NG EXPERIENCE

IN

PREV1OUS,

SUPERVI-

THE MOBILE HOME

INDUSTRY. EXCELLENT START1NG SALARY AND COMPANY PAID
BENEFITS. INTERESTED CAND1DATES SHOULD CALL OR SEND

RESUME TO:

CHARLES K. HORNER
GENERAL MANAGER

SCHULT HOMES CORP.
P. O. Box 571
Navasota, Texas 77868
(713) 825-7501
An Equal Opportunity Employer
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KALAKUTŲ

|

BANKETAS

|

lapkričio 26 d., šeštadienį,

U
BOND COURT HOTEL M AIN BALLROOM 3

6:30 kokteiliai.

VALSTYBĖS DEPARTA
MENTO ATSTOVAS
LIETUVIU STUDENŲ
SUVAŽIAVIME

Lapkričio 24-27 dienomis
Clevelande, Bond-Court vieš
butyje įvyks Šiaurės Ame
rikos Lietuvių Studentų Są
jungos suvažiavimas, kuria
me, tarp kitų programos
punktų bus diskusijos su
Valstybės Departam e n t o
atstovu Darryl Johnson.
Minėtas asmuo plačiau
orientuojasi Sovietų Sąjun
gos ir Kinijos užsienio poli
tikoje. Savo tarnybinę kar
jerą pradėjo 1965 m. Indi
joje, vėliau Taiwane. Nuo
1969 m. perkeltas diplomatinėn tarnybon į Hong Kon
gą. Apie 3 savaites lankėsi
Raud. Kinijoje, 3 metus dir
bo Amerikos ambasadoje
Maskvoje ir turėjo progos
aplankyti Pabaltijo respub
likas.
šio diplomato pristaty
mas ir diskusijos įvyks lap

7:30 banketo pradžia.

0

I

Bus programa, šokiai ir bufetas.

H

I

Kaina: $15.00 suaugusiems, $12.00 studentams.

3

i

Kviečiama visa CIevelando visuomenė.

3

g

Dėl rezervacijų skambinti A. Nagevičiui 845-4954.

3

kričio 26 d., šeštadienį, 1
vai. 30 min. Bond Court
viešbutyje. Taigi maloniai
kviečiame lietuvių visuome
nę gausiai atsilankyti į šias
diskusijas.
• Už a. a. Juliaus Smeto
nos vėlę šv. Mišios bus at
našaujamos šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioje šį šeš
tadienį, lapkričio 26 d. 5:30
vai. vak.
• Jaunimo kambarys CIe
velando Lietuvių Namuose
bus atidarytas viešam nau
dojimui š. m. gruodžio 4 d.,
sekmadienį, tuoj po pamal
dų. Kambary yra įrengta
biblioteka ir skaitykla.
Kambario įrengimu rūpino

si sudarytas komitetas: pir
mininkas dr. V. Stankus, J.
Petraitytė, R. Aukštuolis ir
K. Giedraitis.
Į atidarymą susirinkus
jaunimo organizacijoms bus
išrinktas naujas komitetas,
kuris rūpinsis tolimesniu
kambario gyvavimu.
Lietuvių visuomenė, ypač
jaunimas maloniai kviečia
mi į atidarymą.

PROTESTUOS DĖL ŠV.
STEPONO KARŪNOS
GRĄŽINIMO
Vengrų išeivija š. m. lap
kričio 29 d. 11 vai. ryto
Washingtone, D. C., prie
Washingtono paminklo, ren
gia protesto demonstracija
dėl JAV vyriausybės ketini
mo komunistams grąžinti
Šv. Stepono karūną.
Demonstracijoje laukia
ma 10,0000 dalyvių. Veng
rai tikisi, kad ir kitos tauty
bės parems juos šioje de
monstracijoje.
Dėl platesnių informacijų
Clevelande kreiptis į komi
teto narius Mrs. Maria Dolesch tel. 228-5089 ar į Gabor Papp — 671-0669.

