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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Vėliavos pakėlimas karo muziejaus bokšte, kuriame matomas Laisvės varpas, Lietuvos ne
priklausomybės metais. Kairėje Laisvės statula.

LIETUVIAI IR KINAI
Gera proga rimčiau pagalvoti

Vytautas Meškauskas

'Prisitaikė prie likimo’

Iš pradžių atrodė gera te
ma ‘kitai pusei’ - S.P..Zumba- 
kio -atsistatydinimo iš ALTos 
valdybos raštas, paskelbtas 
kovo 10 d. Drauge. Antra ver 
tus - ‘kinietiška kontraversija’ 
duoda paskutinę progą veiks
niams apsigalvoti, kurios jie 
neturėtų prarasti.

Savo atsistatydinimą Kata
likų Federacijos atstovas re
mia trimis priežastimis: 1. Bo 
belis neteisėtai buvo išrinktas 
ALT garbės pirmininku, nes 
statutas tokios pozicijos nenu
mato; 2. Bobelis ir pora kitų 
valdybos narių aštriai pasisa
kė prieš Bendruomenę, kurios 
nariu yra tas pats Zumbakis;
3. ‘pagrindinė mano sprendi
mo (pasitraukti v.m.) priežas
tis buvo dr. K. Bobelio išsiųsta 
telegrama vicepremjerui 
Teng’. Zumbakiui toji tele
grama atrodė tokia svarbi, 
kad būtinai buvo reikalingos 
visos ALT valdybos pritari
mas. Ir štai kodėl:

‘Per daugelį metų laisvosios 
Kinijos atstovai, esantieji JAV, 
rėmė (mūsų) diplomatus ir 
mūsų kovą už Lietuvos laisvę. 
Dr. Bobelio telegrama buvo 
įžeidimas mūsų draugams ki
niečiams.’

Tokie jausmai yra pilnai su
prantami. Juk iš tikro Teng 
čia atvažiavo atšvęsti JAV ry
šių užmezgimą su komunisti
ne Kinija ir ... pripažinimo 
tautinei Kinijai atšaukimą. 
Jei JAV neleidžia Taivvanui 
kalbėti visos Kinijos vardu, 
Taiwanui, kuris visdėlto turi 
milijonus gyventojų, stiprią 
kariuomenę ir išsiplėtusią pra
monę, kaip ilgai jos toleruos 
mūsų pasiuntinybę, kuri netu
ri nei savo pavaldinių, nei 
ginkluotų pajėgų, nei pinigų? 

O juk visi mūsų veiksniai tos 
atstovybės išlaikymą, nors jis 
būtų tik simbolinis, laikė savo 
vienu iš svarbiausių uždavi
nių. Taip žiūrinti, Zumbakio 
susirūpinimas dėl telegramos 
suprantamas. Sunkiau suvok
ti, kaip tas Katalikų Federa
cijos atstovas politiniame veiks 
nyje ir Bendruomenės narys 
nepastebėjo sekančio praneši
mo:

‘JAV LB atstovas Algiman
tas Gureckas su žmona Virgi
nija š.m. sausio 30 d. dalyva
vo oficialiame JAV administra 
cijos priėmime Kinijos Liau
dies Respublikos vicepremje
rui Teng... Pažyinėtina, kad 
š.m. sausio 1 d. Algimanto Gu 
recko dalyvauta Kinijos Liau
dies Respublikos priėmime, 
kuriame taip pat dalyvavo 
JAV viceprezidentas ... Wil- 
liam Ringle keliuose amerikie
čių laikraščiuose ... citavo LB 
pareiškimą, kad Lietuva ir 
Raudonoji Kinija turinti ‘bend 
rą priešą ...’

Iš to išeitų, kad Bendruome 
nė prisidėjo prie viešo džiūga
vimo dėl santykių su Kinija už 
mezgimo ir Tautinės Kinijos 
nebepripažinimo. Jei taip, 
kaip Zumbakis gali pykti ant 
Bobelio už jo norą kiek pavė
lavus įsėsti į tą politinį 
‘džiaugsmo’ laivą?

Bet ar neverta rimčiau pa
galvoti? Ko Lietuva gali tikė
tis iš komunistinės Kinijos. 
Aukščiau minėtame praneši
me aiškinama:

‘JAV LB visuomeninių rei
kalų taryba jau eilę metų Ki
nijos Liaudies respublikai tei
kia informaciją apie Sov. Są
jungos smurtu įvykdytą Pabal 
tijo valstybių okupaciją, sovie
tų vykdomus žmogaus teisių 

paneigimus ir lietuvių tautos 
rezistenciją prieš okupantą.’

Bijau, kad jei kiniečiai iš tik
ro skaitė informaciją apie žmo 
nių teisių paneigimą, jie tik 
galėjo nustebti sovietų švelnu
mu’ - jie seniai būtų susitvar
kę su pas juos patekusiomis 
tautinėmis mažumomis. Ir ko 
kias teises turi jų pačių pilie
čiai? Tik mirti valdžiai parei- 
kalvus! Žinoma, kiniečiai svei
kintų sukilimą prieš sovietus, 
nes tai pasitarnautų jų intere
sams, bet ar toks sukilimas bū
tų šiuo metu naudingas lietu- 
viamas? Ir kokia būtų į tai so
vietų reakcija? Pagaliau, jei 
vaikytis politikos ‘reikalavi
mų’, ar negeriau būtų sugu
žėti su žmonomis į kokį sovietų

Eugene Mihaesco

New York Times iliustracija prie korespondencijos iš Pabaltijo.

New York Times
Kovo 11d. N.Y. Times pas

kelbė savo Maskvos korespon
dento David K. Shipler 
straipsnį teigiantį, kad pabal- 
tiečiai nenoriai priėmė Mask
vos valią. Nuo nekviesto sovie
tų armijos įsidanginimo į Lat
viją, Lietuvą ir Estiją, dauge
lis amerikiečių Pabaltės valsty
bes laikė ‘sovietų pavergtomis’ 
pagal VLIKo (New York 
based Supreme Committee 
for the Liberation of Lithua
nia) žodžius. Iš tiesų niekas 
nedavė galimybės jų gyvento
jams pasisakyti ko jie nori, ta
čiau šiandien tos valstybės 
jau yra ilgiau valdomos sovie
tų, negu buvo nepriklausomos

Kalba ir kultūra jos labai 
skiriasi nuo Rusijos. Vietiniai 
komunistų laikraščiai nuolat 
dejuoja dėl menko rusų kalbos 
mokėjimo net baigusiųjų uni
versitetus tarpe. Priešrusiškos 
nuotaikos jaučiamos iki pat pa 
viršiaus ir jauni žmonės yra 
užkrėsti vakarietišku gyveni- 

rmo stiliumi. Aukščiausios Ta
rybos rinkimuose mažiau daly
vavo estų (tik 99.54%) negu 
visų kitų (99.99%). Be to, 
5,000 estų sugadinę savo balsa
vimo korteles. Tačiau išsisky
rimo iš Sovietų Sąjungos idėja 
esanti apmarinta. Perdaug 
lietuvių, latvių ir estų yra per 

parengimą ...
Kontraversija kilo dr. K. Bo 

belio išrinkimo į VLIKo pir
mininkus išvakarėse, bet išrin
kimo, dėl kurio buvo sutarta 
anksčiau, nesukliudė. Belin
kint naujam pirmininkui ge
riausios kloties, norėtųsi išgirs
ti jo deklaracijos. Juk laikui 
bėgant į VLIKą pradėta žiū
rėti kaip į istorinę , dar iš Lie
tuvos atsivežtą instituciją, ku
ri daugiau verta pagarbios ra
mybės negu triukšmo dėl abe
jotinos vertės dalykų. Ar ver
tėtų tai keisti?

apie pabaltiečius
gerai įsikūrę, kad norėtų sąmy 
šių; per daug vaikų studijavo 
per daug metų sintetinę isto
riją, kuri mokė kaip sunkus 
buvo gyvenimas buržuazijos 
laikais, prieš baigiant ‘kapita
listinį išnaudojimą’.

‘Nepaisant viso nepasitenki
nimo’, - aiškinęs autoriui vie
nas lietuvis, kuriam nepatin
kanti sovietų sistema - ‘daugu
mas lietuvių šiandien vertina 
pastovumą, gerovę ir tvarką. 
Po trijų okupacijų, karo, parti 
zanų rezistencijos, plataus 
mąsto deportacijų ir tūkstan
čių aukų, lietuvių tauta šian
dien, pirmą kartą po 1940 
metų, gyvena palyginti ra
miai ir laimingai.’

Panašiai esą Estijoje ir Lat
vijoje, nors kartais girdisi an
tirusiškų pareiškimų. Rygoje 
1977 metais buvo platinami 
atsišaukimai raginą revoliuci
jos sukakties proga nužudyti 
60 rusų, tačiau panašių nuo
taikų gali užtikti visoje Sovie
tų Sąjungoje, todėl priešrusiš- 
kas sentimentas neturi būti lai 
komas politiniu. Demokrati
nių tradicijų ten nebūta ir ne
priklausomybės laikotarpiu, 
jų vyriausybės formos greitai 
virto autoritarinėmis. Antiru
sišką sentimentą daugiausiai 
skatina noras išlaikyti savitą 
kultūrą.

Salia tautinės, kita įtempi
mo priežastis yra ūkinė. Dėl 
mažo gimimo ir darbininkų 
skaičiaus, rusų darbininkai 
buvo reikalingi supramonini- 
mo tikslams. Rezultatas buvo 
nepasitenkinimas tolimesne 
‘industrializacija, skundžia
masi gyvenamųjų butų stoka 
ir oro tarša, tačiau iš tikro nori 
m a apsisaugoti nuo tolimesnės 
rusų imigracijos. Pagal 1970 
surašinėjimą, rusų Lietuvoje 
būta 8.6%, Estijoje 24.7% ir 
Latvijoje 29.8% .

(Nukelta į 2 psl.)
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Carterio pasisekimas Art. Rytuose baigė JAV politikos povietnarni ne 

epocha^. - Nauji debesys Balkanuose. — Ar Kinija pasiekė to, ko norėjo?

Jei Carterio 5 dienos Egipte 
ir Izraelyje buvo vaidyba, ji 
buvo pirmos rūšies. Juk net la 
bai skeptiški žurnalistai, kurie 
iš pat pradžios įtarė, kad vis
kas sutarta ir tereikia tik Izra
elio-Egipto sutartį pasirašyti, 
prieš pat pabaigą buvo įtikin
ti, jog jau niekas neišeis ir Car 
teris savo pradėtą žaidimą pra 
lošė. Kaip ten buvo, Carteris 
grįžo laimėtoju. Vidaus politi
kos analistai aiškina, kad dide 
lė amerikiečių (80%) daugu
ma galvojusi, jog Carteris yra 
gerų norų, padorus žmogus - 
dabar gali pakeisti savo nuo
monę apie jį kaip prezidentą. 
Iki šiol tik 42 % buvo patenkin
ti jo prezidentavimu.

Iš tikro sutartis, jei ji bus pa 
sirašyta, turės didesnę reikš
mę negu geresnius šansus Car
terio perrinkimui antram ter
minui. Egiptas ir Izraelis ga
lėjo sutarti tik JAV daugiau 
negu bet kada įsivėlus į Arti
muosius Rytus. Carteris turė
jo duoti tam tikrų garantijų 
ir Izraeliui ir Egiptui, nes gi 
taika tarp žydų ir arabų tega
lima tik platesiuose ‘Pax Ame- 
ricana’ rėmuose. Tokiai tai
kai išlaikyti Amerika turi būti 
tame pasaulio kampe stipri, 
ko reikalauja ne tik jos drau
giškumas Izraeliui, bet ir jos 
pačios, Amerikos, interesai. 
Nuo to rajono naftos priklauso 
pramoningųjų Vakarų ir Japo 
nijos likimas. Kad JAV ryžosi 
tenai vaidinti didesnį vaidme
nį - parodo ne tik laivyno pa
siuntimas, bet ir aktyvios pa
galbos ginklais bei instrukto
riais suteikimas Siaurės Jeme- 
nui, kurio su JAV nerišo jokia 
sutartis. Nėra jokios abejonės, 
kalbant su Energijos Sekreto
riumi Schlesingeriu, kad so
vietams Art. Rytai būtų pats'Prisitaikė prie likimo...’

(Atkelta iš 1 psl.)
Rusai parodę pusėtiną suge 

bėjimą, leisdami tautinėms 
kultūroms pražydėti nepavo
jingomis formomis, kartu žiū
rėdami, kad jos netaptų poli
tiniai pavojingomis.

Pareigūnai, bendrai imant, 
aiškina, kad jų respublikoms 
yra naudinga būti dalimi di
delio krašto su dideliais žalia
vų rezervas. ‘Prieš karą Lietu 
va buvo žemės ūkio kraštas’, - 
Aiškino Bronius Zaikauskas, 
planavimo darbuotojas - ‘ne
buvo sunkios pramonės ir bu
vo didelė bedarbė’. Kiti su
tinka, kad būtų nerealistiška 
mažoms valstybėms tapti ne
priklausomomis, pergyvenu
sioms ilgą vokiečių, švedų, da
nų ir rusų dominacijos istoriją. 
‘Istorija mokanti, kad šiame 
pasaulyje negerai būti ūkiškai 
silpnu’ - sakęs jam lietuviško 
laikraščio redaktorius. ‘Mes 
neturime didelių problemų. 
Mes galime planuoti savo gy
venimą ir gyventi. Mums tai 
labai svarbu’ - baigia tais, 
jam pasakytais žodžiais Ship- 
leris.

Prezidentas Carteris prie Izraelio valstybės įkūrėjo Benjamin 
Herzi kapo.

gardžiausias kąsnis. Jei JAV 
būtų parodžiusi tokį susido
mėjimą prieš porą metų, šian
dien gal Teherane dar sėdėtų 
šachas ir naftos tiekmė nebūtų 
buvusi apstabdyta. To tačiau 
neleido vis dar šiame krašte vy 
raujančios povietnaminės nuo 
taikos, kurios dabar, reikia ti
kėtis, pasikeis.

•••

Žinia, sustiprinimas JAV 
laivyno Indijos vandenyne yra 
tik pirmas, daugiausiai tik 
simboliškas, žingsnis. N.Y. 
Times karinis kritikas Drew 
Middleton cituoja Brookings 
Institution studiją, kuri išveda 
kad Amerikos intervencijos po 
šaltojo karo pabaigos geriau
siai pasitarnavo jos interesams 
jei buvo lydimos išsilaipinimo, 
pvz. Libane - penktame šio 
šimtmečio dešimtmetyje, ar 
Santo Domingo - šeštame de
šimtmetyje. Išsilaipinimas ta
čiau gali būti labai brangi 
operacija, pvz. paimdami 
Iwo Jimos salą Ramiajame 
Vandenyne marinai neteko 
6,821 vyro užmuštais ir 
16,000 buvo sužeisti.

Nūdieni modernūs ginklai 
net laivyno pavartojimą toliau 
nuo krantų padarė rizikingu. 
Palyginamai pigios raketos pa 
leistos nuo kranto ar iš lėktuvų 
gali pasiekti ir sunaikinti toli 
esančius brangius laivus. Ant 
ra vertus, naftą gabenantieji 
tanklaiviai gali būti labai svar 
būs taikiniai sovietų aviacijai 
ir povandeniniams laivams. 
Čia galėtų padėti lėktuvnešių 
naikintuvai, puldami priešo 
lėktuvus ir povandeninius 
laivus. Tuo atveju sovietai tur 
būt bombarduotų pačius naf
tos šaltinius. Pats susirėmi
mas tarp sovietų ir amerikie
čių Indijos vandenyno eskad
rų būtų labai trumpas ir nuos
tolingas, laimint tam, kas tu
rės geresnę elektroninę priešo

laivų ir lėktuvų susekimo 
sistemą. Nelaimei, uždavinys 
sustiprinti savo buvimą Indi
jos Vandenyne Amerikos lai
vynui teko tada, kai jam trūks
ta ir laivų ir lėšų.

• ••

Tuo tarpu nauji debesys 
pradėjo rinktis ir Balkanų dan 
guje. Jau nuopereitų metų 
pradėjo sklisti gandai, kad so
vietai labai sustiprino savo ka
rinį buvimą Bulgarijoje, kuri 
iki šiol buvo pats ištikimiau
sias jų satelitas. Kalbama net 
apie tris divizijas ir MIG-23 
naikintuvų dvi grupes. Tiek 
kariuomenės nereikėtų Bulga
rijos ištikimybei garantuoti. 
Jei taip, sovietai kažkam ren
giasi, ypač kada gandai apie 
kariuomenės sustiprinimą pra
dėjo sklisti kartu su Bulgarijos 
pretenzijomis į visą Makedo
niją. Kaip matosi iš žemėla
pio, makedoniečių gali rasti

Jugoslavijoje, kur jie turi atski 
rą respubliką, bet taip pat ir 
Bulgarijoje bei Graikijoje. Ju
goslavijoje jų gyvena apie 1.2 
milijono, Bulgarijoje - tik 
180,00, tačiau pastaroji net 
900 ps. knyga įrodinėja, kad 
istoriniai makedoniečiai turė
tų gyventi Bulgarijoje. Kiek
vienu atveju Bulgarijos polit- 
biuro narė Zola Draičeva vi
sai neseniai Makedoniją pava
dino ‘senu Bulgarijos kraštu’. 
Ir kadangi tai sutapo su viet
namiečių invazija į Cambodi- 
ją, Jugoslavijoje kilo didelis

■ Iš kitos pusės
H. žemelis apsidžiaugęs, kad jo 'spaudos apžvalgos’ 

Akiračiuose susilaukė dviejų (dr. J. Grinius jį sarkatiškai 
pavadinęs "išminties bokštu", o K. Girnius stebėjosi jo 
uolumu mokyti Draugą su Naujienom) atsiliepimų, to 
mėnraščio vasario Nr. pradėjo aiškintis kas yra spauda 
ir spaudos apžvalgos. Man atrodo, kad griežtai paėmus 
spaudos apžvalga būtų kitų laikraščių pažiūrų atpasako
jimas ar pacitavimas. Taip suprantant žemelio "Išeivija 
spaudos veidrodyje’’ nėra apžvalga, bet tik ieškojimas 
progos pasiginčyti ar pademonstruoti kitų kvailumą.

Nemažiau miglotas ir jo supratimas apie spaudą. Pa
vyzdžiui jis teigia: "Išeivijos spauda, be kelių išimčių, 
yra tikras fenomenas žurnalizmo istorijoje." Atrodo, kad 
žodį 'fenomenas’ jis čia pavartojo kaip nepaprastą, retą 
reiškinį. Jei taip, jis labai prasilenkė su tiesa, žinia, ne
gali lyginti mūsų spaudos su didžiaisiais, pelno siekian
čiais demokratinių pasaulio dienraščiais ar savaitraščiais, 
kurie turi galimybės prieiti prie žinių šaltinių, tačiau 
šiame krašte yra tūkstančiai leidinių, kurie pareiškia tik 
SAVO nuomonę vienais ar kitais klausimais. Jų tarpe la
bai gerų opinijos žurnalų, bet ir ne mažai mūsų lygio.

Autorius iš vienos pusės aiškina, kad Akiračiuose 
kiekvienas turi teisės pareikšti savo nuomonę, tačiau tuoj 
pat pradeda barti kitus laikraščius, "kurių redakcijos ... 
žurnalistinį pakvaišimą ir grafomaniją toleruoja" t. y. 
pasisako prieš kiekvienos nuomonės pareiškimo laisvę. 
Juk kai kam gali pasirodyti, kad ir Akiračiai toleruoja 
'žurnalistinį pakvaišimą ir grafomaniją.’

Be to, savo spaudos apžvalgose žemelis nori kalbėti 
ne tik kas jau parašyta, bet ir buvo "užblokuota" para
šyti. Bet jei sykį buvo "užblokuota", reiškia nebuvo pa
skelbta — tai kaip gali nespausdintą dalyką svarstyti 
spaudos apžvalgoje? šventos ramybės dėliai, jei ji reika
linga, žemelis savo kolumnos neturėtų laikyti spaudos 
apžvalgom, bet kaip nors kitaip kukliau pavadinti. Pa
vyzdžiui; "Mano alkanos mintys kitų paskaičius.’’ vm

susirūpinimas dėl gręsiančios 
‘maksistinės aneksijos’. Susi
rūpino ir Rumunija, kad bus 
sovietų kariuomenės dviejų 
pusių apsupta ir ‘nubausta’.

