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PALANKUS LIETUVOS DIPLOMATINEI TARNYBAI 
AMERIKOS VYRIAUSYBES AKTAI

Pasikalbėjimas su Lietuvos Diplomatijos Šefu S. Lozoraičiu

Dear Mr. Charge d’Affaires:
On the occasion of the sixtieth anniversary 

of the proclamation of Lithuanian independence 
it is my pleasure to extend to you and to 
the Lithuanian people greetings and best wishes 
on behalf of the Government and people of the 
United Statės.

Our many citizens of Lithuanian origin 
have shown us at first hand the proud traditions 
and strong national consciousness of the 
Lithuanian people. The courage and perseverance 
of the Lithuanian people, their indomitable love 
of liberty and their deep respect for human 
rights merit the admiration and support of free 
people everywhere.

Dr. S. A. Backis,
Charge d’Affaires of Lithuania.

— Skaitytojams būtu 
įdomu žinoti kokiu būdu da
bartinėje padėtyje Lietuvos 
gen. garbės konsulo Los An
geles mieste paskyrimas bu
vo galimas padaryti ir kaip 
kandidatas buvo parinktas? 
Ar kandidatą parinko Lie
tuvos diplomatinė tarnyba 
ir kaip tuo klausimu atsi
žvelgta į Amerikos lietuviu 
pageidavimą?

— Garbės konsulai ski
riami ta pačia tvarka kaip 
ir karjeros konsulai. Lygiu 
būdu jie tegali eiti savo pa
reigas, gavę priimamosios 
valstybės pripažinimą. Tuo 
būdu du veiksniai reikalin
gi jiems eiti pareigas: pa
skyrimas ir pripažinimas.

Kandidatai parenkami 
skiriamosios šalies, atsižiū

rint jų orumo, gabumų, pa
dėties visuomenėje, sugebė
jimų atstovauti skiriamo
sios šalies interesus,

Skiriant naują garbės ge
neralinį konsulą Los Ange
les mieste, Lietuvos Diplo
matinė Tarnyba atsižvelgė Į 
keliolikos Amerikos lietuvių 
organizacijų atstovų nuo
monę, palankią kandidatui 
p. Vytautui Čekanauskui. 
Todėl jo kandidatūra buvo 
pateikta Valstybės Depar
tamentui, kuris ją priėmė.

— Kokia yra veiklos ga
lia naujai paskirtojo Lietu
vos garbės gen. konsulo, ka
da karjeros konsulo gen. 
konsulo A. Simučio juris
dikcija galioja visai JAV 
teritorijai?

— Garbės konsulų insti

tucija yra įprasta daugiau
siai mažosioms valstybėms, 
kurios, vengdamos prideda- 
mųjų išlaidų konsularinei 
tarnybai, jai papildyti ski
ria garbės konsulus, einan
čius savo pareigas be atly
ginimo.

— Iš viso kokia yra vei
kimo sritis Lietuvos garbės 
konsulų ir kokia veikla gali
ma naujai paskirtam gar
bės konsului? Kokias teises 
turi garbės konsulai ir kie
no žinioje jie yra?

— Garbės konsulų veikla 
tvarkoma tarptautin ė m i s 
sutartimis ir vidaus nuosta
tais. Garbės konsulai yra 
karjeros konsulų talkinin
kai. Kas kurias funkcijas 

(Nukelta į 2 psl.)
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GOLDBERGAS TEISINASI... - EGIPTOIZRAELIO BYLA CARTERIO RANKOSE - NAUJA 
KRIZE AFRIKOS RAGE - BLOGIAUSIA TARP DRAUGŲ...

THE ECONOMIST vasa- 
rio 4-10 d.d. Nr. paskelbė 
JAV delegacijos Belgrado 
konferencijoje pirmininko 
Arthuro J. Goldbergo laiš
ką, kuriame jis teisina savo 
laikyseną. Kaip jau buvome 
paskelbę š. m. pirmame Nr. 
tas britų savaitraštis kriti
kavo vakariečius už per 
švelnią laikyseną ir konkre
čių faktų neiškėlimą. Paste
bėjęs ironišką faktą, kad 
Helsinkio sekėjai Rytų Eu
ropoje per savo ’samizadt’ 
buvo geriau informuoti apie 
Belgrado konferenciją negu 
Vakarų spaudos skaitytojai, 
Goldbergas aiškinasi žmo
nių teises užstojęs energin
gai ir reguliariai. Ta laiky
sena buvusi toki atvirta ir 
pastovi, kad susilaukusi so
vietų protestų. Lapkričio 1 
d. kalboje Goldbergas ap
gailestavęs, kad Sovietu Są
junga ir Čekoslovakija per
sekioja asmenis, kurie tik 
nori pagarsinti Baigiamojo 
Akto dėsnius. Lapkričio 9 
d. jis paminėjęs amerikie
čių laikraščių koresponden
tų pavardes, kuriems ne
leista susisiekti su disiden
tais Čekoslovakijoje. Toje 
pat kalboje jis iškėlęs ša- 
ranskio, Orlovo ir Ginzbur
go bylas, paminėdamas jų 
pavardes. Lapkričio 15 d.

Palankūs...
(Atkelta iš 1 psl.) 

atlieka yra konsularinės 
tarnybos susitvarkymo rei
kalas. Dėl jo karjeros kon
sulai susitaria su garbės 
konsulais.

— Vytauto Čekanausko 
pripažinimas Lietuvos gen. 
garbės konsulu ir dr. S. 
Bačkio pripažinimas Lietu
vos atstovu nuo 1977 m. 
sausio 1 d. aiškiai rodo JAV 
vyriausybės palankią laiky
seną Lietuvos valstybės at
žvilgiu. Kaip Jūs j tuos da
lykus žiūrite ir kokias išva
das darote? Pagaliau, būtų 
įdomu patirti kaip Jūs žiū
rite į Lietuvos išlaisvinimo 
bylą ir kokią veiklą numato
te.

— P. V. Čekanausko pri
pažinimas Lietuvos gen. 
garbės konsulu, kaip lygiai 
ankstyvesnis, pripažinimas 
p. ministerio. dr. S. A. Bač
kio Lietuvos atstovu Wa- 
shingtone yra naujas di
džiai svarbus bei palankus 
Lietuvai ir mūsų Diploma
tinei Tarnybai Jungtinių 

i Amerikos Valstybių, vyriau
sybės aktai. Tai dėkingai 
pažymėdamas, esu tikras, 
kad jie paskatins mus visus 
užsienyje tęsti Lietuvos in
teresų gynimą ir mūsų ben
drą darbą Lietuvos nepri
klausomybei atstatyti. 

kitas delegacijos narys iš
kėlęs klausimą, kodėl 
George Meany laiškas nebu
vo pristatytas dr. Sacharo
vui, kuo buvo pažeistas 
tarptautinis paštų susitari
mas. Gruodžio 12 d. delega
cijos narys Mr. Oliver pa
smerkė, paminėdamas pa
vardes, Ukrainos Helsinkio 
stebėtoju Mykolą Rudenko 
ir Oleksy Tykhy kalinimą. 
Keliom progom Goldbergas 
pasmerkęs Charterio 77 da
lyvių teismą ir sovietų Pra
hos pavasario intervenciją.

”Mūsu sąjungininkai — 
tęsė toliau Goldbergas — ir 
kai kurios neutralės šalvs 
parėmė tuos mūsų pareiški
mus, nors ne visados spe
cifiškai”.

"Mūsų tvirtumas su ku
riuo mes pabrėžėm žmonių 
teises gali būti matuojamas 
agresyviais ir kartais net 
nekantriais atsakymais, ku
riuos jis iššaukė. Daugiau 
negu vieną kartą aš turėjau 
atmesti tai, ką sovietų am
basadorius charakterizavo 
kaip 'įspėjimą’ mums ... 
mes esame pasiryžę ir to
liau atkakliai ginti žmonių 
teises antroje konferencijos 
fazėje.”

Kaip matome, Goldbergas 
visai nepaminėjo senato
riaus Dole pareiškimo dėl 
Lietuvos okupacijos nepri
pažinimo ir faktinai sutiko 
su laikraščio priekaištu, kad 
nuo konferencijos pradžios 
spalio 4 d. JAV delegacija 
tik 3 kartus paminėjo pa
vardes, nors konkrečių atsi
tikimų galima buvo paminė
ti daug daugiau.

¥

Norint trumpai apibūdin
ti nūdienę būklę Artimuo
siuose Rytuose, galima būtų 
konstatuoti, kad Izraelis į 
Egipto prezidento Sadato 
taikos iniciatyvą atsakė 
įtvirtintų naujokynų staty
ba tose teritorijose, kurios 
JT nutarimu turėtų būti 
grąžintos arabams. Tokį 
vaizdą čia norėtų palikti 
Washingtone 5 dienas vie
šėjęs prezidentas Sadat. 
Mat, negalėdamas pats pri
versti Izraelį laikytis to nu
tarimo, jis reikalingas JAV 
talkos. Tos iki šiol norėjo 
pasitenkinti tik tarpininko 
vaidmeniu, bet ne teisėjo. 
Faktinai joms ir būtų sun
ku būti bešališku teisėju: iš 
vienos pusės jos nori būti 
draugiškos arabų kraštams, 

iš kitos — jose gyvena apie 
6 milijonai žydų, kurių įta
ka visose gyvenimo srityse 
yra labai didelė. Dėl to pre
zidentas savo ėjimuose turi 
būti labai atsargus.

Bet ir delsimas yra labai 
pavojingas. Gera to pavo
jaus pavyzdį turime netoli 
besiginčijančių šalių Afri
kos Rage. Kaip žinia, sovie
tai ten rėmė mažytę, bet su 
strateginiai svarbiais uos
tais, Somaliją. Galimas 
daiktas, kad jie parėmė ir 
Somalijos pretenzijas į kai
mynines Etijopijos Ogade- 
no provinciją, kurioje gy
ventojų dauguma yra soma
liečiai. Etijopijoj įsigalėjus 
marksistiniam režimui ir iš
varius iš ten amerikiečius, 
sovietai staiga pakeitė savo 
klijentą. Jie pradėjo remti 
Etijopiją, pamęsdami soma
liečių simpatijas, šioje vie
toje mes apie tai jau daug 
rašėme. Gal tik derėtų dar 
priminti, kad Somalijai pra
šant dabar jau Vakarų pa
galbos, tie pasirodė labai 
santūrus. Mat, Somalija 
remdama savo tautiečius, 
sukilusius Etijopijoje, ir 
faktinai net vadovaudama 
jiems, yra laikoma agreso
rių. Visi Afrikos valdovai, 
kurių kraštų sienos labai 
dažnai nėra naturalės, bet 
buvusių kolonialinių valsty
bių dažnai be jokios logikos 
pravestos, yra labai prisiri
šę prie sienų neliečiamumo. 
Tos politikos t. y. status quo 
gerbimo laikosi ir JAV. Pa
gal tai ir jų pagalba Soma
lijai buvo labai nežymi, be 
jokių sunkesnių ginklų. So
vietai, kurie, kaip jiems 
tinka, taip pat garsiai kal- 
baw už dabartinių sienų iš
laikymą, per paskutinį mė
nesį tiek daug ginklų pri
vežė į Etijopiją — skaičiuo
jama, kad bent už 850 mili
jonų dolerių, — kad tai jau 
pradėjo jaustis kautynių 
lauke.

Paskutinėmis žiniomis, 
fronte jau pasirodė ir ku
biečių daliniai, kurie esą 
ruošiasi žygiuoti į Somali
jos uostą Berberą (kur so
vietai buvo įsiruošę bazę sa
vo laivynui, iš kurios buvo 
išvaryti). Jei tai pasirody
tu tiesa, dėl to smarkiai su
sirūpintų Saudi Arabija ir 
Iranas, kurie visai teisingai 
samprotauja, kad sovietų 
laivai gali sudaryti pavojų 
jų tanklaiviams su nafta. 
Tiedu kraštai jau seniau no
rėjo smarkiau paremti so
maliečius. bet buvo JAV su
drausti. Girdi, Somalija yra 
laikytina agresorium. Ant
ra vertus, Etijopijoje gyve
ną somaliečiai turėtų turė
ti apsisprendimo teise. Jau 
prieš keletą savaičių londo- 
niškis ECONOMIST veda
majame siūlė JAV, D. Bri

tanijai, Prancūzijai ir Vak. 
Vokietijai kartu interve^- 
nuoti, siūlant, pavyzdžiui, 
kad Ogadeno provincija for
maliai pasiliktų Etijopijos 
teritorijoje, bet gautų pla
čią savivaldą. Jei patikėti 
žiniom iš Somalijos, kurios 
aišku, gali būti išpūstos, 
Etijopiją turi jau tokią ka
rinę persvarą, kad gali už
imti ne tik Ogadeną, bet ir 
Somaliją. Jei taip atsitiktų 
sovietai, nesilaikydami tų 
taisyklių, kurios paraližavo 
vakariečius, išeis laimėto
jais.

Įdomu, kad Etijopijai 
nuo seno kiek padėjo Izrae
lis. Jis ten turėjo savo ins
truktorių karo mokslui ir 
apginklavimui. Gerai paži
nodami amerikiečių ginklus, 
kuriais Etijopiją buvo ap
ginkluota ir sovietų antplū
džio, ir sovietų ginklus, ku
riuos atėmė iš arabų, Izrae
lio instruktoriai buvo labai 
naudingi. Nors tai jau se
nokai buvo žinoma ir net 
minėta šioje vietoje, Izrae
lio užsienio reikalų ministe- 
ris Moshe Dayan tai tik da
bar oficialiai pripažino. 
Amerikiečių instruktorius 
išvarius, Izraelio instrukto
riai buvo vieninteliai, iš ku
rių galėjai sužinoti, kas ten 
darosi. Perėmus karinių jė
gų ir policijos instruktavi
mą sovietams, kubiečiams 
ir iš dalies Rytų europie
čiams, izraelitų patarnavi
mai greitai bus nereikalin
gi.

Į aštrėjančią padėtį Afri
kos Rage prezidento Carte
rio dėmesį atkreipė ir pre
zidentas Sadatas, ja moty
vuodamas savo prašymą 
naujų ginklų. Blogiausiu at
veju — už savo taikos ini
ciatyvą jis norėtų bent atsi- 
ginkluoti.

★
Amerika yra plėšoma ne 

tik tarp dvejų savo draugų 
— Egipto ir Izraelio, nege
resnėje situacijoje ji yra ir 
tarp Graikijos ir Turkijos. 
Amerikiečiams labai rūpėtų 
atgauti kontrolę tų 24 savo 
sekimo bazių, kurios yra 
Turkijoj. 1976 m. Washing- 
tonas už tų bazių naudojimą 
pažadėjo per 4 metus su
teikti Turkijai karinės pa
galbos (t. y. ginklų) vieno 
bilijono dolerių sumai. Tam 
susitarimui tačiau pasi
priešino kongresas, Ame
rikos graikų ’lobby’ įtai
gojamas, Valstybės Sekre
torius Vance, baigęs savo

skraidymą tarp Jeruzalės ir 
Kairo, buvo užsukęs ir Į 
Ankarą, užtikrinti naują 
Turkijos ministerį pirmi
ninką Ecevitą, kad adminis
tracija dar kartą prašys 
kongreso ratifikuoti aukš
čiau minėtą sutartį. Turki
ja visą laiką atstovavo pa
žiūrai, kad tas susitarimas 
nieko bendro neturi su Kip
ro byla ir turi būti atskirai 
nuo jos svarstomas. To pa
ties laikosi ir naujas minis- 
teris pirmininkas, kuris 
daug taikingiau kalba Grai
kijos atžvilgiu, nors kaip 
tik jam anksčiau vadovau- 

. jant vyriausybei ir įvyko 
Turkijos invazija į Kiprą. 
JAV karių spaudžiamas, da
bar ir Carteris priartėjo 
prie turkų pažiūros. Savai
me aišku, kad dėl to pakėlė 
triukšmą ir Graikija ir 
Amerikos graikai.

★
Pereinant prie karo dva

siniais ginklais . . . Sovie
tai trukdo klausyti Radio 
Liberty ir Radio Free Eu- 
rope siųstuvų transliacijas. 
Prie kiekvieno didesnio savo 
ir satelitų miesto jie pasta
tė specialius trukdytojus, 
tuo tarpu kitos valstybinės 
stotys, kaip britų BBC ar 
net Voice of America, yra 
trukdomos mažiau. Savai
me aišku, kad tai priešta
rauja Helsinkio Aktui, ta
čiau sovietai ir satelitai aiš
kinasi tai darą tik dėl to, 
kad tos stotvs juos 'šmei
žiančios’. Abi aukščiau mi
nėtas radijo stotis iki 1971 
m. finansavo ČIA, bet vė
liau kongresas sudarė spe
cialų Board for Internatio- 
nal Broadcasting, kuris jas 
prižiūri. Tos nepriklauso
mos įstaigos pirmininkas 
yra buvęs JAV ambasado
rius Varšuvoje John Gro- 
nouski. Savo raporte prezi
dentui Carteriui Gronauskis 
sutinka, kad per 980 valan
dų transliacijų į savaitę, 
gali pasitaikyti klaidų. Už 
tat jis siūlytų sovietams 
aiškias klaidas atitaisyti jų 
pačių pareigūnų balsais. Jei 
sovietai tą pasiūlymą at
mestų, Gronouskis prašy
siąs papildomų lėšų dar 11 
siųstuvų statybai, kurių pa
galba galima būtų apeiti so
vietų trukdymą.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Mažeika S/Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVĖ. 
CHICAGO, ILL.
Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601
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MIELI LIETUVIAI
Prieš šešiadešimt metų, 

Lietuvių Tautos atstovai 
vasario 16 dieną paskelbė 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Atstatymo aktą, šios svar
bios sukakties proga Vy
riausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas sveikina Jus 
visus pavergtoje tėvynėje, 
bei laisvajame pasauly, ir 
kviečia šią sukaktį išskirti
nai paminėti.

Praeities patirtis Įrodė, 
kad Valstybinė Nepriklau
somybė yra būtina sąlyga 
nilnutinėms tautos galioms 
išvystyti. Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas1, 
tautos atstovų Įgaliotas, tę
sia valstybingumo tradici
jas ir siekia tautos išsilais
vinimo.

Lietuviai pavergtoje tė
vynėje laisvės ir nepriklau
somybės idėjai aukojasi ne
atsižvelgdami jiems grę
siančių pavojų. Jie ne tik 
žodžiu, bet ir konkrečiais 
darbais įgyvendina šūkį: 
”Tas nevertas laisvės, kas 
negina jos”.

Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas kvie
čia visus laisvojo pasaulio 
lietuvius prisidėti prie šios 
šventos mūsų brolių veda
mos kovos, pagal savo sąly
gas ir išgales.

LIETUVOS TARYBA 
skelbia 

Lietuvos nepriklausomybę 
bietuvos Taryba savo posėdyje vasario m. 16 d. 

1918 m. vienu balsu nutarė kreiptis: į Rusijos, Vokie
tijos ir Ritų valstybių vyriausybes šiuo pareiškimu:

bietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos 
atstovybė, remdamos pripažintąja tautų apsispren* 
dimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu 
rugsėjo m. 18^23 d. 1917 metais, skelbia atsta
tanti nepriklausoma, demokratiniais pa
matais sutvarkyta Lietuvos valstybe 
su sostine VILNIUJE ir tų valstybę atskirianti 
nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis 
tautomis.

Drauge Uetura Taryba pareiškia, kad tūetUVOS Valstybės pa
matus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo 
galutinai nustatyti kiek galima greičiau sušauktas Steigia
masis Seimas, demokratinio būdu visų jos gyventojų išrinktas.

Viiala*. vasario N d. IMS ■. Lietuvos Tarybos nariai:

Dr. J. BaaaaavKta, K. Blunka*. M. BMHha. S. Banaiti*. P. Dovydaftit. St 
Kairys, P. Kilnia*. D. Mallaanaka*. V. Mironą*. St Narntavidiv*. A. Petreli*. 
Dr. J. Saalya. K Saalya, J Šerną*, A. StalgiaakJa, A SaMtooa, J. SaU|*vi- 
Oaa, J. stanaaiti*. J. Vailokaiti*. J. VUaBta.

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

IŠEIVIJOS POLITIKA
Figūroms išsivaikščiojus...

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

/

Lietuvos išsilaisvinimas 
nėra svajonė, imperijos nė
ra amžinos. Sovietinis, ru
siškasis kolosas pamažu, 
bet nepakeičiamai artėja 
prie subyrėjimo. Laisvojo 
pasaulio lietuvių uždavinys 
prisidėti prie šio proceso 
pagreitinimo ir sustiprini
mo Lietuvos išlaisvinimo 
pastangų.

Tik vieninga, veiklą deri
nanti, ekonomiškai pajėgi 
lietuviška visuomenė ŠĮ už
davinį galės sėkmingai vyk
dyti.

Šios sukakties proga Vy
riausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas kviečia visus 
laisvajame pasauly esan
čius lietuvius gyventi min
timi — Laisva nepriklauso
ma Lietuva.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

VASARIO 16-JĄ PA
VERGTAS LIETUVIS pa
mini tyliu atodūsiu ir tvirta 
viltimi, kad laisvė tautai 
grįš. Tuo neabejotinai tiki 
ir JAV Lietuvių Bendruo
menė, stengdamasi dirbti, 
kad naujoji Vasario 16-ji iš.- 
auštų mūsų tėvų žemėje.

Lietuvos nepriklausomy
bės 60-ją sukaktį minint,

Vasario 2 d. Dirvos laidoje 
tilpusi šen. Dole ir ALT pir
mininko dr. K. Bobelio nuot
rauka po senatoriaus kalbos 
Belgrado konferencijoje ma
ne labai sudomino. Rodos są
žiningai seku amerikiečių ir 
europiečių spaudos praneši
mus apie tą konferenciją, ta
čiau niekur neužtikau, kad 
šen. Dole buvo iškėlęs, kaip 
po ta nuotrauka parašyta, 
‘Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos ... į Sov. Sąjungą inkor
poravimo nepripažinimą.’ 
Kiek žinau, žurnalistai ir net 
paprasti smalsuoliai į tos 
konferencijos salę neįleidžia
mi, taip pat nevedamas ir ofi
cialus posėdžių protokolas, 
kuris tą spaudos neišgarsin
tą Dole pareiškimą būtų pa
likęs istorijai. Suintriguotas 
nuvykau į vasario 5 d. Chica
gos Lietuvių Namuos ALTo 
suruoštas diskusijas ‘Lietu
vos byla Helsinkio-Belgrado 
konferencijų šviesoje’. Jau 
pats diskusijų pavadinimas 
nieko gero nežadėjo. Juk 
Helsinkyje niekas nekonfera 
vo, bet tik pasirašė baigia
mąjį aktą Ženevoje porą me
tų užtrukusios Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavimo 
konferencijos. Tai, žinoma, 
tik smulkmena, bet ji labai 
būdinga. Atitinka mūsų pa
pročiui kirsti iš peties, neįsi
leidžiant į detales.

Vietoje, kad tuojau išgir
dus paties dr. K. Bobelio pra
nešimą apie Belgrado konfe
renciją, kur jis pats turėjo 
progos dalyvauti kaip dele
gacijos patarėjas, pirmiau
siai teko išklausyti Algirdo 
Kasulaičio valandą užtruku
sios kalbos. Tą kalbą kiek 
papildė specifiniais daviniais 
dr. K. Bobelis ir dr. K. Šid
lauskas. Po ko ir aš gavau 
progos iškelti man parupusį 
klausimą. Pasirodo, kad 
Valstybės departamentas iš
leidžia ‘ištraukas’ iš kai ku
rių pareiškimų. Dr. K. Bobe 
lis žadėjo man tas ištraukas 
parodyti. Vėliau iš dr. Šid
lausko supratau, kad fakti
nai ir tose Departamento 
‘Excerpts’ to Dole pareiški
mo nėra, tik iš pilno delega- 
cijos pareiškimų teksto ma
tyti, kad lapkričio 25 d. šen. 
Dole pasakė: ‘It is a fact that 
the US has never recognized

JAV LB Krašto valdyba 
siunčia sveikinimus paverg
tai tautai, linkėdama nepra
rasti vilties. Tuo pačiu JAV 
LB-nė ryžtasi ir toliau pa
tvariai darbuotis dėl Lietu
vos laisvės.

Ta pačia proga rūpi pa
reikšti nuoširdžią padėką 
visiems Amerikos lietu
viams, darbu ir auka re- 
miantiems JAV Lietuvių 
Bendruomenės Krašto val
dybos ir bendruomeninių 
padalinių veiklą Lietuvos 
laisvės pastangose.

JAV LB Krašto 
Valdyba 

the Soviet incorporation of 
Lithuania, Latvia and Esto- 
nia and US official policy of 
nonrecognition was not affec' 
ted by the results of the Eu- 
ropean Security Conference’ 

Apie tą ‘juodosios’ ar ko
kios kitos spalvos rankos 
bandytą nuslėpti pareiškimą 
nebūtų reikalo taip ilgai kal
bėti, jei pati ALTa nebūtų jo 
pristačiusi kaip savo veiklos 
kulminacinį jpunktą. Iš tikro 
Helsinkio Paktas ir Belgra
do konferencija mums galė
tų konkrečiai pasitarnauti 
tik daug smulkiau: pagerinti 
privačius ryšius su tėvyne ir 
padėti susijungti šeimoms. 
Didesnės progos dabar, ar 
kada nors vėliau, tie princi
pai gali duoti pačios Lietu
vos gyventojams, o ne išei
viams. Bet ALTa, žinoma, 
turėjo kiek galėjo iš mūsų 
pusės išnaudotu tą naują, 
kaip teigė diskusijų dalyviai, 
‘ginklą’ ir, atrodo, tai ir pada
rė. Tik be reikalo pirminin
kas dr. Bobelis gale aiškino, 
kad ALTa yra visų lietuvių 
institucija. Iš tikro jos stip
rybė glūdi kaip tik tame, 
kad ji yra šio krašto piliečių 
organizacija, kurieturi tam 
tikrą svorį politiniam gyve
nime. Ar kokio kito krašto 
pilietį JAV būtų įsileidusios 
į savo delegaciją? Kirtis jos 
pavadinime krinta ant žo
džio ‘Amerikos’... Mintis pa 
keisti ALTa bendruomene 
buvo iš kalno pasmerkta ne
pasisekimui. Nė viena tau
tybė šiame krašte to neturi. 
Net ir žydams, kada jiems 
reikia kalbėti vienu balsu, at 
stovauja jų ... organizacijų 
pirmininkų sąjunga. Tai be
veik atitinka ALTo struktū
rai. Ko jai trūksta tik jau/ 
no, energingo bei sumanaus/^ 
ir pačiam su politinėm ambi- ; 
ei jom, generalinio sekreto
riaus.