A. A.

OLESEI JUOZAITIENEI
mirus, vyrą JUOZĄ, brolį VYTĄ MAURUTĮ

su žmona ir visus artimuosius šioje skausmo

valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu
liūdime

Jonas ir Joana
Račy1ai
Balys ir Valerija
Auginai

PRAŠO GRĄŽINTI
PALTĄ

A. A.

ALEKSANDRAI JUOZAITIENEI
mirus, jos vyrui JUOZUI, seserims ir bro

liams ir jų šeimoms, giliausią užuojautą reiš

kiame ir kartu liūdime
Aldona Drasutienė,
Marija Peckienė
Jolanta, Šarūnas, Linas, Darius
P e c k a i
—°ii—

A. A.

ALEKSANDRAI
MAURUTYTEI-JUOZAITIENEI
mirus, jos vyrą JUOZĄ, seseris ANELĘ ir AL
DONĄ ir brolius JUOZĄ, VYTAUTĄ, BRONIŲ

ir ALBINĄ su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame

Ringailė ir Aleksas
Z o t o v a i

Kariuomenės šventės mi
nėjime lapkričio 19 d. CIeve
lando Lietuvių Namų salė
je rūbų priėmimo kambary
je kas nors per apsirikimą
sukeitė mano paltą. Prašy
čiau, kuris turite ne savo
paltą, paskambinti man tel.
692-1066.
• May Co. savo krautu
vėse ir šiais metais po Pa
dėkos šventės pradės par
davinėti dekoratyvinius Ka
lėdoms sidabrinius ange
lus, kurių pelnas skiriamas
labdarybės reikalams.
Šių puikių Kalėdų papuo
šalų kaina tik 50 c. ir pirk
dami paremsite labdaringas
organizacijas, kurios per
nai gavo po 1,350 dol.

• Išnuomojamas kamba
rys, Naujos parapijos rajo
ne, su baldais. Galima nau
dotis visu butu ir virtuve.
Tel.: 486-1336.

ALEKSANDRAI JUOZAITIENEI

mirus, broliui, Vet. Dr. VYTAUTUI MAU-

RUČIUI ir šeimai gilią užuojautą reiškia

Ohio Lietuviu Gydytojų

Draugija

A. A.

ALEKSANDRAI JUOZAITIENEI
mirus, jos vyrą JUOZĄ, brolį VYTAUTĄ ir

brolienę ALDONĄ MAURUČIUS ir visus ki

tus artimuosius giliai užjaučiame

PARDUODAMAS NAMAS

3 miegamųjų, dvigubas
garažas, sklypas 75x110,
vaismedžiai. East 185 St.
apylinkėje. 38,000. Parduo
da pats savininkas. Telef.
481-0286 ar 531-2598.

Irena ir Vacys
Venclovai
Angelė ir Vytautas
S t a š k a i

DIRVA
NEW YORKO RUDENINĖ
VEIKLA
New Yorko lietuviai po il
go vasaros poilsio savo veik
los sezoną pradėjo balių pa
rengimais, asmenų pagerbi
mais ir meno parodom.
Pirmoji šio sezono meno
paroda įvvko spalio 15-16 d.
dail. A. Dargio, iš Roches
ter, N. Y., kurią globojo
Lietuvių Moterų Federaci
jos New Yorko klubas.
Antroji buvo pabaltiečių
dailininkų paroda spalio
29-30 d., kurioje dalyvavo
15 lietuvių dailininkų: A.
Elskus, I. Griežė, R. Ingelevičienė, V. Ignas, V. Jony
nas, E. Kepalaitė, V. Krištolaitytė, P. Lapė, M. Paš
kevičius, O. Paškevičienė,
E. Urbaitytė, R. Viesulas,
Vizgirda, V. žilius ir K. žoromskis. Latvių 14 ir estų
12 dailininkų. Išstatyta bu
vo 89 kūriniai įvairių meno
krypčių, jų kainos siekė tris
tūkstančius dol. Parodos
rengėjų komitetą sudarė po
tris iš visų Pabaltijo vals

tybių. Iš lietuvių rengėjų
komitete buvo E. Urbaity
tė, V. žilius ir K. žoromskis.
Ir paskutinė šio rudens
paroda buvo dr. M. Žukaus
kienės lapkričio 5-6 dieno
mis su 28 kūriniais, kurie
turėjo nemažą pasisekimą
lankytojų tarpe. Parodą
rengė Lietuvių Atletų klu
bas. Visos trys šio rudens
parodos New Yorko lietuvių
visuomenėj susilaukė dide
lio susidomėjimo ir gausaus
lankytojų skaičiaus.
Vienas iš retesnių įvykių
spalio 23 d. įvyko 12-kos
lietuvių moterų organizaci
jų komiteto surengtas dvie
jų sukakčių minėjimas: 70
metų nuo pirmojo lietuvių
moterų 1907 m. suvažiavi
mo Kaune. Apie tą sukaktį
plačiau buvo rašyta Dirvo
je, rugsėjo 29 d. ir 100 metų
nuo rašytojos Marijos Pečkauskaitės gimimo sukak
tis. New Yorke to minėjimo
metu apie suvažiavimą pa
skaitą skaitė Marika Lū-