Dėl viso to, kaip praneša 
Frankfurter Allgemeine, Bal
kanuose jaučiamas didelis su
sinervinimas, nors faktinai nie 
kas tikrai nežino, kiek iš tikro 
sovietai turi savo kariuomenės 
Bulgarijoje. Tikra esą, kad jie 
ten turi patarėjų-instruktorių, 
karinės medžiagos sandėlius ir 
paruoštas vietas, kur greitai 
oru ir jūra galėtų būti permes
ti kariniai junginiai. Laikraš
tis samprotauja, kad sovietų 
pretenzija Bulgarijoje prives
tų prie to, ko sovietų diploma
tai iki šiol labai nenorėjo - 
Graikijos -Turkijos susiartini
mo ir NATOprietryčių sparno 
sustiprinimo. Antra vertus, 
bulgarai dabar nereikštų pre
tenzijų į Makedoniją, jei tam 
sovietai neduotų palaiminimo. 
Belgrado laikraštis Politika, 
suprantama, labai daug dė
mesio skiria ‘naujiems vėjams’. 
Tuo labiau, kad iki šiol Sovie
tų Sąjungos oficiali pažiūra 
buvo, kad Makedonija teisėtai 
priklauso Jugoslavijos federa
cijai ir pagal sovietinę enciklo
pediją makedoniečių kalba 
yra laikoma slavų giminės.

----- —
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Immediate openings for ųualified 
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Kalbant apie besipykstan- 
čius komunistus ... Kiniečių 
pasitraukimas iš Vietnamo 
vyksta taip lėtai, kad Pravda 
jį pavadino ‘farsu’. Bet kaip 
jis galėtų būti greitesnis, jei 
vietnamiečiai juos puola? Ap
skritai imant, karo veiksmai 
išsivystė į tokį propagandos 
karą, kad sunku susigaudyti.

Iš arčiau žiūrėdamas Japan 
Times dienraštis samprotavo:

‘(Kinija) nepaklupdė viet
namiečių, nei pavertė juos sa
vo draugais. Taip pat ir Viet
namo Cambodijos užkariavi
mas nebuvo pakeistas. Kinija 
gal įrodė, kad ji yra pasiryžusi 
muštis ten, kur sovietai ir jų 
pavaduotojai per toli nueina, 
tačiau kartu ji sužadino ir 
būkstavimus, kad ir ji pati 
mielai panaudoja ginklus savo 
valiai pravesti.’

Iš toliau, visą pasaulį ste
bint, atrodo, kad Pekinas tei
singai apskaičiavo, kad sovie
tai nesigriebs priešpuolio prieš 
Kiniją, jei jiems vaidenasi 
daug gardesnis kąsnis - Art. 
Rytų nafta.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Bvenftd rtustrievlnt.
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FLORIDOJE STEIGIAMAS TAUTINĖS 
SĄJUNGOS SKYRIUSC

Paskutinių kelių metų 
laikotarpyje dauguma lietu
vių sulaukę pensijos am
žiaus keliasi iš industrinių 
miestų nuolatiniam apsigy
venimui Į švelnesnį ir šiltes
nį klimatą.

Dalis A. L. Tautinės Są
jungos narių iš Chicagos, 
Detroito, Clevelando ir Ry
tų Apygardos persikėlė ir 
įsikūrė Floridoje. Iškilo bū
tinas reikalas čia persikė
lusius narius apjungti toli
mesnei Sąjungos veiklai ir 
taip pat įtraukti ir kitus 
tautinės minties lietuvius į 
Tautinės Sąjungos eiles.

A. L. Tautinės Sąjungos 
valdyba š. m. vasario mėn. 
19 dienos posėdyje, kuria
me dalyvavo Tarybos narys 
Vytautas Abraitis iš Flori
dos, apsvarstė šį aktualų 
klausimą ir paprašė Vytau
tą Abraitį sueiti į kontaktą 
su Floridoje gyvenančiais 
tautininkais ir įsteigti nau
ją Tautinės Sąjungos Flo
ridos skyrių. V. Abrąičiui 
sutikus, Sąjungos Valdyba 
įgaliojo jį būti šio skyriaus 
steigėju.

Turint omenyje, kad sky
riaus nariai bus išsisklaidę 
po visą Floridą, rinkimai, 
balsavimai ir kita skyriaus 
veikla reikės * vykdyti ko- 
respondenciniu keliu ir me
tiniais bei specialiais suva
žiavimais.

Šiuometinis Amerikos Baltų Centrinis Komitetas Washingtone, D. C. Iš kairės: John 
o teins (latvis), Maido Kari (estas), Juhan Simonson (estas), Alolfs Riekstins (latvis), dr. 
azys Šidlauskas, dr. Jonas Genys, Gunars Meierovics (latvis). J. Bilmanis nuotr.

Sąjungos Valdyba prašo 
esamus ir buvusius Tauti
nės Sąjungos narius ir vi
sus tautinės minties lietu
vius, kurie pageidautų įsto
ti į šį steigiamą naują sky
rių, susisiekti laiškais ar 
telefonu su Vytautu Ab- 
raičiu pranešant savo adre
są ir pageidavimą būti šio 
skyriaus nariu.

Rašykite šiuo adresu: 
VYTAUTAS ABRAITIS, P.
O. B0X 1071, PALM 
COAST, FLA. 32037. Tele
fonas: (904) 445-2589.

Tikimės, kad ligi A.L.T. 
S-gos Seimo, kuris įvyks 
Chicagoje š. m. gegužės 
mėn. 26, 27 dienomis, nau
jas skyrius bus jau susi
tvarkęs ir atsius į seimą sa- 
vo atstovus.

Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos 

Valdyba

LIETUVIŲ TAUTINIŲ 
NAMŲ METINIS NARIŲ 

SUSIRINKIMAS
1979 m. kovo mėn. 24 die

ną (šeštadienį), 4:30 vai. 
p. p. Lietuvių Tautinių Na
mų pastogėje, 6422 So. Ke- 
dzie Avė., Chicagoje, III., 
šaukiamas Lietuvių Tauti
nių Namų narių metinis su
sirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Pereito susirinkimo pro-

PrieŠ du dešimtmečius, 
pasibaigus niūrajai staliniz
mo epochai, Tarybų Sąjun
ga pradėjo intensyvią dia
logų politiką, rašo R. Vis
kanta Lietuvos pogrindžio 
laikraštyje. ”Aušra” Nr. 13 
(1978 m. spalio mėn.). ši 
politika davė gana apčiuo
piamų rezultatų: „šaltąjį 
karą” pakeitė sustiprėję 
prekybiniai ir kultūriniai 
ryšiai tarp Rytų ir Vakarų. 
Tai, visų pirma, dialogo 
tarp TSRS ir JAV, VFR bei 
kitų vakarų valstybių rezul
tatas. Net svarbiausiam da
bartiniam TSRS priešinin
kui — Kinijos Liaudies 
Respublikai, kuri vis dar 
nesileidžia į kalbas, Tarybų 
Sąjunga atvira dialogui.

Vyksta intensyvus dialo
gas ir šalies viduje tarp 
valdžios atstovų ir tarp

tokolas,
2. Lietuvių Tautinių Namų 

Valdybos ir Tarybos pra
nešimai,

3. Diskusijos dėl praneši
mų,

4. Direktorių rinkimai,
5. Einamieji reikalai.

Susirinkime sprendimo 
teisę turi tik LTN nariai, 
įmokėję nemažiau $100.00. 
Tačiau susirinkime daly
vauti ir savo pasiūlymus 
reikšti, maloniai kviečiami 
visi Chicagos lietuviai.

Susirinkimui pasibaigus, 
7 vai. vak. visi susirinkimo 
dalyviai kviečiami šeimy
niškai vakarienei toje pat 
salėje. Prašoma vakarie
niauti su savo šeimomis ir 
bičiuliais, mokant už asme
nį $6.00.

Prašoma iš anksto regis
truotis ir pamokėti išlaidas 
pas LTN šeimininką Bronių 
Kasakaitį (tel. 778-7707 ar
ba 778-9878).

Vakarienės metu bus pra
vesta Dirvos loterija — do
vanų traukimas Dirvos 
skaitytojams. 

įvairiausių visuomenės gru
pių, sluoksnių, įvairių spe
cialybių bei pomėgių žmo
nių: darbo pirmūnų, propa
gandistų, automėgėjų, sodi
ninkų žūklės mėgėjų, šunų 
bei karvelių augintojų, fila
telistų ir dar daugybės kitų 
grupuočių, draugijų bei są
jungų. Net su nusikaltėliais 
kalinimo vietose pastoviai 
kalbamasi.

Bet yra viena gyventojų 
kategorija, su kuria tary
biniai valdžios atstovai nie
kada jokio dialogo nenori ir, 
kaip atrodo, nė nesirengia 
kalbėti. Tai tikintieji.

Jei kai kuriose respubli
kose tikintieji sudaro nedi
delę gyventojų dalį, tai Lie
tuvoje jų — daugiau nei 
pusė gyventojų. Patys ate
istai tvirtina, kad Lietuvoje 
šiuo metu apie 50' '< tikin
čiųjų. O žinant ateistų „ob
jektyvumą”, galima drąsiai 
sakyti, kad tiki ne mažiau 
70-75L gyventojų. Juk, 
skaičiuodami tikinčiuosius, 
ateistai visus pedagogus, 
mokslinius d a r b u o tojus, 
medikus, inžinierius laiko 
ateistais. Tuo tarpu nemaža 
dalis šių specialybių žmonių 
yra tikintys. Dalis jų tikėji
mą išpažįsta slapta. Nema
žai netgi partijos narių, 
ypač kaime, laiko save ti
kinčiais, nors ir slaptai, tuo
kiasi ir krikštija vaikus 
bažnyčioje.

Į tikinčiųjų bandymus 
pradėti dialogą, valdžios or
ganai dažnai atsako: „Reli
gijos klausimas Tarybų Są
jungoje yra išspręstas ir jo
kių papildomų diskusijų 
vesti nėra jokio reikalo”.

Yra įstatymai, nemaža, 
nutarimų, papildymų, kurie 
ir reguliuoja religinę veik
lą. Tačiau kiekvienoje visa
da iškyla daug neaiškumų, 
neteisingų įstatymų ar įsta
tų aiškinimų, kartais net 
nusižengimų, todėl periodiš
ki susitikimai su valdžios 
atstovais būtų tikslingi. Tik 
keista : religijos. Bažnyčios 
reikalus valdžios atstovai 
sprendžia visada „aiškiai”. 
Tik deja, ne tikinčiųjų la
bui ; tikintiesiems dėl to la
bai ir labai daug kas neaiš
ku. Norėdami ką nors išsi
aiškinti, jie atsimuša į šaltą 
ir kietą biurokratizmo sie
ną.

Tiesioginiai respublikos 
valdžios organų ryšiai su 
dvasiškija palaikomi tik per 
vieną asmenį — religinių 
reikalų įgaliotinį. Jo funkci
ja — stabdyti religijos vei
klą ir skaldyti Bažnyčią. 
Vietiniai valdžios organai: 
rajonų, apylinkių, miestų 
vykdomųjų komitetų pirmi
ninkai vienu iš savo veiklos 
uždavinių laiko pareigą vi
sokeriopai kenkti Bažnyčiai 
ir visokiausiom priemonėm, 
kuriu ju veiklos arsenaiuo- - • - x
se tikrai netrūksta, trukdy- 

(Nukelta į 4 psl.)

PRO O 
ŽIŪRONĄ

IR KAM tas medis rei
kalingas, šešėlį meta ir šili
mos neduoda - berods pa
našia mintimi porino pasa
kėčioje apvali kriukutė, 
prisikimšusi gilių, ąžuolo 
šaknis beknaisydama ...

Nejučiomis kilo asociaci
ja, pasiskaičius - ir pasi
klausius - komentarų, dėl 
Senatoriaus kalbos’ Vasario 
16 d. minėjime Clevelan
de. Senatoriaus, kuris ne
užsitikrino sau ovacijų 
lengvai politikierių švais
tomu ‘stipriu’ nepriklau
somybės pažadu. Vietoj to 
jis išryškino žmogaus teisių 
laisvę - imdamas ją ir tau
tos laisvės pagrindu, kartu 
žadėdamas tam savo pa
ramą, kiek begalėdamas.

Ir kokia gali būti laisvė 
be žmogaus teisių laisvės? 
Gi tačiau žmogaus teisių 
laisvė užtikrina pasirinki
mą laisvei - ir žmogui, ir 
tautai. Būtų tai emigraci
jai, ar kūrimuisi savame 
laisvame krašte. Ir nė 
viena tautybė neturi mo
nopolio teisės jai, ar jos su
pratimui.

Senatoriaus skatinimas 
nenuilstamai kovai už žmo 
gaus teisių laisvę nesiūlė 
lengvai pasiekiamo tikso, 
bet realią ir viltingą užduo
tį, kurios įgyvendinimas 
didele dalimi ir nuo mūsų 
pastangų priklausys.

Atrodė, kad Senatorius 
buvo suprastas, nes - kaip 
spaudoje minėta - audrin
gi plojimai ne vieną kartą 
pertraukė jo kalbą.

Žinoma, norint laikyti 
galvą smėlyje, būtų buvę 
smagiau užgirdus pažadą, 
kad ateinančiais metais 
Vasario 16 d. švęsime 
laisvoje Tėvynėje ... O kai 
iš anksto yra nuspręsta, ■ 
kad Senatorius negali su
prasti mūsų ir mūsų tautos 
problemų, tai yra pakan
kamas pagrindas išnagri
nėti tai, kas nepasakyta.

Į siūlymą Vasario 16 d. 
pasilikti tik sau (skamba 
beveik lyg apsitverti ‘kinų 
siena’, kas gal ir būtų ma
dinga, bet vargu ar tikslu) 
- gyvu pavyzdžiu atsako 
Daytono kolonijos suruoš
tas Vasario 16 d. minėji
mas. Gera šimtinė lietu
vių savo šventei sutraukė 
1200 dalyvių. Programo
je - gražus, kultūrinis pri
statymas tautos, siekian
čios laisvės ir draugų kovai 
už ją.

Pagarba Daytono lietu
vių kolonijai, dar kartą įro 
džius, kad ne skambūs žo
džiai, bet darbas duoda 
rezultatus, kad ne visada 
ir visur kiekybė tą patį reiš 
kia!

Tebūnie visi - be vienos 
dienos - metai sistematin- 
gas pasiruošimas, kad Va
sario 16-ji galėtų tikrai bū
ti ta viena diena mums, 
sekant Daytono kolonijos 
pavyzdį.

Gerų draugų ir talkinin 
kų mums niekad nebus 
perdaug!

Ego
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Diplomatijos paraštėje (97) Vaclovas Sidzikauskas Sovietinė valdžia vengia dialogo
Misi ja i Romą buvo mano 

paskutinis žygis VLIKo pa
reigose Vokietijoje. 1950 m. 
birželio pabaigoje, po mano 
sugrįžimo iš tos kelionės 
pas mane Į Tuebingeną at
vyko VLIKo ir Vykdomo
sios Tarybos delegacija — 
M. Krupavičius, S. Kairys,
J. Brazaitis ir V. Vaitiekū
nas — ir bandė mane pri
kalbėti pasilikti su VLIKu 
Vokietijoje, tačiau po visų 
išgyvenimų ir nemalonumų, 
o taip pat gavęs iš Baden 
Badeno prancūzų pulkinin
ko DP reikalams Poignant 
raštą, kad mano išvykimo i 
JAV daugiau nebegalima 
atidėti, apsisprendžiau išva
žiuoti. Tiesa, nors kaip 
VLIKo Politinės Komisijos 
pirmininkas dar buvau užsi
brėžęs aplankyti Stockhol- 
me veikiančią ir labai akty
vią ekspozitūrą, tačiau dar 
sykį žodžiu iš pulk. Poig
nant patyręs, kad Amerikos 
įstaigose jis girdėjęs abejo
nių dėl mano ”dypiškumo”, 
esą aš diplomatiniu pasu 
važinėjęs po visas Europos 
sostines ir ką tai slapto vei
kiąs, ir jo patartas nepra
leisti šios, gal paskutinės 
progos, emigruoti į Ameri
ką, apsisprendžiau nedel
siant apleisti Europą.

Iš ”GeneraI Tavlor” laivo 
abu su žmona Regina išlipo
me Ne\v Yorko uoste 1950 
m. liepos 17 d. Tik atsisto
jus ant Amerikos žemės, lu
ternational Rescue Commit- 
tee (IRC) atstovas tuoj pat 
mane nusivežė į Ne\v York 
Times redakciją specialiam 
intervievv, kuris liepos 18 d- 
laidoje buvo patalpintas ta
me laikraštyje. ir iš dalies, 
buvo perspausdintas Star.j 
and Stripes ir tVaterburio' 
laikraščiuose. N. Y. Times 
korespondentas įdomavusi 
apie mano vaidmenį Lietu
vos diplomatijoj nepriklau
somybės laikais ir teiravosi 
apie mano veiklą lietuvių 
rezistencijoj bei Lietuvos 
laisvinime, apie padėtį so
vietų ok u puotoj Lietuvoj, 
sovietinį terorą ir masines 
deportacijas, lietuvių nuo
taikas tėvynėje ir tremtyje 
bei išeivijoj ir Lietuvos iš
laisvinimo galimybes.

Ne\v Yorko uoste mus pa-
sitiko ir savo malonion glo- kuriuo esu suaugęs, tąsa.

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVŲ —

Emigruoju į Amerikg
boti paėmė Alena Devenie- 
nė, kuri, man sugrįžus iš N.
Y. Times, mudu nusivežė į 
savo gražią ir vaišingą so
dybą Watertown, Conn.

A. ir M. Deveniai tuo 
metu leido kaikraštį ”Lie- 
tuvių Kelią”, kurį redaga
vo Henrikas Blazas, gyve
nęs Brigeport, Conn. Jis be
veik kasdien laikraščio rei- 
ka atvažiuodavo pas Deve- 
nius. Jų sodyboje buvo pri
siglaudęs ir prof. Vaclovas 
Biržiška, tad pirmus mėne
sius daugiausia laiko pralei
dau su jais.

Išvykstant į Ameriką bu
vau įgaliotas atstovauti 
VLIKą ir būti jo ryšininku 
su Lietuvos pasiuntiniu Wa- 
shingtone Povilu Žadeikių 
ir Amerikos Lietuvių Ta
ryba Chicagoje, taigi pir
mieji mano kontaktai buvo 
mezgami šiuose centruose, 
nekalbant jau ' apie Xe\v 
Yorką, kur buvo, tuomet 
daug vilčių žadinusių Jung
tinių Tautų ir Laisvosios 
Europos Komiteto (Natio- 
nal Free Europe Commit- 
tee) būstinės, Lietuvos ge
neralinis konsulatas ir vei
kė Amerikos Lietuvių Ta
rybos informacijos centras 
su direktorium Kostu .Jur- 
gėla ir sekretore Marytei Ki- 
žyt.e.

1950 m. rudenį su žmona 
apleidome Devenių sodybą 
ir prisiglaudėme pas mano 
brolį inž. Juozą jo kuklioj 
triobelėj Essex St., Brook
lyne. Darbui kambarį ir sta
lą gavau Lietuvių Informa
cijos Centre Manhattane. 
VLIKo ir ALTos vadovvlnu 

1 j šusilarimu ^man[nivo—RU- 
y sTTrtas^jJtlHT-
L lyginimas iš Amerikos Lie- 
° 1 tuviu 'Parvbos. 1951 m. va- 
’S "J-jsario i d. pasisamdeme 

dviejų kambarių butą New 
Yorko priemiestyje Flush- 
inge.

Nega lėčiau sakyti, kad 
nebuvo galimybių ir gundy
mų medžiaginiai geriau su
sitvarkyti, tačiau aš laikiau, 
kad mano atvejų tai būtų 
savo rūšies dezertyravimas 
iš kovos lauko ir atsisaky
mas nuo veiklos, kuri tik
rumoje buvo mano ilgų mo
tų diplomatinio darbo, su

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

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

Kainos žemos- Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

1950 m. rudenį nuvykau 
į Washingtoną. kad atnau
jinus 1949 m. užsimezgu
sius kontaktus. Turėjau vi
są eilę pasitarimų su Povi
lu Žadeikių, o Valstybės De
partamente ilgesniam pasi
kalbėjimui mane priėmė 
Rytų Europos Departamen
to vedėjas Vedeler. Po to 
lankiausi Chicagoje, konfe- 
ravau su Amerikos Lietu
vių Taryba, ją painforma
vau apie VLIKo persitvar
kymą ir kt. Tarėmės dėl 
veiklos gairių, dėl mano įsi
jungimo į Lietuvos laisvi
nimo pastangas, dėl Bend
ruomenės suorganizavimo 
JAV, ypač, kad visi ALTos 
Prezidiumo nariai buvo 
naujai organizacijai priešin
gi, laikė Amerikos lietuvius 
esant pakankamai gerai su
siorganizavusius, teigė, kad 
iš anapus vandenyno atvež
toji Bendruomenės idėja čia 
neprigis. Man regimai pavy
ko kiek sušvelninti ALTos 
vadovybės, ar bent |<ai ku
rių jos narių, ypač dr. Pi
jaus Grigaičio, neigiamą pa
žiūrą į Pasaulio Lietuviu 
Bendruomenę.