Grįžtant prie paties susi
rinkimo, turiu pastebėti, 
kad gavau įspūdžio, kad ja
me vyravo Naujienų - Lais
vosios Lietuvos ašis, politinė 
kombinacija dėl kurios a.a. 
Pijus Grigaitis apsiverstų 
grabe. Kaž kaip atrodė, kad 
ALTai reikalinga reorgani- 
zuotos bendruomenės, ku
rios nariai kiekvieną pareiš
kimą sutiko plojimais, talka. 
Iš pačių krikščionių demok
ratų buvo girdėti priekaištai 
Draugui ir jo redaktoriui 
Broniui Kvikliui, kuris para
šęs, kad Helsinkio Aktu Lie
tuva buvusi parduota. Dr. 
Šidlauskas atsakydamas į pa 
klaūšiin^aiškino, kadKvik- 
lys, kaip buvęs policininkas, 
negali būti laikomas tarptąu- 
tinės teisės autoritetu!

Priėjus prie bendruome
nės galima būtų pridėti, kad 
pasaulinė lietuvių organiza
cija, teoriškai, šaltajam ka
rui pasibaigus galėtų, geriau 
pasireikšti grynai kultūrinėj 
srityje, jei nebūtų susitepusi 
politiniai. Tas nebūtų išgeT- 
bėję nuo skilimo, nes ir šal
tajam karui pasibaigus daug

PRO O 
ŽIŪRONĄ

KAI VIENA po kitos 
gimsta naujos valstybės 
pasaulio kraštuose - dar 
ryškesnė darosi skriauda 
tautai, kurios istoriją liu
dija šimtmečiai. Ir dar la 
biau stiprėja ryžtas ko
vai už jos laisvę, priklau
sančią vietą laisvame pa
saulyje, už pavergtą sesę 
ir brolį.

Kryžkelėj didžiųjų už
gniaužta gyva tebėra ma
no, mano tėvų ir protėvių 
žemė.

Neilstančiai ošia Balti
ja šimtmečių giją - istori
ją nepalūžtančios tautos 
visose jos didybės ir prie
spaudos godose. Neuž
gniaužiamai skamba lais
vės siekis besidaužančio
se bangose Simo, Kalan
tos, Laisvės Varpo ir vai
dilų kanklių aidais.

Tokia nepakeičiamom 
vertybėm pilna tautos lo
bių skrynia!

Toks didis palikimas 
saugot tenka mums vi
siems - kad perduotume 
tai savo vaikams taip, 
kad jie perduotų savie
siems nenutrūkstančia 
grandimi.

Taip brangiai apmokė
ta laisvės šventė vasario 
16 dienos minėjimu tebū
na naujo ryžto iššūkis 
mums! Ryžto nepailsta
mai kovai už Lietuvos 
laisvę ir gražų tarpusa
vio sutarimą.

Įpareigojimas - Man ir 
Tau.

Ego

kam atrodo, ir tas pažiūras 
reikia gerbti, kad reikia ir to 
liau tęsti ‘nepripažinimo po
litiką’, nors tai ir neturėtų 
praktiškos reikšmės. Tas 
jausmas, turbūt, vertė ir 
ALTa daugiau rūpintis ne
pripažinimo pakartojimu ne
gu praktiškais palengvini
mais. Jis verčia ir bendruo- 
menę, konkuruojant su ALT 
ir negalint padaryti didesnio 
įspūdžio Valstybės Departa
mente, ieškoti paguodos pas 
... kiniečius.

Sausio 19 d. Dirvoje buvo 
pranešta, kad Pasaulio lietu
vių Bendruomenė įteikė me
morandumus komunistinės 
Kinijos atstovybei, prašyda' 
ma nepripažinti Lietuvos 
įjungimo į Sovietų Sąjungą, 
kelti jos bylą JT ir t.t. Įsi
vaizduokime, kad kiniečiai į 
tą prašymą pažiūrėtų rimtai 
ir paprašytų talkos. Jiems 
patiktų sukilimas iki paskuti
nio lietuvio, neprošalį būtų 
ir karinės žinios iš Lietuvos! 
Kažin ar toks ‘susidėjimas’ 
patiktų, kam nors krašte, už 
tai galinčio patirti tik nema
lonumus. O be to, kokį reži
mą reprezentuoja kiniečių 
komunistai? Daug blogesnį 
už sovietinį! Ar bendraujant 
su žvalgybom neužteko Juli
jono Butėno aukos?

Visa tai suėmus į krūvą, 
mūsų politinis gyvenimas 

(Nukelta į 4 psl.)
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Netikėtas laimėjimas
Mano patarėju vyriau

sybė paskyrė didelės erudi
cijos Kauno advokatą Jokū
bą Robinzoną, kurio vertin
gą įnašą jaučiu savo parei
ga ir šioj vietoj atžymėti. 
Profesorius A. Mandelšta
mas, matomai įsitikinęs, 
kad šios bylos Hagos Tri
bunole laimėti Lietuva ne
turi šansų, šį kartą vykti į 
Hagą atsisakė, o tik bylai 
įpusėjus vieną kartą sutiko 
su manim pasimatyti ir tai 
ne Hagoje, kur jo buvimą 
būtų galėję pastebėti Tri
bunolo teisėjai, o Rotterda- 
me. Ir šį kartą Sovietų Są
jungos vyriausybė rodė sa
vo prielankumą Lietuvai. 
Jos Narkomindielo juris
konsultas Sabaninas per So
vietų pasiuntinybę Kaune 
atsiuntė man savo pastabų 
žiupsnį, kurios, pastarojo 
nuomone galėjo man pra
versti.

Tautiniu Lietuvos teisėju 
šiai bylai vyriausybė pasky
rė Vytauto Didžiojo Uni
versiteto rektorių prof. My
kolą Roemerį. Mano bendra
darbiavimas su juo nebuvo 
toks sklandus, kaip kad 
Vilniaus byloje buvo su V. 
Stašinsku. Po debatų, savo, 
kaip Tribunolo teisėjo su
rašytoje nuomonėje Roeme- 
ris nuėjo per toli, per daug 
liberališkai aiškino Klaipė
dos Statutą, Klaipėdos 
kraštui suteiktos autonomi
jos ir autonominiu organų 
kompetencijas, ir siaurinda
mas centro organų praroga- 
tyvas Klaipėdos krašte, kas 
kirtosi su mano atitinkamų 
Statuto nuostatų aiškinimu. 
Buvau susidaręs įspūdi, kad 
kurį laiką padėvėjęs Hagos 
Tribunolo teisėjo toga. Roe- 
meris ją pamilo, svajojo bū
ti išrinktu nuolatiniu Tribu
nolo teisėju, todėl stengėsi 
pasirodyti objektyviu teisė
ju, kartais pasisakančiu ir 
prieš savo krašto gvnamas 
tezes.

Byla užsitęsė apie šešias 
savaites. Per tą laiką gero
kai su juo susipratova ir 
susidraugavova. Laisvomis 
dienomis, prieš piet, arkliu 
pakinkytu vežiku, nes Roe- 
meris ne tik principiniai ne
sinaudojo telefonu, bet ir 
niekad nevažinėjo automo
biliu, mudu nuvažiuodavova 
į Hagos pajūrį Schevening, 
kur jo senu Petrapilio dienų 
papročiu, vadinamu "admi- 
ralteijski čas”, atseit 11 
vai., išgerdavome po stik
lelį degtinės užsikąsdami 
kaviaru. Tas išvykas aš pa- 
naudodavau mudviejų pa-

IŠEIVIJOS...
(Atkelta iš 3 psl.) 

pradeda atrodyti kaip šach
matu lenta, kurios figūros iš
sislapstė po krūmus partiza
niniam karui savo pažų tar- 
P_e- 

žiūrų suderinimui ir pasi
reiškusių nuomonių skirtu
mo išlyginimui. Iš Hagos 
sugrįžęs į Kauną jis spau
doje apie mane ir mano by
los gynimą labai gražiai ir 
teigiamai atsiliepė.

Klaipėdos krašto Seime
liui pareiškus nepasitikėji
mą Simonaičio sudarytai 
Direktorijai, gubernatorius 
Merkys 1932 m. kovo 22 d. 
Seimelį paleido ir paskyrė 
naujus rinkimus, kurie įvy
ko gegužės 4 d. Po Seimelio 
rinkimų Merkys atsistaty
dino iš gubernatoriaus pa
reigų ir jo vieton buvo pa
skirtas Lietuvos generalinis 
konsulas Londone Vytautas 
Gylys. Ryšium su Seimelio 
paleidimu ir kai kuriais Si
monaičio Direktorijos veik
smais Konvencijos signata
rai pateikė Hagos Tribuno
lui papildomą skundą.

Prieš išvykdamas į Hagą 
iš Londono viename pobūvy
je susitikau su Anglijos 
užsienių reikalų ministeriu 
Sir John Simon ir parla
mentiniu viceminis t e r i u 
Anthony Eden; pasakiau 
koks uždavinys laukia ma
nęs Hagoje ir prašiau "pa
laiminimo”. "Kaip politi
kas", pasakė man Simon, 
"aš Tamstai nuoširdžiai lin
kiu sėkmės, ir Tamstą "lai
minu", o kaipo teisininkas, 
negaliu to padaryti". Mat 
Sir John Simon buvo ne tik 
politikas, bet ir žinomas 
Anglijos juristas ir jo, kaip 
ir kitų signatarų, įsitikini
mu mūsų veiksmai Klaipė
dos krašte buvo neteisėti.

Bylos gynimas Hagos 
Tribunole nebuvo lengvas ir 
ilgai užtruko. Reikėjo 
grumtis su tokiais tarptau
tinės teisės autoritetais, 
kaip Prancūzijos užsienių 
reikalų ministerijos juris
konsultu Basdevant, Itali
jos užsienių reikalų minis
terijos juriskonsultu prof. 
Pilotti. Ketvirtajam signa
tarui, Japonijai, atstovavo 
jos pasiuntinys Hagoje. Di
delio intereso bylai jis ne
rodė, dažniausia tenkinosi 
pritarimu prieš jį kalbėju
sių kitų signatarų advokatų 
pareiškimais.

Kadangi papildomą skun
dą dėl Seimelio paleidimo ir 
dėl su tuo susijusių Direk

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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.

torijos kai kurių veiksmų, 
ypač dėl vietos gyventojų 
požymio suteikimo 5 su vir
šum tūkstančių Lietuvos 
piliečių ilgesnį laiką išgyve
nusių Klaipėdos krašte, nes 
pagal Statutą toks "įpilieti
nimas" davė jiems teisę bal
suoti rinkimuose į Seimelį, 
buvo paduotas Tribunolui 
tiesiogiai aplenkiant Kon
vencijos 17-jo str. I-os pa
straipos nustatytą taikomą
ją T. S. Tarybos procedūrą, 
tai dėl tų klausimų aš Tri
bunolui įteikiau "exeption 
preliminaire" ir reikalavau 
papildomo skundo nesvar
styti. Tą mano procedūrinį 
r e i k a 1 avimą Tribunolas 
svarstė pirmoje eilėje ir, po 
dvi savaites užtrukusių de
batų ir pasitarimų, atmetė.

Signatarų skundo esmės 
svarstymas buvo pradėtas 
bylos referavimu, kurį at
liko Tribunolo greffier. Po 
to sekė visų signatarų at
stovų kalbos, kurios parei
kalavo keletos dienų, nes 
prancūziškai pasakytos kal
bos buvo verčiamos į anglu 
kalbą ir viceversa. Po jų 
kalbėjau aš, išsamiai moty
vuodamas mūsų tezes, pa
vaizdavęs pradžioje bylos 
genezę lietuvių tautos isto
rijos fone. Mano kalba tru
ko 2 dienas. Į mano kalbą 
reagavo visi signatarų ad
vokatai; jiems ir vėl aš tu
rėjau atsakyti, ir tai Tribu
nolo terminologijoj buvo va
dinama duplika. Po trum
pos pertraukos sekė signa
tarų triplikos. Į jas atsakyti 
turėjau kita dieną prieš piet, 
čad teko dirbti ištisą naktį, 
beveik iki persitempimo. 
Mano patarėjas adv. J. Ro
binzonas puikiai orientavo
si visoj teisinėj literatūroj 
ir kai atsirasdavo reikalas, 
nuvykdavo į Tribunolo bib
lioteką ir atsinešdavo rei
kalingas citatas ar tos sri
ties autoritetų nuomones, 
kurias aš savo kalbose pa
naudodavau.

Debatams pasibaigus, 
prasidėjo darbas ir pasita
rimai su mūsų tautiniu tei
sėju Roemeriu ir diskretiški 
pasikalbėjimai su draugin
gais Tribunolo teisėjais. 
Pagaliau, 1932 m. rugpiūčio 
11 d. Tribunolas paskelbė 
savo sprendimą. Lietuva by

lą laimėjo, tik dėl Seimelio 
paleidimo teisėtumo anose 
aplinkybėse ir dėl suminėtų 
Direktorijos veiksmų Tri
bunolas padarė savo rezer
vų.

Atvykęs tuo metu į Hagą 
Liteuvos užsienių reikalų 
ministerijos pareigūnas dr. 
Ladas Natkevičius, Tribu
nolo sprendimu susižavėjęs, 
Lietuvos Aide rašė, kad 
sprendimo ir jo motyvų 
tekste jis radęs visą eilę 
"aukso kasyklų", kurios la
bai praversiančios Lietuvos 
vyriausybei jos praktiškoj, 
politikoj Klaipėdos krašte.

Klaipėdos bylos laimėji
mas Nuolatiniame Tarptau
tinio Teisingumo Tribunole 
Hagoje visoj Lietuvoj, o 
ypač patriotiniuose Klaipė
dos krašto sluoksniuose, 
bei užsienio lietuvių tarpe, 
sukėlė neišpasakytą džiaug
smą ir pasididžiavimą. Su
grįžtantį iš Hagos Londono 
geležinkelio stotyje mane 
pasitiko Anglijos lietuvių 
kolonija ir man ant kaklo 
uždėjo laurų vainiką. Nuva
žiavus į Lietuvą didžiulės

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
PIRMOJI GRUPĖ ŠIAIS METAIS IŠVYKSTA 
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kaina tik $741.00 
įskaitant pirmos klasės viešbučius, maistą, 

ekskursijas į Kauną ir Trakus.
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MASKVA,
balandžio 25
balandžio 29 
geugžės 4 

DVISAVAITINĖS —
MASKVA, VILNIUS, LENINGRADAS, BRIUSELIS

gegužės 28 
birželio 11 
liepos 2 

gruodžio 22
Visos grupės skris su nuolatiniais lėktuvu skridi
mais — NE CHARTERS, aplankys Kauną ir Tra

kus, bus lydimos vadovų.
Prie grupių galima jungtis iš VISŲ KITŲ MIESTŲ 

su papildomu mokesčiu.
PIGIAUSIOS GRUPINĖS KAINOS, galiojančios išvykimo 

laiku, bus paskelbtos vėliau.
Dėl smulkesnių žinių ir registracijos kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

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

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIENĖ ir ALBINA RUDZIŪNIENĖ.
PRICES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 

TO CHANGES AND/OR GOVERNMENT APPROVAL.

žmonių minios mane svei
kino Kaune, Šiauliuose ir 
Palangoje. Daugiausia en
tuziazmo man parodė Klai
pėdos lietuviai susirinkę 
šaulių namuose, kur po ma
no pranešimo kėlė ovacijas 
ir mane išnešė ant rankų. 
Prezidentas Smetona mane 
apdovanojo D.L.K. Vytauto 
ordinu.

Visai priešingos nuotai
kos vyravo vokietininkų 
sferose. Buvę tikri, kad Ha
gos Tribunolas bylą išspręs 
jų naudai, jie buvo paruošę 
deglus, fakelus, ir didelia 
eisena Klaipėdos gatvėse 
ruošėsi atžymėti savo per
galę. Susantūrėjo ir Vokie
tijos spauda.

Bylos metu i Haga buvo 
užsukęs Amerikos lietuvis 
adv. Antanas šalna iš Bos- 
ton, Mass. Ji pristačiau Tir- 
bunolo pirmininkui, prof. M. 
Roemeriui ir kitiems Tribu
nolo teisėjams. Jis nuošir
džiai džiaugėsi savo seno
sios tėvvnės laimėjimu. Ta
pome draugais ir susitikda
mi Amerikoje visados prisi
mindavome Hagą.

VILNIUS, LENINGRADAS 
gegužės 9 (užpildyta) 
rugsėjo 17 
rugsėjo 22 

liepos 16 
rugpiūčio 6 
rugsėjo 3
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PRANO LEMBERTO MUZIKINĖ
POEZIJA GIEDRA GUDAUSKIENĖ

Besiruošiant Lemberto 10 
m. mirties sukakties pami- 
nėjimui-koncertui, man bu
vo patiekta pluoštas gaidų;
— tai įvairių kompozitorių 
sukurtos dainos Prano Lem
berto žodžiams.

Kompozitoriai — nuo ro
mantikų iki aštriųjų moder
nistų. Peržiūrėjus susido
mėjau ir panorau surinkti 
visas poeto eilėms sukurtas 
dainas. Gi jų esanta virš 30. 
Savo susirinkta medžiaga 
noriu ir su visais pasidalin
ti. Kompozitoriai čia bus al
fabetine tvarka; ir — jų 
skurtos dainos:

1. Kompoz. P. Ambrazas
— religinė solo giesmė — 
”0, Dieve, žvelk į pasaulį”;

2. Kompoz. J. Bertulis — 
"Širdis dar žydi”, — chorui;

3. Kompoz. Julius Gaide
lis — Kantata ”Demonas”,
— solo dainos: Poetas, Mei
lės Rytas, Tėvynės Drobės;

4. Kompoz. Stasys Gaile- 
vičius — chorui dainos: 
Risčiau Akmenėlį, Jaunstė, 
Vasaros Naktys, Iš visu 
kraštų. Solo daina — "Kla
jūnas”;

5. Kompoz. Griaužinis — 
"Tau sesute”;

6. G. Gudauskienė — so
lo dainos: "Peisažas”. "Jū
roj”. ”šauni daina”, "Idėjos 
amžiais bus”. ”Metų laikas"
— 4 dainos. Iš ju trys ver
sijos solo, — moterų chorui 
ir duetas. Vaikams daina — 
"Gintarėliai";

7. Komp. Jeronimas Ka
činskas — solo dainos 
dviems balsams: "Audra", 
"Marija”, "O Dukra Duby
sos” ;

8. Komp. Darius Lapins
kas — koolratūriniam sop
ranui "Vasaros Naktys”:

9. Komp. O. Metrikienė
— solo dainos: ”Dainos, 
muzika ir gėlės”, "šv. Jono 
naktį", "Jaunystė”, "Vasa
ra” — duetas;

10. Komp. štarka — "Ei, 
pakilkim mes”!

Kompoz. Broniui Budriū- 
nui pageidaujant, Pr. Lem
berto sukurti nauji žodžiai 
kompozitorių Sasnausko ir 
Antano Budriūno dainoms. 
Taigi, poeto Prano Lember
to žodžiams yra sukurta 33 
dainos, iš kurių 12 išspaus
dinta. Komponavo 12 kom
pozitorių.

Keturiems eilėraščiams 
yra sukompanuota net po 2 
dainas: "Jaunystė”, "širdis 
dar žydi”, ”Vasara" ir ”Va- 
saros naktys”.

Retas lietuvių poetų yra 
susilaukę tiek kompozicijų 
savo eilėms. Iš pomirtinio 
Pr. Lemberto poezijos rin
kinio ”Tau sesute”, kur yra 
101 pilnas eilėraštis (ne
skaitant miniatiūrų bei de
dikuotų įvairiems asme

nims), jau trečdalis knygos 
yra virtę dainomis.

Kodėl Prano Lemberto 
poezija mūsų kompozitorių 
taip mėgiama ?

Poetas jautė muziką, rit
mą, žinojo dainą. Jis pats 
yra studijavęs ketvertą me
tų dainavimą Kauno Vals
tybinėje Muzikos mokyklo
je, buvo eilės koncertų daly
vis, bei yra atlikęs solo par
tiją tuomet besikuriančioje 
Kauno operoje. Jis labai mė
go teatrą, kur dalyvavo kaip 
aktorius tuo laiku žinomoje 
"Vilkolakio" grupėje. Tenai 
jam teko dalyvauti net ir su 
mūsų įžymiąja soliste — 
veterane Vince Jonuškaite- 
Zauniene.

1977 m. gi'uodžio 17-tą dieną Los Angelėje Prano Lemberto 10 m. mirties sukakties minėji- 
mo-akademijos programos dalyviai ir poeto šeima. Iš kairės: O. Razutienė, A. Pavasaris, D. 
Razutytė, V. Jonuškaitė-Zaunienė, R. Apeikytė, Alė Rūta. B. Raila, D. Lembertienė, M. Lem- 
bertienė (poeto žmona), D. Mackialienė, B. Brazdžionis, V. Lembertas, L. Mažeikienė, D. 
Mitkienė, G. Gudauskienė, O. Barauskienė, R. Dabšys, B. Dabšienė, A. Žemaitaitis.

P. Jasiukonio nuotr.

1 1
11 E įS

i TO’:

Pr. Lemberto lyrikos te
matika visada buvo pozity
vi. Daug rašė apie tėvynę,

kovą už laisvę, gražią gam
tą, švelnią meilę. Paskuti
niųjų metų rankraščiai rodo

LIETUVA
VYT. ALANTAS

Skalavo tavo krantą Vandenys Juodieji,
O vakaruose vėjelis žarstė aukso smėlį pajūry,— 
Ir nėrės iš gelmių Jūratės rūmų bokštai gintariniai, 
O šiaurėj akį vėrė pošvaistės ugninės...
Dundėjo stepėm tavo narsūs karžygiai, — 
Keliavo rusų kneziai ir totorių chanai 
Mokėti duokles tau — Rytij Valdovei!
Platybėmis padangių švaistėsi žaibais Praamžius: — 
Dievams ir Dievui tu statei šventyklas
Ir Lemtį savo iš dangaus šviesuolių tu skaitei.

Praslinko amžiai, ir nutilo garsas tavo.—
Sugriuvo pilys ir užgeso aukurai,
Ir mantijos valdovų sutrūnijo pelenuos.—
Tik lūšna žemdirbio beliko
Tūnot dumblėtų pelkių pakrašty 
Su žibančiom žarijom židiny.— 
žėrėjo jos, kaip lobis užkastas senolių,— 
Genties Gyvatos krislas nemarus ...

Kaip iš žiežirbos gaisro pošvaistė nutvieskia dangų, 
Taip kibirkštys genties Gyvatos tvykstelėjo iš artojų židinių, 
Ir Nemuno šaly vėl laisvės spinduliai nušvito. — 
Pilių, griuvėsiai vėl prašneko karžygių kalba,— 
Senosios užakusios versmės vėlei atsivėrė,— 
Akivarai prabilo užmiršta šnekta...

Mes esam tekančių aušrų ir sutemų tauta,— 
Per kalnus ir bedugnes žengianti gentis.
Andai arais galingais raižėme padangę
Ir vėl bedugnėn puolėm palaužtais sparnais,
Nors senos kūlgrindos po mūsų kojom nenugrimsta
Ir laisvės vizijos neblanksta mums akiračiuos tamsiuos.

Nors ir vėl Šatrijos viršūnėj liūdi Karalaitė pagrobta,
Ir dienąnakt ją saugo devyngalviai slibinai, — 
Bet kas užvers genties versmes bedugnes, 
Kur slypi aisčio siela nemari ir kugžda mums 
Jog Karalaitės jokios pabaisos nukalinti negali, 
Nes juk prasmenga kiaurai ir tamsiausi gaivalai...

Dail. S. Smalinskienės vinjetė

daugiau polinkių į filosofi
nius atsidūsėjimus. Jo eilių 
posmai pasižymi išbaigta 
mintim ar vaizdu, kas sa
vaime padeda kompozitoriui 
pasirinkti muzikinę dainos 
formą. Bendrai, jo žodžiai 
pataikė į muzikų jausmus ir 
jų reikalavimus.

Prof. Žilevičius tai pa
tvirtina savo laiške poetui: 
"Skaičiau Tamstos tekstą 
"Demoną" kelis kartus. Jis 
yra labai muzikalus, sklan
dus ir jaučiasi rimų bei rit
mų žaidimas. Turinys pilnas 
estetinės poezijos. Aišku, 
toks ritmas kompozitoriui 
J. Gaideliui pasidarė arti
mas ir iššaukiantis kūrybi
nes emocijos.”

Pranas Lembertas į lietu
vių tautos dainą yra įėjęs 
su vieno eilėraščio tekstu — 
labai kukliu, paprastu, liau
dišku, bet tokiu šiltu ir ar
timu kiekvieno lietuvio sie
lai, jog virtusi lyg ir "liau
dies daina”. Tą dainą ka
riuomenėj mėgo kareiviai, 
vėliau išsiskirstę jie išne
šiojo po visą šalį, nieko jau 
nei negalvodami apie auto
riaus pavardę. Net ir So
vietų Lietuvoje vienoje lie
tuviškoje apysakoje mini
ma, jog raudonieji partiza
nai dainavo jų mėgiamą 
liaudies dainą — "Tau sesu
te”.

Mes su poetu Pranu Lem- 
bertu buvom susitarę rašy
ti operetę, deja, netikėta jo 
mirtis neleido mūsų planą 
įgyvendinti. Jo atminimui 
aš, atrinkus 4 eilėraščius, 
vaizduojančius Vasarą, Ru
denį, žiemą ir Pavasarį, su
komponavau dainas ir pa
vadinau "Metų laikai”. Tai 
įvyko prieš 10 metų.

Dabar tas kūrinys at
spaustas ir išleistas atski
ru leidiniu. Jis yra, taip pat, 
aranžuotas merginų chorui, 
kurį atliko Alice Stephens 
dainininkės "Aldutės" Chi
cagoje. Gi paskutinė versija 
yra duetas. Spausdinv, ta
čiau, yra originalioje for
moje — solo balsui, su for- 
tepiono akompanimentu.

(Nukelta į 6 psl.)
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Nustebimo jau beveik
neužtektų... (2) BRONYS RAILA

mūsų kųįtūrinių-intelektua- 
linių
tautos laisvės bylai gyvin-

pajėgų įsijungimas

Sielvartai komišką 
rezoliuciją pasiūlius

V. Bražėnas savo rašiny 
nemažai ūžauja dėl neląi- 
mingo likimo rezoliucijos, 
kurią jis pats pasiūlė, kaž
kaip atsiradęs politinės ko
misijos posėdyje (pagal El
tos informaciją, jis nė ne
buvo Vliko seimo narys, o 
tur būt tik šiaipjau sve
čias) . Mat, kadangi anot jo, 
Vakarų valstybės visokia- 
riojai padeda Sovietu Są
jungai, o per ja ir Lietuvos 
okupacijai palaikyti, tai 
laisvųjų kraštu piliečiai lie
tuviai turėtu būti skatina
mi naudoti ”savo gyvenamų 
kraštų žinių tarnybą ir po
litinį procesą tos paramos 
sustabdymui įtaigoti”.