A. A.

DANIUI

MEKIšIUI

mirus, jo žmonai mielai ONAI reiškiame nuo

širdžią užuojautą ir kartu liūdime

Antanas, Elena ir Algis
Rukšėnai

šiene, o apie M. Pečkauskaitę Salomėja Valiukienė. Abi
kalbėtojos buvo gerai pasi
ruošę ir įdomiai perdavė.
Vadovavo dr. Aldona Janačienė ir Irena Banaitienė. Iš
M. Pečkauskaitės raštų
vaizdų pynę, paruoštą K.
Graudienės perdavė Vida
Penikienė, Irena Merlino,
dr. Marija Žukauskienė ir
Tadas Alinskas.
Kalbant apie mūsų pa
rengimus ir artinantis Va
sario 16 dienos minėjimams
pravartu prisiminti, kad
rengėjai turėtų atsižvelgti
ir į publikos pageidavimą —
paskaitų neištęsti nors ir
kaip įdomios jos būtų.
Visi minėti parengimai
vyko Kultūros židinyje.

DANIUI MEKIšIUI,
Long Beach, Calif. mirus, jo žmonai ONAI reiškiame
nuoširdžią užuojauta
E. K. GAIŽUTIS

A. a. Stasio Gudo mirties
metinės buvo paminėtos
lapkričio 5 d. Pranciškonų
koplyčioje, kur buvo auko
jamos šv. Mišios gausiai da
lyvaujant jo draugams ir
pažįstamiems. Po mišių veilionio šeima pakvietė susi
rinkusius prieš piečiams,
Kultūros židinio salėje.

• Pianisto Vytauto Sme
tonos koncertas New Yor
ke Town Hali įvyks š. m.
lapkričio 30 d., trečiadienį,
8 vai. vak.
Prieš metus Įvykęs New
Yorke jo koncertas buvo
palankiai New York Times
įvertintas.
Lietuvių visuomenė ma
loniai kviečiama į koncertą
atsilankyti.

• Marija Butkienė lapkri
čio 9 d. atvyko iš ok. Lietu
vos pas savo vyrą Vaclovą
Butki, gvv. Great Neck, N.
Y., kuriuos karas išskyrė
prieš 33 metus.

Need individual with thorough knovzledge of the set-up and operation of
automatic screw machines and/or
centerless grinders.

]f interested, call for appointment.

314-381-9850
KISCO CO., INC.
An Equal Opportunity Employer
(44-47)

TAKE CHARGE

agr. IGNUI ANDRAŠIŪNUI,

HOUSEKEEPER OR COUPLE

jo mylimai žmonai mirus, reiškiame nuoširdžią užuo
jautą

Private gate house to live in Bloomfield Hills. Mušt drive, cook, & clean.
Excellent advantages for right per
son or persons. Mušt have reliable
references.

Call (313) 585-7386
9 jj. m. to 5 p. m. Monday thru Friday
(42-48)

je taryboje yrą 25 nariai,
skiriami vyriausybės rota
cine tvarka iš įvairių tau
tybių. Iki šiol toje taryboje
nebuvo nė vieno lietuvio ar
lietuvės. I. Męiklejohn yrą.
pirmoji. Ji stipriai reiškiasi
lietuviškoje veikloje — yra
KLB krašto valdybos vice
pirmininkė, Maironio mo
kyklos mokytoja, Baltiečių
Moterų Tarybos narė, skau
tų veikėja, dažna iškilmių
pranešėja ir 1.1. Linkime p.
Irenai geriausios sėkmės
naujose pareigose.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atsiliepdami į mūsų pra
šymą, savo auka Dirvą pa
rėmė šie skaitytojai:

Sukaktuvininkas Petras Šernas

Lapkričio 6 dieną Toronte
šernų šeima susirinko ne
paprastai šventei — tai bu
vo Petro šerno 80-sis gim
tadienis.
Paminėjimas buvo pradė
tas Toronto evangelikų liuteronių parapijos kun. Al
gimanto Žilinsko, kuris ju
biliatą atitinkamai pamal
dose paminėjo.
Į šeimos šventę susirinko
visi keturi šernų vaikai: iš
Toronto apylinkių inž. Gy
tis šernas ir Irena Meiklejohn, iš Mascoutah, III. —
Aldona švarcienė, iš Somerville, N. J. — prof, dr. Va
lentinas šernas; ir penki iš
vienuolikos šernų anūkų.
Petras šernas, kilęs iš ži
nomos Biržų evangelikų re
formatų giminės, gimė Brygiški'ų kaime 1897 metais,
gimnaziją lankė Voroneže, o
Berlyno Universitete baigė
komercinius mokslus. Klai
pėdoje buvo žemės Banko
direktoriumi, ten sukūrė
šeimą su Erika Trumpjonaite. Iš Klaipėdos vokiečių
ištremtas į Karaliaučių, vė
liau į Dresdeną, karui pasi
baigus gyveno Gross-Hesepe stovykloje, iš kur emi
gravo į Kanadą, apsistojo
Toronte kur ir dabar gyve
na. Toronte buvo vienas iš
pirmųjų kredito kooperaty
vo Parama steigėjų. Dabar
ramiai leidžia pensininko
dienas vasarą Wasagoje, o
žiemą Floridoje, prisimin
damas savo pamiltąją Bal
tijos jūrą. Džiaugiasi vai
kais, kurie visi dalyvauja
visuomeninėje bei politinė
je veikloje: Gytis ir Irena
Kanados LB Tarybos na
riai, Valentinas — Ameri
kos LB, o Aldona — ALT
S-gos St. Louis skyriaus
pirmininkė.

DENNIS O’FALLON

6300 ST. LOUIS AVĖ.
ST. LOUIS, MO. 63121

ANTANAS MUSTEIKIS SU ŠEIMA

PAMINĖJO PETRO
ŠERNO 80 GIMTADIENĮ

★

FOREMAN
MACHINIST
A. A.

TORONTO

• Irena šemaitė-Meiklejohn Ontario vyriausybės
aktu yra paskirta Ontario
daugiakultūrės tarybos na
re dvejų metų laikotarpiui
— nuo 1977 m. birželio 15
d. iki 1979 m. spalio 31 d.
Ta proga naujoji tarybos
narė gavo sveikinimo laišką
iš Ontario prov. sekretorės
min. Margaret Birch. Minė
toje Ontario daugiakultūrė-

Atsiliepdami į mūsų pra
šymą, savo auka Dirvą pa
rėmė šie skaitytojai:
A. F. Mackai, Euclid, O. 10.00
X. Y., Chicago................. 20.00
E. Bliudnikas,
Centerville, Mass............ 5.00
F. Bociūnas,
Hartford, Ct................... 10.00
J. Šlapelis. Euclid, 0...........5.00
P. Steikūnas. Chicago .. 5.00
P. Mitalas,
Jacksonville, Fla............ 10.00
E. Kilikevičienė, Detroit 5.00
A. Matjoška,
Dorchester, Mass......... 5.00
K. Vilūnas, Chicago .... 5.00
G. Sakas, Baltimore, Md. 17.00
K. Tirva,
Ormond Beach, Fla. ..10.00
V. Girnius, Chicago........ 10.00
V. Matulevičius,
Weston, Ont.................. 10.00
A. Cukuras, Chicago .... 5.00
E. Vaitkus, Stratford, Ct. 10.00
P. Bulkė, Hamilton, Ont. 12.00
K. Krulikas,
St. Petersburg, Fla......... 5.00

J. Vidūnas,
Worcester, Mass........... 10.00
V. Mackus, Chicago .... 5.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

• Juozas ir Jane Dauno
rai, gyv. Chicagoje, mirus
Steponui Kęsgailai-Kenstavičiui, velionies žmonai nu
siuntė 40 dol., kad ji per
duotų tuos pinigus tam rei
kalui, kuris a. a. Steponui
buvo artimiausiai prie šir
dies.
„Kadangi Steponas Kęs
gailą nuo pat jaunystės bu
vo tautinių pažiūrų žmogus,
rašo mums Joana Kęsgailienė, manau, kad tas čekis
priklauso Dirvai”! Ačiū p.
Kęsgailienei ir p.p. Dauno
rams už auką.
TOOLMAKERS
GRINDER HANDS
MILL HANDS
LATHE HANDS
TOP RATES, FULL BENEFITS.
58 HOUR WF.EK PLŪS.
CONSTACT DAN ZINC.

313-544-8181
INSPECTION ENGINEERING
& EQUIPMENT INC.
1300 Batavia
Royal Oak, Mich. 48077
(40-46)

MACHINIST
MACHINE REPAIR
TOOL MAKER
MUŠT BE JOURNEYMAN OR
HAVE EQU1VALENT EXPF.R1ENCE.

Excellent rates and benefits.

CALL ROBERT NEIL

FEDERAL SCREW WORKS
3401 MARTIN AVĖ.
DETROIT, MICH. 48120
313-841-8400

(41-45)