Susiorientuoti to laiko 
Amerikos v y r i a u svbės, į 
spaudos ir visuomenės nuo
taikose bei nusistatymuose 
mums rūpimais klausimais 
man žymiai lengvino mano, 
drauge su prel. M? Krupa
vičium, pereitų metų pava
sarį lankymasis JAV ir Ka- ; 
nadoj. Trumpai suglaudus 
čia radau tokią padėtį: i 
visi išvardintieji veiksniai 
— vyriausybė, kongresas, 
spauda ir visuomenė gyvai 
domėjosi po karo susidariu
sia padėtimi Vidurio ir Ry
tų Europoje, sielojosi dėl 
tos Europos dalies atidavi
mo Sovietų Rusijos įtakai, 
jautė ir savo kaltę, o drau
ge ii- pareigą Sovietų pa
vergtoms valstybėms padė
ti, išsilaisvinti ir atkurti sa
vas demokratines valstybi
nes institucijas. Laisvinimo 
politika buvo tuo metu vie
šas šūkis ir Valstybės De
partamente ir Kapitelyje ir 
spaudoj bei visuomenėj. Bu
vo gaudyte gaudomos žinios 
iš anapus geležinės uždan
gos. todėl ir mano atvyki
mas į Ameriką nepraėjo ne
pastebėtas.

(Atkelta iš 3 psl.) 
ti normalią jos veiklą — 
kažką uždrausti, nugriauti, 
neleisti. Iš šalies žiūrint, 
susidaro įspūdis, kad jiems 
duotas uždavinys — kuo la
biau nuteikti plačiąsias liau
dies mases prieš Tarybų 
valdžią. Ir, reikia pripąžin- 
it, kad šioje srityje jie pa
siekė tikrai neblogų rezul
tatų !

Tiesa, sci plačiąja visuo
mene (tikinčiaisiais) yra 
dar viena bendravimo for
ma — ateistinės paskaitos. 
Bet čia jau daugiau monolo
gas, negu dialogas — kalba 
tik viena pusė — ateistai. 
Kam nors iš tikinčiųjų klau
sytojų pabandžius pa pole
mizuoti arba priminti apie 
įvairius religinės veiklos 
trukdymus, lektoriai ven
gia atsakymo, teisindamie
si, kad jie nesą kompetetin
gi šiuo klausimu, kad nėra 
laiko, kad jie nesiruošia 
leistis į polemiką: o klausi
mų srautui nesibaigiant, 
staiga gęsta šviesa ir pra
dedamas demonstruoti ate
istinis filmas.

O su eiliniais tikinčiai
siais, išdrįsusiais užsiimti 
nors šiek tiek aktyvesnes 
religine veikla, dialogą jau 
veda dar viena valdžios in
stancija — KGB.

Bet kodėl gi, būtent, ši 
instancija? Juk visi žinome, 
kad milicija kovoja su vi
suomenės priešais, o saugu
mo organai — su valstybės 
ir partijos priešais. Tad ne
jau aktyvieji tikintieji pa
vojingesni už vagis, plėši
kus, žmogžudžius, prievar
tautojus. kuriais domisi tik 
milicija?

Tad kodėl vis dėlto val
džios organai vengia dialo
go su tikinčiaisiais? O gal 
jie... bijo? Atrodytų ne
sąmonė: viena iš pačių ga
lingiausių pasaulio valsty
bių, turinti savo dispozicijo
je sunkiai įsivaizduojamą 
atominį ir raketinį arsenalą,

A& P MECHANICS
Air line is looking for L j;ood A & P 
mcahanics. Mušt have DC-8, 9, or 10 
experiencc. own tools. Aircraft me- 
chanic expeiience reųuired competi- 
tive vvages, excellent benefit package. 
Senei resume (hand vvritten OK) to: 
T. PATERNIT1.

EVERGREEN AIRL1NES 
MARANA AIR PARK 

MARANA. ARIZONA 85235
An Equa! opportunity Emplover 

M/F/H
(10-12) 

valstybė, kurios sienas sau
go milijonai ginkluotų iki 
dantų karių, bijo, ir ko bijo 
•— moterėlės, pardavinėjan
čios devocionalijas. bijo 
žmogaus, spausdinančio ir 
platinančio katekizmą, bijo 
kunigo, mokančio vaikučius 
poterėlių, bijo paties kate
kizmo’... Sunkų patikėti, 
kad tokia milžiniška valsty
bė bijotų tikėjimo, kurio 
kertiniai akmenys — Die
vo ir artimo meilė. O vistik 
bijo — kitaip saugumo or
ganai nesidomėtų Bažny
čios reikalais. Tai verčia gi
liai susimąstyti.

Nors Lietuvos Katalikų 
Bažnyčia valstybės laikoma 
Pelenės vietoje, ji yra loja
li valstybei. Bent ji sten
giasi būti lojali. Tiesa, pra
eityje būta susidūrimų, nes. 
keičiantis santvarkai, tary
biniai pareigūnai buvo labai 
nepakantūs Bažnyčiai. Šiuo 
metu nė vienoje Lietuvos 
bažnyčioje kunigai neragi
na parapijiečius sabotuoti, 
kenkti valstybei. Priešingai 
— jie ragina, kad tikintieji 
būtų geri dori visuomenės 
nariai ir savo sąžiningu dar
bu galėtų būti pavyzdžiu ki
tiems.

Šiuo metu valdžia kovoja 
už žmonių dorovingumą. 
Juk net ir pati tobuliausia 
ideologija negalės sukurti 
šviesios ateities, jei visuo
menės nariai ištvirkaus, 
gers, jei vis labiau plis 
smurtas, venerinės ligos. Ir 
čia Bažnyčia galėtų valsty
bei būti gera padėjėja. Su 
išvardintomis blogybėmis ji 
kovoja per visą savo egzis
tavimo istoriją ir šitos ko
vos iš jos pasimokyti galėtų 
visi. O rezoliucijos ir nuta
rimai tų blogybių nenuga
lės.

Bet grįžkime prie dialo
go. O jis vyksta “neakivaiz
diniu” būdu.

Ilgai ateistai drabstė pur
vais religiją ir jos tarnus, 
nesulaukdami jokio atkir
čio. Kai dienos šviesą išvy
do ”LKB kronika”, ateistų 
išpuoliai ir šmeižtai vis 
dažniau gauna triuškinantį 
smūgį, ne jėgos, o tiesos 
Į kiekvieną ateistų provo
kaciją ar šmeižtą, šis leidi
nys atsako svariais argu
mentais, paremtais įstaty
mų straipsniais, tarptauti
ne teise, tarpvalstybinių su
sitarimų rezoliucijomis ir 
bendražmogiškosios mora
lės principais.

Mūsų Bažnyčia — kanki
nių Bažnyčia. Persekiojimai 
tik labiau ją užgrūdina. 
Bažnyčia nepralaimės, kaip 
nepralaimėjo du tūkstan
čius metų. Pralaimi tie, ku
rie prieš ją kovoja, kurio 
bijo dialogo su tikinčiaisis.

O iš nuoširdaus dialogo 
su tikinčiaisiais, su Bažny
čia daug laimėtų mūsų vi
suomenės dvasinis gyveni
mas.

Kuo greičiau ateistai tai 
supras, tuo daugiau pasitar
naus visuomenės gerovei.
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VIZITAS Vacys Kavaliūnas

Surastos kronikos tekstas pir
moje vietoje parodė, kad neo
lito gale ir žalvario amžiaus 
pradžioje baltai buvo plačios 
politinės, kartoju - politinės, 
ne etninės, ekspansijos protą- - 
gonistai.

Kronika sutampa su archeo 
logija tuomi, jog baltų atsira
dimas Pabaltyje ir Suomijos 
jlankoje yra datuojamas 2000 
metų pr. K.

Tarp 2000-1500 m. pr. K. 
baltai valdė Suomijos įlanką, 
Kuršių mares ir Aismares. 
Sprendžiant iš kronikos, jie 
tuomet gerai pažinojo Baltijos 
jūrą ir artimiausius vandens 
kelius upėmis. Pav. kronikos 
pirmame skyriuje duodamas 
gana smulkus šiaurinių van
dens kelių aprašymas, savo 
tikslumu pralenkia žymiai vė
lesnių Europos kartografų ži
nyną.

1500 m. pr. K. įvykęs stai
gus klimato atšalimas privertė 
baltus trauktis iš Suomijos ir 
Estijos. Jie iš ten išplaukė lai
vais ir išsikėlė Pomeranijoje,

NAUJOS KNYGOS

• Vincas Petaris. ALGI
MANTAS. Istorinė apysa
ka. Pirma ir antra dalis. Iš
leido Amerikos Lietuvių 
Bibliotekos leidykla Chica
goje. Viršelis pieštas Vinco 
Luko. 544 psl. Kaina 9 dol. 
Spaudė Morkūno spaustuvė. 
Tiražas 1500 egz. Techninis 
redaktorius Saulius Girnius.

Ši 1900 m. parašyta V. 
Petario apysaka pirmą kar
tą buvo išleista 1904 m. 
Shenandoah, Pa.

• VYDŪNO LAIŠKAI 
SKAUTAMS, Redaktorius 
Vytautas Mikūnas. Daili
ninkė Zita Sodeikienė. Išlei
do Akademinės skautijos 
leidykla: 8913 So. Leavitt 
St., Chicago, II. 60620. Iš
leista Vydūno Jaunimo fon
do lėšomis. Tiražas 700 egz. 
Spaudė M. Morkūno spaus
tuvė, Chicagoje. Knygos 
redaktorius Vytautas Mi
kūnas. Knyga puošnaus di
delio formato, iliustruota 
puslapiniais dail. Zitos So- 
deikienės piešiniais, kietais 
viršeliais ir aplanku, 72 psl., 
kaina — 3 dol.

• Arėjas Vitkauskas. 
LYRE FRUIT in Light Syr- 
up (Lyros vaisiai pasaldin
tam įmerkime). Poemos 
angliškai. 32 psl. Kaina — 
1 dol.

kurią užėiųė. Po to, iš Pome
ranijos jie plito Karpatuose, 
tačiau kalnynų prasta žemė 
jiems netiko, ir baltai kalnėtas 
vietoves netrukus apleido, pa
likdami jas seniesiems tų že
mių gyventojams.

Taigi, šiltesnių žemių ir 
maisto ieškoti toliau į pietus ir 
XIV bei XIII a. pr. K. tapo 
didelių žygių amžiais.

Peržiūrėjus kroniką pažo
džiui, bandžiau surasti tuome 
tinės baltų politinės galybės 
priežastis. Jų radau keletą.

BADAS. Pirmieji kronikos 
skyriai aprašo ne ką kitą, kaip 
desperatišką maisto ieškojimą. 
Tas yra suprantama, nes pa- 
leografinės Pabaltijo lentelės 
rodo, jog kaip tiktai tuo metu 
buvęs palyginti šiltas Pabalti
jo klimatas ryškiai pasikeitė ir 
prie buvusio statuso daugiau 
niekad nebegrįžo. Pirmųjų 
kronikos skyrių pagrindinė te
ma yra iš tiesų šaltis, geros ir 
prastos žemės, geri ir prasti 
derliai. Įtemptos kovos už bū
vį metu, tautai kitos išeities ne 
liko, kaip skirstytis: dalis tau
tos likdavo savose žemėse, jas 
saugojoir iš jų mito, o likusieji 
buvo priversti imti ginklus į 
rankas ir ... keliauti. Keliauti 
kur akys neša, ir kur maisto 
suras. Tuo metu pakelti tau
tos vargai kronikoje skamba 
šiurpiai.

GINKLAI. Baltų tuometi
nis karinis pranašumas - kaip 
jis atsirado ir nuo ko jisai pri
klausė - turėtų sudaryti spe
cialią tyrimų temą. Senovės 
ginklų ir karinės strategijos ži
novų nuomonė šiame klausi
me bus labai naudinga. Pav. 
kronika vienoje vietoje mini 
ypatingas baltų temples. Tai
gi, lanko šūvis ir strėlės nulėk
tas nuotolis matyt turėjo daug 
reikšmės, tuo labiau, kad lan
kas ir strėlė anais laikais buvo 
pagrindinis baltų ginklas. Kro
nika šį ginklą dažniausiai ir 
mini. Be to, ginklai turėjo bū
ti lengvi, nes juos vienodai var
tojo ir vyrai ir moterys.

GREITIS. Žymiai sunkiau kitomis tautomis, 
išaiškinamas yra tuometinių , taip plačiai aprašo moteriškų 
baltų judrumo klausimas. Kri žygdarbius, tiek daug kartų 
to į akį du kronikos pasaky- grįžta prie moterų-karių te
mai: (a)Pabaltyje nuo seniau- mos, jog nelieka jokios abejo
siu laikų buvo auginami žir
gai ‘sau’ ir (b) žygių metu, ir
gi nuo seniausių laikų, baltai 
palikdavę VISADA savo žir
gus Ukrainos ganyklose. Ka- ASIMILIACIJA UŽIMTO- 
riai ten palikdavę ir savo šei
mas.

Ar tai reiškia, kad žygio me 
tu baltai žirgų nenaudodavę, 
ar naudodavę jų palyginti 
mažą skaičių? Gal jie vartojo 
Suomių įlankos valdymo lai
kais įgytus laivininkystės ga
bumus, kurių kitos tuometinės 
centro Eurazijos tautos netu
rėjo? Apie tai teks plačiau pa
kalbėti tolimesniame skyriuje 
apie kartografiją. Viena ta
čiau yra aišku iš kronikos: bal užimtose žemėse nepaliko sa- 
tai jau anais laikais galėjo ne
paprastai lengvai įveikti dide
lius atstumus ir buvo išvystę 
įspūdingą susisiekimo sistemą.

— Sakykite, kuo galėčiau 
padėti ?

— Noriu kai ką rašyti 
ir ...

— Rašyti ? Tai daug leng
viau, tai daug lengviau ir 
patarti. Maniau, kad rim
tesnės bėdos — sumanėte 
vesti ir nežinote ... Na, ieš
kote kam bėdą suversti, jei 
tas žingsnis nepavyktų. Jei, 
sakysime, įkristute į balą 
ir...

— Ne, ne. Kol kas ne.
— Na, tai kas?
— Noriu rašyt Lietuvių 

literatūros istoriją.
— Istoriją? Lietuvių lite

ratūros istoriją?
— Taip.
— Čia tai]) pat rimtas 

žingsnis, nors tragiškai jis 
neturėtų baigtis. Atsimenu 
jūsų seminaro darbus. Jie 
man leidžia jums patarti — 
rašykite.

— Esu pasiryžęs. Ir vis 
mąstau, kokia ji turėtų bū
ti.

— Be abejonės, gera. Tik
tai gera. Kitokios net ir ne
pradėkite.

— Taip, profesoriau, ir aš 
manau. Todėl čia ir atėjau. ---------,---------------j-------------------------------~----------- _ 

jėgomis ginti bazę nuo artimes Norėčiau išgirsti jūsų nuo
mų priešų. Ilgainiui, mote
rys - priverstos ginti save ir šei 
mą - taip įgudo ginklų varto
jime, jog prilygo vyrus ir pra
lenkė toje srityje kitų tautų 
karius.

Baltų karo strategija rėmė
si miklumu vartojant lanką ir 
strėlę, o ne brutalia jėga. Sis 
faktas paaiškina svarbų kroni
kos teigimą, kad baltų mote
rys kariaudavo lygiomis su vy
rais. Ilgainiui, šis bruožas 
taip išryškėjo, jog į žygį baltai 
keliaudavo ne šeimomis, o vy
rų ir moterų pulkai traukdavę 
į karą kiekvienas atskirai. Kai 
visose aplinkinėse tautose mo
terys buvo laikomos vergės pa
dėtyje, baltų išvystytas kovos 
būdas ir iš to išsirutuliavęs vie 
nodas vyro ir moters dalyvavi
mas kare, padvigubino tautos 
karinį pajėgumą santykyje su 

Kronika

Tamsus koridorius. Vie
name jo gale, dešinėje, — 
durys. Sustoju ir žiūriu. 
Ant durų vizitinė kortelė: 
Profesorius Virgilijus Pla
tonas. Kiek pastoviu, pas
kui pakeliu ranką ir pasi
beldžiu.

— Įeikite, — girdžiu bal
są, ir durys atsirado. Prie
šais mane — mano buvęs 
profesorius, žila, smaila 
barzdele, mėlynomis, gero
mis, asketišku veidu, kiek . 
palinkęs į priekį, vienmarš
kinis.

— Profesoriau, norėčiau 
su jumis pasitarti.

— Įeikite ir sėskitės. Aš 
tuojau .., — ir jis išeina į 
kitą kambarį. Grįžta tuojau 
pat ir dar vilkdamasis gana 
ilgą juodą švarką.

MOTERYS. Kronika su 
šiurpiu vaizdu aprašo, kokiu 
būdu pirmaisiais Dono žiočių 
bazės įkūrimo laikais ši bazė 
buvo iš visų pusių nuožmiai 
puolama. Kai vyrai išvykda- 
vę pasitikti prieš juos žygiuo
jančias kitų tautų kariuome- 
mes, moterys likdavusios savo 

nės, kad ankstyvosios baltų is
torijos laikais moterų veikla 
sudarė pagrindini skirtumą 
tarp baltu ir kitų tautų.

SE ŽEMESE. Moterų ir vyrų 
pulkai žygiavo atskirai ir tik 
ypatingo pavojaus ar nelai
mės atvejais vienas kitam tal
kindavo. Kronika pasakoja, 
kokias žemes užvaldė moterų 
pulkai ir kokias, visai kitas, už
valdė vyrai. Taip pat atžymi, 
kad naujose žemėse apsigyve
nę atvykėliai poravosi su vie
tiniais gyventojais. Atrodo, 
kad šiame fakte galima įžiū
rėti priežastį, dėl kurios baltai 

vo materialinės kultūros žy
mių, bet veik visur uždėjo sa
vo kalbos, socialinės santvar
kos ir papročių adstratą.
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monę. Ji būtų, sakyčiau, 
mano darbo gairės.

— Aha! Jūs čia mane ir 
vėl pastatote į keblią jiadė- 
tį. Istorija, sakysime, ir 
Lietuvių literatūros istori
ja, yra bent ligi tam tikro 
laipsnio objektyvus darbas. 
Tačiau vistiek ji turi išeiti 
iš jūsų vidaus pasaulio. Su
prantate, rašote jūs. Ir ra
šote taip, kaip jūs jaučiate 
ir kaip matote literatūrinio 
gyvenimo procesą, kuriame 
iškyla ir atskiri autoriai ir 
jų veikalai. Tai vis atskiri 
ir individualūs pasauliai. Ir 
jūs, su jais susitikdamas, 
individualiai reaguosite — 
matysite, jausite ir inter
pretuosite. Taigi ir mano 
vienoks ar kitoks patarimas 
galėtų jus tik varžyti. Ne, 
geriau rašykite vienas ir 
taip, kaip jums atrodo ge
riausia ir kaip lyg savaime 
išeina iš jūsų vidinio pasau
lio ir jo susitikimo su išori
niais faktoriais. O šiuo at
veju su jūsų planuojamo 
veikalo objektyvia medžia
ga.

— Jūs, profesoriau, man 
atrodo, labai pabrėžėte sub
jektyvų — impresionistinį 
momentą ?

— Taip, pabrėžiau. Ta
čiau jis turi būti vartoja
mas protingai — kontro
liuojamas. Svarbu, labai 
svarbu — ir tai aš dažnai 
pabrėždavau ir savo paskai
tose, ir ypač seminaruose 
— erudicija ir talentas, ku
ris būtinas literatūrinį kū
rinį interpretuojant, — ir 
profesorius atsikelia nuo 

sa-

jei ra- 
atsisė- 
tvli. O

kėdės. — Rašykite. Darbas 
nelengvas, bet rašykite.

— Vis dėlto, profesoriau, 
kai ko jus norėčiau pa
klaust.