Tiesa, kad komisijos po
sėdyje aš iš karto trumpai 

K pareiškiau, jog tokio ne
rimto, donkichotiško, birči-^ 

\ mnkų_ frazeologija dažyto 
/ siūlymo nereikėtų nė svar- 
>styti7Dar pastebėjau, kad 

siūlytojas tokius klausimus 
gali kelti ir įvairius planus 
iki valiai diskutuoti savo 
vardu ir atsakomybe spau
doj ar kitaip. O dabar tai 
yra tik nepriimtinas bandy-_ 
mas panašias sugestijas 
primesti visom lietuvių po
litinėm grupėm užsieny, tuo 
labiau . netinkamas 
kaip jungtiniam įlietu vii£ 

j politiniam organui išvis.
""Vliko pirmininkui pakvie

tus į redakcinę rezoliucijų 
derinimo ir išlyginimo pa
komisę, mes iš karto su ko
legom dr. J. Vėbra ir Sta
siu Lušiu vieningai sutarėm 
V. Bražėno siūlymo nereda
guoti ir seimo plenumui ne
pateikti. Tarpe kitų motyvų 
lėmė dar ir tas, kad iškeltos 
minties turinys buvo visiš
kai neatremtas šio seimo 
darbotvarkėje sakytų pra- 
kalbų, pranešimų ar kitokų 
ryškesnių diskusijų duome
nimis.

Bet seimo plenumo posė
dyje svečias politikas vis 
dėlto dar kartą jau pikčiau 
pareikalavo, kad jo pasiū-

lyta rezoliucija būtų svars
toma, tuo pat metu viešai 
apkaltindamas mane vieną 
nemoralumu — girdi, aš jo 
rezoliuciją ”nuslėpęs”...

Nenorėdamas tuščiai gin
čytis su užsispyrėliu, vėl 
labai trumpai pakartojau 
redakcinės pakomisės argu
mentus. O pabaigoj su šyp
sena dar pridėjau: — man 
rodos, kad Vlikui tenka jau 
ganėtinai sunkus uždavi
nys kovoti su Sovietų Rusi- 
jos komunizmu. Bet jei Vil
kas dar imtųsi vadovauti 
visų kraštų lietuvių pastan
gom ”įtaigojimais” pakeis
ti respektyvių valstybių po
litikos kryptį, taigi ryžtųsi 
pakovoti dar ir su visu li
kusiu pasauliu — tai gal jo 
pečiam būtų kiek perdaug...

Savotiškai įdomu, kad 
seimo narių tarpe atsirado^ 
nemaža ir norinčių pateiktą 
rezoliuciją svarstyti (tai 
dar nereiškia — priimti). 
Bet galiausiai buvo nutarta 
ir svarstymus atmesti. Tuo 
buvo išvengta bereikalingos 
gaišaties eikvojant laiką, 
kurio labai stigo žymiai 
rimtesnėm problemom.

Intelektualų baubo likutis
Su malonumu patvirtin

siu svečio-reporterio paslap
ties atskleidimą, kad seimo 
priimtoji rezoliucija Nr. 4,. 
paremianti atitinkamas Vli
ko pirmininko dr. J. K. Va
liūno įžanginės prakalbos 
idėjas, tikrai buvo mano pą^ 
siūlyta ir suredaguota. Ji

giau priešintis Lietuvos so.

ti atrodo įtartinas ir pašai- 
pos tevertas. Mat, kaip mi
nėjau, mūsų pasišiaušėlis 
vis tebėra drauge su Leninu 

, jog ”liberalai”

vietizacijai ir rusifikacijai, 
tam tikslui traukiant talkon 
mūsų mokslinės ir kultūri
nės kūrybos talentus-inte- 
įektualus tautinei išeivijos 
dvasiai Jcelti ir stipriau pa
remti tautą nelaisvėje.

Galėčiau pridėti, kad tuo 
pačiu pagrindu bei dingsti
mi mano buvo pasiūlyta 
(tik komisijoje kiek ”van- 
deningiau” perredaguota) 
taip pat ir seimo rezoliuci
ja Nr. 3 — apie pįatesn„ė£_ 
politinės ir intelektualinės

-paj— jsitikinęs, 
intelektualai esą tik ”nau- 
dingi idiotai”. Girdi, reikė
tų saugotis, kad tokie (ži
noma, kaip aš) ”nepakliūtų 
į Vliko patarėjus ir veiklos 
gairių smaigstytojus”. ..

Taip pat neaišku, anot 
Bražėno, kaip būsią įmano
ma atskirti ir nuspręsti, ku
rie intelektualai tam reika
lui yra pajėgūs ir kurie ne. 
Laimei, ši kliūtis nėra tokia 
sunki ir neperkopiama. Pa
vyzdžiui, užtenka Bražėnui 
tik pasiūlyti pagrindines jo 
kelrodžio rezoliucijas, pas
kui dar surašyti Vliko sei
mo reportažą, ir viskas iš 
karto labai aiškiai matyt.

(Bus daugiau)

• •••••••••• ••••••••••

talkos reikalingumą padėti 
tautai paruošti nepriklauso- 
mybinę programą. Nors tų 
dviejų rezoliucijų turinio 
metmenys gal buvo kiek 
nauji, bent taip nępabrė- 
žiami ligšiolinėje Vliko vei
kloje, bet jos abi buvo sei
mo dalyvių pozityviai su
prastos ir priimtos.

Beje, apie tų kultūriniu- 
intelektua 1 i n i ų elementų 
įnašo reikšmę tautos gyva
tai ir politinei veiklai stip
rinti praėjusių dešimtmečių 
bėgyje nekartą esu rašęs 
Dirvoje ir vėlesnėse knygo
se. Tad, rodos, tektų tik 
džiaugtis, jei šį galingiausią 
mūsų dvasinį rezervuarą 
sugebėtume dabar intensy
viau ir žymiai platesniu 
mastu atskleisti.

Todėl man dabar nuskam
bėjo tikru pokštu, kad vis 
dėlto dar atsirado vienas at
plaiša - atgyvena, kuriam

MM

ALUMINUM EXTRUSION 
PRESS FOREPERSONS

Have you the ability to lead people? Have you done this 
ir. the past? We have immediate openings for exper- 
ienced leaders who can supervise people.

These positions offer excellent starting salary, excellent 
grovth opportunity and the following fringe benefits, 
100% paid by the company:

1. GROUP INSURANCE + MAJOR MEDI-
CAL

2. SIZEABLE LIFE INSURANCE POLICIES

3. RETIREMENT PLAN

4. THRIFT PLAN

5. TEN PAID HOI.IDAYS

6. PAID VACATIONS

We are a AAA-1 company with modern facilities and 
excellent working conditions. We ore located just 18 
miles south of Memphis, Tenn. and excellent hunting and 
fishing is available in the area. '

Only those people with a proven record of supervisory 
experience and knowledge of extrusion presses need to 
apply.

Please call personnel manager

ALUMAX EXTRUSIONS, INC.
Hernando, Miss. collect 

1-901-525-0638 or 
1-601-368-5261 

or send resume to P. O. Box 
387, Hernando, Miss. 38632. 

Equal opportunity employer M/F

• «••••••••••• •••••••

TOOL AND DIE MAKERS

LEMBERTO...
(Atkelta iš 5 psl.)

Gal kam kiltų klausimas, 
kodėl pasirinkta spausdinti 
populiarios dainos ? Atsaky
mas — tokių spausdinių 
mūsuose yra didelis trūku
mas ir tuos nusiskundimus 
mes dažnai skaitome spau
doje. Jaunesnės kartos dai
nininkai ir publika ypač to 
pageidauja. Gi ”Metų Lai
kai” yra taip paruošta, kad 
kiek pažengusių piano stu
dentų skambinamas, kaip 
solo dalyką. Tai gera dova
na bet kokia proga Tikė
kimės, kad ”Metų Laikas” 
paplis žmonėse bent d'alimi, 
kiek paplito to paties poeto 
žodžiais daina ”Tau sesute”.

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
1978 METAIS!!!

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
BUREAU

9727 South Western Avenue 
Chicago, Illinois 60643 

Telephone: (312) 238-9787
Įsteigta 1959

6 VIENOS SAVAITĖS KELIONĖS:
#1 — gegužės mėn. 1 d.; #2 — gegužės mėn. 8 d.; 
#3 — gegužės mėn. 14 d.; #15 — rugsėjo 25 d.; 
#16 — spalio mėn. 9 d.; #17 — spalio mėn. 16 d.
DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS:
#4 — birželio mėn. 12 d. (Vokietija); 
#5 — birželio mėn. 18 d. (Roma, Italija);
#6 — birželio mėn. 26 d. (Leningradas); 
#7 — liepos mėn. 2 d. (Roma, Italija); 
#8 — liepos mėn. 10 d. (Šveicarija);
#9 — liepos mėn. 17 d. (Paryžius, Prancūzija); 
#10 — liepos mėn. 24 d. (Ryga-Leningradas); 
#11 — liepos mėn. 31 d. (Leningradas); 
#12 — rugpiūčio mėn. 7 d. (Šveicarija);
#13 — rugpiūčio mėn. 14 d. (Paryžius); 
#14 — rugsėjo mėn. 4 d. (Ryga-Leningradas); 
#18 — gruodžio mėn. 20 d. (Kalėdinė).

Dėl kainų ir platesnių informacijų kreipkitės i 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU!

VISOS EKSKURSIJOS APLANKYS KAUNĄ IR 
TRAKUS. VISOS SKRENDA SU PALYDOVU.

Taipogi parduodami papigintus skridimus (čarterius) į 
Londoną, Frankfurtą, Zuerichą, Varšuvą, Havajus, Las 

Vegas ir kitur.

M.'

The Huffy Corp., in Celina, Ohio, has immediate openings 
for tool and dies makers. We offer competitive wages, steady 
employment, and an excellent fringe benefit package. If you 
have a journeymens card or 5 to 8 years of solid experience, 
call to Mr. H0WARD GEORGE.

419-586-5171
THE HUFFY CORPORATION

THE OHIO BICYCLE DIVISION
410 Brand Lake Rd. 
Celina, Ohio 45822

An Equal Opportunity Employer M/F

OPPORTUNITY FOR INVESTMENT BUYERS 
FOR COMMERCIAL LAND

IN DALl.AS, TEXAS
224,401 SQ. FT.

Woodall Rodgers & Centrai Expressway
228,253 SQ. FT.

1nwood Rd. Near Lemmon Avenue
358,319 SQ. FT.

Love Freeway & Hampton Rd.
CONTACT N. W. AHLERS 

FORD MOTOR COMPANY
P. O. Box — 43336, Detroit, Mich. 48243 

(313) 568-4683 (7-10)

WANTED EXTERIOR PAINTER
AND

CARPENTER 
SUBCONTRACTORS

JIM WALTER HOMES has work available for contract with framing 
subcontrąctors in all parts of the Dalias area. Plenty of work, sub- 
contractor mušt have adequate crew, toois & transportation. Contact

Russ Pratt 214-224-8437.
JIM WALTER HOMES

1-35 S. at Pleasant
Lancaster, Texas

An Equal Opportunity

Run Rd.
75211

Employer
(49-6)
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Simas Kudirka ir
filmas

Šių metų sausy garsusis 
mūsų Simas Kudirka Los 
Angeles miestą aplankė jau 
trečią kartą. Pirmą kartą jį 
su žmona ir motina pasi
kvietė visos pagrindinės 
mūsų organizacijos sutarti
nai ir triumfališkai ji suti
ko, pagerbė, apdovanojo; 
žodžiu, visi rodė daug šir
dies, visi stengėsi jo ištrū
kimu, pagaliau, i laisvę pa
sidžiaugti.

Antrą kartą jį kvietė Lie
tuvių Fronto Bičiuliai, — 
tradiciniame politinių studi- 
j ų savaitgaly papasakoti 
savus išgyvenimus ir drau
ge pasvarstyti galimybes, 
kaip gelbėti Lietuvą ir lietu
vius, didžioje pavergimo 
slėgty. Tada jis lankėsi su 
žmona Genute, visuose po
sėdžiuose dalyvavo, daug 
kalbėjo, — vis tas pats ir 
kuklus, ir išmintingas bei 
išmaningas Kudirka, vi
siems atsakinėjo į klausi
mus, su visais draugavo, 
daug davė žinių jauniems ir 
seniems apie dabartine mū
sų tėvynės padėtį, apie jos 
skriaudas, apie daugybę 
šventų kankinių, išbarstytų 
po komunistų kalėjimus, 
kone entracijos stovyklas, 
psichiatrines ligonines ...

Šį, trečią, kartą į Los An
geles Simas Kudirka atva
žiavo jau su vertėja Daiva 
Keziene, kiek vėliau atva
žiavo ir žmona, jau globo
jamas grynai amerikiečiu ir 
jų išgarsintas: CBS filmo 
reikalais.

Kiekviena kartą Simą 
Kudirką, ši kuklu, papras
tą jūrininką, herojiškai 
bandžiusį veržtis į laisvę, 
skaudžiai pralaimėjusį, he
rojiškai pernesusį po to be
veik keturių metų tampymą 
po kalėjimus, herojiškai 
kalbėjusį teisme, paskui — 
taip nuostabiai išsigelbėju
sį ir išgelbėtą, atvykusį į 
laisvės šalį ir dabar — neti
kėtai virtusį šio, sausio, mė
nesio garsiausiu žmogumi 
ne tik lietuviuose, bet gal iš 
viso, šiame kontinente, — 
kiekvieną kartą, ir ypač šį 
paskutinį kartą, buvo labai 
miela jį matyti, girdėti ir... 
jo triumfališkai pasibaigu
sią vienos gyvenimo dalies 
istoriją pamatyti, — filme.

Jei Amerikos lietuviai, ir 
ypač jaunimas, daug pasi
darbavo, kad išgarsintų 
amerikiečių padarytą jam 
skriaudą ir kad jį vėl at
gabentų čia, į laisvės šalį, 
apie kurią jis visada svajo
jo ir kuri jį taip žiauriai ir 
skaudžiai atmetė pirmą 
kartą, tai šį sykį ne lietu
viai, o patys amerikiečiai, 
pagamino apie jį filmą, iš
garsino ir Simą Kudirką su 
tokiu dideliu dėmesiu pa
gerbė. Atrodė, lyg norėta 
”Vigilant” laivo vadovybės 
nutarimų, ir pačios vyriau
sybės biznieriškų interesų

ALĖ RŪTA,
Santa Monica, Calif.

padarytą skaudžią žalą lie
tuviui jūrininkui išpirkti ir 
sąžines nuraminti,,.

Tiesa, gaila, kad CBS fil
mo ”skriptui” nepanaudota 
mūsų rašytojo Jurgio Gliau- 
dos knyga „Simas Kudir
ka”, arba ir Alg. Rukšėno 
gerai paruošta informacinė 
knyga. Filmo statytojai pa
sirinko savo rašytoją, nes 
juk ši istorija buvo taip 
vieša, taip išgarsinta, kad 
medžiagos niekas negalėjo 
pristigti. Ir, gal būt, mums, 
lietuviams, labai gaila, kad 
filme neparodyta daugiau 
kalėjimų Sovietijoje, dau
giau žiaurių Sibiro ir visur 
Rusijoje kalinių bei priver
stinio darbo vergų stovyklų 
vaizdų. Gaila, kad neper
duota Simo Kudirkos kal
ba teisme ištisai, kur jis 
taip drąsiai, rizikuodamas 
gyvybę, apkaltino Lietuvos 
pavergėjus. Gaila, kad fil
me nėra kitokių detalių, ku
rios vaizdžiai būtų paro
džiusios, kas iš tikro yra ta 
komunistinė sistema, bet 
vis dėlto ... Vis dėlto, filmu 
turėtumėm džiaugtis ir to
kiu, kaip jis yra padarytas. 
Turime būti dėkingi žmo- 

( nėms, kurie rizikavo, inves
tavo daug pinigų, kurie su
telkė informaciją, parinko 
tinkamus aktorius, ir kurie 
gana gana gerai pavaizdavo 
ir patį Simą Kudirką, kaip 
asmenį, bei jo skaudžią, ge
rai pasibaigusią gyvenimo 
epopėją ir, vis tik, gana 
daug parodė slegiančios tik
rovės už geležinės uždan
gos. Su šiuo filmu „geleži
nė siena” dar kartą ir gana 
stipriai subraškėjo, kelių 
dešimtmečių ten įkalintųjų, 
įšaldytų stori ledai kiek su- 
eižėjo...

Tik atsiminkim, kiek mi
lijonų žmonių tą filmą pa
matė sausio 23 dienos va
kare. šių 1978-tųjų metų . .. 
Gal būt, mums, mūsų pa
vergtajam kraštui labai lai
mingų metų ...

Ne tik pamatė filmą! 
Kiek šimtų ir tūkstančių in
teligentiškų žmonių asme
niškai susitiko su Simu Ku
dirka, su jo vertėja, disku
tavo, kalbėjosi oficialiai ir 
privačiai; kiek spaudos re
porterių apklausinėjo Simą 
Kudirką, kiek jų reklamavo 
filmą ir paskui vėl — ko
mentavo ... Kiek tūkstan
čių ir gal milijonų žmonių, 
kurie anksčiau ir labai ma
žai buvo žinoję apie Lietu
vą, apie jos skaudžius išgy
venimus ir jos tamsią, skau
džią dabartį, dabar, paga
liau, išgirdo! Sužinojo!

Simas Kudirka atvyko į 
Los Angeles šį trečią kartą 
tik amerikiečių kviečiamas, 
tik jų globojamas. Bet jis 
neužmiršo lietuvių! Ir lie
tuviai sekė jo kiekvieną 
žingsnį ir kiekvieną žodį, 
viešą ir ne viešą. Simas Ku-

Aktorius Alan Arkin, sėkmingai suvaidinęs Simo Kudirkos asmenį filme ”The Defection of 
Simas Kudirka” su pačiu herojum Simu Kudirka.

dirka pats paskambino vie
nam kitam losangeliečiui 
(nutrukdamas nuo labai 
tirštos savo programos, su
darytos jam CBS filmų stu
dijos ir kitų informacijos 
centrų). Buvo čia, rodos, du 
kartus filmo pradinis de
monstravimas studijose, ir 
abu kartus pateko į juos ir 
lietuvių. Yra žmonių per 
jautrių ir gal nekantrių, ku
rie mėgino užsigauti... 
Girdi, kodėl jo nepakvietė, 
kodėl per vėlai pakvietė, ko
dėl jo organizacija užmirš
ta ... Kokie dar smulkūs 
mes kartais esame! Dar vis 
asmeniški reikalėliai svar
besni už tokio masto bend
ruosius !

Jei į studijas patekti ne 
visi galėjom, tai sausio 20 
d. buvo visiems paskelbta 
data, kad gali kas tik nori 
dalyvauti Miesto Rotušėj, 
kur buvo Los Angeles mies
to vyriausybės Simas Ku
dirka išskirtinai atžymėtas 
ir pagerbtas: toji diena bu
vo paskelbta Simo Kudir
kos diena. Buvo sponta
niškai suorganizuota gra
žūs „priešpiečiai” gražiame 
restorane Santa Monikoje, 
— tik lietuviams; galėjo at
seit, kas tik norėjo. Ir 
čia atsirado „nepatenkin
tųjų”. .. Kodėl nepakvies
tas tas ir anas ... Tartum, 
jie norėjo būti pagerbti, o 
ne Simą Kudirką pagerbti. 
Ir juk sausio 23 d. vakare 
visi filmą pamatėm.

Reikia mokėt bendrai 
dirbti, reikia mokėt ir bend
rai džiaugtis. Ne visada ga
li pavykt greit suorganizuo
ti labai planingai; bet užtat 
reikia mokėt pasidžiaugti ir 
spontaniškais mostais. Jei 
ką tikrai myli ar gerbi, ilgai 
negalvoji, iš kurios pusės 
prie to žmogaus prieiti, ar 
į kurį žandą pabučiuoti... 
Nesvarbu! Jei* pagaliau, 
pats ir nesuskubai prieit, 
tai džiaukis, kad kiti priėjo, 
kad kiti pabučiavo ... Nes 
tas žmogus vertas!

Alan Arkin — gabus ak
torius, ir šiame filme — 
„Defection of Simas Kudir
ka” — pasirodė vertu šios

rolės. Kiek stambesnis už 
mūsų Simą, kiek judresnis, 
tačiau gerai suvokė pagrin
dinius psichologinius mo
mentus ir juos vykusiai iš
reiškė. Man jo vaidmeny 
buvo du labiausiai jaudiną 
momentai: kai Simas nušo
ka į „Vigilant”, kai jis taip 
naiviai savo silpna anglų 

. (e<
SKIRPSTAS

Šiemet sukanka mūsų tautinės šventės apvala 60 metų su
kaktis. Visuomenė veltui laukė naujesnių gairių, ypatingesnių 
planų, visuotinesnės paskatos sukrusti. Deja, Pritrūkome rim
tiem darbam atsakingos vadovybės. Jau spaudoje pasigirdo ke
letas nusivylimo balsų. O P. Viščinis per „Laisvės Varpą” dar 
iš anksto būkštavo, kad tokia tyla, kad gal „bus pasitenkinta 
šablonu, kartojamu kasmet”, kuris nebesudomina savųjų nei 
svetimųjų. Taip garbinga sukaktis — Vasario 16 data užklupo 
mus tuščiom rankom. O vertėjo iš rudens laiku išdirbt ir pa
skelbt konkretų planą visai 1978 m. eigai. Turim gana daug 
iškilių meno, mokslo, visuomenės veiklos asmenų, taigi, jėgų 
pakaktų, tik nėra kas sutelkia, į darbą Įjungia.

• O verta šia sukaktim prabilti bent kiek garsiau, tvirčiau, 
Įspūdingiau. Reikia pasauliui įsakmiai primint mūsų valstybinės 
tikrovės gajumą ir mūsų tautos dvasinį kūrybingumą. Taipogi 
reikia ir savuosius iš snūdurio išbudint: kad įsirikiuotų gausiau 
jėgų į tautinių užmojų reikalus, kad įsiliepsnotų karštesnis en
tuziazmas. Ir ypač būtina šią didžią sukaktį naujesnėm priemo
nėm pagaivint, atmest įprastą šabloną. Idant atsišveistų tikėji
mas Lietuvos gyvybe ir laisvės kovų reikšme, idant kiltų noras 
visiems pajudėt iš inercijos. Ir kad būtų išgirstas brolių sesių 
tėvynėje šauksmas pagalbos. Taigi, eilinio paraginimo negana. O 
kur mūsų planai, kur programos?

• Nerangiai, bet imam suprast reikalą Tautos šventei pra- 
plėst, pagilint. Tironų vergija žlugs, Lietuva atgis — bus vėl 
nauja valstybės atkūrimo data. O draugėn jungtiną ir pati svar
bioji — Lietuvos įkūrimas prieš šimtus metų! Todėl Tautos 
šventė turi apimti visą mūsų valstybinę tikrovę. Tetampa Vasa
rio 16-ji pastovi, tradicinė tautinė šventė. Gerovė ar vergija, 
džiaugsmai ir skausmai — viskas minėtina, neužmirština. Lais
vės idėja tegrūdina mus nelaimėj, teveda į viltingą rytojų.

Tad būtina įgretinti šion šventėn ir Mindaugo karaliaus ka
rūną bei krikščionybės įžiebtą žiburį. Gal siekti 1219 metų, kai 
iškilo Lietuva kaip valstybinis subjektas. O gal ir datos, kuri 
pirmąkart mini Lietuvos vardą!

• Apsileidimui išpirkti dar bandytina visus šiuos sukakties 
metus uoliau padirbėti, dar turim 10 mėn. laiko. Ir jau ne
delsti. Simo Kudirkos filmas rodo, kaip svarbu kaskart įnešti 
ką naujo, konkretaus, reikšmingo. Nebekartoti seno šablono. 
Kiekviena vietovė tesukrunta, teparodo išradingumą. Kartais ir 
mažesnis žygis, jei naujas, atneša naudos.

Štai Brocktone šventės iškilmėm kviečiamas JAV preziden
tas, lietuviška vėliava ruošiama nuleisti iš oro parašiutu, o 
ypač reikšmingas faktas: ta proga viena gatvė gauna Mindaugo 
vardą! Ir tai suplanavo sennosios išeivijos lietuvis F. Wallen~~ 
Volungevičius.

Mes tiek asmeniškų savo sukakčių nuolat atšvenčiame, argi 
tautos laisvės 60-metį tik atmestinu šablonu praleisime? Ar 
prasnausim progą skelbti pasauliui Lietuvos žaizdą, o savą jau
nimą laisvės idėja uždegti. Kelkim viešumon savos kultūros 
šviesą, tegimsta naujų idėjų, veiksmingų užmojų ir kūrybos 
paskatų...

kalba prašo pagalbos ir jau 
dėkoja ... Kai rodo žmonos 
nuotrauką ir jiems kalba: 
„gelbėkit, atvežkit ją ir vai
kus į Ameriką”... O tie — 
šalti, tebesvarstą ir jau be
veik tikri, kad vyresnybė 
neleis jam čia likti... Tas 
momentas — tiek skaudaus 

(Nukelta į 8 psl.)
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SIMAS KUDIRKA...
(Atkelta iš 7 psl.) 

naivumo Simo situacijoj 
(ir, galvojau, — gal mūsų
— lietuvių — pasauly situa
cijoj apskritai, kai mes pra
šom ir maldaujam visų, kad 
mūsų tautą ir valstybė gel
bėtų ...)'. Kitas momentas
— kur Simas, lankomas ka
lėjime, žmonai prisipažįsta: 
”apsisprendžiau staigiai ... 
toks buvo nenugalimas troš
kimas laisvės ... — ”aš net 
tave ir vaikus tą momentą 
užmiršau! Atleisk!” Ir abu 
pravirksta. Mačiau, kaip 
studijoj, žiūrėdami priva
čiai, daugelis amerikiečių 
tokiais momentais ašarojo.

Stiprus buvo Richard Jor- 
dan — Edward Devon, ”Vi- 
gilant” Įgulos vyresniojo 
v a i dmeny; išklausydamas 
Simo Kudirkos spontaniškų, 
”broken English” prašančių 
žodžių, paskui — priimda
mas telefonu savo vyresny
bės neigiamus atsakymus, 
vėl — Simą tik akimis išly
dėdamas, su ”sorry, Simas”,
— Richard Jordan vaidino 
jau visa veido išraiška, be 
žodžių. Matėsi, kad šis ak
torius gerai Įsigyveno Į Si
mo būklę ir Į ano dailų pos
tą turėjusio jūreivio sąžinės 
dramą .. . Shirley Knight 
buvo vietomis panaši Į Genę 
Kudirkienę, tačiau jos reik
šmė visame filme ”skripto’’ 
autoriaus buvo padaryta to
kia nereikšminga, kad šiai 
aktorei nedaug teko tepasi- 
reikšti. Gana geras buvo ak
torius Donald Pleasance, 
”Sovietskaja Litva” kapito
no vaidmeny. Tik tas cha
rakteris buvo parodytas jau 
tiek humanišku, kad imi 
abejoti, ar taip buvo tikro
vėj, ar tik šioks toks patai
kavimas rusams ...

Los Angeles vizito metu 
Simas Kudirka, taip pat, la
bai gerai pasirodė ir per ra
diją, visą pusvalandį pasi
kalbėjimo forma, daug pa
sakydamas, kas mums vb 
siems rūpi tame pasikalbė
jime išgirdome, kokia rolė 
jo vertėjos Daivos Kezie- 
nės, ir kokia ji, iš tikro, to
je rolėje nepamainomai ge
ra. Nors Daiva Kezienė pri
vačiai tvirtino, kad Simas 
Kudirka jau pats gana ge
rai angliškai visur susikal
ba, bet jos reziumavimai, ar 
tam tikrais momentais de
talių taiklūs paryškinimai 
Įrodė, kad jos kelionės gre
ta Simo Kudirkos — labai 
prasmingom.

Šio vizito Kalifornijoje 
metu, buvo labai malonu pa
matyt ir Genę Kudirkienę, 
kuri visada sugeba gražiai 
laikytis greta savo kuklaus, 
bet taip išgarsėjusio vyro, 
ir tam tikra prasme ji tei
giamai prisideda prie šios 
”publicity”, prie ”geležinės 
sienos” griovimo ...

Jei būtų bet kokia proga 
parašyti laiškelį CBS stu
dijai, ar bet kuriam iš akto
rių, atlikusių vaidmenis 
šiame filme, turėtų nė vie
nas nepatingėti ir pabraukt

Omahos lietuviai
TAUTININKŲ METINIS 

SUSIRINKIMAS

Sausio 15 d. 12 vai. P. 
Agurkių namuose įvyko me
tinis ALT S-gos Omahos 
skyriaus susirinkimas. Su
sirinkimą atidarė pirm. R. 
Drukteinis, pirmininkauti 
pakviesdamas St. Petrulį 
Sr., sekretoriauti J. Smailį 
Sr. Susirinkimas vienbalsiai 
prezidiumą patvirtino.

Susirinkimo eiga: Minu
tės susikaupimu buvo pa
gerbtas, miręs ilgametis ak
tyvus narys, patriotas lie
tuvis, vyties kryžiaus kava
lierius Juozas Guzulaitis. 
Naujai i skyrių Įstojo Algis 
Pocevičius, jo priėmimas 
susirinkimo buvo patvirtin
tas. Pereito susirinkimo 
protokolą skaitė Stasys Pe
trulis j r. buvo priimtas be 
pataisų. Protokolas parašy
tas labai tiksliai — yra gar
bė, kad jaunoji karta žen
gia tėvų pėdomis, tautinėje 
veikloje.- Revizijos aktą 
skaitė Stasys Pangonis. 
Valdybos pranešimą padarė 
pirm. R. Drukteinis — 
smulkiau paaiškin damas 
apie pajamas ir išlaidas per
eitų metų. Bei skaitė ke
letą aplinkraščių gautų iš 
Sąjungos valdybos ; tik bu
vo atskirai pabrėžta apie 
Čekanausko paskyrimą gar
bės konsulu — jis yra tau
tininkų ir ALTos didelis 
veikėjas. Gautas iš Sąjun
gos valdybos aukų lapas dėl 
pagreitinimo knygos ”Tau- 
tinės minties keliu” išleidi
mo. Dar paskaitė pranešimą 
apie ALTos pirm. dr. K. Bo
belio lankymąsi Belgrado 
konferencijoj.

Dėl naujos valdybos rin
kimų — išdiskutavus ir pa
prašius 2 senosios valdybos 
nariai pasiliko sekantiems 
metams — buvo darinktas 
tik trečias narys Juozas 
Agurkis. Naują valdybą 
sudaro: pirm. Romanas 
Drukteinis, sekretorius Sta
sys Petrulis Sr. ir kasinin
kas Juozas Agurkis. Rev. 
komisija liko ta pati: Sta
sys Pangonis, Antanas Šal
kauskas ir Stasys Petrulis 
jr. Nario mokestis liko be 
pakeitimų.

Pinigų paskirstymas: Li
tuanistinei mokyklai — 25 
dol., Vasario 16 lietuvių 
gimnazijai — 25 dol., šv. 
Antano parapijai — 10 dol. 
St. Petrulis sr. buvo iškėlęs 
klausimą dėl Alg. Bražins
ko mokslo fondo parėmimo 
— susirinkimas pavedė tai 
valdybos nuožiūrai. Metinis 
susirinkimas vienbalsiai pa
dėkojo daugiausia pasidar- 
bavusiams tautininkų pa
rengimuose ponioms: J.

nors porą šiltų padėkos žo
džių tiems žmonėms, kurie 
didžiai pagelbėjo mūsų tau
tos reikalams, taip pat, ir 
kitiems pavergtiesiems.

Agurkienei, J. Drukteinie- 
nei ir O. Petrulienei.

CHORAS ”RAMBYNAS”
Dabartinis choro sąstatas 

yra maždaug apie 30 cho
ristų — jam vadovauja se
kanti valdyba: pirmininkas 
Stasys Martinkus, sekreto
rė Irena šarkaitė-Matz ir 
jos vyras J. Matz, Valerija 
Prišmantienė ir Viktor Da- 
nowski. Dirigentas Algi
mantas Totilas. Choras da
bartiniu metu pilnu tempu 
daro repeticijas ir ruošiasi 
vykti Torontan dainų šven
tėn, kuri Įvyks šią vasarą. 
Noriu atkreipti dėmesį visų 
lietuvių, o ypač organizaci
jų sulyg išgalių paremti fi
nansiniai jų kelionę, nes jie 
visapusiškai yra užsitarna
vę.

LITUANISTINĖJE 
MOKYKLOJE

Moterų klubo dėka įkurta 
lituanistinė šeštadie n i n ė 
mokykla — šiandien turi 26 
mokinius. Mokytojų sąsta
tas : prof. dr. Martynas 
Trautrimas dėsto lietuvių 
kalbą I ir II grupėms, Fe
liksas Pabilionis lietuvių 
kalbą III ir IV grupės, Rū
ta Jaudegytė —Tėvynės pa
žinimą I ir II grupėms, Da
na šulskienė geografiją III 
grupei ir literatūrą IV gru
pei bei atlieka vedėjos pa
reigas.

Buvo suruošę įspūdingą 
Kalėdų eglutę vaikučiams 
kartu su atsilankiusia pub
lika. švietimo tarybą suda
ro: Jonas Smailys jr., Joa
na Lizdienė, Zita Lašaitytė, 
Rūta Jaudegytė, Laimutė 
Antanėlienė ir Joana Druk- 
teinienė. Mokslo sezonui 
1977-78 aukų gauta iš Mo
terų Klubo — 150 dol. Iš 
Bendruomenės valdybos — 
35 dol. ir iš Ramovėnų už 
1976-77 mokslo metus užsi
likusią auką — 33 dol. Pra
šoma nepamiršti savo au
komis paremti taip svarbų 
lietuvybės darbą, o ypač vi
sos organizacijos, nes moks
lo metai jau įpusėjo, (js)

INDIANAPOLIS

RUOŠIASI MINĖJIMUI
Nors sausio mėn. 22 d. 

keliai buvo slidūs ir snie
guoti, Į pirmą šių metų LB 
susirinkimą suvažiavo gra
žus būrys narių.

Šio susirinkimo pagrindas 
buvo aptarti 1978 m. pirmų 
6 mėn. dienotvarkę: vasario 
11 d. ruošiame šokius su 
loterija ir užkandžiai. Tiki
mės sulaukti apie 200 sve
čių. šeimininkės pareigas 
pasižadėjo eiti Shirley Gu
zulaitis.

Vasario 19 d. Lietuvos 
Nepriklausomybės minėji
mą pradėsime šv. Mišiomis, 
o po to minėjimas ir kavutė, 
šios dienos šeimininkės pa

reigas atliks Maureen Mi
kulskis. Turime vilčių gauti 
pasimatymą su Indianos 
gub. dr. Otis Bowen. Balan
džio 15 d. dalyvausime tarp
tautiniam bankete ir būsi
me vieni iš rengėjų. Birže
lio 4 d. piknikas pas Ed. ir 
Dolores Peters ežavingoj 
Brown County apylinkėje.

Taigi nors mūsų ir nedi
delis būrelis, bet kai visi 
vieningai ir draugiškai dir
bam, rezultatai iki dabar 
yra labai geri. Vienu iš di
džiausių pasisekimų laiko
me amerikiečių rodomą 
mums dėmesį jų spaudoje, 
nes jau daug kartų jie sky
rė mums net po keletą pus
lapių.

Visų nuoširdžiausia padė
ka mūsų nelietuviams vy
rams ir žmonoms, kurie tiek 
daug darbo ir širdies įdeda 
ir be kurių pagalbos jokios 
Lietuvių Bendruomenės ne
turėtume, nes lietuviškos 
šeimas turime tik dvi.

Susirinkimas buvo puoš
niuose ir vaišinguose Tei
suolio ir Maureen Mikulskių 
namuose. Jiems nuoširdus 
ačiū. Crm)

VVATERBURY
LIETUVIŲ DAILĖS 

PARODA
Waterburio Lietuvių Ben

druomenės apylinkės valdy
bos rūpesčiu ir pastango
mis (pirmininkas Viktoras 
Vaitkus) vasario 1 d. mies
to centrinėje Šilas Bronson 
bibliotekoje buvo atidaryta 

‘lietuvių meno paroda. Pa
rodoje išstatyta daug me
niškų išdirbinių: audinių, 
juostų, medžio drožinių, 
gintaro dirbinių ir įvairių 
papuošalų. Ypatingai pui
kūs smūtkeliai, Rūpintojė
liai, koplytėlės, Vilniaus 
Aušros Vartų madonos ir 
pakelės kryžiai,

Parodą jau seniai norėta 
suruošti, bet vis nebuvo 
gaunama vietos. Buvo siū
lyta kitu laiku, bet valdyba 
norėjo vasario mėnesio. Kai 
bibliotekos vadovybė pasi
teiravo, kodėl, būtent, nori
ma vasario mėnesio, buvo 
paaiškinta, kad vasario mė
nuo lietuviams labai reikš
mingas: 1918 m. vasario 16 
d. buvo paskelbtas Lietuvos 

HANLON INDUSTRIES 
1280 EAST 286 ST. 

EUCLID. OHIO 44132 
216-261-7056

nepriklausomybės atstaty
mas, dabar Waterburyje 
gyveną lietuviai jau keletas 
metų iš eilės prie miesto 
rotušės tą dieną iškelia Lie
tuvos vėliavą, o Connecticu- 
to gubernatorė Ela Grasso 
jau išleido proklamaciją, 
skelbiančią, kad vasario 16 
d. yra visos Connecticuto 
valstijos ’Lietuvių Diena’, 
tai bibliotekos valdyba su 
tuo pilnai sutiko ir parodai 
suruošti davė vietos. Vietos 
laikraščiai daug apie šią pa- 
rodą rašo. Paroda gausiai 
lankoma ir bus atdara kas
dieną per visą vasario mė
nesį.

Pažymėtina, kad bibliote
koje yra ir lietuviškų kny
gų skyrius, kur galima ras
ti jau kitur niekur neranda
mų lietuviškų knygų. Pav., 
yra Mažvydo raštai, išleisti 
Lietuvos švietimo Ministe
rijos 1922 m., paruošti
Leipzigo profesoriaus Jur
gio Gerulio. (b)

JOIN THE TEAM AT

HORIZONTAL
BORING MILL

OPERATORS
MUŠT BE ABLE TO SĖT UP AND 

VVORK FROM BLUE PRINTS 
ATTRACTIVE WORK

# SCHEDULE
'DAYS OFF = DAYS WORKED

FULL FRINGE BENEFITS 
EXCELLENT VVAGES FOR 
QUALIFIED INDIVIDUALS 

NON-FERROUS
METALS

FABRICATING
21721 Tungsten Road 
Euclid, Ohio 44117 

216-531-3585
(7-9)

ELECTRICIANS 
NESTLE COMPANY

We have an immediate openings in 
our coffee plant for a journeyman / 
electrician. This is a permanent posi- 
tion required by our expansion. The 
job requires a working knowledge of 
all phases of electricity in an indus- 
trial plan'-. Interested, qualified per
sons may aply at the company’s site 
on S. Columbus St., Sunbury, Ohio 
between 8-5 p. m. Mon thru Fri. or 
call 614-965-1505 for an intervietv 
appointment.

An Equal Opportunity Empioyer 
(6-9)

FIBERGLASS SHOP
Has immediate needs for steady 
workers for Fiberglass Fabrication. 
Mature perseons preferred.

(6-8)
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KELIAS Į 
PRISIKĖLIMĄ C
J. MIŠKINIS

Esam 60 metų Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 
išvakarėse, šešiasd e š i m t 
metų, tai neilgas istorinis 
laikotarpis. Istorija tokiam 
laiko tarpui neteikia žymes
nės reikšmės. O mūsų tau
tai jie labai reikšmingi. Be 
to, laisvojo pasaulio tautų 
istorijoje ir vadovėliuose 
yra parašyta, kad Lietuva 
atgavo nepriklaus o m y b ę 
1918 metais. O kas Lietuvo
je įvyko pirmais nepriklau
somybės metais, dešimtme
čiais ir kas vyksta dabar 
pavergtoje Lietuvoje — tas 
gal bus įdomu tik plačiai 
s t u d ijuojantiems istoriją 
mokslo žmonėms.

žvelgiant į netolimą Lie
tuvos praeitį, ryškiai prisi
menami 1915 metai, kai vo
kiečių kariuomenė paėmė 
Vilnių ir okupavo visą etno
grafinę Lietuvą, kultūrinis 
ir visuomeninis gyvenimas 
buvo beveik sustojęs, nes 
karo frontas risdamasis per 
Lietuvą iškrikdė visas bu
vusias organizacijas, daug 
šviesuomenės buvo paimta į 
rusų kariuomenę, o kiti 
vengdami karo, pasitraukė 
Rusijon. Krašte buvo jau
čiama didelė inteligentų pa
jėgų stoka. Kiek didesnis 
lietuvių būrys buvo susi- 
spietęs tik Vilniuje, kur 
veikė Lietuvių Komitetas. 
Vokiečiams atėjus, lietuviai 
tuojau pamatė, kad teks 
kovoti dviejuose frontuose, 
prieš du priešus: vokiečius 
ir lenkus. Jėgos buvo nely
gios, nes susisiekimo laisvę 
vokiečiai griežtai suvaržė, o 
veikti per spaudą ir organi
zacijas nebuvo galima dėl 
tos priežasties, kad organi
zacijų faktiškai nebuvo ir 
jų steigti vokiečiai neleido, 
o spaudos lietuviškos nebu
vo dėl vokiečių draudimo.

Vokiečiai okupavę Lietu
vą ruošėsi visados pasilikti, 
remdamiesi didele jėga, ar
ba jiems tinkamu susitari
mu. Su lenkais lietuviams 
teko grumtis, kai reikėjo 
vokiečiams aiškinti Lietu
vos praeitį ir lietuvių tau
tos siekimus. Lenkai kliudė 
lietuviams, kur tik ir kiek 
galėjo, "atstovauti” Lietu
vai ir lietuviams. Be to, jie 
reikalavo, kad vokiečiai pri
jungtu Lietuvą prie Lenki
jos dar esant okupacijai. 
Bet vokiečiai vedė savo po
litiką lenkų atžvilgiu ir 
jiem nebuvo jokio išskaičia
vimo tokius lenkų reikalavi
mus tenkinti, nes jie patys 
ruošėsi Lietuvą prievarta 
prie Vokietijos prijungti. 
Todėl vokiečiai, pirmaisiais 
okupacijos metais vengė 
leistis į bet kokias politines 
kalbas su lietuviais. Tačiau, 
kirui tęsiantis ir mažėjant 
vil&ų laimėti karo lauke ir 
taikos sąlygos tiesiog padik
tuoti presam, vokiečiai pa-

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS
AKTO PASKELBIMAS

Spausdiname iš dr. A. Geručio spaudai 
paruošto veikalo "Petras Klimas” ištrauką 
apie Vasario 16 akto paskelbimą.

Nuomonių skirtumai 1917 m. pabaigoje — 1918 
m. pradžioje taip paaštrėjo, kad keturi nariai iš Tary
bos pasitraukė. Kilo grėsmė, kad visas Tarybos darbas 
gali būti sužlugdytas. Tokioje nejaukioje atmosferoje 
Petras Klimas suvaidino itin svarbų vaidmenį. Jam 
buvo pavesta prikalbinti išėjusiuosius, kad jie vėl 
grįžtų į Tarybą ir kad tuo būdu būtų atnaujinta vie
nybė. Pats Klimas apie tai atsiminimuose rašė: ”Tuo 
reikalu Taryba prašė mane būti tarpininku taikin
toju, turbūt laikydama mane artimiausiu "maištinin
kams".

Reikia turėti omenyje, kad Klimas savo laiku iš 
tikrųjų buvo palinkęs į kairę, nors neprisidėjo prie 
jokios politinės partijos ir į Tarybą buvo išrinktas 
kaip nepartinis. Bet, kaip jis pats išsireiškė, ir tuo 
metu, kai Taryba išgyveno pavojingą krizę, jis buvo 
laikomas maištininkams "artimiausiu", tad jo argu
mentai turėjo nemaža sverti tiems keturiems Tary
bos nariams, kurie iš šios institucijos pasitraukė.

Klimo jautri misija karūnuota visišku pasiseki
mu. Jo diplomatiniai gabumai atnešė teigiamų rezul
tatų: Tarybos vienybė buvo sugrąžinta, suradus for
mulę, kuri įėjo į istoriją kaip Vasario 16 d. aktas. 
Pagal šią deklaraciją buvo paskelbta besąlyginė Lie- 
Lietuvos valstybės nepriklausomybė, nesusirišus iš 
anksto jokiais pažadais su Berlynu ir santykių nusta
tymą su svetimomis valstybėmis palikus spręsti Stei
giamajam Seimui, taigi tautos atstovybei, išrinktai 
demokratiniais pagrindais.

Dr. J. Pajaujis rašo, kad jis kaip Vilniuje leistojo 
laikraščio "Lietuvos Aido’’ bendradarbis turėjęs pro
gą stebėti tą reikšmingą vaidmenį, kurį Klimas suvai
dino Lietuvos Taryboje, ypačiai kai ji suskilo dėl žino*- 
mosios gruodžio 11 d. rezoliucijos. "Būdamas iš jau
nystės artimas pažangiųjų inteligentų srovei, bet da
bar nepriklausydamas nei vienai L. Taryboje pasireiš
kusių grupių, P. Klimas galėjo užimti taikomąjį vidu
rio kelią ir padėti suformuluoti vasario 16 d. nepri
klausomybės deklaraciją, priimtą vienu balsu visos 
L. Tarybos”.

Pats Klimas savo atsiminimuose šitaip apibūdino 
Vasario 16 d. aktą: "To pagrindinio akto tekstas, kurį 
mes nustatėme solidarumo vedami, skyrėsi nuo visų 
ligi tol aplinkybių sužalotų pareiškimų. Jis buvo trum
pas ir griežtai principinis, kitaip tariant, amžinas, 
prieš kurį gali reikštis tik atviri ar užsimaskavę prie
šai. Jo prasmė taip pat nesiriša su santvarka: jos 
pamate gali būti ir kapitalizmas ir komunizmas. Ir 
jei komunizmas prieš jį statytųsi, jau tuo pačiu faktu 
jis demaskuotųsi kaip tarnaująs kitos tautos impe
rializmui, kuris smelkiasi vyrauti ir stelbti, t. y. kitą 
tautą savo plėtrai išnaudoti".

Kaip ir galima buvo laukti, vokiečių cenzūra ne
leido skelbti spaudoje Vasario 16 d. akto. "'Lietuvos 
Aido’’ numeris su akto tekstu buvo konfiskuotas. Bet 
Klimas, faktiškai redagavęs Lietuvos Tarybos oficiozą 
(atsakinguoju redaktorium pasirašinėjo Antanas Sme<- 
tona), pasirūpino, kad būtų slaptai atspausdintas tam 
tikras laikraščio egzempliorių skaičius su nepriklau
somybės paskelbimo a*kto turiniu. Tie laikraščio egzem
plioriai laikomi didžiausia bibliografine retenybe. Kli
mas parašė ir vedamąjį straipsnį, komentuodamas 
nepriklausomybės paskelbimą.

matė, kad su lietuviais šaip 
ar taip reikės tartis. Pažy
mėtina, kad čia daug nusvė
rė lietuvių veikla užsieniuo
se, kuri sudarė vokiečiam 
įspūdžio, kad lietuviai nėra 
tokie silpni, kaip iš pradžių 
jiem atrodė.

Užsieniuose dirbdami lie
tuviai gerokai vokiečiam 
kenkė, skleisdami žinias 
apie vokiečių imperialisti
nius siekimus. Todėl, noro
mis nenoromis vokiečiai už
mezgė kontaktą su Vilniaus 
lietuviais. Vilniaus lietuviai 
prašė vokiečių leisti sudary

ti rinktinį lietuvių organą, 
kuris atstovautų Lietuvą 
būsimose derybose. Paga
liau po ilgų svyravimų, vo
kiečiai sutiko, kad Vilniuje 
būtų sušaukta lietuvių kon
ferencija.

1917 m. rugsėjo 18-22 d. 
sukviesti atstovai į Vilnių 
išrinko organą — Lietuvos 
Tarybą. Tai jau buvo dide
lis lietuvių laimėjimas, tuo 
labiau, kad visi lietuvių cen
trai užsieniuose tuojau ne
svyruodami Lietuvos Tary-

(Nukelta į 10 psl.)

Lietuvos Taryba 1918 m. vasarą ir rudenį išgy
veno naują krizę, kai kilo klausimas dėl Lietuvos vals
tybės monarchinės santvarkos įvedimo. Klimas teigia, 
kad jis buvęs priešingas monarchijos įvedimui atsista- 
čiusioje Lietuvoje. Tačiau tas klausimas pats savaime 
išnyko, kai Vokietijoje kilo revoliucija.

Iš Klimo dienoraščio (1917 m. gruodžio 4 d.) 
patiriame, kaip Taryboje vyko svarstybos: "Sunkiai 
ypačiai ėjo konvencijos. Taip pat valstybės forma su
kėlė daug ginčų. Daugumas stovėjo už konsitucinę-par- 
lamentarinę monarchiją su katalikų dinastu. Kairys, 
Biržiška, Narutavičius, Vileišis už respubliką. Aš irgi 
už respubliką, bet numanydamas sunkumą, ypačiai 
riboms prasiplėtus, miestų gyventojams esant svetim
taučių daugumos, vengiant nuolatinių sumišimų ir taip 
silpnai jaunai šaliai, jutau daug palengvinimų monar
chinėje formoje, nors taip pat mačiau ir daug keblumų. 
Todėl susilaikiau nuo balsavimo. Berods, ir visi kiti 
kalbėjo "principe" už respubliką, bet dabartinėse (Kli
mo pabraukta) sąlygose geriau sakė būsiant monar
chiją. Taip pasak jų Berlyne sakę galima būsiant 
Lietuvos klausimą lengviau išrišti".

Dėl monarchinės santvarkos nubalsavimo iš Ta
rybos pasitraukus kairiesiems nariams, tarp jų ir My
kolui Biržiškai, vėl išryškėjo Petro Klimo vaidmuo 
kaip taikintojo. Pats M. Biržiška po kiek laiko grįžo 
į Tarybą. Vėliau įsikūręs "Spaudos Biuras” savo ko
munikate apie Biržišką rašė, kad jis kaip "nepartinis 
socialdemokratas" siejęs savo socialinę ideologiją su 
tautine ideologija. O apie Petrą Klimą tame pranešime 
sakoma: "Kiek teko mums tikrai sužinoti, Valstybės 
Tarybos narys P. Klimas, kurs nėra prisidėjęs prie 
jokios partijos, bet savo ideologija yra taip pat social
demokratų srovės, čia solidarizuoja su M. Biržiška ir 
kaip nepriklausomas socialdemokratas ligi šiol daly
vavo ir dalyvaus V. Tarybos ir josios sukurtosios 
Vyriausybės darbe. Be anksčiau minėtų motyvų P. 
Klimas savo dalyvavimą ir darbą remia dar ir nepa
prastąja visuomenine pareiga, kurią yra uždėjusi V. 
Tarybos nariams lietuvių atstovybė per Vilniaus kon
ferenciją, būtent, taip pat visiems lietuviams bendrą 
pareigą — savo išgalėjimu ir sąžine, kad ir sunkiau
siose kovos sąlygose neapleisti darbo laisvai nepri
klausomai lietuvių tautos valstybinei būčiai kurti ligi 
pat Steigiamajam Seimui susirenkant. Tokio tikslo dar
bas, p. Klimo įsitikinimu, niekuomet nėra ir negali 
būti nei priešingas, nei svetimas rimto ir šviesaus 
socialdemokrato ideologijai net aplinkybėse, kur visuo
menės pajėgų santykiai dar visaip karpytų ir truk
dytų sklandų socialinės demokratijos uždavinių reali
zavimą”.

Galima spėti, kad minėtą pranešimą suredagavo 
pats P. Klimas. Komunikatas, mano manymu, gana 
taikliai perteikia Petro Klimo išimtinę pareigingumo 
pajautą tiek tautos, tiek valstybės atžvilgiu.

Baigdamas pavaizduoti Klimo darbus ir, apskri
tai, jo vaidmenį Valstybės Taryboje, pacituosiu dar 
kartą patį autorių. 1918 m. kovo 31 d. dienoraštyje 
jis aptarė savo laikyseną Taryboje, pabrėždamas sava
rankišką liniją visose svarstybose ir nuosprendžiuose. 
Pasak autoriaus, jis jautęsis "visiškai nepriklausomu 
žmogum, be to, dar ir pakankamai kol kas pajėgiu 
išsilaikyti visuomenėje, tokios protekcijos [vienos ku
rios partijos, — mano pastaba] aš neprivalau ir, tur 
būt, neieškosiu. Ir visiškai vienas likdamas, aš, dar 
ligi sąmoningai savo keliu eidamas, nematau savo dar
bo nereikalingumo. Gal aš visai iš politikos pasitrauk
siu, bet to paties takto aš turėsiu laikytis tūkstantyje 
kitų sričių! Nes gyvenimas ir Kosmos eina, kad ir 
pikčiausiai stumiamas, vis tik geležinių pusiausvy- 
rumo dėsnių keliu, kurs ir yra tikslingo plėtojimosi 
potencija. Iš kairės reikia stumti ir juo labiau, bet 
nereikia kaktos daužyti į akmenio sieną ir gėrėtis savo 
principingumu, neįsiterpiant į realingą vagą, kuri gal 
pamažėliau, kartais bemaž nematomai, bet patvariai, 
nuosakiai, tikslingai ir tvirtai veda į statomąjį tikslą. 
Principinis "maksimalizmas",v surištas su praktikos 
"minimalizmu’’ to paties principo naudai, — šit yra 
realinio darbo krypsnis. Trumpai sakant: imu visumą 
dalytėmis, dalytėmis nesitenkindamas!"