— Būtent.
— Būtent, kaip jūs ma

note, kas joje turėtų būti?
— Kas? Lietuvių litera

tūros istorija! Kas gi dau
giau ?

— Taip, bet, profesoriau, 
norėčiau patarimo ...

— Patarti neprašykite. 
Nepatarsiu, negaliu. Gal tik 
galėčiau pasakyti, kaip aš 
tokią istoriją rašyčiau, ži
noma, nemanau rašyti ir 
niekad nerašysiu. Bet, 
kau, jei rašyčiau.

— Tai, pone profesoriau, 
mane džiugina .. .

— Bet pabrėžiu: 
švčiau, — ir jis vėl 
da ir kelias minutes 
paskui:

— žinote, nuo ko pradė
čiau ?

— Nuo pirmųjų rašytų 
veikalų, — mėginu atspėti.

— Nuo kalbos. Literatū
ros veikale svarbu ne tik 
jo turinys, personažai, idė
jos, bet ir kalba. Nuo kal
bos ypatumų — jos garsų, 
žodžio ir jo ritmo bei melo
dijos, nuo sakinio bangavi
mo pareina ir individualus 
ne tik estetinis, bet ir nepa
kartojamas dvasinis litera
tūros kūrinio aspektas. Tad 
pačioje pradžioje ir duočiau 
bent kelių puslapių studijė- 
lę apie mūsų kalbą. O pas
kui sustočiau prie tautosa
kos. Ypač prie mūsų liau
dies lyrikos — dainų, kurio- • 
se tiek gausu ir žodžio, ir 
muzikos poezijos, kurioje 
atsiskleidžia ir mūsų tautos 
sielos gelmės. Tautosaka — 
ne tik mūsų literatūros šak
nys ir daigai, bet ir jos žie
dai.

— O kaip jūs darytute su 
visais tais 16-17 a. religi
niais ir kalbiniais raštais?

— Kaip? Galbūt dar tu
rėčiau kiek pagalvoti. Tik 
man neatrodo, kad jiem bū
tų verta skirti daug vietos. 
Jie, manyčiau, labiau tiktų 
mūsų kultūros, o ne litera
tūros istorijai. Estetiniu at
žvilgiu jie negali būti trak
tuojami. Ir būtų daugiau 
negu nenuoseklu, jei, pavy
džiai, plačiai rašyčiau apie 
to meto katekizmus, gies
mynus, o nieko, sakysim 
apie vėlesnių laikų religinę 
literatūrą, kuri ir mintim, 
ir kalba yra nepalyginamai 
aukštesnio lygio. Atrodytų, 
kad 16-17 a. religiniai raš
tai priklauso literatūrai, o 
vėlesnį, kad ir, sakysim, to
kio Maceinos teologiniai-fi- 
losofiniai veikalai, jau už li
teratūros ribų. Tai, Vaiž
ganto žodžiais, svinstva ir

(Nukelta į 6 psl.)

l
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skandalas, — pradeda kiek 
karščiuotis profesorius.

— Ir ... sakykite, kaip 
jūs vardas?

— Vytautas.
— Jau žinau, žinau, at

simenu. Taigi, kolega Vy
tautas, sakykite, kaip jums 
tai patinka?

— Visiškai su jumis su
tinku. Yra pagrindo

— Ir dar kokio. Arba kad 
ir tokia Daukšos Postilės 
lenkiškai rašyta prakalba. 
Apie ją ko plačiausiai, o 
apie Girniaus Tautą ir tau
tinę ištikimybę nei žodžio. 
Nei kiek negeriau ir su kal
bininkais. Rasite apie Klei
no gramatiką ir apie Sirvy
do žodyną, bet nieko apie 
Jablonskį, Būgą, Balčikoni, 
Skardžių, Salį.., — ir pro
fesorius suraukia kaktą ir 
rūkščiai pakrato galvą.

— Užsiminėte Maceiną ir 
Girnių.

— Taip.
— Tad gal Lietuvių lite

ratūros istorijoje reikėtų 
bent kiek vietos duoti ir 
mūsų filosofijai ?

— O kaip gi kitaip? Tai 
labai svarbu. Joje turėtų 
būti ir Kuraitis, ir Šalkaus
kis, ii* Maceina, ir Girnius, 
ir Sezemanas. O gal ir dar 
kai kas. Neprileisti filoso
finės minties Įtakos litera
tūrai, mano manymu, nusi
kaltimas. Norėčiau pabrėž
tu kad tai labai svarbu: 
filosofiją, 'ypač egzistenci
nę, ii- grožinę literatūrą jun
gia tos pačios minties plo
tai, — ir profesorius atsi
stoja ir, išsiėmęs iš lieme
nės kišeniaus didelį laikro
di. pažiūri. Atsikeliu ir aš.

— Tai gal bus ir viskas?
— Dar vienas klausimas. 

Tik sakykite, ar netrukdau ?
— Prašau.'
— O kaip su istorija ? Ar 

ir jos reikėtų ?
— Istorija yra tautos 

praeities ir jos dvasios re- 
surekcija. Ir ką turi daryti 
rašytojai, imdami savo kū
riniams istorinius siužetus, 
jeigu jie nėra susipažinę su 
savo tautos praeitimi, jei 
neturi tos praeities jaus
mo? Yra pavojus vaizduo- 

_ jamo laikotarpio gyvenimą 
užpildyti savo fantazija ir 
tuo pačiu istoriją — tegu 
tik ir literatūrinio veikalo 
plotmėje — deformuoti. Gal 
girdėjote anekdotą? Kara
liaus Mindaugo vėlė labai 
susirūpinusi. Ir ar žinote

■ laiškai Dirvai
JUOKIASI PUODAS, KAD KATILAS JUODAS
Darbininko vasario 23 

dienos numeryje tilpusį 
straipsnį Draugas kovo 1 
dieną persispausdinęs ieško 
tiesos lietuviškame politi
niame ir visuomeniniame 
gyvenime. Kad būtų leng
viau tvarkyti pasaulį straip
snio autoriai bando suversti 
visas mūsų šių dienų nege
roves dr. Kaziui Bobeliui, 
buvusiam Amerikos Lietu
vių Tarybos pirmininkui.

Prisimindami seną tai
syklę, kad daug lengviau 
yra pulti, negu gintis 
straipsnį rašantieji skelbia 
visą eilę "faktų” į kurių 
vertingumą norėčiau at
kreipti Dirvos skaitytojų 
dėmesį.

Pirmiausia rašto žinovai 
kreipia visuomenės dėmesį 
į demokratiškus Vliko vi
daus susitvarkymo princi
pus. Jie teigia, kad devynios 
politinės grupės iš penkio
likos Vliką sudarančių va
dovaujasi totą litariškais 
principais ir bando užgrėb
ti neteisėtai Vliko vadovy
bę. Jei tai pasisektų šešiom 
grupėm, tai, žinoma, reika
lai būtų sutvarkyti demo
kratiškai. Jie visai pamir
šo, ar bent bando pamiršti, 
kad jau daugeli metu auto
riai valdo Vliko struktūrinę 
sąstatą ir visiškai pamiršo, 
kad jie yra ir buvo politinių 
grupių sandaroje mažuma. 
Jie teigia, kad koks tai po
grindis rengia dr. Bobelio 
kandidatūrą į Vliko pirmi
ninkus. Iš tiesų jau veik 
metai laiko vilkinių grupių 
komitetas Chicagoje posė
džiauja ir svarstydamas da
bartinės tarptautinės poli
tikos sąlygas ieško Vilkui 
naujo pirmininko. Reikėtų 
skaitytojam paaiškinti, kad 
dr. Kęstutis Valiūnas, ilga
metis pirmininkas, gabus ir 
efektyvus politikas jau 
prieš metus pareiškė politi
nėm grupėm savo nusista
tymą daugiau Vliko veiklon 
nebekandidatuoti.

Politinės grupės nešda
mos Lietuvos laisvinimo ko- 

kodėl? Vaikščioja dausose 
su romanu rankoje ir ne
randa žmogaus, kuris jo 
kalbą išverstų į lietuvių 
kalbą, — šypsosi profeso
rius ir ištiesia ranką atsi
svei kinti.

MACHINE OPERATORS
With machine Shop experience ąualifies you to operate:

• BORING MILLS
• VERTICAL GRINDERS
• OR INSPECTORS

Doing line, finai, or receiving inspection. 3 to 11 and 
11 to 7 Shifts at Our Aurora and Ravenna Plants. Excel- 
lent wages and Company paid benefits. If experienced

— call Connie Haynes.
ROTEK INCORPORATED

AURORA, OHIO 44202 
1-216-562-3111

En Eąual Opportunity Employer

ves atsakomybę, gerai iš- 
masčiusios esančią padėtį ir 
ateities galimybes pakvietė 
dr. K. Bobelį kandidatuoti 
į Vliko pirmininkus, žino
ma, kaip bent kur kitur, ir 
mūsų politiniame gyveni
me visi negali turėti tas pa
čias idėjas ir tuos pačius 
būdus jom įgyvendinti. Ly
giai taip visi negali apsisto
ti ant to paties kandidato. 
Antra verta yra sveika Vli
ko politiniame sąstate turė- 
tipoziciją ir turėti opozici
ją

Vliką sudarančių grupių 
daugumai, devyniom prieš 
šešias dr. Bobelis atrodo 
pats efektyviausias lietuvis 
vesti Lietuvos laisvės ko
vą pasauliniame politiniame 
forume. Būdamas Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirminin
kas dr. Bobelis sugebėjo 
prieiti prie visų Amerikos 
politikos sluoksnių, ar tai 
būtų administraciniai ar le- 
gislatūriniai; tiek lokalinė
je plotmėje, tiek fedarali- 
nėje. Jis vienintelis iš lietu
vių, kuris kviestas dalyvavo 
Korėjoje ir Formozoje, o 
taip pat ir Belgrado konfe
rencijose. Jo pastangomis 
Belgrade ambasadorius Gol- 
bergas padarė labai stiprų 
pareiškimą Lietuvos bylos 
reikalu. Tokia pasisakymo 
dar nesame turėję nei viex 
name tarptautinės politikos 
forume. Įvertindamos pra
eities patirti ir įvertinda
mos dr. Kazio Bobelio gai
vumą, nenuilstamą energi
ją, nepaprastą veržlumą, 
entuziazmą ir atsakomybės 
jausmą Lietuvai devynios 
grupės pareiškė jam pasiti
kėjimą.

Toliau straipsnio autoriai 
ieško demokratinių pradų ir 
randa tik pogrindines, čia 
vėl pamirštama, kad sausio 
28 dienos Vliko posėdyje ne 
6 balsai prieš Bobelį buvo 
paliesti, bet iš 9 balsų už 
Bobelį du neturėjo pakanka
mų kredencialų ir tai buvo 
ne dėka devynių sąmoksli
ninkų, bet buvo dėka še
šių super-demokratų. Artė
jant kovo 11 dienos Vliko 
posėdžiui tos dvi grupės iš
siaiškino savyje ir savo bal
sus atiduos ten, kur dau
giausia galima tikėtis Lie
tuvos byloje.

Įdomu, kad įvertindamos 
dabartinę lietuviškų organi
zacijų padėtį Darbininkas ir 
Draugas grįžta prie Bend
ruomenės ir konstatuoja, 
kad visas negeroves P. 
L. Bendruomenė sutvarky
sianti. Kaip pavyzdį stato 
A. L. Bendruomenę, kuri 
prieš dešimt metų įsijungu
si į politinį darbą. Pavyz
dys nėra taip labai geras. 
Lygiai prieš dešimt metų 
A. L. Bendruomenė apsi
sprendusi politikuoti savo 
pirmuoju politiniu darbu 
užsimojo sugriauti A. L. 

Tarybos suorganizuotą Va
sario 16 dienos minėjimą 
Jungtinių Valstybių Kon
grese. Tuomet Alto sudary
tą programą bandė sugriau
ti prašydamos pažįstamus 
kongreso atstovus pakeisti 
Vasario 16 dienos minėjimo 
datas, kalbėtojus ir lietu
vius kunigus. Tik dėka tuo
metinių Lietuvos draugų, 
senatorių Dott ir Percy ir 
kongresmanų Daniel Flood, 
Bill Murphy ir speakerio 
McCormick Altui pasisekė 
išlaikyti tradicinius Vasario- 
16 dienos minėjimus JAV 
Kongrese. Deja, nuo to lai
do, daugiau lietuvis kuni
gas Senate nesakė invokaci- 
jos ir turbūt daugiau nesa
kys. Tolimesnis A. L. Ben
druomenės poli tikavimas 
tik suskaldė pačią Bendruo
menę, susmukdė švietimo 
darbą ir poliarizavo visą vi
suomenę.

Toliau straipsnis tvirtina, 
kad dr. Bobelis neturi vi
suomenės paramos. Jei taip 
būtų, tai jo kandidatūros 
klausimas neiškiltų. Atrodo, 
kad dr. Bobelis turi labai 
stiprų užnugarį ir tas 
straipsnio autoriams labai 
nepatinka. Jie toliau per 
penkis punktus aiškina ko- ‘ 
dėl Bobelis netinka Vilkui 
pirmininkauti, šių pastrai
pų logika tokia pati, kaip ir 
mažumos valia visuomeni
niame gyvenime esanti tyra 
demokratija. Tokie svarsty
mai Vliko suvažiavimai tu
rėtų būti visai nepriimtini.

Straipsnis numato ateitį 
ir jei dr. Bobelis tampa Vli
ko pirmininku, tai tuomet 
straipsnio autoriai, didieji 
demokratai, per P. L. Bend
ruomenę sudaro kitą Vliką. 
Pagal straipsnį yra visai 
nesvarbu nei Lietuvos byla, 
nei politinių grupių daugu
mos valia, nei demokrati
niai Vliko veiklos pradai. 
Vienintelis dalykas svarbu, 
jei Vliko valdybos sąstatas 
yra ne pagal mažumos va
lią, tai jie grasina sunaikin
ti Vliką. Tokios užmačios 
turėtų būti lietuviškos vi
suomenės pasmerktos, ir 
Vliko suvažiavimas turėtų 
jas ignoruoti.

Pradėjau šias mintis su 
patarle "Juokiasi puodas, 
kad katilas juodas". Turiu 
prisipažinti, kad man pa
čiam tai visai nejuokinga.

E. A. B.
1979 m. kovo 9 d.

SKAITYTOJAI 
PASISAKO

Teisybė ir lietuviškos vi
suomenės norai išsipildė: 
Dr. K. Bobelis tapo daugu
mos išrinktas Vliko pirmi
ninku. Pastaruoju metu 
mūsų lietuviškos spaudos 
puslapiuose (Drauge ir 
Darbininke) pasirodė kele
tas straipsnių, kuriuose bu
vo svarstoma ir rekomen
duojama ką rinkti Vliko pir
mininku. Tai visa būtų vie
toje ir gražu. Tačiau, pora 
rašeivų nekultūringai sten
gėsi kiek įmanydami pa
kenkti dr. K. Bobelio asme

niui, bei jo išrinkimui į Vli
ko pirmininkus, o svarbiau
sia, savo negražiais išve
džiojimais pasitarnauti da
bartiniam Lietuvos okupan
tui, kas sukėlė lietuviškoje 
veikloje išeivijoje pasipikti
nimą tokiais demagogiškais 
plepalais ir kaip tik sustip
rino pasitikėjimą dr. K. 
Bobeliu. Lietuviai patriotai, 
skaitydami tų rašeivų ne
pagrįstus išvedžiojimus, su
prato, kad ne tik dr. K. Bo
belis buvo užgautas, bet ir 
visa nuosaiki lietuviška iš
eivija.

Mūsų džiaugsmui, teisy
bė nugalėjo: sekmadienį, 
kovo 11 dieną, dr. K. Bobe
lis įgaliotų atstovų tapo iš
rinktas Vliko pirmininku.*
Ta proga, kaip tik buvo 
gauta linkma naujiena iš 
Chicagos, ponai A. ir R. 
Plepiai, Floridoje, St. Pe- 
tersburge, savo namuose 
šiauriame draugų ratelyje, 
pasveikino bei pagerbė dr.
K. Bobelį palinkėdami jam 
sėkmingos veiklos garbin
gose Vliko pirmininko pa
reigose. Dr. K. Bobelis susi
laukė daug sveikinimų bei 
linkėjimų iš pavienių asme
nų, ir įvairių lietuviškų sam
būrių.

Aldona S. Michelevičienė
Sarasota, Fla,

J PATAISYMAS
Dirvos 9 Nr. 9 psl. po už

rašu "Iš pageltusiu albumo * 
lapų” išvardinti žuvusieji 
neolituanai, kurių tarpe pa
minėtas Liudvikas Indrišiū- 
nas, buv. finansų ministras.

Kodėl Liudvikas? Jo var
das buvo Julius. Nuo 1915 
metų mano pažįstamas, 
1928 m. Kaune gyvenome 
viename name, tai jo vardo 
negalėjau pamiršti.

P. Lelis

ATSAKYMAS
A. SANDRAVAI

Kartais pasitaiko ir tokių 
prajovų, kad į labai aukšto, 
kultūrinio lygio laikraštį, 
redaguojama gerai patyru
sių redaktorių, patenka ir 
tokių rašėjų laiškai ar net 
ir rašiniai, kurie nenusivo
kia kas yra atsakomybė, bei 
spaudos etika. Neseniai Dir- 
von pakliuvo rašėjo, pasiva
dinusio A. Sandravos vardu 
laiškas įvardintas: "Viikas 
be vado". Jis savo laiške, 
neva bando pašiepti dr. J. 
Grinių. Deja, vieton jį pa
šiepęs, jis atskleidė tik savo 
dvasinės kultūros labai že
mą lygį. Jau nekalbant, kad 
jis rašo apie Vliką be vado, 
kas rodo, kad A. Sandra va, 
dar iki šiol, nežino, kad Vil
kui vadovauja ne vadas, o 
demokratiniu būdu išrink
tasis pirmininkas. Taip pat, 
jis klausia "Dirvos" skaity
tojų, kokios specialybės yra 
J. Griniaus doktoratas: teo
logijos, medicinos ar vete
rinarijos? Man rodos, kad 
tokiu atveju nereikia klaus
ti "Dirvos" skaitytojų, bet 
užtęnka pavartyti enciklo- -

(Nukelta į 7 psl.)
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‘V4RPO9 sukaktis
J. Miškinis

Šiemet sukako 90 metų nuo 
dr. V. Kudirkos išleisto pir
mojo VARPO numerio.

1886 metais Aušrai sustojus 
lietuvių tauta pasiliko be jokio 
lietuviško laikraščio. Mažo
sios Lietuvos lietuvių laikraš
čiai mažai tiko lietuviams są
moninti, o Amerikos lietuvių 
laikraščiai - Lietuvoje buvo 
gaunami pavėluotai - ne visai 
atitiko gyvybinius lietuvių rei
kalus. 1887 metais pradėjęs 
eiti mažytis laikraštėlis ‘Švie
sa’ buvo redaguojamas siauro
je pakraipoje ir skiriamas liau 
džiai, todėl platesnių lietuvių 
tautos reikalų nepatenkino. 
Šviesuomenė, visą tai matyda
ma ir gerai atjausdama, nesi
liovė rūpinusi pradėti naują 
lietuvišką laikraštį, kuris pa
tenkintų bent svarbiausius lie
tuvių tautos reikalus. Aušros 
pastumta į gyvenimą tauta ne 
galėjo sustoti.

Bet ir nedidelio laikraščio 
leidimas anuomet, priespau
dos laikais, buvo labai sunkus 
dalykas. Nebuvo nei lėšų, nei 
pakankamai bendradarbių, o 
ypatingai sunkus buvo išleidi
mas. Laikraštį spausdinti tek
davo užsienyje ir slapta įga
benti į Lietuvą ir slaptai išpla
tinti. Taip pat slaptai reikėjo 
surinkti prenumeratą, slaptai 
redaguoti, rašinėti korespon
dencijas ir 1.1. Tačiau didelis 
pasiryžimas ir tėvynės meilė 
viską nugalėjo ir pagaliau bu
vo nutarta nuo 1889 metų pra 
džios leisti naują laikraštį 
VARPAS.