Šiuose Klimo užrašytuose sakiniuose, kai autorius 
teturėjo 26 metus amžiaus, atsispindi jo tarytum poli
tinė "filosofija". Jis jos nuosekliai laikėsi per visą 
gyvenimą. Klimas buvo ir liko pragmatikas, vadova- 
vęsis savo veikloje ne kokiomis partinėmis dogmomis, 
o apsisprendimu, kas naudinga tautai ir kraštui.
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bą pripažino vienintele 
aukščiausia lietuvių tautos 
atstovybe. Tai buvo reika
linga, nes tuo Taryba įgavo 
tinkamo autoriteto vokiečių 
akyse. Konferencija Tary
bai pavedė rūpintis Lietu
vos nepriklausomybės išga
vimu. Taryba ėmė pavesta 
jai uždavinį vykdyti. Bet iš 
pirmųjų susidūrimų su vo
kiečiais pradėjo aiškėti 
klastinga vokiečių taktika, 
Taryba jiem buvo reikalin
ga tik kaip priedanga savo 
prisijungimo tikslam už
maskuoti, o ne kaipo būsi
mos nepriklausomos Lietu
vos valios reiškėją.

1917 m. pabaigoje Rusi
joj valdžią paėmė bolševi
kai. Vokiečių karas su Rusi
ja faktiškai baigėsi. Vokie
čiai pasijuto laisvesni ry
tuose ir jiem iš naujo žib
telėjo viltis laimėti vaka
ruose. Todėl tuo laiku, 
1917-1918 metų keitimosi 
laikotarpy, vokiečiai buvo 
pasidarė ypatingai nesukal
bami. Jie statė savo sąlygas 
nenorėdami susirišti jokiais 
konkre č i a i s pasikalbėji
mais. Laikas, atrodė, pasi
suko Lietuvos nenaudai. 
Tai buvo kritiška valanda 
Lietuvos gyvenime. Lietu
vos Taryba, nenorėdama 
likti vokiečių galutinai ap
gauta, ryžosi savo rizika 
užbėgti įvykiams už akių ir 
pastatyti vokiečius ir pa
saulį prieš įvykusį faktą, 
paskelbdama Lietuvos ne
priklausomybę, be jokių ry
šių ir konvencijų su bet 
kuo. Tai, va, ir yra 1918 
metų Vasario 16 d. aktas. 
Taktiškai jis buvo būtinai 
reikalingas, nes išreiškė 
tikruosius lietuvių tautos 
norus ir parodė, kad Lietu
va jokių "amžinų ryšių ir 
konvencijų” su kitomis val
stybėmis nenori ir kratosi. 
Taigi. Vasario 16 d. aktas 
parodė tikruosius lietuviu 
tautos siekimus — būti ir 
gyventi laisvai ir nepriklau
somai. Taip tad atrodė ke
lias i Lietuvos nepriklauso
mybę, į Vasario 16-jąją.

Vasario 16-ji viena iš tų 
datų, kuri palieka neišdil
doma lietuvių tautos istori
joje ir neužmirštama jos 
vaikų širdyse. Taip pat ji 
primena mums du dalyku: 
kad būta laikų, po Pirmojo 
didžiojo karo, kad žmonija 
buvo pasiekusi tokios pa
žangos, teisės, žmoniškumo, 
laisvės pagarbos požiūriu, 
kad daug mažų tautų galėjo 
įvykdyti savo apsisprendi
mo teisę ir tapti laisvos ir 
nepriklausomos valstybės. 
Ano meto lietuvių tauta 
laisva valia ir vieningai be 
dvejojimo, atkūrė Lietuvos 
valstybę ir per trumpą lai
ką, be jokios prievartos, 
be smurto, vien tik visuo
tiniu lietuvių pritarimu bei 
darbu Lietuva tapo moder
niu, pažangiu kraštu, atida
rytu visom idėjom bei- žmo
nėm, laisvai ir artimai san-

ŠVEICARAI APIE PADĖTĮ OKUP. LIETUVOJE
Šveicarų Rytų Instituto 

Berne leidžiamas dvisavai
tinis ”Zeitbild” leidinys sau
sio 25 d. numeryje paskel
bė per keturius puslapius 
straipsnį apie padėtį oku
puotoje Lietuvoje, žurnalas 
remiasi savilaidos leidiniais, 
išeinančiais Lietuvoje, ypač 
gi „Varpu”, kuris skelbiasi 
kaip "Lietuvos Revoliucinio 
Išsivadavimo Fronto” orga
nas.

Straipsnis pradedamas 
tokiu konstatavimu: „So
vietinėje savilaidų produk
cijoje Lietuva jau kelinti 
metai užima svarbią vietą. 
Vienas žinomiausių periodi
nių pogrindžio leidinių viso
je Sovietų Sąjungoje yra 
„Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronika”, kuri, nepai
sydama savo pavadinimo, 
yra pasidariusi bendra plat
forma visuotiniam žmogaus 
ir piliečio teisių judėjimui. 
Ji ne tiktai pranoko savo 
pradinius religinius rėmus, 
bet taip pat geografines ri
bas: kai policija vykdė su
ėmimus ryšium su lietuviš
kąja „Kronika”, tuo pat 
metu tos akcijos imtasi ne 
tik Lietuvoje, bet ir Mask
voje.

Kaip ir visas Pabalti j ys, 
Lietuva priklauso tiems so
vietiniams kraštams, iš ku
rių sporadiškai patiriama 
apie didesnius ar mažesnius 
neramumus, kurie turi 
„tautinį” pobūdį arba jį 
įgauna, kai nepasitenkini
mo judėjimas dėl vienokios 
ar kitokios priežasties pa
virsta demonstracijomis.

Ir vėl buvo Lietuva, ku
rioje — šį kartą kaip ir 
Gruzijoje, Armėnijoje ir 
Ukrainoje — praeitais me
tais Maskvos pavyzdžiu su
sidarė vad. Helsinkio grupė, 
kuri, nors ir policijos per
sekiojama, seka, kad būtų 
vykdomi Helsinkio nutari
mai.

Nepaisydama savo peri
ferinės padėties, Lietuva 
yra visų opozicinių Sov. Są
jungos srovių centre: neofi- 
cialiniai leidiniai, demokra 
tinis judėjimas, pilietinių 
teisių iniciatyvos, tautinis 
ir religinis pasipriešini
mas.” 

tykiau jant su civilizuotu 
pasauliu.

Tačiau Antrojo pasauli
nio karo metu susidarė kito
kia,, nelemta padėtis. Sovie
tų Rusija, sukurta smurtu 
ir melu, pavergė klastingu 
teroru Lietuvą ir jos laisvę 
sutrypė kraujuje.

šešioliktoji Vasario yra 
visos lietuvių tautos ilgų 
kovų, kančių ir aukų pada
rinys. Dėl jos idealo mirė 
tūkstančiai karių savano
rių, dėl jos žuvo keliasde
šimt tūkstančių Lietuvos 
partizanų, kovodami dėl 
tautos laisvės su pavergė
jais okupantais.

Toliau šveicarų žurnalas 
sustoja ties „Varpo” leidi
niu. To leidinio kiekvienas 
numeris skirtas specialinei 
temai: Nr. 1 nagrinėja Sus- 
lovo vaidmenį Lietuvos so- 
vietinime, Nr. 2 iškeltas 
reikalavimas paskelbti Lie
tuvą laisva nuo atominių 
ginklų zona, Nr. 3 rašo apie 
politinių kalinių amnestiją, 
Nr. 4 kelia apsisprendimo 
teisę.

Bemiškis žurnalas krei
pia dėmesį į tai, kad tiek 
pogrindžio „Varpas”, tiek 
kitas leidinys „Aušros” pa
vadinimu įsakmiai siekia 
pabrėžti savo tradicinę kil
mę, kildinamą iš lietuvių 
tautos atgimimo laikotar
pio. „Varpas” laiko save 
penkių rezistencinių orga
nizacijų organu, jų tarpe ir 
„Lietuvos Nepriklausomos 
Komunistų Partijos”, švei
carų žurnalas analizuoja 
„Varpo” siekiamus tikslus 
ir išveda, kad leidinys no
rįs apjungti visas opozici
nes sroves.

„Kaip ilgalaikis „Revoliu
cinio Išsivadavimo Fronto” 
tikslas yra apsisprendimo 
teisės reikalavimas Lietu
vai. Be to, reikalaujama, 
kad būtų atšauktos „carinės 
ir stalininės klaidos*”, kad 
iš Lietuvos pasitrauktų so
vietinė kariuomenė, kad bū
tų atstatyta tautinė nepri
klausomybė ir kad būtų pa
skelbti laisvi rinkimai UNO 
priežiūroje”.

Toliau "Zeitbild'' sustoja 
ties „Varpo” numeriu, ku
riama perteiktas Kremliaus 
didžiūno, vad. sovietinio 
ideologo Suslovo vaidmuo, 
kai 1944 m. Lietuva antrą 
kartą buvo užimta raudono
sios armijos. Lietuvai suso- 
vietinti buvo sudarytas prie 
komunisto partijos centrali- 
nio komiteto specialinis 
skyrius ir jo vedėju pa
skirtas Michailas Suslovas, 
pasižymėjęs n e p a p rastu 
žiaurumu ir gavęs koriko 
pavadinimą, šveicarų žur
nalas rašo: „Lietuvos ko
munistų partijos centralinio 
komiteto ketvirtame plenu
me, pasak "Varpo”, Suslo
vas 1944 m. gruodžio 27 d. 
laikė kalbą, iš kurios tryš
ko toks baisus kruvino 
keršto reikalavimas, kad jis 
po 28 metų neįdėjo tos kal
bos į savo rinktinių raštų 
rinkinį. Pasirėmęs Leninu, 
Suslovas reikalavo be pasi
gailėjimo sušaudyti visus 
išdavikus. Lietuviškuosius 
partiečius jis kaltino "libe
ralizmu” kovoje su naciona
listais.

Po ano posėdžio Suslovas 
išsireiškęs dalyviams: "Bu
dėt Litva, no bez litovcev” 
(Bus Lietuva, bet be lietu
vių).

Bemiškis leidinys, pasi
rėmęs „Varpu”, aprašo, 
kaip Suslovas po karo kelis 
kartus lankęsis Lietuvoje. 
Maskvos valdovai siekę iš
trinti Suslovo pragaištingą 

vaidmenį Lietuvoje iš žmo
nių atminties. Bet kai jis 
lankęsis Lietuvoje, 1960 m. 
sporto halėje Kaune kilo 
riaušės, kurių metu polici
ja nužudė keturis jaunuo
lius. „Lietuvą paskelbti 
draudžiamąja zona Suslovui 
būtų lygu pripažinti pralai
mėjimą. Tad jis antrą kar
tą nuvyko Lietuvon. Bet šį 
kartą prieš jo atvykimą iš 
geležinkelio stoties buvo 
pašalinti visi keleiviai, ki
taip nesitikėta garantuoti 
jo saugumo. Jo užtušuota 
praeitis negalėjo būti nu
slėpta”.

"Zeitbild” paskelbė tame 
pat numeryje kelias ilius
tracijas. Ties Michailo Sus
lovo nuotrauka padėtas toks 
paaiškinimas: „Sovietinia
me politiniame biure Mi
chailui Suslovui yra paval
dūs santykiai su broliško
mis partijomis ir jis laiko
mas sovietų užsienių politi
kos pilkąja eminencija. Va
karų stebėtojai laiko jį par
tijos „ k o n s e rvatyvinio” 
sparno atstovu, staliniškai 
išauklėtu seneliu (gimęs 
1902 metais), kuris nebepa
jėgia pritapti prie moder
ninių tendencijų. Bet mūsų 
pranešimas rodo, kad Sus- 
lov, anksčiau vadintas par
tijos „vyriausiuoju ideolo
gu”, vis dėlto nėra tik ideo
logiškai surambėjęs biuro
kratas. Jis savo laiku buvo 
tokio pobūdžio nusikalti
mų iniciatorius, kuriems 
Nuernbergo teisme pritai
kyta aukščiausia bausmė. 
Jis Lietuvoje vaidino tą pa
tį vaidmenį, kuris Hitlerio 
laikais atiteko Heydrich 
kaip reicho protektoriui Če
koslovakijoje”.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
J. Pažemis. Willoughby, O. 2.00 
T. Penikas,

Woodhaven, N. Y.........2.00
K. Karuža, Los Angeles 5.00 
M. Dausa, Islington. Ont. 2:00 
LB Detroito Apylinkės

Valdyba ........................ 10.00
F. Gaudušas, Chicago .... 2.00 
A. Puzinienė,

San Mateo, Calif.............. 2.00
E. Balceris, Los Angeles 12.00 
A. Pesys, Fairfield, Conn. 2.00 
J. Ališauskas, Cicero, III 7.00 
Inž. J. Rasys,

Cambridge, Mass. ....10.00 
A. Ščiuka, Rochester, N. Y. 2.00 
Dr. B. Paprockienė,

Richmond Hill, N. Y. . .12.00 
A. Rudzikas, Elizabeth .. 1.00 
T; Varanka,

Clarendon Hills, III. .. 7.00 
H. Misliauskas, Media, Pa. 7.00 
Prel. J. Kučingis,

Los Angeles, Ca.............12.00
A. D. Kižys, Euclid, O. .. 7.00 
S. Jurgelevičius,

Dorchester, Mass......... 2.00
A. Valiulis, Los Angeles 7.00 
V. Viskanta, Chicago .... 4.00 
Ona Lanys,

Elizabeth, N. J............... 7.00
K. Petrauskas, Chicago .. 2.00 
J. Saulėnas,

N. Providence, R. 1.......... 7.00
J. Matulevičius,

Worcester, Mass............5.00
Dr. P. Švarcas,

Mascoutah. III............... 10.00

V. Senuta, Broekton, Ma. 5.00
P. Žolynas, Chicago .... 7.00
V. Mazoliauskas,

Lake Worth, Fla..............2.00
J. Maurukas,

Surfside, Fla...................5.00
A. Kairys, Chicago..........10.00
Aušrinės Vyr. Skaučių

Draugovė Clevelande .. 41.00 
F. Juras, Cleveland......... 2.00
A. Švedienė, Cleveland .. 10.00 
Palm Beach Lietuvių

Klubas, Fla.................... 20.00
V. Butkys, Great Neck .. 2.00
O. Davidonis, Philadelphia 7.00
K. Valužis,

Elizabeth, N. J............... 7.00
E. Capas,

E. Grand Rapids......... 7.00
A. Aleksis, Waterbury, Ct. 2.00 
M. Ignas, Cleveland .... 5.00
P. Petrušaitis, Racine .... 7.00 
V. Jokūbaitis, Euclid, O. 7.00 
V. Vitkus, Rochester .... 2.00
J. Smailys, Omaha, Nebr. 3.00 
M. A., Rockford, III. s... 5.00
K. Gražys, Chicago......... 5.00
E. A. Dargis, Laurel, Md. 2.00 
T. Janukėnas,

Dorchester, Mass......... 5.00
L. Morkūnas, Chicago .. 2.00
P. Druseikis, Rochester .. 2.00
V. Gaidelis, Omaha .... 7.00
K. Germanas, St. Charles 2.00
S. Jauniškis, Vokietija .. 2.00
O. Žukienė, Glendale, Ca. 7.00
A. Sukauskas,

Dearborn, Mich............. 10.00
O. Daškevičius, Chicago .. 2.00 
K. Laskauskas,

Baltimore, Md................10.00
Dr. R. O. Patt, Cleveland 7.00
K. Ralys, Cleveland .... 7.00
K. Januška, Chicago .... 2.00 
A. Penkauskienė,

Cleveland, 0..................  2.00
S. Virpša, Chicago ......... 2.00
Dr. A. Rukša, Augsburg 7.00
J. Grebliauskas, Chicago 7.00 
Dr. J. Maurukas,

Elyria, Ohio .................12.00
A. Šileika, Detroit, Mich. 2.00 
O. Liutermozienė,

Pompano Beach, Fla. .. 2.00
J. Klausa, Philadelphia .. 7.00
B. Vigelis,

Mays Landing, N. J. .. 7.00
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.

OPPORTUNITY FOR
lst Class* Skilled; Help

TO WORK AND LIVE IN SUNNY
CALIFORNIA

SHOE
DIE MAKERS

Experienced benders, filer finishers 
and grinders. Steady work for quali- 
fied help. Good salaiy and fringe 
benefit.

CALL or WR1TE

ABCO CUTTING DIE INC.,
1422 HOOPER AVĖ.

LOS ANGELES. CALIF. 90021 
(213) 749-8251

(6-9)

PATTERN 
MAKERS

POLY DIE.
Experienced.

(313) 771-8230

IMMEDIATE OPENING
FOUNDRY 

MAINTENANCE MECHANIC
Steady employment 

No lay offs 
6 paid liolidays 
Paid vacations

Paid Hospitalization
Paid life insurance 

Earn up to $5.63 per hour.
APPLY IN PERSON

3400 BRYCE or call 817-738-1925 
FT. WORTH. TEXAS 76101 

TRINITY VALLEY 
IRON AND STEEL CO.

An Equal Opportunity Employer 
(1-13)

L1TTLE SISTER OF TJJE POOR HAS 
[MMEDIATE OPENINGS FORt 
REGISTERED NURSES 
LICENSED PRACTICAL 

NURSES
FOR ALL SH1FTS.

Good starting salary, plūs sbift dif- 
ferential. Liberal personnel policies 
and pleasant surroundings.
Send resume to Sister HELEN MARY 

LITTLE SISTERS OF 
THE POOR 

17550 SOUTHFIELD RD. 
DETROIT. MICH. 48235 ,

(‘■-18)
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Constance Perotti:

"Peoples and Cultures -- yra 

clevelandiečių būdas atžymėti jų 

etninio paveldėjimo turtingumą.”

CLEVELAND TRUST
Raskite ką nors jūsų siekiui.

Amparo de Herandez, 
Shop-in-the-Flats 

vedėja, kabina 
krautuvėje 
”macrame”.

”šis miestas turi tikrai daug ką siūly ti. Clevelande yra 90 etninių grupių. Peoples 
and Cultures duoda galimybę clevelandie ciarns tai išmėginti”, sako Constance Perotti, 

Peoples and Cultures Executive Director.
Peoples and Cultures yra non-profit organizacija įsikūrusi 1971 m. pripažinimui 

daugelio etninio pagrindo ir tautybių Clevelande. Vienas iš pagrindinių jos pro
jektų yra Shop-in-the-Flats. ”Tai vieta kur amatininkai gali išstatyti tra

dicinius paveldėjimo sugebėj imus. Jau dabar ten yra atstovaujama 50 
grupių”, sako Connie.

Peoples and Cultures na ujausias užsimojimas yra World-in-Your- 
Backyąrd Tours, kurį dalinai remia Gund Foundation. ”Mes tikimės 
apie 100 aplankymų šiais metais į italų, slovėnų ir ispanų bendruome

nes tarp kitų, šių aplankymų grožis yra jų asmeniniame būti vie- 
nas-iš-mūsų-tiliuje. Lankytoja; iš tiesų parsineša į namus iš tų lan
kymų dalį kultūros.” Cleveland Trust sveikina Peoples and Cul
tures darant Clevelan dą geresne vieta gyventi.

Velykinių kiaušinių marginimas yra ukrainiečių tra
dicija. Taras J<owcz, Case Western Reserve teisių studen
tas, išmoko juos marginti iš savo motinos būdamas mažas.

Constance Perotti rodo 
Cleveland Trust Ter
minai-Prospect sky
riau vedėjui išstatyta 

Shop-in-the-Flats 
lietuvių medžio 

drožinį ”Palangos 
Juzė”.
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Australijos padangėje
—ANTANAS LAUKAITIS
BERNARDAS BRAZDŽIO
NIS IR JUOZAS KOJELIS 

Į AUSTRALIJĄ
Šie metai. Australijos lie

tuviams yra tikrai labai 
turtingi. Dar iki šiol nepa- 
miršus linksmųjų skautiš
kų veidų ir gyvenant skau
tiškais įspūdžiais, labai 
greitu laiku mes laukiame 
pasirodant ir truputį kito
kių svečių iš Amerikos. Va
sario 15-tą dieną į Sydnėjų 
atvyksta mūsų vienas iš po
puliariausių poetų ir Lietu
vių Rašytojų Draugijos Lie
tuvos nepriklausomybės 60- 
čiui paminėti premijos už 
poeziją laureatas Bernardas 
Brazdžionis. Kartu su juo 
atvyksta iš Los Angeles ir 
plačiai žinomas veikėjas bei 
politikas Juozas Kojelis.

Nepriklausomybės minė
jime Sydnėjuje, vasario 19- 
tą dieną, kurią rengia Syd
nėjaus Apylinkės Valdyba, 
paskaitą skaitys svečias J. 
Kojelis, kai meninėje daly
je, be kitų sydnėjiškių, pa
sirodys ir poetas B. Braz
džionis. Svečiams sutikti ir 
juos globoti Sydnėjuje, yra 
sudarytas specialus komi
tetas, kuriam vadovauja dr. 
A. Mauragis. Būnant Syd
nėjuje poetas B. Brazdžio
nis savo poeziją skaitys 
specialiai suruoštame lite
ratūros - poezijos vakare, 
į v y k s t ančiame Lietuvių 
Klube. Be Sydnėjaus sve
čiai lankysis Newcastle, 
Canberroje, Adelaidėje, 
Melbourne ir gal dar kitur.

Iki šiol Australijos lietu
viai daugiausiai pas save 
turėjo menininkų, solistų, 
šokėjų, sportininkų ir kitų 
svečių, bet pirmą kartą į 
Australiją atvyksta mūsų 
vienas iš žymiausių poetų, 
kurio vardas yra taip labai 
gerai žinomas visame lietu
viškame pasaulyje ir kurio 
poezija yra taip visų lietu
vių mėgiama.

Sveikinant mūsų busi
muosius svečius, mes tiki
mės, kad jie, kaip ir visi kiti 
anksčiau pas mus buvę, su
teiks mums džiaugsmo ir 
malonumo juos pas save tu
rėti ir jais: gėrėtis, kaiJiems 
patiems geros kloties Aus^- 
tralijoje.

NEPAMIRŠTAMI 
SKAUTAI

Nors jau Tautinė Stovyk
la ir senai pasibaigė, tačiau 
man teko sutikti nemažai 
Australijos lietuvių skautų, 
stovyklavusių šioje stovyk
loje ir paskirų žmonių, ku
rie buvo priėmę svečius 
skautus iš Amerikos ir Ka
nados. Jaunieji skautai dar 
ir dabar atsidūsta ir kaž
kur į dausas pažiūri, prisi
minę šią stovyklą ir, ypa
tingai vyresniąsias skautes, 
kurios, jų pasakymu, buvo 
tokios puikios. Gi svečius 
priėmę žmonės, ypatingai 

Sydnėjuje, liepia man nors - 
spaudoje pasakyti, kad ge
resnių lietuviškų jaunimo 
ambasadorių jie niekuomet 
negalėtų surasti. Tiek mer
ginos, tiek ir berniukai, ne
skaitant jau jų viršininkų, 
buvo tikrai kažkas nepa
prasto ir sydnėjiškiai jau 
dabar planuoja, kad kada 
nors ateityje Tautinė Sto
vykla turės būtinai būti 
Sydnėjuje ir jie tikisi pa
daryti dar geresnę ir pa
trauklesnę.

Gi tuo tarpu visiems bu
vusiems mūsų svečiams 
mes siunčiame nors po mažą 
mūsų gražiosios vasaros 
saulės spindulėlį. Jūs sušil- 
dėte mūsų širdis ir mes no
rime bent truputį sušildyti 
jus nuo jūsų tų didžiųjų 
žiemos speigų.

TURIME LAUREATĘ 
IR MES

1976-jų metų pabaigoje 
Akademinio Skautų Sąjū
džio Adelaidės skyrius pa
skelbė literatūrinį konkur
są, kurio laimėtoja buvo pa
skelbta adelaidiškė Bronė 
Mockūnienė, už savo kūrinį 
"Saulėlydis”.

Bronė Mockūnienė yra gi
musi Lietuvoje, kur studi
javo Kauno ir Vilniaus uni
versitetuose filologiją. Vo
kietijoje gyveno Dillingene 
ir čia ištekėjo už Jono Moc- 
kūno, prieš pora metų miru
sio Adelaidėje. Mūsų lau
reatė Adelaidėje yra labai 
gerai žinoma kaip visuome
nininke ir kultūrininkė. Ji 
pati šoko tautinius šokius, 
dirbo su skautais, organiza
vo Akademinį Skautų Sąjū
dį Adelaidėje ir be lietuviš
kų kitų reikalų dalyvauja 
Pabaltiečių Moterų Sąjun
goje, net būdama ir valdy
bos pirmininkė. Plunksnos 
darbą ji pamėgo dar Lietu
voje, jo neužmetė ir čia. Ak
tyviai bendradar b i a u j a 
spaudoje ir pradėjo jau ku
ris laikas rašyti ir kurti sa
vąją kūrybą, šiuo metu 
Australijos Lietuvių Bend
ruomenės lakiraštis "Mūsų 
Pastogė" spausdina jos pre
mijuotą veikalą "Saulėly
dis”.

Sveikinant mūsų pirmąją 
literatūrinio veikalo laurea-

JJ,->

Vyr. skautininkas S. Miknaitis (kairėje) tautinėje stovykloje 
Australijoje. V. Bacevičiaus nuotr.

Prie Sydnėjaus Lietuvių klubo V. Bacevičiaus nuotr.namų.

tę, norisi palinkėti jai ir to
limesnės geros kūrybinės 
sėkmės, išeinant ir Į plates
nes mūsų lietuviškas kultū
rines dirvas.

EDIS PALUBINSKAS — 
GERIAUSIAS ATLETAS

Australijos spaudoje pla
čiai nuskambėjo Edžio Pa
lubinsko pavardė. Jis "Ame- 
rican Sporting Foundation" 
buvo paskelbtas kaip vienas 
iš geriausių pasaulyje 1977- 
jų metų sportininkų. Gi 
”Citizen’s Savings Athletic 
Foundation" (Amerikos) jį 
išrinko irgi kaip vieną iš še
šių geriausių pasaulyje at
letų už jo ypatingai gerus 
p a s i r odymus Montrealio 
olimpiadoje, atstovaujant 
Australijos krepšinio rink
tinę ir pasiekiant per kiek
vienas rungtynes vidutiniai 
19.7 taško. Be E. Palubins
ko, kiti penki geriausi atle
tai buvo išrinkta : etiopas 
maratono bėgikas Miruts 
Yiften, pasaulio imtynių 
čempionas japonas Yuji Ta- 
kada, Rytų Vokietijos plau
kikė Ulrike Tauber, su kliū
timis bėgikas amerikietis 
Edwin Moses ir kubietis 
sprinteris Alejandro Casa- 
nas

Šiuo metu Edis Palubins
kas su Australijos rinktine 
gastroliuoja po Europą. Grį
žęs atgal į Australiją, jis 
pradžioje žaidė ir treniravo 
Newcastle vieną komandą, 
kai prieš Kalėdas jis persi
kėlė į Melbourną ir dabar 
ten gyvena ir žaidžia. E. 
Palubinskas, jeigu tik tuo 
metu nesusidarys jam kliū
čių iš vykstančių tarpklu- 
binių krepšinio pirmenybių, 
atvažiuoja su Australijos 
krepšinio rinktine į Toron
to, kur tikisi pamatyti savo 
buvusius draugus su kuriais

Amerikos lietuviųžaidė 
rinktinėje jiems važinėjant 
po Europą.

PAŠVENTINTAS DAIL.
V. RATO PAMINKLAS

Sydnėjaus kapinių lietu
viškame skyriuje sausio 22 
dieną buvo pašventintas 
mūsų žinomojo dailininko 
Vaclovo Rato, mirusio prieš 
penkerius metus, pamink
las. šventinimo apeigas at
liko Sydnėjaus klebonas 
kun. P. Butkus, dalyvaujant 
dailininko našlei, dukrai, 
broliui iš Canberros ir arti
miems šeimos bičiuliams. 
Šio paminklo projektą pa
ruošė žinoma Australijos 
dailininkė lietuvė Eva Kub- 
bos.

NORIMA PRAPLĖSTI 
KLUBĄ

Sydnėjaus Lietuvių Klu
bas, kuriuo didžiuojasi ne 
tik patys sydnėjiškiai, bet 
taip pat gėrisi ir visi at
vykę svečiai, planuoja pra
plėsti klubo pastatus nau
jomis patalpomis. Tam tiks
lui yra šaukiamas suinte
resuotų organizacijų ir va
dovų susirinkimas. Numa
to statyti didelę salę, kuri 
be paskirų didesnių subuvi
mų ar balių, pagrindinai bū
tų panaudota jaunimo rei
kalams, kaip sportinėms 
treniruotėms, rungtynėms, 
tautiniams šokiams ir kt. 
Be salės numatoma įrengti 
ir mažą jaukią svetainę jau
nimui su jų mėgiama mu
zika ir kt. Kadangi jauniai 
į klubą įeiti negali, tai da
bar norima jiems ir ką nors 
padaryti, kad ir jie galėtų 
po varžybų ar treniruočių 
jaukiai praleisti laiką. Visų 
organizacijų patiektas su
gestijas mūsų žinomas ar
chitektas H. šliteris bandys 
sumegsti į vieną krūvą ir 
gauti taip jaunimui reika
lingą naują priestatą, kas 
labai daug naudos atneštų 
ne tik pačiam klubui, bet ir 
visiems Sydnėjaus lietu
viams.

SĖKMINGAS 
PAKARTOJIMAS

Sausio 29 Sydnėjaus Lie
tuvių Atžalos teatras Lietu
vių Klube pakartojo prieš 
Kalėdas Sydnėjuje statytą 
komediją "Pirmas Skambu
tis". Antrasis pastatymas 
praėjo ir labai gerai ir pa
tys artistai scenoje gal jau- 

tesi net laisviau, kas ir pa
statymą padarė geresniu.

šį spektaklį stebėjo ir 
viešnia iš Lietuvos — mū
sų žinoma aktorė Elena ža- 
linkevičaitė - Petrauskienė, 
kuri vėliau pasakė, kad iš 
mėgėjų vaidintojų ji tokio 
aukšto lygio pastatymo nie
kada nesitikėjo ir patį pa
statymą priėmė su dideliu 
entuziazmu.

WASHINGTON
VALSTYBĖS DEPARTA

MENTO VAKARIENĖ 
DIPLOMATINIŲ 
MISIJŲ ŠEFAMS

Š. m. vasario 3 d. 8 vai. 
Valstybės Sekretorius ir po
nia Vance surengė vakarie
nę Valstybės Departamen
te. Dalyvavo ambasadoriai 
su žmonomis ir kviestieji 
svečiai bei Valstybės De
partamento pareigūnai. Vi
so apie 250-300 asmenų. Iš 
kviestųjų dalyvavo buvę 
Valstybės sekretoriai: Ro- 
gers ir Kissingeris su žmo
na. Be to, visi ambasadoriai 
iš 127 ambasadų išskyrus 
tuos, kurie buvo išvykę ar 
susirgę.

Visiems krito į akį šio 
priėmimo gražus paprastu
mas. Visi svečiai buvo tik 
su smokingais, bet ne su 
frakais (kaip anksčiau bū
davo) ir be dekoracijų. Dau
giausia dekoracijų turi 
(apie 50) diplomatinio kor
puso dekanas Nicaragua 
ambasadorius Guillermo Se- 
villa-Sacasa. šiuo kart jau 
ir jis galėjo laisviau alsuo
ti, nes nebuvo ant krūtinės 
to dekoracijų svorio ...

Ryšium su dabartiniais 
neramumais Nicaragua vie
nas iš diplomatų gražiai 
įspėjo Sovietų ambasadorių 
Anatoly Dobryniną: ”if he 
didn’t send the Russian na- 
vy down to settle things in 
Nicaragua, he, Dobrynin, 
might have to become 
dean.” Ir tas gali atsitikti, 
nes po Nicaragua ambasa
doriaus eina Dobrynin, pir
maudamas savo ilgamečiu 
buvimu Amerikoje, nes kur 
nėra nuncijaus šis postas 
tenka ilgiausiai tam krašte 
buvusiam ambasadoriui.

Vakarienės metu kalbėjo 
Valstybės Sekretorius ir 
diplomatinio korpuso deka
nas. Nuotaika iškilmingos 
vakarienės buvo nepapras
tai graži, nostalgiška. Visi 
žavėjosi. Grojo tik smui
kais, ir kitą programos dalį 
užpildė armijos choras pra
dėjęs su daina "Freedom in 
a Statė of Mind". Bendrai 
visos dainos buvo žadinan
čios patriotinius jausmus ir 
Baltams diplomatams tai 
buvo ypačiai širdį verian
čios ... (g)

WANTED 1ST CLASS SKILLED 
JIG BORE OPERATORS

AND
N. C. MACHINE OPERATORS

Mušt have Job shop experience. 
DAY AND NIGHT SH1FT 

CONNER ENGINEERING 
20222 CONNER

(1 block E. of Vau Dyke off 8 Mile) 
DETROIT, MICH. 48234 

313-893-7470
(3-12)
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■ Chicagos lietuviai
ANTANAS JUODVALKIS

SVARSTYBOS LIETUVOS 
BYLOS REIKALU

Amerikos Lietuvių Tary
bos visuomeninių reikalų 
komisija š. m. vasario 5 d. 
Lietuvių Tautiniuose Na
muose surengė diskusijas 
tema: „Lietuvos byla Hel
sinkio ir Belgrado konferen
cijų šviesoje”.

Popietę atidarė ir prave
dė ALTos vicepirm. dr. Leo
nas Kriaučeliūnas. Pasvei
kino gausiai susirinkusius 
svečius (dalyvavo netoli po
ros šimtų) ir pakvietė mo
deratorių Joną Jurkūną pra
vesti svarstytas. J. Jurkū
nas labai trumpais bruožais 
supažindino su diskusijų 
dalyviais. Pagrindinis kal
bėtojas Algirdas Kasu- 
laitis gyvena Clevelande, 
gyvena Clevelande, baigęs 
Western Reserve universi
tete ekonominius mokslus, 
žurnalistas, visuomeninin
kas, Lietuvių Krikščionių 
Demokratų sąjungos veikė
jas.

Konferentai: dr. Kazys 
Bobelis, gydytojas, visuo
menininkas, Amerikos Lie
tuvių Tarybos centro valdy
bos pirmininkas, daugelio 
lietuviškų ir amerikietiškų 
organizacijų narys; dr. Ka
zys Šidlauskas — teisinin
kas, visuomenininkas, spau
dos bendradarbis. Lietuvių 
Krikščionių Demokratų są
jungos veikėjas.

Algirdas Kasulaitis prane
šimą buvo gerai paruošęs 
raštu, suklasifikavęs ir pa
daręs išvadas. Skaitė aiškiai 
ir suprantamai, gera lietu
vių kalba. Jo paskaita, tru
kusi 45 min., visiems paliko 
gerą įspūdį, nors savaip nu
švietė Helsinkio susitarimų 
aktų reikšmę bei Belgrado 
konferencijos eigą. Pagyrė 
ALTos užimtą liniją.

Neturint po ranko jo kal
bos teksto, susilaikau nuo 
platesnių komentarų, nes 
nenoriu padaryti klaidingas 
išvadas. Manau, politiniai 
k o m e n tatoriai pasisakys 
plačiau.

Koreferentas dr. K. Bobe- 
lis nieko, naujo nepasakė. 
Pasidžiaugė Belgrado kon

Lietuvos gen. konsule J. Daužvardienė tarp jaunųjų žurnalistų, kuriems buvo įteiktos 
premijos Spaudos baliuje. Premijas kasmet skyriamos iš Daužvardžio Fondo.

Jono Kupj-io nuotr.

ferencijos laimėjimais (tai 
jau buvom girdėję spec. 
konferencijoje, tik ką grį
žus iš Belgrado), pabarė 
savo, priešus, norinčius su
griauti ALTos vykdomą 
Lietuvos laisvinimo darbą 
ir pažymėjo, kad Belgrado 
konferencijoje pirmą kartą 
pasaulinėje plotmėje buvo 
iškeltas pavergtų Pabaltijo 
valstybių klausimas. Pakar
totinai pabrėžė, kad Ameri
kos Lietuvių Tarybos svar- 
•biausias uždavinys yra at
gauti Lietuvai laisvę ir ne
priklausomybę.

Antrasis koreferentas dr.
K. Šidlauskas atėio nepasi
ruošęs, panagrinėjo Helsin- 
kio aktų teisinę padėtį.

Išklausius visų trijų kal
bėtojų pranešimus, modera
torius J. Jurkūnas atidarė 
diskusijas ir paklausimus. 
Pradžioje buvo tenkintasi 
neesminiais paklausimais, 
bet vėliau pagyvėjo ir pa- 
įvairėjo. Pradžioje publika 
laikėsi santūriai ir klausė 
visų kalbų, bet vėliau atsi- 
rado nenuoramų ir trukdy-■ - ■■ I _l I ■! M -■ — •
tojų, bandančių užšaukti 
klausėjus. Moderatorius J. 
Jurkūnas savo pareigas at
liko pasigėrėtinai ir neleido 
iškrypti iš reikiamos tvar
kos.

Uždarant popietę, L. 
Kriaučeliūnas padėkojo pre
legentams ir svečiams už 
gausų atsilankymą. Pain
formavo, kad panašaus po
būdžio diskusijas ALTos 
valdyba yra numačiusi su
ruošti didesnėse lietuvių ko
lonijose. Pokalbis užtruko 
geras 3 valandas ir reikia 
pasidžiaugti, kad laiku pra
dėjo. Įsidėmėtina ir kitiems 
rengėjams.

Pastabos. Simpoziumas 
buvo gana aukšto lygio 
(ypač geras pagrindinio 
kalbėtojo Kasulaičio prane- 
šimas), gerai pravestas ir 
gausios publikos išklausy
tas. Simpoziumų ar diskusi
jų (ar kaip kitaip pavadin
simi pranešėjai ir korefe- 
rentai neturėtų būtį vienos 
partijos žmonės, bet keliu 
organizacijų. Pastarosiose 
diskusijose visi trys kalbė-

Gyvataro pora (Kęstutis Kaminskas ir Regina Stanaitytė) 
šokio sūkuryje.

tojai buvo vienos , nai^tiios tiniame festivalyje ir aplan-
žmonės ir, pokalbį vedė savo 
partijos dvasioje, todėl ne
buvo ir diskusijų. Kalbėto
jai neturėtų puldinėti kitų 
organizacijų, kai jų atstovo 
nėra pranešėjų tarpe ir ne
gali atsakyti į padarytus 
užmetimus. Taip pat, veng
tini demagoginiai pareiški
mai ir užgauliojimai jiesa- 
mų asmenų.

ATVYKSTA HAMILTONO 
GYVATARAS

šokių ansamblio GRAN
DIES kviečiamas, į Chicagą 
atvyksta Hamiltono tauti
nių šoki j ansamblis GYVA
TARAS ir š. m. vasario 25 
d. Jaunimo Centro didžio
joje salėje duos koncertą. 
Tautinių šokių ansamblis 
„Gyvataras” įsisteigė 1950 
m. Hamiltone, Kanadoje ir 
jam vadovauja žinoma tau
tinių šokių puoselėtoja ir 
mokytoja Genovaitė Dum- 
čiūtė-Breichmanienė.

Gyvataro ansamblis su 
koncertais yra apkeliavęs 
ne tik visą Kanadą, JAV, 
bet ir Pietų Amerikos kai 
kurias kolonijas. Dalyvavo 
visose penkiose tautinių šo
kių šventėse, atstovavo Ka
nadai Prancūzijoje tarptau- 

kė su koncertais Europos 
lietuvių kolonijas. Gyvata- 
rąs yra laimėjęs KIWANIS 
aukso medalį. Freedom fes
tivaliuose geriausius pripa
žinimus, trofėjas ir žyme
nis. Praėjusiais metais Gy
vataras pasiekė tolimąją 
Australiją ir praturtino 
ruošiamas Lietuvių Dienas. 
Spaudos atsiliepimai buvo 
geriausi. Gyvataro tautinių 
šokių ansamblis yra gerai 
išlavintas ir sudaro vieną 
ištisinį, darnų šokių viene
tą.

Chicagos visuomenė ne
turėtų praleisti progą pasi
džiaugti kaimynų pasirody
mu ir savo atsilankymu pa
remti mūsų šokių ansamblį 
GRANDĮ. Grandies ilgame
tė vadovė yra žinoma tauti
nių šokių mokytoja Irena 
Smeliauskienė.

PRISIMINTAS A. A. KUN.
F. GURECKAS

Kun. Felikso tlurecko vie- 
nerių metų mirties minėji
mas įvyko š. m. vasario 4 
d. Pamaldos buvo tėvų jė
zuitų koplyčioje, o akademi
ja Lietuvių.Tautiniuose Na
muose. Minėjimą pravedė 
Sofija Adomaitienė. Apie 
velionį kalbėjo vysk. V. 
Brizgys. Buvo pristatyta 
kun. dr. Felikso Gurecko 
knyga „Esame nemarūs”, 
redaguota žurnalisto Vlado 
Būtėno. Reikia pažymėti, 
kad Lietuvos Dukterys ir 
redaktorius VI. Būtėnas tū
rėjo gerokai pasispausti, 
kad per vienerius metus, to
kią knygą išleistų. Velionio 
sesuo Ona Bakaitienė padė
kojo visiems talkininkams, 
prisidėjusiems prie šios 
knygos išleidimo ir įteikė po 
knygą.

Meninę programą išpildė 
Balio Pakšto ansamblis. Jie 
grojo tautiniais instrumen
tais: kanklėmis ir rageliais. 
Naujosios knygos ištraukas 
paskaitė aktorė Birutė Brie

dienė, palydint tautiniais 
instrumentais.

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ATSTATYMO MINĖJIMAS
Korp! Neo-Lithuania Chi

cagos padalinio valdyba 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 60 metų sukaktį 
mini vasario 19 d. (sekma- 
dien), 2 vai. p. p. Lietuvių 
Tautiniuose Namuose.

Programoje: iškilminga 
sueiga, dr. Arūno Vaitiekai- 
čio paskaita, dainininkė Zi
ta Petkevičienė, pianistė dr. 
Živilė Modestienė. Monta
žas.

Po programos vaišės ir 
pabendravimas.

Visi korporantai su savo 
giminėmis ir draugais, o 
taip pat plačioji lietuvių vi
suomenė kviečiama daly
vauti.

Įėjimas laisva auka.

LIETUVIU MOTERŲ 
FEDERACIJOS 

JUBILIEJINĖ ŠVENTĖ
Moterų Federacija šiais 

metais švenčia 30 metų vei
klos sukaktį. Chicagos klu
bas šią sukaktį mini š. m. 
vasario 18 d. 7 vai. vak. Lie
tuvių Tautiniuose Namuose, 
Chicagoje. Programoje aka
demija, solistė Prudencija 
Bičkienė, muzikas Aloyzas 
Jurgutis, šilta vakarienė ir 
šokiai, grojant A. Stelmoko 
orkestrui.

Visa lietuviškoji visuo
menė kviečiama atsilankyti 
ir vakarą praleisti su mūsų 
veikliausiomis moterimis. 
Vietas rezervuoti iki vasa
rio 15 d. telef. 925-0035.

PREMIJUOTAS 
VIKTORAS NAKAS

Eugenijaus KriauČeliūno 
vardo jaunimo premiją ga
vo Viktoras Nakas. Premi
jai skirti komisija š. m. va
sario 4 d., susirinkusi
Kriaučeliūnų namuose, per
žiūrėjo premijai skirti pa
siūlymus ir slaptu balsavi
mu, vienbalsiai, jaunimo 
premiją — 1000 dol. pasky
rė Viktorui Nakui, šiuo me
tu esančiam Washingtone, 
D. C. Jaunimo premija pa
skirta Viktorui Nakui už 
sėkmingą pabaltiečių de
monstracijų organizavimą 
Washingtone, už PLJ S-gos 
politinės veiklos koordina
vimą ir už rašymą spaudoje.

Komisiją sudarė: pirm, 
kun. Pranas Garšva, sekre
torė Gabija Juozapavičiū
tė (PLJ S-ga), nariai: 
Irena Kriaučeliūnienė. Bi
rutė Zdanytė (JAV LB) ir 
Romas Kasparas (PLB).

PUTNAMO SESELĖMS 
PAREMTI VAKARIENĖ

Nekalto Prasidėjimo Ma
rijos seserų rėmėjų valdy
ba, Chicagoje ruošia meti
nę vakarienę-koncertą š. m. 
kovo 19 d. Jaunimo Centro 
didžiojoje salėje. Programą 
atliks žinoma solistė Gina 
čapskauskienė iš Kanados.

(Nukelta į 14 psl.)
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Daytona Beach steigiamas lietuvių klubas
STEIGIAMAS LIETUVIŲ 

KLUBAS
Kada šiaurę kankina snie

go pūgos ir šalčiai, tai pie
tuose, Floridoje vistik, kad 
ir vėsoka, maloniau gyven
ti. Todėl ne paslaptis, kad 
šiauriečiai ir kanadiečiai pa
staraisiais metais žvalgosi 
Įsikurti ten, kur klimatas 
švelnesnis, kur nevargina 
žiemos pūgos, šalčiai. Didelė 
dalis lietuvių ėmė domėtis 
gana gražia, prie Atlanto 
prigludusia, kurortine vie
tove — Daytona Beach. Ir 
paskutiniųjų dviejų metų 
laikotarpyje čia Įsikūrė ne
mažas skaičius lietuvių šei
mų. O kada ima augti kolo
nija, tada lietuviai ima or
ganizuotis, burtis Į kokią 
nors organizaciją ir atgai
vina, kiek sąlygos leidžia, 
visokeriopą veiklą. Tuo ke
liu suka ir Daytona Beach 
bei jos apylinkių lietuviai.

Jau prieš porą metų ban
dė pirmuosius susiburimus, 
suruošė pirmuosius Vasario 
16 ir Motinos dienos minėji
mus. Pradžia buvo sėkmin
ga, apylinkės lietuviai rodė 
noro susiorganizuoti. Tam 
tikslui buvo sudaryta orga
nizacinė komisija, kurion 
Įėjo Adolfas Andrulis, Aldo
na Sandargienė, Angelė ir 
Antanas Kašubai ir Berna
deta Cole. ši komisija pa
ruošė dirvą lietuvių susi- 
organizavimui. Buvo specia
lia anketa atsiklausta apy
linkėje gyvenančių lietuvių 
ko jie pageidautų. Dauguma 
pasisakė už greitą lietuvių 
klubo Įsteigimą, už organi
zuotą veiklą, už turėjimą 
lietuviškų pamaldų ir pan.

Turėdama davinius, orga
nizacinė komisija, pasikvie
tus talkon ką tik čia atsikė
lusi žymų visuomenininką 
Vytautą AbraitĮ, Gediminą 
Lapeną ir JurgĮ Janušaiti, 
vasario 1 d. Dr. Jono ir Al
donos namuose turėjo platų 
pasitarimą Nepriklausomy
bės šventės 60 metų sukak
ties minėjimo ir lietuvių 
klubo steigimo reikalu.

Adolfas Andrulis, vado
vavęs pokalbiui, išdėstė

klausimų problemas. Pokal
bio dalyviai Įnešė savus siū
lymus ir po išsamaus pokal
bio buvo nutarta: Nepri
klausomybės šventės minė
jimą ruošti vasario 18 d. 11 
vai. prieš pietus, Swedish 
house restorane, Daytona 
Beach. Visus apylinkėje gy
venančius lietuvius kviesti 
per vietinę spaudą, atski
rais kvietimais ir telefonu. 
Tą darbą atliks organizaci
nės komisijos nariai. Minė
jimo metu pagrindini žodi 
tarti sutiko Vytautas Ab- 
raitis: Minėjimui vadovaus 
Adolfas Andrulis, gi trum
pą meninę programą atliks 
vietiniai lietuviai savo jė
gomis. Ateityje, žinoma, 
bus galimybių ir čia pasi
kviesti iš kitur meninių pa
jėgų. Numatoma, kad mi
nėjime dalyvaus jau gra
žus būrys lietuvių.

Tuojau po minėjimo ir 
bendrų vaišių, Įvyks apylin
kės lietuvių visuotinas, klu
bo steigiamasis susirinki
mas. Organizacinė komisija 
paruošė susirinkimui dar
botvarkę ir numatė klubo 
pavadinimą. Jeigu susirin
kimas priims, tai klubas va
dinsis „Daytona Beach ir 
apylinkių lietuvių klubas’’. 
Klubas bus Įregistruotas 
valdžios Įstaigose ir veiks 
kaip juridinis asmuo. Klubo

šiaurę, Palm Coast gražio
je vietoje. Vytautas Abrai- 
tis, dalyvavęs šios apylinkės 
lietuvių pasitarime, nuošir- 

tikslas — suburti i vieną džiai žvilgtelėj0 į busimąją 
vienetą apylinkės lietuvius. eionykšeių iietuvių veiklą ir 
puoselėti lietuviškąją kul- pažadėjo aktyviai į ją jung- 
tūrinę ir politinę veiklą, rū
pintis socialiniais klubo na
rių reikalais, teikti patari
mus norintiems lietuviams 
įsikurti Daytona Beach ir 
apylinkėse, garsinti paverg
tos Lietuvos problemas vie
tinėje spaudoje ir politikų 
tarpe, jungtis į Floridos lie
tuvių bendrą organizuotą 
veiklą.

Jeigu reikalai klostisis 
gera linkme, numatoma dė
ti pastangų surasti klubui 
patalpas, dažniau ruošti su
sibūrimus, nuoširdų savo 
tarpe pabendravimą. Taigi 
vasario 16. Daytona Beach 
ir apylinkių lietuviai jau tu
rės savo klubą ir bus iš
rinkti valdomieji organai, 
kurie šios lietuvių kolonijos 
veiklą planuos ateityje.

tis, kai tik susitvarkysiąs 
savo asmeniškus Įsikūrimo 
reikalus. Buvo malonu su
tikti šį puikų vyrą, išsikal
bėti apie ateities planus. 
Floridos šį kampelį pasirin
kęs vien dėl to, kad ieško
jęs malonesnio, šiltesnio 
klimato. Tokiu pat būdu į 
Deltoną atkilo ir Gediminas 
su Vlade Lapenai. Gedimi
nas, turįs puikaus sąmo
jaus, pažadėjo taip pat savo 
nuoširdžią talką lietuviško
je veikloje.

TRUPUTIS BENDROS 
INFORMACIJOS

ŽYMŲ 
VISUOMENININKĄ 

SULAUKUS
Ypatingai džiaugiasi šių 

apylinkių lietuviai, sulaukę 
iš N. Y. žymų visuomeni
ninką, šakotos veiklos ir di
delės tolerancijos vyrą Vy
tautą Abraitį su žmona 
Stella. Jie įsikūrė gražioje 
r e z i d e n c ijoje Daytona 
Beach kaimynystėje, kiek į

Čia gyvenantieji lietuviai 
gauna laiškų iš kitų lietu
vių, gyvenančių Kanadoje 
ar šiaurinėse vietovėse, ku
rie klausia apie galimybės 
Įsikurti šioje apylinkėje. 
Taigi galima trumpai su
glausti ir atsakyti: Daytona 
Beach, Floridoje, yra ar
čiau Vidurinės Floridos, ant 
pat gražaus Atlanto kranto. 
Miestas išsidėstęs plačioje 
apylinkėje. Sparčiai augan
tis. Turi modernias krautu
ves, prekybos centrus, uni
versitetą, ligonines, bankus, 
medicinos centrus. Yra au
tobusu susisiekimas. Namų

MOKAME AUKŠČIAUSIA

UŽ SANTAUPŲ
jnešii<5 $1.000
12 mėnesių

NUOŠIMTI

PAŽYMĖJIMUS
Įnešus $1,000
30 mėnesių

CHICAGOJE
(Atkelta iš 13 psl.)

Nekalto Prasidėjimo Ma
rijos seserys, populiariai 
vadinamos Putnamo seselė
mis, yra lietuvybės išlaiky
mo židinys, čia leidžiama 
vaikams žurnaliukas „Eglu
tė”, ruošiamos mergaitėms 
vasaros stovyklos, išlaikomi 
senelių namai. Tai šiuo me
tu pats lietuviškiausias 
mergaičių vienuolynas visa
me pasaulyje.