Tačiau ir pats tas sutari
mas buvo susijęs su labai dide
liais sunkumais ir pavojais. 
Lietuvių šviesuomenė negyve
no susibūrusi Lietuvoje, bet 
buvo išsklaidyta beveik po vi
są didžiulę Rusijos valstybę ir 
kiekvienu klausimu reikėdavo 
susirašinėti, kas reiškė, kad 
laiškai galėjo patekti į žanda
rų rankas. Tik vasarą, atosto
gų metu, jie suvažiuodavo ir

Laiškai Dirvai...
(Atkelta iš 6 psl.) 

pediją. šiuo atveju J. Kapo
čiaus išleistą "Lietuvių en
ciklopediją”. Joje būtų ra
dęs žinių ir apie dr. J. Gri
nių ir jo įsigytą doktoratą. 
Jis būt sužinojęs, kad dr. 
J. Grinius yra buvęs Lietu
vos Universiteto profeso
rius, rašytojas ir neeilinis 
visuomenės veikėjas. Tat 
tokio rašėjo, kaip A. Sand
ravos laiške daromi dėl dr. 
J. Griniaus pareikštų min
čių komentarai nėra verti 
dėmesio.

Be to, jis savo laiške, nei 
iš šio, nei iš to, kandžioja 
kan. Zakarauską. di~ZTThT- 
nelevičių ir dr. V. Pliop- 
,lį ir jų idėjos draugus. 
Jo toks kandžiojimas už
gauliu svaisčiojimu dėl 
skaldymo be įrodymų faktų, 
reiškia, kad A. Sandrava 
yra šmeižiančių gandų 
skleidėjas. Tat, jo laiškas 
tilpęs "Dirvoje” kovo mėn. 
1 dienos laidoje, jam neda
ro garbės.

Kn. V. Zakarauskas
Chicago

kur nors slapta aptardavo vi
sus reikalus. Bet ir susirinki
mai nebuvo saugūs nuo žan
rų ar kitų caro tarnų užklupi- 
mo, ir tada ‘nusikaltėliams’ 
tekdavo atsidurti kalėjimuose 
ar ištrėmime.

VARPO sumanyme ir stei
gime dr. V. Kudirkai teko su
vaidinti žymų ir didelį politinį 
vaidmenį. Jis, su kitų pagel- 
ba, nustatė Varpui programą. 
Jis išleidimo reikalais susiraši
nėjo su kitais lietuviais, dau
geliui įkvėpdamas mintį, kad 
Varpas yra būtinai reikalin
gas ir neatidėliojant leistinas. 
Jis daugelį uždegė rašyti būsi
mam laikraščiui, susitarė su 
Mažosios Lietuvos spaustuvi
ninkais ir taip pat atliko dau
gybę kitų parengiamųjų dar
bų. Dr. Vincas Kudirka buvo 
gyva steigiamojo laikraščio 
dvasia.

Pažymėtina, kad tuo pačiu 
metu jam kaip tik teko atlikti 
ir dideli asmeniniai įsipareigo 
jimai universitete, nes kaip tik 
tuo laikotarpiu jis turėjo laiky
ti valstybinius egzaminus gy
dytojo teisei. Vieno pirmąjį 
Varpo numerį jis pajėgė pats 
suredaguoti, šalia atliekant 
daug laikraščio administraci
jos darbų.

1889 m. sausio m. pasirodė 
pirmasis VARPO numeris 
Lietuvoje.

Pirmame numeryje paties 
Kudirkos buvo tik dabar pla
čiai žinomas eilėraštis ‘Kelkite 
kelkite, kelkite ...’ Plačiau 
Varpe Kudirka ėmė rašinėti 
kiek vėliau. Svarbiausi jo raš
tai Varpe - ‘Tėvynės varpai’. 
Yra tai visa eilė feljetonų, ku
riuose jis labai vaizdžiai, gy
vai, nuosekliai atvaizdavo įvai 
rių įvairiausius Lietuvos ir lie
tuvių tautos blogumus. Jis 
pasirašinėdavo daugiausia 
Vincu Kapsu, nes jo gimtinės 
krašto žmonės kapsais vadino
si.

Pirmųjų metų Varpo turi
nys buvo gana platus ir įvai
rus: politika, literatūra, že
mės ūkis, prekyba, polemika, 
įvairiais lietuvių reikalais su 
lenkų ir rusų laikraščiais, hi
giena, muzika, net lengvų dai
nelių gaidos, skelbimai ir 1.1. 
Atrodo, kad Varpas mėginta 
taikinti inteligentams ir liau
džiai, kas - jau kaip žinome - 
praktikoje sunkiai pasiekiama.

Nepatenkino ir V arpas visų 
skaitytojų. Po vienerių metų 
nuo Varpo atsiradimo, buvo 
pradėta leisti laikraštis ‘Ūki
ninkas’, kuris jau buvo skiria
mas tik kaimo žmonėms.

Nuo pat pirmo numerio 
Varpas ėmė pliekti lietuvius 
inteligentus už nesirūpinimą 
savo tautos reikalais, už sava
naudiškumą, apsileidimą, nu- 
tautimą, nelietuviškų šeimų 
kūrimą ir daugybę ydų. Taip 
pat buvo nurodomas rusų ca
ro valdininkų nesąžiningu
mas, kyšininkavimas, tingėji
mas, girtuokliavimas, valsty
binio bei visuomeninio turto 
vagiliavimas ir eikvojimas. Bu 
vo išryškinta valdžios pastan
gos rusinti lietuvius, laikyti 
juos tamsoje duodant be galo 
mažai mokyklų, o ir tose pačio 
se stengiantis vaikus rusinti. 
Buvo rašoma ir nurodoma, 
kaip tirštai Lietuva yra svetim 
šalių apsėsta ir išnaudojama, 

(Nukelta į 8 psl.)

VARPAS Kudirka

T. Jablonskis

Dr. V. Kudirka

1889
1906
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Pr. Masintas
Metas L
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Tilžėje 20 kiekvieno mene 
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Kenijoje . 4 rubl .
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Amerikoje ir kitur 5 mark.

Metai XI.
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titrrie Benai.. Metinė 
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Num. 6.
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nito, k ai tuoja • 
#0 fta- arba 00 kap.

literatūros, politikos ir mokslo dvimėnesinis laikraštis.

A. a. Daktaras Vincas Kudirka t
U./XH. 1858. — t 16.,'XI. 1899.

16. d. lapkričio mėnesio, vakare, apie 6-tų 
valandų, šiuose 1899 metuose, persiskyrė su 
ji no svietu daktaras Vincas Kudirka sulaukęs 
netoli 41 metų amžiaus.

Kų padarė gero Lietuvai ir lietuviams, 
a. a. Vincas, kiek pasėjų naudingų sėklų ant 
mošų neapdirbtų dirvų 
saro rastais, žodžiais ir 
darbais bus aprašyta vr 
>iaus A'-gi tik pamiuė 
>in trumpai gyvenimų a. a 
V. Kudirkos

Gimė jisai Pažeriu kai 
me Vilkaviškio parapijoje. 
Suvalkų gubernijoje (toje 
dalyje jos gyventojų, kų 
.Kapsais“*) vadinasi) 
1858 metuose 31. dienų 
gruodžio mėm-sio, pagal 
naajųjj skaičių. Motina 
jo- buvo Elzbieta (pagal 
tėvus Jasinlevyėiutė). tė 
vas-gi Motiejus Kudirka 
abudu tuomet pačiam susu 
gimė žmonės. Jaunystę 
savo praleido a. a. Vincas 
savo tėvų namuose, kurie
stovi ant paties ežero kranto, is kitos-gi puses 
tėvo kolionija prieina prie girios — Ui-gi vieta 
gana smagi. Tėvai buvo žmonis gana gerai pu
si tnrinty s: kolionija gero lauko apie 70 margų. 
Pradėjęs eiti į mokslus jaunas Vincukas pasirodė 
esąs geros galvos. Pertai buvo atiduotas j 
.kliasas“ Starpolės, t. y. į gimnazijų. Kelin
tuose metuose pastojo jis j gimnazijų, tikrai 
nežinau, bet bene 1871 metuose, bent tikrai 
žinia, kad 1877 metuose birželio mėnesyj pa
baigė Šešias kliasas gimnazijos ir tų patį ru
deni pastojo j Seinų rymo-katalikų Drastiškų 
Seminarijų, kur prabuvęs bereik dvejus mokslo 
metus pavasari (879 ‘m gegužės mėnesyje 
atsiėmė savo popieras nuo seminarijos rogenso,

t. y. išėjo ii seminarijos; po vskacijai tuose 
pačiuose metuose vėl buvo priimtas i 7 ia- 
klienų Starpolės gimnazijos. Gimuazijoj moki
nosi jis getai, tankiai būdavo tarpe pirmutinių 
mokintinių ir apturėdavo pirmas dovanus už 
mokslų Gimnazijų baigęs 1881 meluose nu

važiavo | Varža vos uni
versitetų ant Clioliogiiko 
skyriaus. kurį klausė vos 
t metus, ir 1882 metuose 
perėjo ant medicinas, ku 
rių pabaigė rudenyje 1889 
metuose Varsa roję be
būnant 1885 metuose ru- 
lenyje buvo paimtas žan
darų į kalėjimų už prigu
lėjimų pne slaptos prie) 
raidžių einančios draugy
stė*, sėSėio tik apie 3 ne- 
lėliai, kitokios bauimės 
nuo valdžios ne bnvo. bei 
universitetas pasirodė bal
tesnis už pačių maskolių 
sdniiuistracijų ir atstatė 
studentų V. Kudirkų ant 
2 metų nuo mokslo. Apart 
tokių baisių atsitikimų su 

valdžia a. a. Kudirka bebūdama universitete tu
rėjo daug vargo kęsti, nės kartais ir duonos 
kųsnio pritrukdavo jam. Tai vis jaa tuomet p» 

.ardė jo silpnų ii prigimimo*) sveikatų, ir ypač 
per žandarų visokius tyrinėjimu stnd. Ku
dirka jau labai pasibaigusiu išrodė. Prisimetė 
kosulys, kartais ir su kraujais, — žodžiu jaa 
upivereitetr bebūnant apsirtiikė plaučių džio
vos ženklai. Laikui bėgant liga tai pasi
mažindavo, tai vėl labjaus pasirodydavo, ale 
jau nekistojo, iki ant galo pagalios visai nt*- 
perkirto silpno Siūlo gyvasties

Pabaigęs medicinos mokslus daktaras V 
Kudirka apsigyveno Sakių miestelvie Nan-

•> Per tai pa aeve raitai, ji. dainai patiraipdars 
,Visai tepate*

*) tlatlsa ja aaairSjanas. aanatikrvj. t a«v to< padaa 
Botiao.) ligūsto, kitoscs»(aM usMtės) naislto jaaaa 
lr-<i ėžlara M at yl a. a. V liesąją* Ilgiau ate Ugatoa paėjo

Varnas praneša Vinco Kudirkos mirti

KAD rytą saulė spinduliu pirmiausiu 
Apreiškė žemei tekėjimą savo, 
Užgaudė Varpas liepimu aiškiausiu, 
Tarytum jisai žmogaus lūpas gavo:

Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite...

Tuoj darbininkai visi suknibždėjo, 
Lyg gyventojai užgauto skruzdyno, 
Ir kasdieniniai darbai prasidėjo 
Žmonių lizduose ir ant lauko gryno.

I

Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite...

Varpas dar garsiau ir dar aiškiau gaudžia, 
O graudus balsas veržiasi per orą.
Dėl ko nebaigia savo dainą graudžią? 
Tinginius prikelt tur tikrą norą.

Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite...

Tai skambink “Varpe”! tegul gaudirrts tavo 
Išilgai, skersai eina per Lietuvą!
Budink ir šauki graudžiu balsu savo, 
O tas šaukimas perniek tenežūva!

Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite...

Kas darbininkas ir kas dirbti gali, 
Ant tavo balso prie darbo teimas! 
O kur atrasi tinginį miegalį,
Tegul neliaudamas įį budin gaudimas:

Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite...

Num. I

|t£dpoBI Nauja, laikraaztis, -J-g-. — Varpas. V Kapsa-i. Antanas Valys Jonu* I. ja Sunaudojinma rn*-<lžm. 
J. SridsrBe — Audiattu- et ai tėra para. Šzernas — laz tėvvnmzkos dirvos. a-b - fivg.ėna. Hygiėfoe tarnas Literaliazka
fmrtvabc*. A-s. — laz vianr, Budry*. - Politika — Muzika — Ina produkuezku lurgaviecuu — Pasarga rėdysite Apgar- 
-a'rtĮtn- — Jai buUetinu Vilniaus inetoorologiazkos observatonj-.a.

Aušrai sustojus, pasijusta lietuviško laikraščio trūku- . 
mas. Tad varpininkų įsteigta leidykla 1889 m. sausio mėn. 
pradėjo leisti mėnesinį žurnalą "Varpas”, skiriamą daugiau
siai inteligentams, žurnalas ėjo iki 1906 m. kovo mėn. Til
žėje ir Ragainėje.

Paruošė VLADAS VIJEIKIS

I
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HOT SPRINGS
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 18 d. LB Hot 
Springs apylinkės valdyba 
suruošė Lietuvos nepriklau
somybės 61 m. paskelbimo 
ir karaliaus Mindaugo vai
nikavimo minėjimą. Tą die
ną 11 vai. ryto buvo atna
šaujamos šv. Mišios vienuo
lyno šventovėje už kenčian
čią Lietuvą, Atnašavo kun.
P. Patlaba, asistuojant sve
čiui iš Montanos kun, I, 
Gedvilai. Pritaikintą minė
jimui pamokslą pasakė kun. 
P. Patlaba. Po pamaldų vie
nuolyno salėti susirinko 
gausus būrys dalyviu pus
ryčiams, nes iki minėjimo 
pradžios dar buvo visa va
landa.

Pirmą valandą LB apyl. 
pirmininkas S. Ingaunis 
atidarė minėjimą, sveikin
damas visus taip gausiai 
atsilankiusius. Įnešamos 
Amerikos ir Lietuvos vėlia
vos ir sugiedami JAV ir 
Lietuvos himnai. Tylos mi
nute pagerbiami žuvusieji 
kovose už Lietuvos laisvę. 
Pakviestas kun. P. Patlaba

'Varpo sukaktis
(Atkelta iš 7 psl.) 

kaip draudžiama spauda, per 
sekiojami lietuviški raštai.

Ir visame tame dideliame 
Varpo darbe svarbiausi ir va
dovaujamąjį vaidmenį vaidi
no dr. V. Kudirka. Jis savo 
raštais darė labai didelę, žadi
nančią įtaką į mūsų tautą, 
skiepydamas giliai žmonių šir
dyse karštą tėvynės meilę, vi
suomeniškumą ir pasiryžimą 
dirbti, kovoti ir kentėti dėl 
Lietuvos gerovės. Lietuvių 
tautoje tuo metu nebuvo kito 
žmogaus, su kurio nuomone 
taip skaitytųsi, kaip su dr. V. 
Kudirka.

Gindamas Lietuvą nuo rusi' 
fikacijos ir polonizacijos, dr. 
V. Kudirka tuo pačiu metu są 
monino ir auklėjo lietuvių vi
suomenę ir inteligentiją per 
Varpą, raudamas viešo ir pri
vataus gyvenimo ydas. Ir čia 
jis savo asmenybė sušvinta 
lietuviams naujomis atošvaistė 
mis. Jis aštriai, sąmoningai 
barė ir pašiepė lietuvių nutau 
tėjimą, idealizmo stoką, susi
skaldymą ir ginčus dėl menk
niekių. Ne vienoj vietoj dr. 
Kudirka sielodamasis rašė sa
vo leidžiamam Varpe apie lie
tuvių tautinės savigarbos sto
ką ir menką atsparumą sveti
miesiems, kas pastebima visur 
kur tik lietuvis susiduria su 
svetimomis tautomis: rusuose 
jis surusės, lenkuose - sulenkės 
vokiečiuose - suvokietės ir t.t. 
Lietuvišką šeimą jis laikė pir
maeilės svarbos, gyvybiniu rei 
kalu. ‘Mums, lietuviams, de
rėtų pasirūpiTiti’ - rašė dr. V. 
Kudirka Varpe - ‘idant kas 
nors kasdien mums primintų: 
atmink lietuvišką šeimą!’

Žodžiu, dr. V. Kudirkaxbu- 
vo tikras lietuvių tautos ano 
meto vadas, paskui kurį ėjo vi
sa galvojanti, jaučianti, šviesi 
lietuvių tautos dalis. Ėjo tik
rai niekieno nevaromi, bet tik 
savo geru noru. Ir tai kaip 
veidrodyje atsispindi jo paties 
VARPO raštuose.

sukalbėjo invokaciją Toliau 
minėjimą vesti pakviesta 
dr, V. Sakalienė, kuri pir
miausiai lietuvių ir anglų 
kalbomis perskaitė Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo aktą ir pakvietė i garbės 
vietas: savanorj-kūrėją P. 
Petrulionį, Sibiro tremtines 
S. Rūkienę, Onutę X ir ge
rai pažinusį Sibiro komunis
tinį gyvenimą J. Kalvėną. 
Po to pristatė amerikiečius 
svečius: E. McKeever su se
kretore, dr. ir ponią Smith, 
prekybos rūmų atstovą Ike 
Isenhower su ponia ir kitus. 
Ypatingai jautrų žodį tarė 
p. Isenhower, išreikšdamas 
užuojautą dėl mūsų tėvynės 
tragiškų įvykių, dėkodamas 
lietuviams už savo kultūri
niu darbu padarytą didelį 
įnašą Hot Springs miestui 
ir pareikšdamas viltį, kad 
ateis dieną, kuri ir vėl at
neš Lietuvai laisvę. P. Mc
Keever dėkodama L. B-nei 
už bendradarbiavimą įteikė 
per pirmininką S. Ingaunį 
gražų padėkos adresą. Dr. 
Smith savo trumpu žodžiu 
ir toliau ragino būti akty
viais. Raštu sveikino Ar- 
kanso katalikų vyskupas A. 
McDonald, kongresmanas 
P. Hammerschmidt ir mies
to burmistras T. Elsworth, 
kuris pasirašė proklamaci
ją, skelbdamas Vasario 16, 
17, 18 Lietuvių Dienomis.

Po kalbų ir sveikinimų, 
i š k v iečiamas pagrindinis 
paskaitininkas inž. Valdas 
Adamkus, svečias iš Chica
gos. Pradžioje jis davė savo 
kalbos santrauką anglų kal
ba, supažindindamas ameri
kiečius svečius su minėjimo 
reikšme ir apie ką bus kal
bama. Po to lietuvių kalba 
nušvietė mūsų tautines ir 
politines aspiracijas, mūsų 
pasisekimus bei pralaimėji
mus istorijos laikotarpyje, 
mūsų laisvės netekimą ir 
okupacijos žiaurumus arti
moje praeityje, mūsų trem
ties gyvenimą su geromis ir 
blogomis pasekmėmis dėl 
vieningos kovos išlaisvinti 
okupuotą Lietuvą. Kvietė 
visus lietuvius dirbti ir ko
voti dėl tėvynės, nes kitos 
kovos nėra, o jei ir yra, tai 
beprasmis jėgų aikvojimas. 
Daug kartų jo kalbą buvo 
pertraukta plojimais, o bai
gus paskaitą, klausytojai 
sustoję ilgai plojo už pras
mingą inž. Adamkaus kal
bą. Inž. Adamkus atvyko

LB Hot Springs apyl. vasario 16 d. minėjimo garbės daly
viai. Iš kairės — savanoris-kūrėjas P. Petrulionis, Sibiro trem
tinės — Onutė X ir S. Rūkienė ir Sibiro komunistinį gyvenimą 
pažinęs J. Kalvėnas. Reivyčio nuotr.
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LB Hot Springs apylinkės Vasario 16 d. minėjime dr. V. Sakalienė skaito Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo aktą. Už jos moterų mėgėjų choras sugiedojęs himnus ir išpildęs ke
letą dainų programoje. Iš kairės: D. Garbonkienė, V. Šklerienė. I. Sirutienė, F. Dimgailienė, A. 
Kalvėnienė. K. Stasiunaitienė ir vadovė L. Gudelienė. Reivyčio nuotr.

savo lėšomis, o kelionei skir
tas išlaidas $150.00 aukavo
L. B-nei.

Toliau sekė meninė dalis:
H. Dūda vykusiai paskaitė 
kelis šiai progai pritaikin
tus eilėraščius, o moterų 
mėgėjų choras, vadovauja
mas L. Gudelienės, pianinu 
palydint L. Dietrich, padai
navo keletą liaudies dainų. 
Minėjimą baigėm su gies
me Marija, Marija. Nors 
mūsų apylinkėje gyvena tik 
pensininkai, bet gal supras
dami paskaitininko iškeltą 
padėties rimtumą, ypatin
gai šiais metais buvo dos
nūs aukomis laisvinimo rei
kalams. Mūsų mažoj kolo
nijoj buvo surinkta .1179 
dol.