Gausi Rėmėjų valdyba, 
pirmininkaujama energin
gos visuomenininkės Mari
jos Rėmienės, kviečia visą 
lietuviškąją visuomenę da
lyvauti vakarienėj e-koncer- 
te i rasvo auka paremti Put
namo seselių veiklą.

kainos, palyginus kitas vie
toves, čia dar gana neaukš
tos. Lietuviai paskutiniu 
laiku, arti jūros, gražius 
namus įsigijo mokėdami 
tarp 41-46,000 dol. Namai 
3-4 metų senumo. Kiek to
liau nuo jūros dviejų mie
gamųjų namus, gražioje 
vietoje galima įsigyti žy
miai už žemesnę kainą. No
rintieji investuoti į žemę sa
vo santaupas taip pat turi 
geras galimybes. Klimatas: 
vėsios žiemos, Atlante mau
dytis gruodį, sausį dalinai 
ir vasarį negalima. Ruduo, 
žiema ir pavasaris malonūs. 
Vasarą šiltą, pastovi tempe
ratūra. Vasarą reikia vė
sintuvų, žiemą retkarčiais 
namai šildomi. Lietuvių jau 
apylinkėse esame gražus 
skaičius, kaskart skaičius 
didėja. Neužmirština ir gra
žioji Deltona, Palm Coast. 
Ypač Deltonoje slypai ir na
mai, palyginus, nebrangūs. 
Vieta sausa, pušynai, jau 
taip pat gyvena lietuvių.

įsisteigęs lietuvių klubas 
numato turėti informaciją 
kuri bus teikiama norin
tiems čia įsikurti.

Drauge noriu pažymėti, 
kad aš pasisakau ir pasisa
kysiu už senųjų kolonijų iš
laikymą. Tačiau gyvenimo 
sąlygos visais laikais vertė 
žmones keisti gyvenamąsias 
vietas. Ir dabar to neišveng
sime. Todėl lietuviai turi 
tuojau burtis prie lietuvių, 
kad pajėgtų išlaikyti savas 
tradicijas, gyventų saviškių 
aplinkoje, kad lietuvių kolo
nijos, kad ir naujai besiku
riančios, išliktų gyvos.

Jurgis Janušaitis

■HjBOZ/jZ Įnešus $1,000 
w ZftzO *2 mėnesiams 

už santaupas, išimtas iš pažymė-

ZQZ ineš ik $1.000 
mėnesiams

Pagal federalinės valdžios Įsaką 
jimo sąskaitos prieš nurodytą laiką, nemokamas nuošimtis už 90 dienų, 
o už likusį periodą ant išimtos sumos išmokamos tik reguliarus san
taupų knygutės nuošimtis (5'i'/)-

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

MACHINISTS
Lge Plastic Fabricatoi has several 
jobs available for machinists. Jf you 
qualify for any of the following po.si- 
tions, contact M. M1RANDO from 9 
AM-5 PM. lf you wish, file your ap- 
plication now and make your movė 
after the holidays.

Numeral Contro Set-UP M/W 
ENC1NE LATHE OPERATOR.

PEG-BOARD 
LATHE 

OPERATOR 
lst Piece Mechanical Inspector

TABLE SAW OPERATOR 
FOR 2ND SHIFT.

201-939-7392
(L7)

Už Įnašus mokame
Įdedi kiek nori, išimi kada nori.Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvieną dieną ir išmokamas du kartus metuose.SANTAUPŲ SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI 840,000.

MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS 
PASKOLAS NAMŲ PIRKIMUI.

Zuperior Avino/
"ano loan association *

ATIDARYTA ŠEATADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East 185th Street 

481-8552 
13515 Euclid Avė.

681-8100
32800 Center Ridge Road

779-5915

WANTED JOURNEYMEN
or

1ST CLASS SKILLED 
TOOL MAKERS

or 
MACHINISTS

Who can sėt up work from blue 
prints and elose tolerance. With 
plastic extrusion expėrience.

FOR ALL SH1FTS.
Salary commensurate with experience 
& ability and fringe benefits.

CALL OR WRJTE
INDUSTRIAL PLASTICS 

SPECIALITIES
570 CLEVELAND STREET 

CHELSEA. MICHIGAN 48118 
313-475-8637

(7-13)

6712 Superior Avė. 
431-2497

14406 Cedar Avė. 
381-4280

WANTED JOURNEYMAN
or

1ST CLASS SKILLED

HARDINGE CHUCKER
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & elose tolerance. Perm- 
anent opportunity for advancement 
in newly revised shop, Ridgewood, 
Queens.

(212) 456-2704
(4-6)

INVENTORY CONTROL

Mušt speak english. have 
mechanical ability.will co- 
ordinate material slow with 
shop and purchusing. Call 
451-6666. (4-5)
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garsūs kalbėtojai, meninės 
pajėgos. Ruošiamos propa
gandos kompanijai, kad ne
liktų nei vieno lietuvio, kuris 
toje šventėje nedalyvautų ir 
jos svarbos nepajaustų. Pa
siruošimai vyksta organizaci 
jose, lituanistinėse mokyklo
se, net ir šeimose.

Mūsą gyvenimo ciklą radus
Kiekvieno žmogaus gyve

nimas, kaip ir pati jį supanti 
gamta, turi savo ritmingą 
ciklą, kuris dalina gyvenimo 
kelionę į reikšmingus perio
dus, nešančius su savim tiks
lius pasikartojimo dėsnius. 
Žemės kelionė aplink gyvy
bę kuriančią saulę neša pava
sarį iš neaprėpiamos erdvės. 
Ji diktuoja vasaros vešlų 
brendimą, rudens derlių ir 
žiemos rūpesčius. Taip ir 
žmogaus gyvenimo ciklas 
prasideda žavia kūdikyste, 
žengia pirmyn su jaunystės 
polėkių aistromis, su gyveni
mo vasaros kovomis, su gy
venimo rudens ieškojimu po
ilsio. Mirtis išbaigia tą nesu
griaunamą, nepakeičiamą 
ciklą.

Tautų gyvenimo ciklas iš
ryškėja, pažvelgus į istoriją 
iš perspektyvos. Kūrėsi, au
go ir žlugo imperijos ir vieš
patijos. Didžiųjų užkariau
tojų ambicingi žygiai, telikę 
istorijos puslapių faktais, 
nuolat kaitaliojo žemės rutu
lio politinį ir etnografinį že
mėlapį. Kilnojosi tautos, mai 
šėsi kultūros. Žlugo ir kū
rėsi civilizacijos. Atominis 
amžius, su pirmos atominės 
bombos sprogimu, laikinai 
švystelėjęs taikos pažadais, 
randa mūsų planetą naujos 
imperijos užmačių žabango
se. Raudonoji imperija, 
savo siekiais ir ambicija toli 
gražu pralenkusi kadaise ga
lingą, Šventą Romos imperi
ją, į savo milžinišką kalėjimą 
įvairiausiom priemonėm už
daro milijonus. Jai Vakarai 
perleido Lietuvą. Vakarai 
padovanojo Pabaltijį ir visą 
eilę kitų valstybių, nepajėgu
sių atsispirti smurtui ir nėra 
dusių užtarimo galingųjų 
tarpe.

Pažvelgus į 14-15 šimtme
čių Europos žemėlapius, kai 
Didžiosios Lietuvos Kuni
gaikštystės rubežiai tyso 
‘nuo marių iki marių’, šių die
nų pavergta etnografinė Lie 
tuva tėra likusi buvusios ku
nigaikštystės šuke. Istori
jos dėsningas ciklas palietė 
ir mūsų valstybę, kuriam lai 
kui ją visiškai pašalindamas 
nuo žemėlapio. Praradome 
mūsų gentis (prūsus, jotvin
gius, latvius), praradome 
valstybę. Tik nepraradome 
šimtmečių laužyto ir nioko
jamo lietuviško gyvybės 
elemento. Mūsų tautinė gy
vybė ruseno ir vargingose 
pirkiose, ir aukštojo mokslo 
institucijose, ir plataus pa
saulio tremtyse. Po daugiau 
negu pusantro šimto metų 
atsikūrė nauja Lietuvos vals 
tybė demokratiškais pagrin
dais, įsijungdama į laisvų 
tautų tarpą. Tai buvo pava
saris po sunkios, negailestin
gos žiemos, pakandusios dau
gelį šakų.

Nepriklausomybės vasara 
buvo trumpa. Tai tik nuos

tabiai kūrybingas ir neįtikė
tinai gražus laikotarpis, kai 
lietuvis galėjo pagaliau pasi
justi ‘viešpačiu savo žemėje’ 
Bet ir po pirmojo karo nua
linta Europa nesitenkino tai
ka. Mažos Lietuvos uostas, 
jos senoji sostinė buvo poli
tinių bylų, taikos meto rūpes
čio objektais ir praradimų 
tragedijomis. Mūsų didžiųjų 
kaimynų istorinio ciklo aud
ros ūžė virš mūsų galvų. De
ja, istorijos ciklas retai tesu- 
tampa su gamta. 1940 metų 
pavasaris, atnešė į mūsų 
kraštą raudonąjį tvaną. Dar 
sekantis pavasaris visame 
pasaulyje pagarsėjo šio šimt
mečio ‘tautų kilnojimu’, en
kavedistams gabenant šim
tus tūkstančių ramių gyven
tojų gyvuliniuose vagonuose 
į tolimąsias Sibiro taigas. An
trasis okupantas, kad ir skir
tingu metodu, alino mūsų 
kraštą ir pagaliau, Trečiam 
Reichui byrant, paliko mūsų 
kraštą antrajai raudonojo 
tvano brutaliai bangai.

Tremtis - nuolatinė lietu
vio dalia - ar prievarta, ar sa
vu noru. Šiandieną laisvame 
Dasaulyje šaknis įleidę lietu
viai savo tremtį pavertė į 
naujo gyvenimo žydėjimą. Ir 
taip, naudodamiesi demokra 
tijų laisvėmis, jie gali netruk 
domi tęsti kovą už savo tau
tos laisvę, prieš šešiasdešim
tį metų kruvinai išpirktą, ir 
po 22 metų prarastą.

Lietuvybės išlaikymo dva
sia išliko gyva mumyse, o Va
sario 16-sios minėjimai yra 
tapę mūsų visuomeninio gy
venimo ciklo kertiniais akme
nimis. Jie visur visada mus 
vienijo, nežiūrint pažiūrų, įsi
tikinimų, amžiaus ar išsilavi
nimų skirtumų. Toji diena 
visada buvo mūsų kelio švie
sa, kurios spindėjime visi ra
dome vieną bendrą idėją - 
Lietuvos laisvę. Dar karo 
metais toji šventė buvo mini
ma slaptai. Stovyklose Vasa 
rio 16-ji buvo grandiozinis 
mūsų kūrybinių jėgų kulmi
nacinis punktas ir mūsų vidi
nio moralinio atsinaujinimo 
momentas. Įsikūrę naujose 
tėvynėse, išauginę jau dau
giau negu vieną genkartę, 
mes dar nepraradome nei en 
tuziazmo, nei pareigos jaus
mo, kurie mus visus jungia 
bendros kultūros, bendros 
praeities, bendrų išgyveni
mų saitais. Per eilę metų su
siformavo ir mūsų visuomen 
ninio gyvenimo ciklas, kuria
me sukamės visi, kartais ir 
patys to nejausdami.

Vasario 16-oji, kasmet pa
ženklinama jubiliejinių metų 
skaičiumi, yra tapusi lyg ir 
nauju kovos metų simboliu, 
lyg ir pirmąja tautos naujų 
metų diena. Dar nespėjus 
pašalinti Kalėdų eglutės bliz 
gučių, pasiruošimai tautos 
šventės minėjimui vyksta di
deliu tempu. Angažuojami

Po šventės gavėninis atos
lūgis, kurį visada paįvairina 
tradicinės skautų Kaziuko 
mugės. Margučių margini
mas, paplitęs tiek organizaci 
jose, tiek šeimose, po žiemos 
rūpesčių neša pavasario pa
žadus. Vienas, kitas koncer
tas, iškilmingos mokslo me
tų užbaigtuvės - ir mūsų vi
suomeninis gyvenimas pama 
žu iš salių persikelia į gamtą. 
Populiarios gegužinės, jauni
mo stovyklos neleidžia mum 
atitrūkti nuo bendro lietuviš 
ko pulso. Rudeniop jauni
mas vėl grįžta į lituanistines 
mokyklas. Bendruomenės 
rengiama tradicinė lietuvių 
diena iškilmingai atidaro tur 
tingą ir gausų rudens ir žie
mos parengimų ir koncertų 
sezoną. Atsilankę į tradici
nes mokyklų Kalėdų eglutes 
atšventę Kalėdas ir Naujuo
sius Metus, vėl ruošiamės 
Vasario 16-ajai, tuo išbaigda 
mi mūsų visuomenės gyveni 
mo ciklą. Todėl toji diena vi
sada turi likti mus vienijan
čiu simboliu, stiprinanti mu
myse vienybės jausmą ir tik
rą kovos už laisvę įsisąmoni
nimą.

Tik vienybėje yra jėga, ir 
tik vieningai siekiant vieno 
bendro didelio tikslo galima 
tikėtis, kad tas tikslas bus at
siektas. Pažiūrų skirtumas, 
kaip demokratijos pagrindi
nis laisvės principas, negali 
trukdyti bendro tikslo sieki
mui, jei jo siekiama kaupiant 
visas jėgas į vieną pagrindi
nę idėją, kad ir pasidalinus 
darbais, kad ir skirtingais 
metodais. Todėl ir asmenys, 
kurie vadovauja mūsų visuo
menės judėjimui, neša ne
paprastai didelę atsakomy
bę prieš didžiąją masę lietu
vių, kuri savaime ieško gai
rių pasitikėdama tais, kurie 
imasi vadovaujamo vaid
mens. Jei vadovaujantys as
menys savo tarpe negalės 
susitarti, jie netik praras ko
vai už laisvę taip reikalingą 
vienybės jėgą, bet praras ir 
eiles tų, kurie, praradę pasi
tikėjimą savo vadais, neras 
kur pritapti.

‘Divide et impera’ (dalink 
ir valdyk) - skelbė didieji Ro
mos imperatoriai. Jų filoso
fija vadovaujasi ir dabarti
nis mūsų valstybės okupan
tas ir mūsų tautos engėjas. 
Tiesioginiai negalėdamas sa
vo raudona letena paliesti 
nūsų veiklos, jie tik gėrisi ir 
džiūgauja mūsų nesantaiko- 
mis žinodami, kad iš to lai
mės daugiausiai jis.

Vis dar kalbame apie abe
jones ir ‘pasitarimus’ dėl 
dviejų skirtingų Vasario 16- 
osios minėjimų ... Argi tie, 
kurie tą naują idėją pasklei
dė, nepagalvojo apie toli sie
kiančias tokio pasiūlymo pa
sekmes? Kam griauti ilga
metę, gražią, visiems priim
tiną Vasario 16-osios tradici
ją, neturint jokio svaraus 

(Nukelta į 16 psl.)

A. A.

MARIJAI GIEDRAITIENEI

mirus, sūnui inžinieriui ALGIUI GEDRIUI, 

dukrai BIRUTEI JUODIKIENEI, anūkams 

ir visiems giminėms, nuoširdžią užuojautą 

reiškia

Amerikos Lietuviu Inžinierių
ir

Architektų Sąjungos
Clevelando Skyrius

A. A.

ZENONUI MULEVIČIUI

Lietuvoje mirus, jo broliui PETRUI 

MOLIUI gyvenančiam Worcester, Ma. 

ir jo šeimai reiškiame širdingą užuo

jautą

L. ir E g. Jakubauskai
J. ir E. Matulevičiai
J. ir R. Palubeckai
J. ir M.. Pipirai
J. ir M. Vydūnai
VI. ir M. židžiūnai
P. Babickas
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A. L. Tautinės S-gos nariui ir Neo-Lithu

ania Korp. Filisteriui

inžinieriui BRONIUI MAKAIČIUI, 
staiga mirus, žmoną GRAŽINĄ, dukras NI

JOLĘ ir SKIRMĄ ir sūnų KĘSTUTĮ su šei

momis liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia

AL Tautinės S-gos Bostono 
Skyrius ir Neo-Lithuania Korp. 
Bostono padalinys ir filisteriai

A. A.

JANINAI STEPONAVIČIENEI

mirus, jos vyrui VACLOVUI, čiurlionietei 

dukrai VIDAI su šeima ir visiems artimie

siems gilią užuojautą reiškia

Čiurlionio Ansamblis

LKVS Ramovė Clevelando skyriaus naujoji valdyba. Iš kairės: P. Vencius, Pr. Namelis, Ig. 
Stankus, V. Skirpstas, pirm. V. Stuogis, J. Šiupinys. J. Garlos nuotr.

CLEVELANDE...
(Atkelta iš 15 psl.) 

motyvo? Pagaliau, praktiš
kai žiūrint, ruošiant daugiau 
negu vieną minėjimą, ne 
vien tos didžiosios šventės 
reikšmė ir orumas bus nu- 
menkinti, bet ir tiek organi
zacijos, tiek eiliniai mūsų vi
suomenės nariai bus privers 
ti eiti žalinguoju skaldymosi 
keliu. Kaip turės pasielgti 
kokios nors jaunimo organi
zacijos vadovas, kuris bus 
priverstas padaryti sprendi- 

[laiškai dirvai"]
PATIKSLINIMAS

Dirvos Nr. 4, 16 puslapy
je yra atspausta Pompano 
Beach lietuvių veikla, kur 
yra maža korektūros klaida. 
Lietuvių bendruomenės val
dyboje atspausta D. Liuter- 
mozienė, turi būti Ona Liu- 
termozienė ir G. Petraus>- 
kienė.

Prašau maloniai, pataisy
ti.

K. Pautienis
Pompano Beach

MAŠINISTAS
Plastikos gamintojas turi keletą 

vietų mašinistams. Jeigu jūs esate 
kvalifikuotas sekančioms pozicijoms, 
susisiekit su M. MIRANDO^ nuo 9 
vai. ryto iki 5 vai. vak. užpildykit 
aplikaciją dabar, kad pradėti darbą 
po švenčių.
NUMERAL CONTROL SET-UP M/W

PEG BOARD LATHE 
OPERATOR

ENGINE LATHE OPERATOR 
IST PIECE MECHANICAL 

INSPECTOR
TABLE SAW OPERATOR 

antrai pamainai.
201-939-7392

(2-8)

WANTED 
MAINTENANCE 

AND 
TOOL AND DIE MAKERS

8 years proven experience reųuired. 
Positions available immediately for 

Ist A 2nd Shift.
Good pay, excellent benefits, aad steą- 
dy work. Contact B1LL JOHNSTONE.

GULF & WESTERN 
STAMPING 

5511 TELEGRAPH 
TOLEDO. OHIO 43612 

419-476-9141
An Eųual Opportunity Employer 
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NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ 

mą, kuriame minėjime jo or
ganizacija dalyvaus rikiuotė
je ir su vėliava, o kur minėji
mą boikotuos? Čia ir pats Ša 
liamonas nerastų tinkamo 
sprendimo. Bet faktas lieka, 
kad skilimas brausis ir į vi
sas organizacijas, griauda
mas jų darbą, santaiką ir mo 
ralę. Vasario 16-oji nepriva
lo tapti mūsų asmeniškų am
bicijų kovos arena.

Kai ateinanti sekmadieni 
susitiksime toje šventėje, 
giedodami mūsų Tautos Him
ną, ypatingą dėmėsi kreipki
me i tuos Himno žodžius ‘var 
dan tos Lietuvos vienybė te

A. A.
ANELEI KUBILIŪNIENEI 

mirus, jos vyrui, dukrai, broliams su šeimomis, gimi
nėms bei artimiesiems gilią užuojautą reiškia ir kartu 
liūdi

STEFA IR JONAS GARLAl

žydi’. Tiems žodžiams įpras
minti reikalinga konkreti 
kasdieninė savitvarda, ben
drus reikalus statant aukš
čiau už savo asmenišką ambi
ciją. Išlaikykime tą prasmin 
gą, kūrybingą ir efektingą 
mūsų visuomeninio gyveni
mo ciklą, palikdami Vasario 
16-ąją mūsų veiklos kertiniu 
akmeniu, mūsų vienybės 
simboliu, mūsų savitarpio 
meilės ugdytoja. Dalinki
mės darbais ir atsakomybe 
taip, kad mūsų darbas būtų 
kuo našesnis ir mūsų kovos 
už laisvę ginklų aruodas kuo 
turtingesnis.
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Kanados lietuviai skautai tautinėje stovykloje.

JAV lietuviai skautai tautinėje stovykloje. V. Bacevičiaus nuotr.

šios dienos grožio salionas 
su vakar dienos kainomis Viskas vėliausios mados pas Andre Buvai...

Patrauklus naujas de
koravimas, patys naujau
si įrengimai ir geriausiai 
už viską, mūsų einančios 
su diena talentingos pa
tarnautojos, kiekviena iš 
jų eksperte technikoje ir 
stiliuje.Taip viskas seka šios dienos iš$kirus kainas . . .

Shampoo & HAIRCUTTING $3.45 
Styleset $3.45 from only

not 87.50 not 87.50

BLOWER CUT & STYLING, only $7.95
Marie Ames 

SOFT VELVET 
Perm 
$12.95 
not $17.50

Incl. cut_ m __ JUIC1. CUlSale of Beauty $9.95 UmPCttB $15.99
Special — the famous 
Nutra Perm complete 
vvith cut.

■* W .M'1*

reikalavimus,

not S15
Froating $17.50 

not $30 cup 
or

cap

The great new wave 
that’s pre-programed 
for beautiful results 
every time $30.00 at 
most salons.Permanent Eyelashes, inclividually applied, $15 

The marvelous No Sėt Perms, from only $10.95 
by Hibner, Helene Curtis.

No roilers. no pincuris, ever agamj
Jeigu jūs dar nebandėte mūsų saliono, jūs pra. 

randate puikų grožio pažinimą. Nieko nėra ką jūs 
galėtume prarasti — ir jeigu jūs neesate patenkinta 
mūsų stiliumi, sąskaita nebus pristatyta.

Yra kuklus 30 c. papildomas mokestis 
visai sumai.

Penktadienį ir šeštadienį 50 centų daugiau.
WEST

• Opposite Southland, 
845-3400

• Opposite Westgate, 
333-6646

• Parmatown, 
884-6300

• Sheffield Center 
Lorain 233-7211 
233-8020 
Elyria 324-5742

EAST
• 406 Euclid Avė., 2d F. 781-3161
• Southgate, 5899 VVarrensville, 

663-6346
• Severance Center, 

382-2600, 382-2569
• Shoregate, 944-6700,
• Mentor, 255-9115, next to Zayre’s 

Lake Shore Blvd.

DIRVA

PASAULIO LIETUVIŲ DIENOS
RENGIAMOS TORONTE, KANADOJ

1978 BIRŽELIO 28 — LIEPOS 3

VYKS ŠIE RENGINIAI: 
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SEIMAS 
V-JI KANADOS IR JAV LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ 
PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS

TUO BUS PAMINIMOS LIETUVOS VALSTYBĖS NEPRIKLAUSOMY

BĖS ATSTATYMO 60 METŲ IR TAUTINĖS OLIMPIADOS KAUNE 40 

METŲ SUKAKTYS

KVIEČIAME RUOŠTIS IR DALYVAUTI! 
JŪS ESATE LAUKIAMI!

PLD ORGANIZACINIS KOMITETAS 
1011 COLLEGE ST., TORONTO, ONT. 
CANADA M6H 1A8

BALSAS Iš MINIOS

1977 m. gruodžio mėn. 
27 d. Drauge Nr. 302, M. 
Stonys savo straipsnyje 
„POZITYVŪS BENDRUO
MENĖS POSLINKIAI” 
tarp kitko rašo:

”Leiskite pailiustruoti 
vienu pavyzdėliu. Detroito 
lietuviai Vasario 16 proga 
suaukoja politinei veiklai 
tarp 5 ir 6 tūkstančių dole
rių. Rugsėjo mėn., kuris 
vadinamas LB mėnesiu, 
švietimo ir kultūros dar
bams suaukoja vos arti 800 
dolerių”.

Tad, leiskite ir man pa
prastam eiliniui, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės mi
nios žmogeliui, pailiustruo
ti, taip pat tik vienu pa
vyzdėliu, kuris, mano nuo
mone, nepretenduojančiam 
j neklystančius, galėtų, 
B e n d ruomenės poslinkius 
papozityvinti, taip reikalin
gos, geresnės santvarkos 
sudarymo linkme, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės vi
suomeniniame veikime.

1977 m. senas bendruo- 
menininkas, dalyv a u j ą s 
kiekviename visuotiniame 
susirinkime, mokąs solida
rumo mokesti, nuo pat jos 
įsisteigimo pradžios, tai 
yra, nuo tada, kada Ameri
koje, dar buvo organizuo
jami tremtinių komitetai, 
pren. laikrašti Pasaulio Lie
tuvis, po Vasario 16 minė
jimo, siųsdamas 100 dolerių 
Amerikos Lietuvių Tarybai 
rašė:

„Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas ir Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nė aukas renka apvalius 
metus. Amerikos Lietuvių 
Taryba tik Vasario 16 pro
ga.

Aš buvau nutaręs paau
koti Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetui 50 
dolerių ir tautos šventės 

•' proga (t. y. rugsėjo mėn. P.

laiškai
Dirvai

P.) 50 dolerių Lietuvių Ben
druomenei.

Bet kadangi Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas1 kaip ir Lietuvių 
Bendruomenė prądėjo begė- 
diškai ljsti i Amerikos Lie
tuvių Tarybos ilgametę, 
tradicinę ir vienintele me
tuose aukų rinkimo dieną: 
nutariau Vyriausiojo Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetui 
ir Lietuvių Bendruomenei 
paskirtas aukas, atiduoti 
Amerikos Lietuvių Tary
bai”.

O kiek tokių detroitiečių 
būna Detroite, kurie Ame
rikos Lietuvių Tarybai au
kų rinkimo metu, pamatę, 
kad karštieji frontininkai 
prieškambariuose ir salėje, 
iš po skvernų traukia aukų 
lapus ir prašo aukų Lietu
vių Bendruomenei, skirtas 
aukas Lietuvių Bendruome
nei, tuojau atiduoda Ame
rikos Lietuvių Tarybai, nie
kas jų negali tiksliai su
skaičiuoti.

O dabar prisiminkime se
nos liaudies išminties žo
džius: Garbė prasta, kai 
sarmata prarasta.

Nr. 7 — 17

Tad broliai ir sesės lietu
viai, saugokime tą brangų 
turtą sarmatą.

P. P.
Detroit, Mich.

• Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje skelbia nuo 1978 
m. vasario 1, naują specialų 
vajų nariams įrašyti.

Duodama didelė 50 7< nuo
laida nuo pirmųjų metų mo
kesčių visiems apdraudos 
skyriams: viso amžiaus ap- 
draudai, 20 metų mokamai 
viso amžiaus, 20 metu tau
poma j ai apdraudai ir 10 me
tų taupoma jai apdraudai.

Aplikantai iki 70 metų 
amžiaus gali apsidrausti ne
tikrindami sveikatos.

Susivienijimas kviečia vi
sus geros valios lietuvius 
pasinaudoti šia nepaprasta 
proga.

Smulkesnių informacijų 
galima gauti Susivienijimo 
Centre: Lithuanian Alli- 
ance of America, 307 West 
30th St., New York, N. Y. 
10001. Tel.' (212) 563-2210.