Po minėjimo vienuolyno 
valgykloje prie kavos ir 
apylinkės ponių paruoštų 
įvairių kepsnių dar ilgai vi
si dalinosi įspūdžiais ir šne
kučiavosi.

Vasario 17 d. buvo su
ruošta susipažinimo su at
vykusiu paskaitininku inž. 
V. Adamkum vakarienė. 
Nors vakare oras visai pa- 
biuro ir dėl sniego ir slidu- 
mo važiavimas buvo visai 
neįmanomas, bet vistik iš 
70 užsiregistravusių 37 as
menys pasiryžo atvykti į sa
lę ir nenusivylė, maloniai 
praleido keletą valandų, o 
inž. Adamkus pasidalino 
mintimis ir įdomiai papasa
kojo apie savo kelionių įspū
džius bei nuotykius keliau
jant po pasaulį. (jž)

H©Hdays’^
1979 M. EKSKURSIJOS

I LIETUVA
Iš BOSTONO AR NEW YORKO

VIENOS SAVAITĖS: Maskva/Vilnius/Leningradas
Balandžio 11 
■balandžio 25 
gegužės 2 ir 
gegužės 16

— $795.00
— $795.00

9 —$829.00
— $839.00

DVIEJŲ SAVAIČIŲ
birželio 7 

birželio 20 

liepos 12 

rugpiūčio 2 

rugpiūčio 8

birželio 7 — $859.00
liepos 12 ir rugpiūčio 2 —$865.00
rugsėjo 19 ir rugsėjo 26 — $829.00
spalio 10 —$839.00

— Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
poje: Viena, Miunchenas, Kofeinas, Briuselis — $1399.00

— Leningradas 2, Vilnius 5, Riga 2, Maskva 2,
Helsinkis 2 — $1189.00

— Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
poje: Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis — $1399.00

— Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
poje: Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis — $1399.00

— Leningradas 2, Vilnius 5, Riga 2, Maskva 2,
Helsinkis 2 — $1189.00

VISOS GRUPĖS aplankys Kauną ir Trakus, bus 
lydimos vadovu. Prie siu grupių galima jungtis iš 
VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su 

papildomu mokesčiu.
GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 
PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAI’.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

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

MEMBER
ta..

Trans-Atlantic Travel Service, Ine., vidaus ir užsie
nio agentūra, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI or
ganizuoja visą eilę ekskursijų i LIETUVĄ ir i 

kitas pasaulio šalis.
Įstaigai vadovauja: 

ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.
PRICES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 

TO CHANGES AN/OR GOVERNMENT APPROVAL. 
REGISTERED OHIO TRAVTL AGF.NT įf TA

Mažeika &Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. 
CHICAGO, ILL.
Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601
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■ Chicagos lietuviai
Antanas Juodvalkis

"LAIŠKŲ LIETUVIAMS” 
ŠVENTĖ

žurnalą "Laiškai lietu
viams” leidžia tėvai jėzui
tai, Chicagoje. žurnalo re
dakcija kiekvienais metais 
skelbia rašinių konkursus, 
kuriuose dalyvauja mūsų 
plunksnos darbuotojai. Įdo
mu, kad šių metų konkurso 
laimėtojos yra moterys. 
Kiek prisimenu, praėjusių 
metų laimėtojos irgi buvo 
moterys ir vienas kunigas, 
anot jo, irgi ne vyras.

šių metų ”Laiškų lietu
viams” metinė šventė ir 
premijų Įteikimas Įvyko š. 
m. kovo 10 d. Jaunimo 
Centre, Chicagoje. šventę 
atidarė ir ją pravedė re
daktorius tėvas Juozas 
Vaišnys, S. J. Jis pasidžiau
gė, kad žurnalas Įžengė Į 
trisdešimtuosius metus ir 
Įvykdė dvidešimt konkursų. 
Iki šiol netruko nei rašan
čių, nei remiančių.

Šių metų laimėtojams at
rinkti komisiją sudarė: pir
mininkas Z. Smilga, sekr. 
D. Kučėnienė ir nariai — 

tyvas turėjo gerai pasi
tempti, kad visur suspėtų ir 
visus patenkintų. Į ŠĮ vaka- 
rą-koncertą atsilankė virš 
300 žurnalo skaitytojų ir 
rėmėjų.

Vakaras praėjo labai dar
nioje nuotaikoje. Programa 
buvo neištęsta, bet labai 
Įvairi: kalbėjo, šoko, grojo 
ir dainavo. "Laiškų lietu
viams” redakcija gali 
džiaugtis tokiu dideliu rė
mėjų būriu, kaip kad dr. L. 
Kriaučeliūnas savo žodyje 
pastebėjo.

LIETUVIŲ MOTERŲ 
FEDERACIJOS 

CHICAGOS KLUBAS
Š. m. vasario 25 d. Jauni

mo Centro kavinėje Įvyku
siame susirinkime solistė 
Dalia Kučėnienė papasako
jo savo kelionės Įspūdžius 
iš viešnagės Tautinės Kini
jos sostinėje Taipei.

Po to, klubo narės išsirin
ko naują valdybą, kuri pa
reigomis pasiskirstė taip: 
pirm. Matilda Marcinkienė,

Lietuvių Moterų Federacijos Chicagos klubo dalis naujos ir buv. valdybos narių. Iš k.: 
Halina Bagdonienė, buv. vicepirm. Marija Macevičienė, rev. kom. narė Kazė Požarniukienė, buv. 
sekret. Michalina Naruszewicz, buv. ir dabart. pirm. Matilda Marcinkienė, paskaitininke Dalia 
Kučėnienė, renginių vadovė Jolanta Kcrelienė ir buv. iždininkė Ona Juodvalkienė.

A. Plaušinaičio nuotr.

renginių vadovė Jolanta Ke- 
relienė, spaudos ir sočiai, 
reikalams Birutė Kožicienė, 
sekretorė Halina Bagdonie
nė, iždininkė dr. Ona Mb/o- 
naitė ir narė Bronė Stra
vinskienė.

Linkime naujajai valdy
bai ir toliau sėkmingai pieš
ti lietuviškuose dirvonuose.

"GRANDIS” ATŠVENTĖ 
15 METŲ DARBO 

SUKAKTĮ
Tautinių šokių ansamb

lis "Grandis” š. m. kovo 11 
d. Jaunimo Centro didžio
joje salėje suruošė 15 metų 
sukakties minėjimą-koncer
tą.

Apie "Grandies” veiklą 
jau pasakojo globos komi

teto pirm. Irena Kriauče- 
liūnienė (Dirva Nr. 10), o 
dabar bandysime aprašyti 
šios šventės Įspūdžius.

Pro uždangos kraštą pra
siskverbia jaunyste žydin
ti pranešėja Alvida Bauku- 
tė ir maloniu balsu sveikina 
susirinkusius bei aptaria 
šokį. Prasiskleidžia uždan-

(Nukelta į 10 psl.)

A. Likanderienė, tėvas J. 
Borevičius, S. J. ir I. Lau
čienė. Konkursui buvo at
siųsta 13 rašinių. Premijas 
laimėjo šios dalyvės: I-mą 
A. Kamantienė, iš Lemento, 
III. (150 dol.), mecenatas 
dr. L. Kriaučeliūnas, II-rą
— D. Staniškienė, iš Cleve- 
lando, Ohio (100 dol.), me
cenatai M. ir J. Veselkai,
III- čia — N. Gailiūnienė, iš 
Hartfordo, Conn. (75 dol.)
— praeitų metų likutis ir
IV- tą — E. Pauliukienė iš 
Lisle, III. (50 dol.), ilgame
tė mecenatė St. Rudokienė.

Šio konkurso tema buvo: 
"Geras draugas — retas 
paukštis”.

Mecenatų vardu laimėto
jus pasveikino dr. L. Kriau
čeliūnas ir Įteikė premiją, 
o laimėtojų vardu žodį tarė 
Aldona Kamantienė.

Tolimesnėje programos 
dalyje pasirodė žinomos ba
lerinos: Birutė Barodicaitė 
ir Violeta Karosaitė, profe
sionaliai pašokusios keletą 
solo ir kartu baleto šokių. 
Publika labai šiltai sutiko 
abi balerinas ir išprašė biso, 
o rengėjai apdovanojo gėlių 
puokštėmis. Programą pa
įvairino svečiai iš Vokieti
jos: pianistė dr. Raminta 
Lampsatytė, fleitistas Pet
ras Odinis ir solistas — ba
ritonas vokietis Dirk Sage- 
mueller. Ir jiems publika 
nepagailėjo katučių.

Pasibaigus meninei pro
gramai, prieš vakarienę 
Įprastinę maldą sukalbėjo 
ne kunigas, bet teologijos 
magistrė, poetė seselė Onu
tė Mikailaitė.

Aiškiai vakarą dominavo 
moterys.

Vakarienės metu buvo 
Įvykdyta Įvairių suaukotų 
daiktų loterija. "Laiškų lie
tuviams” redakcinis kolek-

Nicolas Di Virgilio, 
Režisierius

Roma Mastienė,
Alisa

Stefan Wicik,
Edgardo

Antanas Pavasaris,
Lordas Artūro

LIETUVIŲ OPERA

DONIZETTI OPERA

LUCIA Dl LAMMERMOOR
19 79 M.

Balandžio 21 d.

Balandžio 22 d.

Balandžio 28 d.

MARIJOS

VAZNELIŲ

2501

8:00 vai: vakaro

3:00 vai. popiet

8:00 vai. vakaro

MOKYKLOS AUDITORIJOJE

BILIETAI GAUNAMI
PREKYBOJE — GIFTS INTERNATIOHAL

W. 7lst St., Chicago, III. 60629

KVIEČIAME VISUS IR IŠ VISUR
ATVYKTI Į SPEKTAKLIUS

Arūnas Kaminskas, 
Akompaniatorius

Emilija Sakadolskiene, 
Chormeistere

OPEROS

CHORAS

Alvydas Vasaitis,
Dirigentas

Gina čapkauskienė, 
Lucia

Algirdas Brazis,
Lordas Enrico

Jonas Vaznelis, 
Raimondo

Julius Savrimas, 
Normano

Alfonsas Gečas, 
Chormeisteris
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CHICAGOJE...
(Atkelta iš 9 psl.) 

da ir Ąžuolo Stelmoko su
stiprintas akordeonas, šau
kia šokėjus į sceną. Įvairia
spalviai tautiniai rūbai mir
ga scenoje ir akiai sunku 
sugauti spalvų derinius, nes 
poros vikriai sukasi, keis
damos įvairias figūras, šo
kis veja šokį, keičiasi šokė
jai gal tiksliau šokėjos, o 
baigus salė ploja ir valioja.

Pirmoje dalyje pašoko 9 
šokius, iš kurių savo struk
tūra išsiskyrė "Gaidys". Tai 
vyrų šokis, kur gaidys moko 
gaidžiukus giedoti ii’ mais
to ieškoti.

Po trumpos pertraukos ir 
vėl sušoko 9 šokius. Vieni 
šokiai lėtesni, kiti smagesni 
ir sudėtingesni, bet vyravo 
polkos ir jų tempas.

žinant, kad ansamblio 
šokėjai nuolat keičiasi ir 
kiekvienais metais ateina 
naujų, o senųjų dalis pasi
traukia, bendras įspūdis bu
vo labai geras. Judesiai ap
doroti ir apšlifuoti, figūros 
ir pasikeitimai darniai vys
tėsi. Jautėsi stipri mokyto
jos ranka. Tautiniai drabu
žiai tvarkingi ir šukuose
nos apvaldytos, šokėjai bu
vo linksmi, tinkamai pa

ruošti ir puikiai reprezenta
vo lietuvių tautinius šokius. 
Ansamblyje yra 40 mergai
čių ir 23 berniukai.

Ilgametė ansamblio vado
vė Irena Smieliauskienė, 
akordeonistas Ąžuolas Stel
mokas, pranešėjos: Alvida 
Baukutė ir Viktorija Kučai- 
tė apšvietimas Aleknos. 
Scenos talkininkai: V. Sa
dauskas, Pr. Pranevičius, A. 
Baukutė ir V. Atkinson, 
daugumope jie taip pat ir 
šokėjai.

Po programos pirm. Ire
na Kriaučeliūnienė pristatė 
visą globos komitetą, o va
dovei Irenai Smieliauskie- 
nei ir 4 šokėjams, ansamb
lyje išbuvusiems 5 metus, 
įteikė dovanas. Tautinių šo
kių grupė "Sūkurys", vad. 
Nijolės Pupienės, pasveiki
no ”Grandį” ir įteikė gyvų 
gėlių vazoną.

Irena Smieliauskienė dė
kojo už atsilankymą ir pa
rėmimą jaunųjų pastangų. 
Ypatingą padėką išreiškė 
dr. Leonuo ir Irenai Kriau- 
čeliūnams, už nuolatinį rū
pestį, globą ir paramą.

Po oficialaus minėjimo, 
grandiečiai susimetė į kavi
nę, kur globėjų buvo pavai
šinti ir pasidalinta įspū
džiais.

Sol. Gina Čapkauskienė, kuri "Liucijos” operoje dainuos 
pagrindinę rolę,repeticijoms atskrido į Chicagą ii- apsistojo pas 
dr. Vitaliją ir Alvydą Vasaičius.

■■■immiiiiiiiiiiiiiiimiminiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimimiimiiiiimiiiiiiimiiiiiiig

ir visus spektaklius gauna
mi Vaznelių prekyboje 2501 
West 71 St., Chicago, III. 
60629.

Paskubėkime bilietus įsi
gyti iš anksto ir gauti ge
resnes vietas.

FITTERS OR F1TTER 
WELDERS

lst and 2nd shifts, good hourly rate 
plūs overtime and fringes.

G&W INDUSTRIES, INC. 
1898 CARTER RD.

CLEVELAND, OHIO 44113 
(12-191

WANTED EXPERIENCED
TURRET LATHE — SĖT 

UP MEN

TOOL MAKERS
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & olose tolerance. High 
hourly rate, overtime & fringe 
benefits.
FLUID LINE PRODUCTS INC. 
38377 WILLOUGHBY. OHIO 44094 

216-946-9470
(1216)

WANTED JOURNEYMEN
OR

1ST CLASS SKILLED
MACHINIST 

AC CHUCKER
AB SINGLE SPINDEL

AND
GENERAL SHOP HELP

Hiring now for permanent positions 
in clean moderri shop that has work- 
ed 55 hours per week with no Iay-offs 
for past 20 years. First shift. Fully 
paid benefits including hospitaliza- 
tion, life insurance, pension and profit 
sharing. For a steady. secure future 
call or visit

SSP FITTINGS CORP.
120 Northfield Rd. 
Bedford, Ohio 44146

s

3

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS
rasite tik pas vieninteli 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

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

i

1

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

■

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME:
7 •% % — 6 metų su $1,000, minimum. 
7«/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 nauja 
taupymo sąskaita. 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

aini 
ttiony

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

Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., FrL, 9-5; Sat., 9-1; Cknad Wei.
Juokas Gribauskas, vedėjas

Tarpe kitų svečių, daly
vavo gen. konsule Juzė 
Daužvardienė ir PLB valdy
bos pirm. Vytautas Kaman- 
tas.

"Grandies" šventėje ga
lėjo dalyvauti daugiau žmo
nių, nes salėje matėsi tuš
čių vietų, nors balkonas bu
vo pilnai užpildytas.

Kažin kodėl jaunimo ren
giniai vis nesulaukia vy
resniųjų reikiamo dėmesio. 
Šį kartą gal galima patei
sinti, nes tuo pačiu metu 
vyko VLIKo tarybos posė
džiai ir didesni renginiai ki
tose lietuvių salėse.

Atskirai tenka paminėti, 
programos vietoje, puošniai 
išleistą, gausiai iliustruotą, 
80 psl. leidinį "Grandis 
1964-1979 m.” Jame randa
me sveikinimus gen. konsu- 
lės Juzės Daužvardienės ir 
ansamblio globėjų — Irenos 
ir Leono Kriaučeliūnų.

Leidinyje yra daug me
džiagos iš ansamblio istori
jos, pasirodymų ir vertini
mų. Ateities istorikui bus 
nepamainomas šaltinis.

Išleido "Grandies” globos 
komitetas, redagavo Regi
na Kučėnienė, spaudė My
kolo Morkūno spaustuvė, 
nuotraukos daugelio foto
grafų.

• Lietuvių Tautinių Na
mų narių metinis susirinki
mas įvyks š. m. kovo 24 d. 
4:30 vai. p. p. savoje pa
stogėje. Po susirinkimo 7 
vai. vak. vakarienė.

Valdyba visus kviečia da
lyvauti susirinkime ir vaka
rienėje. Kviečiami ir ne na
riai.

• Primename, kad Nekal
to P. Marijos seserų kon-

gregacijos 60 metų sukak
ties minėjimas įvyks š. m. 
kovo 25 d. Jaunimo Centre, 
Chicagoje. Programoje: 4 
vai. p. p. Mišios, o 5 vai. 
vak. minėjimas-koncertas ir 
vakarienė. Visi kviečiami 
dalyvauti.

• "Dainavos” ansamblio 
statoma muzikinė drama 
"Emilija Flatery t ė" jau čia 
pat: kovo 31 d. ir balandžio 
1 d. Spektakliai vyks Mari
jos aukšt. mokyklos audito
rijoj. Bilietus įsigykime ne
delsdami, nes gali pritrukti.

• Donizetti operos "Lucia 
di Lammermoor” spektak
liai irgi ne už kalnų — ba
landžio 21, 22 ir 28 d.d. toje 
pačioje Marijos auditorijo
je.

Bilietai į abu pastatymus

216-439-7000
02-15)

Opportunity for ąuaJified 
TOOL REPAIR PERSON 

TO WORK & LIVE IN CONGENIAL 
SMALL COMMUNITY.

Immediate opening mold maker or 
machinist who can repair injection 
molds. Large modern grovving plastics 
molding plant offers lop pav for top 

person plūs excel)ent fringes.
lf interested apply, call or write: 

TO SUSAN BROVVN

A. G. P. PLASTICS INC.
P. O. Box 250

150 Washington Avė. 
Peru, Ind. 46970 

317-473-5594
(12-18)

SUPERVISOR
OPPORTUNITY FOR PERSON \V1IH 
TECHN1CAL EXPER1ENCE IN PLAS- 
TIC INJECTION MOLDING OPERA- 

TION.
Immediate openings available. Large 
modern growing plastics molding 
plant offers top pay for top person 

plūs escellent (ringes.
lf interested apply, call or write: 

TO SUSAN BRO\VN

A. G. P. PLASTICS INC.
P. O. Box 250

150 Washington Avė, 
Peru, Ind. 46970 

317-473-5594 (12-18)

Wanted Journeyman
OR

lst Class Skilled
WOOD MODEL MAKERS

AND

PLASTICS FIXTURE BUILDERS
Call KEN LEMONS.

CREATIVE PRODUCTS
313-366-3020

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 71 St., Chicago, III.
1410 So. 50th Avė., Cicero, III.

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
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TORONTO
LIETUVIŲ NAMŲ 

MILIJONINĖ APYVARTA
š. m. kovo 4 d. jvvko To

ronto Lietuvių Namų ir 
"Labdara” Foundation na
rių visuotinas-metinis susi
rinkimas kuriame dalyvavo 
370 narių ir 70 svečių. Su
sirinkimui pirmininkavo V. 
Birieta. Pranešimus pada
rė valdybos pirmininkas A. 
Senkus, iždininkas J. Sli- 
vinskas, auditorius (angliš
kai) B. Naiman, Visuome
ninės veiklos koordinatorius 
T. Stanulis ir Revizijos ko
misijos St. Banelis.

Pagal iždininko ir audito
riaus pranešimus ir daly
viams išdalytas spausdin
tas apyskaitas Lietuvių Na
mai ir Labdara 1978 metais 
turėjo $1,517,584 pajamų ir 
$1,266,986 išlaidų, $250,598 
pelno iš kurio atskaičius 
amortizacijai $47,720 liko 
$202,878. (Labdara yra Lie
tuvių Namų šalpos organi
zacija, kuri administruoja 
bingo lošimus. Jos apyskai
tos daromos atskirai, bet Čia 
jos susumuotos).

Iš stambesnių pajamų pa
minėtinos (suapvalinant su
mas tūkstančiais). Bingo 
1141, patalpų nuoma 119, 
svetainė Lokys 152, bingo 
bufetas 72.6, kitos mažės-

Kaip galite gauti 
Cleveland Trust 

papildomą procentą.
Pasinaudokite mūsų nauju automatiniu 

pinigų pervedimo patarnavimu ir jūs gausite 
procentus už pinigus, kurie normaliai tik stovi 
ir laukia.

Patarnavimas reikalauja dviejų Cleveland 
Trust čekių ir taupymo sąskaitų.

Visi indėliai eina tiesiog į taupymo sąskaitą 
nešdami procentą. Jūsų čekių sąskaita yra 
lygi nuliui. Kada pinigai reikalingi jūsų 
išrašytiems čekiams padengti, mes perkeliame 
reikalingą sumą iš jūsų taupymo sąskaitos.

Tuo būdu, pinigai kuriuos normaliai 
laikytumėte čekių sąskaitoje, duos kasdien 
procentą jūsų taupymo sąskaitoje — 5 L per 
metus, mokami kas-mėnesį (kol yra $50 
mėnesio atskaitomybėje).

Jei jūs laikote $2000 minimo balansą, ar 

turite vidurkį $5000 per mėnesį atskaitomybės 
ciklo, šis patarnavimas jums nieko nekainuoja.

Kitu atveju jums kainuotų: $2 per mėnesį 
už patarnavimą; 13 c.-už išrašytą čekį, 5 c, už 
indėlį ir 50 c. už bet kurią dieną, kai jūsų 
pinigai į čekių sąskaitą perkeliami nesvarbu 
kiek čekių yra padengiama.

šis patarnavimas ne kiekvienam naudingas. 
Teiraukitės pas mus. Mes padėsime išspręsti 
tai kas jums bus tinkamiausia.

InterCheck
Automatic Savings/Checkinglransfer Service. 

Ask us. VVe'll help you fiigure 
out vvhat's best for you,

CLEVELAND TRUST

Member FDIC

nės pajamos 32.6, viso 1.517 
mil. Stambesnės išlaidos: 
bingo 816.6, atlyginimai 
115.4, svetainė Lokys 71.3, 
bingo bufetas 62.8, kitos ma 
žesnės kartu 200.8, viso
1.267 tūkstančių.

Lietuvių Namų Valdybą 
sudaro 11 asmenų, iš kurių 
pagal rotacinę tvarką šįmet 
turėjo pasitraukti Bedarfie- 
nė, Cicėnas, Dauginis, Sen
kus, Strazdas ir Yčas, o iš

Revizijos komisijos St. Ba
nelis. (J. Strazdas ir O. I)ol- 
kus dėl susilpnė jusi’os svei
katos jau buvo pasitraukę). 
Vieton pasitraukusių susi
rinkimas turėjo išrinkti 
naujus asmenys. Mandatų 
komisija jau iš anksto buvo 
surinkusi 14 kandidatų, ku
rie susirinkime turėjo pa
reikšti savo sutikimą ir no
rą dirbti LN labui.

Is
AŠTUONIOLIKTASIS SIMO KAŠELIONIO 

NOVELĖS KONKURSAS s

novelės

I
TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė 

temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1979 metų 
birželio 15 d.

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

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašo
mi slapyvaYdžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant 
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su 
autoriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono nume
riu. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažy
mėta: nelaimėjus — neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui bus įteikta 600 dole
rių premija. Konkurso skelbėjas turi teisę premi
juotąją novelę be papildomo atlyginimo spausdinti 
Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Ąuto- 
rius gali premijuotąją novelę spausdinti antruoju 
leidimu.

NEPREMTJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų au
toriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui 
atskirai sutartomis sąlygomis.

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

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS. i

Surinkus balsavimo kor
teles buvo padaryta per
trauka, kurios metu nariai 
ir svečiai buvo pavaišinti 
kava ir užkandžiais, o tuo 
metu mandatų komisija su
skaičiavo balsus.

Iš 14 kandidatų daugiau
sia balsų gavę išrinkti į val
dybą šie asmenys: A. Sen
kus : 300 balsų, B. Bedarfie- 
nė 249, M. Yčas 227. A. Pa- 
cevičius 187, J. Cicėnas 165, 
A. Šileika 163. Revizijos 
komisijai buvo tik vienas 
kandidatas Banelis, kuris 
išrinktas be balsavimo.

Išskirus Pacevičių ir Ši
leiką kiti keturi jau buvo 
Valdyboje — tai jie per
rinkti. Senkus, Yčas, Pace- 
vičius ir Šileika yra jauno

sios kartos atstovai, baigę 
universitetus Kanadoje ir 
kai kurie su magistro laips
niais.

Lietuvių Namai gerai 
tvarkosi, skolų mažai beli
ko, apyvarta kasmet didėja, 
dėlto ir kandidatų į valdybą 
netrūksta, nors išrinktieji

jokio atlyginimo už sugaiš
ta laiką negauna.

Kai jaunoji karta palaip
sniui perima Lietuvių Na
mų tvarkymą, tai tos lietu
viškos tvirtovės ateitis yra 
užtikrinta.

P. Lelis

■

g UPHOLSTERERS
S Wood office furniture manufacturer is looking for ex-
■ perienced upholsterers.

■ Excellent pay, working conditions and fringe benefits.

MARELE FURNITURE CO.
89 WILLIS STREET 

BEDFORD, OHIO 44146

216-232-0100

■
e

Dalis publikos Vasario 16 minėjime Roch estery. Iš kairės pirmoje eilėje sėdi: J. Jurkus, 
kongresmanas F. Horton, latvių atstovas, prof. A. Musteikis ir vengrų atstovai.

V. Staškevičiaus nuotr.
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■ Detroito lietuviai
mhmhmmmbh Antanas Grinius

SUSITIKIMAS SU 
KUNIGAIS

Kovo 11 d. Detroito Lie- , 
tuvių Namuose žmonių kaip 
bičių avilyje. Ūžė klegėjo. 
Jau senai čia buvo tiek daug 
žmonių. Netelpant jiems 
vienoje salėje, ant greitųjų 
buvo pastatyti dar keli sta
lai ir antroje salėje. Visi čia 
atvyko atsisveikinti su bu
vusiu šv. Antano parapijos 
klebonu Kazimieru Simaičiu

LAUNDRY 
DEPARTMENT

Hotel experienced worker preferred. 
Good salary and benefits. Call Mrs. B.

476-2250
Box T-8 Lithuanian Paper

101S CHESNUT ST. 
(11-17) PHILA., PA. 19107

R E T I R E E
To handle variety store sales and 

ordering full or part time.
Box T-8 Lithuanian Paper

1015 CHESNUT ST. 
(11-17) PHILA.. PA. 19107

RECĘPTIONIST
To handle people. Telephone and rec- 

ord keeping sėt. Call Mrs.
GR 2-1606

Box T-8 Lithuanian Paper
1015 CHESNUT ST. 

(11-17) PHILA., PA. 19107

W A I T R E S S
To serve elderly banpuet style. Full 

time.

Box T-8 Lithuanian Paper
1015 CHESNUT ST.

(11-17) PHILA., PA. 19107

ACTIVITY DIRECTOR
Progressive Longterm care rehabilita- 
tion center. Needs patient coordina- 

tor; Reality orientation.
Box T-8 Lithuanian Paper

1015 CHESNUT ST. 
(11-17) PHILA., PA. 19107

PBX
Experience only. Full and part time- 

555 Consele

Box T-8 Lithuanian Paper
1015 CHESNUT ST. 

(11-17)_______ PHILA., PA. 19107

H O S T E S S
In Hotel dining room mature super- 
vising. Two meals. Exp. Full or part 

time.
Box T-8 Lithuanian Paper

1015 CHESNUT ST. 
(11-17)________ PHILA., PA. 19107

HOUSE KEEPERS
r-For retirement center. Fuli time 

positions. Call Mrs. G. 
476-2250

Box T-8 Lithuanian Paper
1015 CHESNUT ST. 

(11-17_________ PHILA., PA. 19107

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP 

For growing recreational town of 
15,000 in warm western Arizona.

ANESTHESIOLOGIST 
lmmaculate opportunity with excel- 
lent inconie.

or N URŠE
Good starting salary and liberal per- 
sonnel policies.
Apply call or write to Adminislrator 

MEDICAL CENTER 
HOSPITAL

LAKE HAVASU CITY. AR1Z. 86403 
602-855-8185

(11-15)

AIRCRAFT
STOCK/MATERIAL 

CLERK 
Just out of A & P School 
Airline is looking for self rnolivated 
individual to handle inventory. ship- 
ping and receiving, etc. Rapidly ex- 
panding airline, excellent opportuni
ty for advancement. Competitive sala
ry & excellent benefit package. Send 
resume (hand vritten OK) to: T. 
PATERNIT1,

EVERGREEN AIRL1NES 
MARANA AIR PARK 

MARANA, ARIZONA.85235 
An Eaual opportunity Employer 

M/F/H
(10-12) 

ir pasveikinti naujau klebo
nų kun. Alfonsą Baboną.

ŠĮ gausų susitikimo ren
ginį atidarė komiteto pirmi
ninkas Juozas Kinčius. Pa
sveikinęs svečius, tolimes
nei šio renginio programai 
vesti pakvietė buvusį šios 
parapijos parapijieti Praną 
Zaranką. Jis pradėdamas 
šio renginio programą pasa
kė, kad už vis tinkamiau
sias pavadinimas būtų, ne 
banketas ar balius, o susi
tikimas su mūsų kunigais. 
Tų susitikimų turime daug; 
nuo kūdikystės dienų iki 
kunigas užpila žemės žiups
nį ant mūsų karsto.

Abu kunigus įeinančius į 
salę, lydimus ”Aušros” li
tuanistinės mokyklos moki
nių, Natalijos SanJohn, Vi
lijos Telyčėnaitės ir Rūtos 
šnapštytės, svečiai sutiko 
su daina ”Du broliukai ku
nigai”. Garbės svečių stalą 
sudarė: kun. Kazimieras Si
maitis, kun. Alfonsas Babo- 
nas, Babono motina Adelė 
Poderienė, parapijos tary
bos pirmininkas Edvardas 
Russell su žmona, ['Aušros” 
lituanistinės mokyklos ve
dėjas Antanas Vaitėnas. St. 
Butkaus šaulių kuopos pir
mininkas Vincas Tamošiū
nas, Jūrų šaulių "švyturio” 
kuopos pirmininkas Alfas 
Šukys ir kiek su pavėlavimu 
atvykę, anksčiau buvęs pa
rapijos klebonas kun. Wal- 
ter Stanevičius, Dievo Ap
vaizdos parapijos klebonas 
kun. Viktoras Kriščiūnevi- 
čius ir šv. Kazimiero para
pijos, Windsore, klebonas 
kun. Domininkas Lingvinas. 

"Aušros” lituanistinės 
mokyklos mokinės padekla
mavo keletą eilėraščių.

Kun. K. Simaičio beogra- 
fiją išsamiai ir kiek su hu
moru papasakojo Stasys 
Garliauskas, o kun. A. Ba
bono — Stefanija Kaune- 
Iienė.

Po to Lidija Mingėlienė 
kunigams įteikė įx) dovaną, 
o Jonas Mikulionis paskaitė 
savo sukurtų porą eilėraš
čių. Solistė Danutė Petro
nienė padainavo 5 dainas. 
Jai akompanavo Vidas Ne- 
verauskas.

Kadangi kun. Kazimieras 
Simaitis nesenai šventė sa
vo vardines, jam ir nauja
jam klebonui kun. A. Babo- 
nui sugiedota, valio, valio, 
ilgiausių metų ’ .,

Sveikinimai ir linkėjimai

Pats pirmasis sveikino 
LB Detroito apylinkės val
dybos ir Lietuvių Fondo Ta
rybos vardu Vytautas Kut- 
kus. Jis savo sveikinime iš
kėlė lietuvių parapijų reikš
mę ir jų vaidmenį.

Sveikinimo metu buvo 
pradėtos teikti vaišės. Svei
kino : Antanas Sukauskas 
— DLOC vardu, Mykolas 
Kizis — Windsoro šaulių 
kuopos vardu, Benediktas 
Neverauskas — Ateitininkų 

vardu, Vincas Tamošiūnas
— savanorių, ramovėnų, 
Klaipėdos krašto vaduotojų 
ir St. Butkaus šaulių kuo
pos vardu, Jonas Urbonas
— Dievo Apvaizdos parapi
jos vardu, Alfas Šukys — 
Jūrų šaulių "švyturio” kuo
pos vardu ir buvęs šv. An
tano parapijos klebonas 
kun. Walter Stanevičius.

Centre pradedama tuojau 
po pamaldų 11:30 vai. vai
šėmis, O 12:30 vai. prasi
dės akademinė dalis ir kon
certas.

Įėjimas suaugusiems tik 
4 dol., o jaunimui — 2 dol. 
Bilietus galima įsigyti pas 
"Draugo” popietės rengimo

Po sveikinimų kalbėjo 
abu kunigai. Kazimieras Si
maitis savo žodyje pasakęs, 
kad jis pasitraukęs į užsi
tarnautą poilsį ir kun. A. 
Babonui parapiją perleidęs 
neblogame stovyje.

Po kun. A. Babono užbai
giamąjį žodį tarė renginio i 
pirmininkas Juozas Kinčius. 
Jis didžiausią naštą nešė. 1 
Jam talkininkavo Albertas i 
Misiūnas, Leonardas Šulcas, Į 
Antanas Vaitėnas, Marijo
nas šnapštys ir kiti. Susiti
kimas su kunigais baigtas 
visiems sugįedant Lietuva 
brangi.. . Dalyvavo netoli į 
250 žmonių. Tai tikrai retas i 
įvykis, kad dar Į Lietuvių 
Namus tiek daug žmonių i 
susirinko; Kaip teko girdė- ! 
ti viskas tvarkoje, Niekam 
padangų nesupiaustė ir visi 
sveiki išvažiavo,

* * *
šv. Antano parapijos nau

jasis klebonas Alfonsas Ba- 
bonas gimė 1927 m. rugsėjo 
6 d. Raseiniuose, Lietuvoje. 
Tėvai Stefanija ir Jonas Ba- 
bonai. Gimnazijos mokslus 
baigė Romoje, Italijoje. 
1955 m. įstojo į šv. Kazimie
ro kolegiją. 1955 pradėjo 
studijuoti filosofiją ir teolo
giją Laterėnų Universitete. 
1962 m. gruodžio 22 d. buvo 
įšventintas kunigu.

Į Ameriką atvyko 1964 
m. ir pradėjo dirbti pasto
racinį darbą tarp lietuvių 
Pennsylvanijoje. 1968 m. 
atvyko į Detroitą ir dirbo 
Dievo Apvaizdos parapijoje 
vikaru ir kurį laiką admi
nistratoriumi.

1974 kun. Viktorą Kriš- 
čiūnevičių paskyrus Dievo 
Apvaizdos administratoriu
mi, kun. Alfonsas Babonas ! 
buvo perkeltas į šv. Mari
jos parapiją Royal Oak 
mieste. 1979 m. sausio 4 d. 
pradėjo eiti šv. Antano pa
rapijos administratoriaus 
pareigas.

"DRAUGO”ŠVENTĖ
Kovo 25 d. "Draugas” ap

lankys mus ir suteiks retą 
progą detroitiečiams daly
vauti "Draugo” romano 
konkurso laimėtojui premi
jos įteikime rašytojui Juo
zui Kralikauskui už jo is
torinį romaną "Įkaitę Vil
niaus akmenys”.

šios popietės metu bus į 
paminėtas "Draugo” 70 me- 
tų jubiliejus. Meninę pro- ■ 
gramą atliks solistė Marga
rita Monkienė, akompanuo
jant Vidui Neverauskui. 
Redaktorius Bronius Kvik
lys į šią šventę atveža 100 
metų Amerikos lietuvių 
spaudos parodą.

šventė įvyks Kultūros

komiteto narius: Algimantą 
Astašaitį, Jadvygą Damu- 
šienę, Stasį Garliauską, An
taną Grinių, Emiliją Kat
kienę, Vytautą Kutkų, Van
dą Majauskienę, Antaną 
Musteikį, Alfonsą Naką, 
Liudą Rugienienę, Bronę 
Selenienę ir Joną Urboną.

NL SHAFFER
WILL BE CONDUCTING LOCAL INTERVIEWS

MARCH 4 & 5TH

NL Shaffer, a major manufacturer of capital eguipment 
used in the Petroleum Industry has the following exoel- 
lent opportunities in the Beaumont, Texas plant. The posi
tions will be for 2nd shift.

NC PROGRAMMERS
A minimum of 3 years experience in manual or computer 
assisted programming of milling and turning eguipment. j

■ !

NC MACHINISTS
A minimum of 4 years experienee on large vertical bor- .) 
ing mills and/or turret lathes. Rate to $8.48 an hour.

MACHINISTS
A minimum of 4 years experience on numerically con- i 
trolled VLT’s, turning centers and milling centers. Rate į 
to $8.48 an hour.

OPERATORS
A minimum 3 years experience on large turret lathes and 
radial drills. Rate to $8.05 an hobr.

MAINTENANCE MECHANIC !
A minimum of 5 years experience in maintenance of large 
vertical boring mills & turret lathes. etc. NC Machine tool 
exposure helpful. Rate $8.48 an.hour.

NL Shaffer is an employee ariented company with excel- ' 
lent benefits and with excellent work environment in its 
new air-conditioned machine shop. We are located in 
Beaumont. Texas in the East Texas ”Golden Triangle’’ 
and convenient to beaches, lakęs and forest areas. In. 
addition to our excellent wages and company benefits, 
relocation benefits are provided plūs extensive scheduled 
overtime.

Our representatives Mr. H. MORTON and Mr. H. L. 
HALL will b interviewing Sunday, March 5th, from 9 a. 
m. to 6 p.'m. and Monday, March 5th from 9 a. m. to 4 p. m.

PLEASE CALL ON THE ABOVE DAYS & TIMES 
FOR INTERVIEW APPOINTMENT

RAMADA INN NORTH 
DAYTON, OHIO 
(513) 890-9504

If out of the Dayton area. please call COLLECT.

If it is inconvenient to see us while we are in the Dayton 
area write or call:

Mum Shaffer

(713) 833-3351
P. O. BOK 4008

BEAUMONT, TEKĄS 77704

An Egual Opportunity Employer M/F
• ' ' __ (10-11)
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Nepaprastas muziku 

koncertas ™įp
Įeinant j Dievo Motinos 

Nuolatinės Pagalbos salę kon
certo lankytojams buvo dali
namos programos, kurios virše 
lyje buvo Smetonų šeimos 
nuotrauka: laimingai besišyp 
santi Birutė Smetonienė, kiek 
sulaikytos klausiančios šypse
nos Antanas ir rimtas Vytau
tas.

Gali būti, kad ši fotgrafija 
tam tikru būdu vaizdavo jų as 
menybes: laiminga tokia mo
tina, kaip Birutė, išauginusi 
du nepaprastus sūnus - savo 
mokinius, žinomus muzikos 
pasaulyje ne tiktai Clevelande.

Laimingas ir Antanas, ka
dangi, po savo motinos, jis bu
vo Vytauto mokytojas ir tikrai 
gali didžiuotis ir savo broliu, 
ir savo mokiniu.

O Vytautas - rimtas, kadan
gi jam teko dalyvauti tame 
pačiame koncerte su savo mo
tina ir vyresniuoju broliu. Su 
tais, kurie jį išmokino nuo 
lengviausių žingsnių iki virtuo 
žinių aukštybių muzikoje. O 
kuris gi iš mūsų nesistengė bū
ti rimtu tik baigęs 23 metus?!

Yra dar kita priežastis Vy
tauto rimtumo. Tik ką tapo iš 
leista jo pirmoji plokštelė, už
rašyta jo pernykščių metų kon 
certe New York Town Hali. 
New Yorko laikraščiai jau ne 
vieną kartą rašė palankias re
cenzijas apie jauniausiąjį Sme 
toną ir plokštelė susilaukė pui
kiausių recenzijų ne tik Cleve

lande, bet net ir tolimame 
San Francisko (San Francisco 
Chronicle).

Šitame šeimos koncerte Vy
tautas skambino, kaip papras
tai, didinga interpretacija 
Mozarto fortepijono koncertą 
B-dur, kurio orkestro partiją 
skambino brolis Antanas, Cho 
pino scherzo H-moll ir savo pa 
rašytas variacijas Bizet ‘Car- 
men’ temomis pagal W. Horo- 
vičių. Nepaprastas technišku
mas, brilijantiškumas iššaukė 
didelf publikos pasigėrėjimą ir 
stebino savo tobulumu. Tai 
ypatingai buvo jaučiama ‘Car 
men’ variacijose.

Antanas Smetona - tarptau
tiniai žinomas pianistas. Jo 
koncertai Paryžiuje, Londo
ne, Vokietijoje - solo ir su sim
foniniais orkestrais - susilaukė 
didelio pasisekimo ir labai pa
lankių kritikų įvertinimo.