GROŽIO SALIONO 
„SIDABRINĖS ŽIRKLĖS” 

savininkas praneša, kad 
pradėjo dirbti nauja, man
dagi ir simpatiška vedėja ir 
5 patyrusios plaukų štili- 
zuotojos.

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

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

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

Telefonai:
krautuvės: (312) 263-5826 

• namą: (312) 677-8489
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Clevelando namų ir gėlių parodoje, kuri atidaroma Cleve
land Convention Centre vasario 25 d. ir tęsis iki kovo 5 d. vienu 
svarbiausiu eksponatu bus šis moderniškas namas.

MODEL HOME - CELEBRITY SHOVVCASES • FORMAL GARDENS 

Save $1.00 On Advance Sale Tickets

FEBRUARY25 
toMARCH5

PUBLIC 
HALL 

(Lakeside Entrance)

LIETUVIŠKOS STIPEN
DIJOS FONDAS KENT 

VALSTYBINIAME 
UNIVERSITETE

Metai iš metų Kento Val
stybiniame Universitete su
sidomėjimas lituanistiniais 
klausimais didėja, šiuo me
tu jis nukreiptais į tris sri
tis: 1) Lietuviškas archy
vas, 2) Lietuvių kalbos dės
tymas ir 3) Lietuviškos sti
pendijos fondas.

Lietuviškas Archyvas 
(Lithuanian Collection), dė
ka Rockefeller’io Fondo fi
nansinės paramos (35,000 
dol.) turi geras sąlygas plė
stis ir didėti. Lietuvių kal
bos dėstymas sėkmingai tę
siamas jau 5 metai.

Liet uviškos Stipndijos 
Fondas (Lithuanian Fellow- 
ship Fund) yra užsibrėžęs 
surinkti iš lietuvių ir kitų 
tą idėją remiančių žmonių 
$50,000.00. Šios sumos pro
centai sudarytų stipendiją, 
kuri būtų duodama studen
tui ar studentei, lietuviškos 

IMMEDIATE NEEDS FOR
BRICK and BLOCK CREWS

RYAN HOMES has an immediate need for experienced BRICK & 
BLOCK crew» for work in fummit County. We can keep your crew 
busy all year. Prompt paymęnt, steady work and good rates. Available 
in Stow, Hudson, Green township.

Call 216-929-3061 between 8 and 5
MONDAY THROUGH FRIDAY

Ryan Homes. Ine.
542 Graham Road 

Cuyahoga Falls, Ohio 44221 
A® Equal Opportunity Employer

(6-8)

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

Už CERTIFIKATUS MOKAME: 
734% — 6 metų su $1,000, minimum. 
71/2% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6 % % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6 ’/2 % — 1 metų su $1,000, minimum.

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

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

§alnt Ajjittiony gavings
1447 So. 49th Court • Cicero, Illinois 60650 

Phone (312) 656-6330
Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., FrL, 9-5; Sat., 9-1; Ctased We«L

Juotas Gribauskas, vedėjas

kilmės, siekiančiam akade
minio laipsnio (master, doc- 
torante). Studentas, noris 
pasinaudoti šia stipendija, 
turi būti priimtas Į Kento 
Universitetą ir rašyti moks
lini darbą liečiant! Lietuvą 
arba kitokius klausimus su
rištus su lituanistika.

Deja, Lietuviškos Stipen
dijos Fondas auga labai lė
tai. šiuo metu jis susideda 
iš $5,981.00. Šios sumos me
tiniai procentai sudarys 
$360.00, kurie galės būti pa
naudoti kaip stipendija 
1978-79 mokslo metais. Stu
dentas iš kitos kurios vals
tybės (non-resident of 
Ohio) galės pasinaudoti 
lengvatom, kuriu dydis 
sieks $1,200. Šias finansines 
lengvatas teikia Universi
tetas. Suinteresuoti studen
tai gali kreiptis j Dr. John 
Cadzow, Kent Statė Univer- 
sity, 119 Bowman Hali, 
Kent, Ohio 44242.

L i e tuviškos Stipendijos 
Fondo vajų mes nenuilsta-

Bilietai gaunami visose Pic-N-Pay krautuvėse, Lawson’s, 
Euclid National Bank, Cuyahoga Savings, Cardinal Federal 
Savings and Loan ir pas gėlininkus.

mai tęsime kol bus surink
ta $50,000. Aukos, atleidžia
mos nuo federalinių mokes
čių, gali būti siunčiamos 
šiuo adresu: Lithuanian 
Fellowship Fund, Kent 
Statė University Founda- 
tion, Kent Statė University, 
Kent, Ohio 44242.

CLEVELANDO 
PARENGIMU 

KALENDORIUS

• VASARIO 19 D. 4 vai. p. 
p. Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo Vasario 16 minėji
mas įvyks Dievo Motinos Nuo
latinės Pagalbos parapijos sa
lėje. Rengia ALT Clevelando 
skyrius.
• VASARIO 25 D. Ateities 

klubas ruošia koncertą. Pro
gramą atliks solistai Nerija 
Linkevičiūtė ir Bernardas Pra
puolenis.

• VASARIO 26 D. Lithua
nian Village, Inc. metinis akci
ninkų susirinkimas. Pradžia 12 
vai.

• KOVO 4 D. Kaziuko mugė 
Dievo Motinos Nuolatinės Pa
galbos parapijos salėje.

* • KOVO 5 D. 4 vai. p. p.
ALT S-gos Clevelando skyrius 
minės savo narių ir svečių tar
pe 60 metų Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymą. Susi
rinkimas įvyks Lietuvių Na
muose.

• KOVO 12 D. Aldonos 
Stempužienės-Švedienės, Jo
no Švedo ir Stephen Kabat 
koncertas Cleveland Muši c 
Scbool Settlement salėje. Pra
džia 3 vai. p. p.

• KOVO 12 D. Balfo Cleve
lando skyriaus metinis susirin- 
mas.

• KOVO 26 D. Clevelando 
birutiečių vakarone.

• BALANDŽIO 2 D. kultū
rinė popietė Lietuvių Namuose. 
Dr. Vandos Sruogienės paskai
ta.

• BALANDŽIO 8 D. Gran
dinėlei 25 metai: sukaktuvinis 
pokylis, muzika, šokiai Slovė
nų salėje.

• BALANDŽIO 23 D. — Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos pavasario šventė — 
vaidinimas.

• BALANDŽIO 29 ir 30 D. 
Ateitininkų šeimos šventė.

• GEGUŽĖS 7 D. — Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos 
mokinių pirmoji komunija.

• GEGUŽĖS 21 D. Literatū
rinė popietė su rašytoja Aure
lija Balašaitiene Lietuvių Na
muose.

• Gegužės 26 D. Mirusių ka
rių paminėjimas.

• BIRŽELIO 4 D. — Šv
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos mokslo metų pabaigi
mas.

• BIRŽELIO 11 D. O. Mi
kulskienės kanklių studijos 
mokinių rečitalis.

• BIRŽELIO 18 D. D.M.N.P. 
parapijos parengimas.

• Rugsėjo 9 D. koncertas. 
Rengia Clevelando birutietės.

• RUGSĖJO 23 D. Dirvai 
paremti parengimas Lietuvių 
Namuose. Rengia ALT S-gos 
Clevelando skyrius.

15 DIENU KELIONĖ Į LIETUVĄ 
j IŠ CLEVELANDO

1978 M. LIEPOS 17-31 D.
j $1199.00 plius taksai.
d Įskaitant kelionę ten ir atgal lėktuvu, 3 naktys LENIN- 

GRADE, 5 naktys VILNIUJE, 4 naktys RYGOJE, 1 naktis 
n KOPENHAGOJE. Pirmos klasės viešbučiai, pusryčiai, 
n pietūs ir vakarienės Sovietų Sąjungoje, plius kiti dalykai 
H (laukiama patvirtinimo).

DĖL REZERVACIJŲ KREIPTIS Į
D YVONNE MOIR
B EUROPA TRAVEL SERVICE
5 911 East 185th St.

Cleveland, Ohio 44119
H Telef. f216) 692-1700
B Rezervacijoms paskutinis laikas
jį 1978 m. gegužės 15 d.

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

LATVIAN ROOFING
Telefonas (216) 521-2182

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

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

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

936 East I85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

Della E. Jakubs ir sūnus William yrą licenzijuoti 
direktoriai ir balzafnuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnąvimą.

• LAPKRIČIO 5 D. Lietu
vių Skautų Sąjungos 60 metų 
sukakties minėjimas.

• LAPKRIČIO 19 D. 4 vai. 
po pietų Naujos parapijos au
ditorijoje Grandinėlės atsisvei
kinimo koncertas prieš išvyk
stant į Australiją.

• LAPKRIČIO 18 D. Lietu
vos kariuomenės šventės mi
nėjimas Lietuvių Namuose. 
Rengia LKVS „Ramovė” Cle
velando skyrius.

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

U8
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

• Vasario 16 minėjimas 
Clevelande įvyks vasario 19 
d. 4 vai. p. p. Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos para
pijos salėje.

Pagrindiniai kalbėtojai 
bus JAV senatorius John 
H. Glenn ir ALT pirminin
kas dr. Kazys Bobelis.

Koncertinę programą at
liks Čiurlionio ansamblis, 
vadovaujamas muz. A. Mi
kulskio.

Visi lietuviai kviečiami 
atsilankyti į šį Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo 
60 metų sukakties minėji
mą, kurį rengia ALT Cleve
lando skyrius.

PIETŪS GRANDINĖLEI 
PAREMTI

Vasario 19-tą, Nepriklau
somybės šventės dieną po 
sumos, Dievo Motinos Nuo
latinės Pagalbos valgyklo
je, Grandinėlės mamytės 
rengia pietus ir parapijos 
naudai kavutę.

Svečių lauks lietuviški 
koldūnai, kugelis, kava ir 
pyragaičiai. Kviečiame vi
sus atsilankyti ir paremti 
parapiją bei Grandinėlę.

PARDUODAMAS NAMAS
Nottingham iš Lakeshore 

Blvd., arti Naujos parapijos 
ir St. James*. Dutch Colonial 
and 60’xl60’ sklypo turi sa- 
lioną 25’xl5’ su židiniu, 
15’xl2’ valgomasis, 12’xl0’ 
biblioteka, 15’xl0’ uždeng
tos gonkos, 12’x9’ virtuvė 
su 7’x5’ užkandine, 3 dide
li miegamieji, užbaigtas 3 
aukštas 25’xl0’, 21Z> vonios, 
dengta veranda 21’xl2’, 2 
automobiliu garažas, pasi- 
dėjimui pašiūrė, apstatvtas 
vaiku namelis. Daug vietos 
nasidėjimui visame name. 
Prašo virš 60. Dėl apžiūrė
jimo šio gerai nastatvto na
mo skambinkite John Foxx 
943-3290. arba REDLIN 
REALTY — 942-7071.

(5-8)

9 ATEITIES KLUBAS CLEVELANDE 
r rengia
E š. M. VASARIO 25 D., ŠEŠTADIENĮ, 7:30 VAL. VAK.
S DIEVO MOTINOS NUOLATINĖS PAGALBOS
| PARAPIJOS SALĖJE
| NERIJOS LINKEVIČIŪTĖS

f *r
E BERNARDO PRAPUOLENIO

KONCERTĄ
n Bilietus iš anksto galima įsigyti pas J. Damušį (tel. 381-8408) ar po pa-
B maldų abiejose lietuvių parapijose.
fi Visi lietuviai maloniai kviečiami į koncvertą atsilankyti.

įį ATEITIES KLUBO VALDYBA (J

10:30
10:30
4:00

{ VASARI016 MINĖJIMAS CLEVELANDE
ĮVYKS VASARIO 19 D„ SEKMADIENĮ

Pamaldos Dievo Motinos Nuolatines Pagalbos bažnyčioje.
Pamaldos šv. Jurgio bažnyčioje.
Minėjimas Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijos salė
je. PRADEDAMAS PUNKTUALIAI ir programa bus trumpa.

Dalyvauja JAV sennatorius John H. Glenn ir pagrindinę kalbą pasa
kys ALT pirmininkas dr. Kazys Bobelis.

Trumpą meninę programą atliks ČIURLIONIO ANSAMBLIO MOTERŲ 
CHORAS, vadovaujamas muz. Alf. Mikulskio.

Lietuvių visuomenė maloniai kviečiama gausiai dalyvauti pamaldose 
ir minėjime, kuris bus pradėtas punktualiai.

g ALT CLEVELANDO SKYRIAUS
g VALDYBA

• Akademinio Skautų Są
jūdžio Clevelando skyriaus 
visuotinė sueiga įvyks š. m. 
vasario 17 d., penktadienį, 
7 vai. vak. Lietuvių Namų 
žemutinėje salėje.

Kviečiami dalyvauti ASS 

Solistai Nerija Linkevičiūtė ir Bernardas Prapuolenis vasa
rio 25 d. koncertuos Clevelande.

nariai, visi baigę studijas 
ar dar studijuoją, abiturien
tai skautai ir skautės. Pro
gramoje įspūdžiai iš tauti
nės stovyklos Australijoje.

Bus tradicinis lauželis ir 
kavutė.

B
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CLEVELANDO 
LIETUVIŲ NAMŲ IR 
KLUBO AKCININKŲ 

SUSIRINKIMO REIKALU
š. metų vasario 26 dieną 

šaukiamas Lietuvių namų 
ir klubo akcininkų susirin
kimas panagrinėti praeitų 
metų veiklos pasekmes ir 
aptarti ateities veiklą.

Lietuvių namų bendrovė 
ir lietuvių klubas yra, tam 
tikroj, unijoj ir jų veikla 
yra tokiu būdu suderinta, 
pav., namų išrinkti direkto
riai yra kartu ir klubo pati
kėtiniai arba direktoriai. 
Klubo narių susirinkime tu
ri balsą tik tas, kuris yra 
namų akcininkas ir turi klu
bo nario kortelę. Tokia vei
kimo tvarka yra nustatyta 
prisilaikant valstijoj vei
kiančių nuostatų.

Tačiau, namų ir klubo at
skaitomybė vedama atski
rai ir metinės apyskaitos 
patiekiamos atskirai akci- 
nininkų susirinkimams, ku- 
pie paprastai įvyksta tą pa
čią dieną. Pirmon eilėn su
sirinkimo dienotvarkė svar
stoma lietuvių namų. Su
prantama, kad turint na
mus balanse išvestos vertės 
$339.728, ir akcininkų turi- 
mom akcijom už $189.734, 
yra verta padiskutuoti. Na
mų eksplotacijos pajamos 
yra labai mažos. 1976 m. 
buvo pajamų $40,580, ir iš
laidų $40,890. Namų akci
ninkų susirinkimas užtrun
ka gana ilgai ir po pertrau
kos, kada šaukiamas klubo 
susirinkimas, mažai narių 
belieka ir dienotvarkė sku
botai per valanda arba 
trumpiau išsemiama, nes 
nariai jau būna pavargę nuo 
pirmo susirinkimo. Betgi, 
pagrindinis pajamų šaltinis 
arba "aukso kasyklos" žino
ma, yra klubas su restora
nu. 1976 metų apyskaita ro
do, kad klubas kartu su 
restoranu turėjo pajamų 
$259.032 ir išlaidų $128,085. 
Klubo turtas (inventorius, 
namų akcijos, prekės ir pi
nigai) buvo $118,043.

Taigi, pasidaro tokia keis
ta padėtis, kad mes dėl 
$40,000 pajamų diskutuo
jam visą dieną, o ketvirčio 
milijono pajamų ne pilną 
valandą. Direkcija turėtų 
tokią padėti pataisyti. Ma-

nau, kad klubo susirinkimas 
turėtų būti ne tą pačią die
ną su namų akcininku susi
rinkimu. Kad nedaryti išlai
dų dėl pakvietimų du kartus 
išsiuntinėjimo, reikia pir
mame pakvietime pažymėti 
skirtingą datą kitam susi
rinkimui. Klubo veikla yra 
verta didesnio dėmesio ir 
reikia tik pertvarkyti susi
rinkimo laiką.

K. Karalis

• Patria prekybos na
muose 794 E. 185 St. Cleve
lande, galima įsigyti nau
jų maisto produktų bei do- 
vaninių reikmenų. Turime 
naujų knygų, plokštelių, lie
tuviškų sveikinimo kortelių 
ir eilę kitų prekių. Prašome 
atsilankyti. Tel.; 531-6720.

Wll NATIONW!DE 
K 1INSURANCE

Natior»wide is on your side

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

TOOL
& 

CUTTER 
GRINDER

The S. K. Wellman Corp. has 

an immediate opening in the 

tool room for tool and cutter 

grinder with a minimum of 5 

years experience. Mušt be wil- 

ling to work any shift. Excel- 

lent starting rate of $6.97 per 

hour plūs shift premium, with 

full fringe benefits package. 

Interested parties contact Tho- 

mas M. Storey.

THE S. K. WELLMAN 
CORPORATION

200 EGBERT ROAD 

BEDFORD, OHIO 44146

An Equal Opportunity Empioyer M/F 
(4-5)

MACHINE 
REPAIRMEN

Apply with Joumeyman’s card 

or 8 years documentation in 

the trade.

mm
WHTE MOTOR
C0RP0RAT10N

APPLY EMPLOYMENT OFFICE 

WHITE TRUCKS 
DIVISION OF WITHE MOTOR CORP.

842 East 79 Street 
Cleveland, Ohio 44103

An Equal Opportunity Empioyer M/F
(4-6)



DIRVA

• Inž. Pijus Jaunulis Nas- 
vytis, Tautininkų veikėjas, 
New Yorko ALTo kviečia
mas, pasakys pagrindinę 
kalbą Vasario 16 minėjime 
New Yorke Kultūros židi
nyje š.m . vasario 19 d.

• Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos diplomatiniai atsto
vai Amerikoje, dr. S. A. 
Bačkis, dr. A. Dinbergs ir 
E. Jaakson, turėjo pasitari
mą Washingtone. Pasitari
mo metu jie pasikeitė nuo
monėmis bei informacijo
mis apie tarptautinę padėti, 
Belgrado konferenciją, jų 
kraštų nepriklausom y b ė s 
paskelbimo 60 metų sukakti 
bei kitais aktualiais klausi
mais.

Valstybės Sekretoriaus ir 
ponios Vance kvietimu Lie
tuvos atstovas dr. S. A. 
Bačkis ir ponia dalyvavo 
Valstybės Departa mente 
1978 m. vasario 3 d. diplo
matinių misijų šefų ir jų 
žmonų garbei rengtuose 
pietuose.

• Dr. Vytautas P. Dargis, 
(R) Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės centro val
dybos pirmininkas, prašo 
pranešti, kad jo vadovauja
ma Lithuanian American 
Community of U.S.A., Ine., 
Vasario 16-sios proga ne
renka aukų ir kviečia visus 
aukoti Amerikos Lietuvių 
Tarybai.

• Inž. Juozui Butkui Flo
ridoje mirus, Zosė ir Vladas 
Domeikai, gyv. Fairfield, 
Conn., vietoj gėlių, Dirvai 
paremti aukoja $20.00.

Ačiū už auką.

P. Bučas tarp ponių, talkinusiu vaišes paruošti: S. Juškienė, 
Br. Paplėnienė, O. Daškevičienė ir V. Linkevičienė.

K. Pociaus nuotr.

• Naujoji Viltis, politikos 
ir kultūros žurnalas, Nr. 10 
jau išėjo iš spaudos ir siun
tinė j i m a s prenumerato
riams. šiame numery rašo
M. Valiukėnas, V. Alantas,
K. Nausėdas, A. Plateris, 
J. Balys, J. Vengris, K. Vė- 
lyvis, B. Pūkelevičiūtė, J. 
Gliaudą ir kiti.

Žurnalą leidžia ALT S-ga 
ir Korp! Neo-Lithuania.

Redaguoja redakcinė ko
legija. šio numerio redakto
rius Aleksas Laikūnas. 
Rankraščius ir knygas pa
minėjimui siųsti: Naujoji 
Viltis, 935 Beverly Rd., Cle
veland Hts., Ohio 44121.

SAN FRANCISCO
• Vasario 16 d. minėji

mas San Francisco lietu
viams įvyks vasario 19 d. 
1:30 vai. Sokol salėje, 847 
No. San Mateo Drive, San 
Mateo, Ca. Po minėjimo bus 
galima pasižiūrėti lietuvių 
tautodailės parodą atvežtą 
iš Los Angeles. Bus šlapely- 
tės austi tautiniai rūbai, lė
lės, juostos ir kaklaraiščiai 
ir dar daug visokių kitų 
eksponatų. Taip pat bus ga
lima daug ką ir pirkti. In
formacijas apie minėjimą 
galima gauti skambinti Vi
ki Mėlinauskienei tel. (408) 
257-8632.

ST. PETERSBURG

• Solistai Stasys Baras ir 
Dana Stankaity te koncer
tuos St. Petersburge, Flori
doje, Lietuvių Klubo salėje, 
vasario 22 d. 6:30 vai. vak. 
Po koncerto bus vaišės, pa
bendravimas su solistais.

Koncertą ruošia LB St. 
Petersburgo apylinkės val
dyba. Į šį, mūsų operos so
listų koncertą kviečiami vi
si iš arti ir toli.

WANTED JOURNEYMAN 
MACHINE REPAIR

5 years job shop exp. minimum. 
Days, full benefits, profit sharing, 
pension plan. Salary open.

WOODHILL NIPPLE & 
SUPPLY 

1862 EAST 123rd STREET 
CLEVELAND, OHIO 44106 

216-229-3900

Vilties draugijos pirm. inž. K. Pocius su Dirvos mecenatais tariasi dėl ateinančių metų 
loterijos. Iš kairės: pirm. inž. K. Pocius, vicepirm. inž. J. Jurkūnas, N. Buršteinas, dail. J. Tričis 
ir J. Jurevičius. O. Juodvalkienės nuotr.

PASKIRSTYTOS DIRVOS DOVANOS
Praėjusiais metais DIR

VOS leidėjas VILTIES 
draugijos valdyba ir redak
torius, kreipėsi į skaityto
jus, prašydami paramos. Jų 
šauksmas buvo išgirstas ir 
gausi DIRVOS skaitytojų 
šeima atskubėjo su didesne 
ar mažesne parama. Iš savo 
pusės, DIRVA surado mece
natų. kurie davė dovanas ir 
jos buvo burtų keliu, pa
skirstytos rėmėjams.

Dovanų skirstymas įvyko 
š. m. vasario 3 d. 8 vai. vak. 
Lietuviu Tautiniuose Na
muose. Chicagoje, dalyvau
jant dovanų davėjams ir 
rėmėjams.

Dovanų skirstymui vado
vavo VILTIES draugijos 
pirm. Kazimieras Pocius. 
Savo žodyje atkreipė dėme
sį į sunkią spaudos išsilai
kymo padėtį, ne tik lietuviš
ka, bet ir amerikiečių spau
da pergyvena krizę, šimtą 
metų leistas dienraštis Chi
cago Daily News, oficialiu 
pranešimu, dėl sumažėjusio 
skaitytojų skaičiaus, nuo š. 
m. kovo 4 d. užsidaro. Jeigu 
jau šimtatūkstantinius ar 
milijoninius tiražus turin
tieji dienraščiai su tokia 
gausa skelbimų, negali išsi
laikyti, tai mūsiškei spaudai 
yra daug blogiau. Lietuviš
koji spauda laikosi tik ide
alistų leidėjų ir bendradar
bių ir rėmėjų dėka. Šian
dien susirinkome pagerbti 
mūsų mecenatus ir padėkoti 
gausiems ir dosniems DIR
VOS rėmėjams.

Pakviestas Dirvos rėmė
jas prekybininkas N. Bur
šteinas, asistuojant Bronei 
Paplėnienei ir Severinai 
Juškienei, sudėjo į dėžę 
DIRVOS dovanų paskirsty
mo lapelius, gerai išskirstė- 
išmaišė ir pravedė trauki
mą.

Dovanas laimėjo šie rė
mėjai :

1. Tomkų dovaną — vie
na savaitė dviem asmenim 
atostogų Juno Beach, Fla. 
laimėjo prel. Jonas Kučin
gis iš Los Angeles, Calif.

2. Adamkų dovaną — vie
ną savaitę dviem asmenim 
atostogų Tabor Farmoje, 
Sodus, Mich., laimėjo Pet
ras Pecenkis iš Elizabeth,
N. J.

3. Dailininko Vlado Vai
tiekūno dovaną — paveiks
lą laimėjo Janina Tallat- 
Kelpša iš Clevelando, Ohio.

4. Skulptoriaus Petro 
Vėbros dovaną — menišką

V. Linkevičienė, asistuojant Br. Paplėnienei ištraukia lai
mingą bilietą... Iš kairės: A. Juodvalkis, N. Buršteinas, inž. J. 
Jurkūnas, Br. Paplėnienė, V. Linkevičienė ir S. Juškienė.

K. Pociaus nuotr.
medžio drožinį, laimėjo 
Aleksandras Griauzdė iš 
Avon, Mass.

5. Dailininko Jono Tričio 
dovaną — paveikslą laimėjo 
Ursula Matus iš Shaker 
Hts., Ohio.

6. Prekybininko Norma
no Buršteino dovaną — mo
terišką kailinį paltą laimėjo 
Ona Dailidienė iš Cleveland, 
Ohio.

Pirm. K. Pocius padėkojo 
mecenatams ir rėmėjams, o 
taip pat pasveikino ir lai
mėtojus.

DIRVOS nuolatinės talki
ninkės ir rėmėjos: Bronė 
Paplėnienė, Ona Daškevičie
nė, Severiną Juškienė ir 
Elena Pocienė, talkinamos 

Dirvos mecenatai — dovanų aukotojai džiaugiasi derlinga 
Dirvos loterija: skulpt. P. Vėbra, N. Buršteinas, E: Pocienė, 
dail. J. Tričis ir Br. Kasakaitis.

Pokalby prie kavos puoduko po Dirvos loterijos bilietų iš
traukimo: N. Juškus, inž. K. Pocius, S. Juškienė ir inž. J. Jur
kūnas. O. Juodvalkienės nuotr.

namų šeimininko Broniaus 
ir dr. Birutės Kasakaičių, 
paruošė puikią vakarienę, o 
VILTIES draugijos valdy
bos nariai — K. Pocius ir 
Jonas Jurkūnas — pasirū
pino stipresniais gėrimais.

Vakarienės metu Dirvai 
paremti po 20 dol. sumetė 
šie asmenys: dail. Jonas 
Tričys, Veronika Linkevi
čienė, Antanas Tveras ir 
Juozas Jurevičius.

Pirm. K. Pocius, baigda
mas šią vakaronę, džiaugėsi 
Dirvos bičiulių nuolatine 
talka ir parama. Kol bus to
kių rėmėju ir talkininku, 
tol lietuviškas raštas gy
vuos.
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