Amerikoje jis yra koncerta
vęs beveik visuose didžiuosiuo
se muzikos centruose, Cleve- 
tande davęs apie 100 koncertų. 
Pastaraisiais metais pažymėti
ni jodu pasirodymai su simfo
niniu orkestru - Brahmso 
B-dur ir ypatingai Beethoven 
‘Emperor’ koncertas, susilau
kęs milžiniško ir tikrai verto 
pasisekimo.

Tačiau šį kartą jo skambi
nimas kiek skyrėsi nuo įpras
tojo. Ir tą lengva suprasti. Vi
sai neseniai jis buvo neužtar
nautai apkaltinas ir apšmeiž-

Trijų Smetonų koncertas... Iš kairės Birutė Smetonienė ir sūnūs Antanas ir Vytautas. 
V. Bacevičiaus nuotr.

tas savo buvusios žmonos. Di
džiausias Clevelando dienraš
tis patalpino ‘sensaciją’ pirma 
me puslapyje, pasiremdamas 
kerštingu melu. Bet greitai 
melas paaiškėjo ir ‘sensacija’ 
tapo dementuota. Bet, kaip 
tai dažnai atsitinka, paneigi
mas nepateko į pirmąjį pusla
pį ir jam jau nebebuvo antgal- 
vio didžiulėmis raidėmis. Bet 
tai dar ne galas. Pastangos jį 
diskredituoti ir priversti pakel
ti didelius finansinius nuosto
lius tebesitęsia.

Reikia tik stebėtis jo artistiš
ka ištverme ir pasiryžimu to
kiomis sąlygomis dalyvauti 

koncerte. Jis turėjo didelį pa
sisekimą. Jo skambinime pub 
lika jautė didelį artistą. Ir jei 
ne tie nelemti pergyvenimai, 
aišku, jo skambinimas būtų 
buvęs žymiai tobulesnis.

Birutė Smetonienė pasigėrė
tinai išpildė du Chopin’o etiu
dus ir du Čiurlionio preliudus 
Daug klausytojų stovėdami 
plojo, reikšdami savo pasigėrė
jimą ir pagarbą rafinuotai pia 
nistei ir žinomai pedagogei, 
išugdžiusiai ne tik du sūnus-ži 
nomus pianistus, bet ir išmoki 
nusiai šimtus mokinių. Ji ne 
tiktai mokė juos suprasti forte
pijono skambinimo paslaptis, 

bet ir įsigilinti į muzikos sielą 
ir širdį, įskiepydama jiems 
meilę tam puikiam menui.

Sis šeimos koncertas buvo žy 
mus įvykis Clevelando muzi- 
kaliniame gyvenime, sutrau
kęs apie 400 klausytojų. Lie
tuviai gali didžiuotis šia ne
paprasta pianistų šeima.

WANTED JOURNEYMEN'

IST CLASS
TOOL GRINDERS

General Cuttinv. Tool Sharpeninr 
Keldins work.

I’ART OK I L LL i IMI no *gl. i.Įvirr
( all 21«-151-5500

< H . i t •

ra

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ 
NUOŠIMTĮ

UŽ SANTAUPŲ
V

61/ 07 Įnešus $1,000 
/O 12 mėnesiu

PAŽYMĖJIMUS
Įnešus $1,000
30 mėnesiu

Įnešus $1,000
18 mėnesiams

Įnešus $1,000
72 mėnesiams

Pagal federalinės valdžios įsaką už santaupas, išimtas iš pažymė
jimo sąskaitos prieš nurodytą laiką, nemokamas nuošimtis už 90 dienu, 
o už likusį periodą ant išimtos sumos išmokamos tik reguliarus san
taupų knygutės nuošimtis (5*4$?).

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Už įnašus mokame /.

Įdedi kiek nori, išimi kada nori.
Nuošimtis apskaičiuoj’amas kiekvieną dieną ir išmokamas 

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

MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS 
PASKOLAS NAMŲ PIRKIMUI.

išstatytas parodoje Lietuvių Namuose balandžio 7-8 d.

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East 185th Street

ĖSK

6712 Superior Avė. 
431-2497

481-8552
13515 Euclid Avė.

681-8100
14406 Cedar Avė. 

381-4280
32800 Center Ridge Road

779-5915

jį
r

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ. PATAISYTI AR 1
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ. KREIPKITĖS Į I

LATVIAN ROOFING J
Cleveland telef. (216) 521-2182 I

St. Petersburg. Fla. tel. (813) 866-3263 į

į DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI. I
f Dengiame stogus apartamentams. Įmonėms, krautuvėms. J 
į Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius. I

! MARTINS ir Gl’NARS KAULINS Lakewood, Ohio IE
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PIRMOJO 'LIETUVIŲ BALSO’ 
PASIRODYMO ĮSPŪDŽIAI

Naujos Clevelando lietu
vių radijo programos įstei
gimas buvo nepaprasta 
staigmena. Daugelis cleve
landiečių laukė pirmojo pa
sirodymo su dideliu smalsu
mu: kokia bus. programa, 
kaip seksis naujai susitel
kusiam kolektyvui, kurį su
daro daugiausia jauni ir rei
kiamos patirties neturį 
žmonės ?

Reikia pripažinti, kad pa
sirengta buvo rūpestingai, 
debiutas praėjo sklandžiai 
ir valanda atrodė beveik 
trumpoka..

Labai patraukliai pateik
tos žinios apie Lietuvą. Jos 
buvo glaustos, gerai sure
daguotos ir gražiai įkalbė
tos. Tik gal nevisai tikslu 
sakyti, kad lietuvių kalba 
esanti pati seniausia iš gy
venime vartojamų vakarie
tiškų kalbų. Iš tikro ji gal 
ne seniausia (tikslaus pa
skirų kalbų amžiaus niekas 
nežino), o tik senoviškiau- 
sia, mažiausiai pasikeitusi, 
daugiau nei kitos išlaikiusi 
senųjų formų. Kai sakoma, 
kad ji visame pasaulyje se
niausia gyva kalba, tai tik 
skleidžiama pigi propagan
da, kuriai pagrįsti nėra pa
tikimų duomenų.

Muzikinėje programos da
lyje išgirdome beveik visų 
žymesniųjų, Clevelande gy-. 
venančių, muzikos meno 
puoselėtojų kūrybos pavyz-

SKILLED 
TRADES
Permanent, full time openings. 
We have immediate openings 
for the following Journeyman 
positions:

• TOOL MAKERS
• MACHINE REPAIR

N/C MAINTENANCE

• ELECTRICIAN
N/C MAINTENANCE

We offer excellent wages with 
complete company paid ben
efits. Applicants are encourag- 
ed to call:

313-584-1600, Ext. 259 or 257 

or, you may apply in person 

or vvrite to:

EMPLOYMENT OFFICE

BURROUGHS 
CORPORATION 
14300 Tireman Avenue
Detroit. Mich. 18228

Equal Opportunity Employer M/F

Burroughs

MACHINIST FIRST CLASS
Top pay. full benefits, overtime, ex- 
celient conditions in our clean, mod
ern shop. AZTEC TOOL CO. INC. 
516-546-9211. (10-14) 

džių. Jei, teoriškai žvek 
giant, galima buvo tikėtis 
didoko margumyno, tai tik
rovė visai maloniai nuteikė. 
Visa ta įvairovė kažkaip 
natūraliai praplaukė, nepa- 
bodusi, neįkyrėjusi. Įvadi
nės pastabos buvo trumpos 
ir nevarginančios. Tik gal 
kiek perdaug garbės atite
ko žodžiui „pristatyti”. De
ja, šiais laikais daug kas čia 
jį taip gausiausiai ir netiks
liai vartoja.

Pranešėja ir jos bendra
darbiai kalbėjo aiškiai, na
tūraliai, be nereikalingos 
vaidybos. Malonu, kad ir 
angliškai bekalbant nebuvo 
luošinamos lietuviškos pa
vardės. Pavyzdžiui, iš Čiur
lionio nepadarytas ”čurlo- 
nis”, Kaip kartais persi
stengia angliškai prašnekę 
kai kurie veikėjai ar būda
vo persistengiama „Balti
jos Aiduose”. Bet tenka pa
stebėti, kad pranešėjos var
das, kuris tikriausiai ir atei
tyje bus dažnai girdimas, 
turėtų būti kirčiuojamas 
Dalia, o ne Dalia.

Nemažas komplimentas 
programos dalyviams pri
klauso ir už tai, kad buvo 
išvengta propagandinių per
tempimų bei sachariniškai 
sentimentalių ornamentų, ir 
visur vyravo santūrumas, 
saikas ir geras skonis.

Pirmuoju savo pasirody
mu darbą pradedąs kolekty
vas ne tik neapvylė klausy
tojų, bet paaiškėjo, kad iš 
naujokų galėtų kai ko pasi
mokyti ir ilgamečiai vetera
nai. Neabejotina, kad „Lie
tuvių Balsas” vertas visų 
Clevelando lietuvių dėmesio 
ir paramos.

Juozas Pivoriūnas

DRAFSTMEN
MODEL MAKERS

AND

FIXTURE 
BUILDEPS

Immediate long term pro- 
gram, full benefits.

Application now being 
taken.

VISIONEERING INC. 
31985 Groesbeck Hwy 

Fraser, Mich. 48026 
313-293-1000

(11-16)

LANKYKITE LIETUVĄ 1979 METAIS

SPECIALI 15 DIENŲ KELIONĖ, ĮSKAITANT RO- 
MĄ. Vilniuje 5 naktys, Maskvoje 2 naktys, Romoje 

6 naktys.
LTEPOS 14-18 RUGPJŪČIO 15-29

1 savaitės kelionė asmeniui nuo $795.00
2 savaičių kelionė asmeniui nuo $1189.00

2 savaičių kelionė įskaitant Vokietiją asm. nuo $1399.00

VISOS KAINOS IŠ NEW YORKO. NUO BALANDŽIO 
IKI GRUODŽIO, PAGRINDAN IMANT KAMBARIUS 

DVIEM ASMENIM.

EUROPA TRAVEL SERVICE, INC. 
'911 EAST 185th STREET 
CLEVELAND. OHIO 44119

(216) 692-1700

A. t A. JUOZĄ 
SADAUSKĄ 

PALAIDOJUS

Vasario 27 d. Euclid Ge- 
neral ligoninėje, mirė sulau
kęs 81 metų amžiaus, Cleve
lando senosios lietuvių kar
tos veikėjas Juozas Sadaus
kas (Senelis), palikdamas 
nuliūdime dukrą Rožę-Oną 
Welsh, žentą ir anūkus.

Velionis buvo didelis Lie
tuvos mylėtojas, giliai reli
gingas, Lietuvos Vyčių ir 
kitų organizacijų narys. La
biausiai mėgo Lietuvos Vy
čius sendraugius ir su jais 
daugiausiai dirbo virš 50 
metų, už tai gaudamas gar
bės nario ženklą.

Velionis dirbo visur. Jau
nystėje pasimokęs daug ra
šė spaudoje, dirbo su lietu
vių teatrais juose vaidinda
mas ir kartais net režisuo
damas, choruose ir visur, 
kur reikėjo jo paramos, pa
tarimo, sumanymo. Jei 
šiandien Clevelando lietu
viai džiaugiasi turėdami 
D.M.N.P. parapiją, jos gra
žią bažnyčią, didžiulę salę, 
mokyklą, seselių namus ir 
t.t., tai irgi dėka a. a. Juozo 
Sadausko, nes jis buvo iš 
pirmųjų parapijos steigėjų. 
Vėliau, velionio iniciatyva 
buvo pastatytas lietuvių 
įsikūrimo Clevelande šimt
mečiui paminėti parapijos 
aikštelėje kryžius. Tikiu, 
kad velionis Juozas, savo 
šeimai, tautai ir bažnyčiai 
atidavė viską, kas reikėjo 
šiame žemiškam gyvenime 
atiduoti.

Velionis į šį kraštą atvy
ko 1913 metais, gyveno ir 
dirbo įvairiose vietose, bet 
didžiausią savo gyvenimo 
dalį praleido Clevelande. čia 
įsteigė Lietuvos Vyčių 25 
kuopą ir daug metų jai pir
mininkavo. Norėdamas, kad 
vietos lietuviai geriau pra
moktų lietuvių kalbos, prie 
kuopos įsteigė lietuvių kal
bos kursus, kuriuose jis 
pats ir dėstė lietuvių kalba. 
Dirbdamas Lietuvos Vyčių 
kuopoj, susipažino su Penn- 
sylvanijos ankliakasio duk
ra Rože Simonaityte ir abu 
dirbdami Dievui id Tėvynei, 
toj pačioj Vyčių organizaci
joje, po kiek laiko sukūrė 
gražią lietuvišką šeimą, už
augino ir išmokslino dukrą 
Rožę-Oną, kuri vėliau ište
kėjo už Vlado Welsh ir au
gina dukrą Jennefer ir sūnų 
Brayan.

Clevelando lietuvių kolonijos veikėjui Pranui Karaliui iš
vykstant, jo išleistuvių metu, Ramovės Clevelando skyriaus 
pirm. V. Stuogis, įteikia skyriaus dovaną knygą.

V. Bacevičiaus nuotr.

Kovo 1 d. į Jakubauskų 
laidotuvių namus, Clevelan
do ir apylinkės bei tolimes
nių vietų lietuviai, susirinko 
pasakyti paskutinį sudiev 
Juozuo Sadauskui. Visockas 
vadovavęs atsisveikinimui 
trumpai nušvietė velionio 
atliktus darbus Dievui ir 
Tėvynei, pakvietė tarti žodį 
St. Sankalaitę — Vyčių sen
jorų vardu anglų kalboje.

WANTED
EXPERIENCED

SETUP MEN (2)
Day shift. 1 year minimum ex- 
perience on single stroke punch 
press. Immediate opening.

CLEPRO INC.
6800 Union Avė.

Cleveland. Ohio 44105
(6-18)

HI-LO REPA1RMAN
Experience with repairing elec- 
tric lift trucks reąuired. Good 
starting salary and complete 
benefits program for interested 
candidates. Call:

313-271-3100
PERSONNEL DEPARTMENT 

HEUBLEIN INC.
2500 Enterprise Drive
Allen Park, Mi. 48101

Equal Opportunity Employer m f i

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED NURSES

To work and live in a Con^enial 
Community with Supervisory experi 
ence. For 3-11 — 11-7,Shift. Good 
starting salary and liberal personnel 

policies. Apply call or write
CLINCH MEMORIAL 

HOSPITAL
815 CARSWELL ST. 

HOMERVILLE, GA. 31634 
912-487-5331

(12-25)

OPPORTUNITY FOR 
PROFESS1ONAL HELP 

to live and work in a Congenial 
Community 

REGISTERED NURSES 
with supervisory experience 

FOR 3-11 — 11-7 SHIFT 
ALSO NEEDED 

DIRECTOR OF NURSING
B. S. Degree preferably, with experi- 
ence. Good starting salary vvith liberal 
personnel policies., Apply cal or vvrite

BROQKS COUNTY HOSPITAL
OUITMAN, GA. 31643 

912-263-4171
(12 25) 

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

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

Toliau kalbėjo Petras Lui
są — Vyčių 25 kuopos var
du, Alf. Mikulskis — čiulio- 
niečių vardu, VI. Mariūnas
— pensininkų vardu, Jurgis 
Malskis — LB Clevelando 
apylinkės vardu, Ona Jokū- 
baitienė — LB Ohio apygar
dos vardu, Zenonas Duč- 
manas — Lietuvių namų 
vardu, M. Treinauskaitė — 
V.yčių sendraugių vardu ir 
Mary Lukas iš Davton 
Ohio, vidurinių valstijų vy
čių vardu.

Sekančią dieną po gedu
lingų pamaldų iš D.M.N.P. 
parapijos bažnyčios, velio
nio kūnas palydint didelei 
vilkstinei mašinų, palydė
tas į Visų Sielų kapus, kur 
jau ilsisi velionies žmona 
Rožė. Ilsėkis, ramybėje di
dis lietuvi Juozai!
_____________E. Pranckųs

CLEVELANDO 
_ PARENGIMAI _

• KOVO 24 D., šeštadieni, 
Clevelando Skautijos Kaziuko 
mugė.

• KOVO 25 D. BALFo meti
nis susirinkimas.

• KOVO 31 — BALANDŽIO 
1 D., Vid. Vakarų Sporto Apy
gardos 1979 m. Krepšinio ir 
Tinklinio Pirmenybės. Vykdo
— Clevelando LSK Žaibas.

• BALANDŽIO 1 D. — Cle
velando LSK Žaibo pietūs, 
Naujosios parapijos apatinėje 
salėje.

• BALANDŽIO 7-8 D. J. 
Šukio meno paroda Lietuvių 
Namuose. Rengia Korp! Gied
ra.

• BALANDŽIO 21 D., šešta
dienį, D.M.N.P. parapijos salėje 
Rochesterio jaunimo sambūris 
"Teatras vienas’’ stato Anatoli
jaus Kairio vaidinimą. Ruošia 
Clevelando Skautininkų Ra
movė.

• BALANDŽIO 22 D. LB 
Clevelando apylinkės metinis 
susirinkimas. Bus renkama 
valdyba.
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

NAUJA LIETUVIŲ 
NAMŲ VADOVYBĖ

Lietuvių Namų Bendro
vės naujoji direkcija savo 
posėdyje kovo 15 d. išrinko 
Lietuvių Namų ir klubo pir
mininku inž. Romą BublĮ. 
Bendrovės vvkd. vicepirmi
ninkas yra inž. Raimundas 
Kudukis, protokolų sekreto-

CLEVELANDO SKAUTIJA MALONIAI KVIEČIA VISUS l TRADICINĘ

KAZIUKO MUGĘ
1979 M. KOVO MĖN. 24 D., ŠEŠTADIENI,

DIEVO MOTINOS NUOLATINĖS PAGALBOS PARAPIJOS SALĖJE.

4 VAL. P. P. ATIDARYMAS
8 VAL. P. P. UŽBAIGIAMA PROGRAMA.

Atsilankę Kaziuko mugėn, rasite skautijos pagamintų gražių darbų, papietausite ir pasidžiaug
site skautiška programa.

SAVO ATSILANKYMU — PADĖSITE CLEVELANDO SKAUTU Al

rius Ramūnas Švarcas, ižd. 
ir vyr. sekr. Vytautas Jo
kūbaitis, direktorius namų 
priežiūrai Arėjas Natkevi
čius. Lietuvių Namų ir klu
bo verslo operacijų vedėju 
paskirtas Ričardas Armė
nas, o bendrų adm. ir rašti
nės reikalų vedėju Vytau
tas Balas.

• Inž. Romas Bublys tar
nybiniais reikalais išskrido 
2 savaitėms į Europą.

• Pianisto Antano Sme
tonos koncertas įvyks šį 
šeštadienį, kovo 24 d., 8:30 
vai. vakare, Willoughby 
Fine Arts School, 38660 
Mentor Avenue.

Bilietai po $2.50, pensi
ninkams ir moksleiviams po 
81.00 gaunami prie Įėjimo.

• Balys Auginąs prašo 
pranešti, kad jis neįeina į 
naujos radijo programos 
Clevelande redakcinį kolek
tyvą.

BALFO SUSIRINKIMAS

Kovo mėn. 25 d. 12 vai. 
DMNP parapijos mažojoje 
salėje įvyks Balfo Clevelan
do skyriaus metinis narių 
susirinkimas, bus renkama 
valdyba, kontrolės komisi
ja ir svarstomi einamieji 
reikalai.

Kviečiami visi Balfo na
riai ir rėmėjai šiame susi
rinkime dalyvauti.

FOR RENT
3 unfornished rooms and 

bath up or down East 71 
off St. Clair. Adults only, 
no pets. Call: 361-0989 af
ter 4:00 p. m. (12-15)

• Dail. Julius Šukys, ku
rio kūrinių paroda Įvyks š. 
m. balandžio 7-8 d. Cleve
lande Lietuvių Namuose, 
gimė Clevelande 1907 m. 
Būdamas 6 m. amžiaus su 
tėveliais išvyko į Lietuvą. 
Ten mokėsi Panevėžio gim
nazijoje. 1926 m. grįžo į 
JAV. Clevelande įstojęs į 
Western Reserve Universi
tetą studijavo chemiją ir to
je srityje įsigijo daktaro 
laipsnį. Po to išvyko į Ne\v 
Jersey valstiją kur dirbo 
Air Reduction chemijos ty
rinėjimų laboratorijoje.

Jis visad mėgo meną ir 
jautė patraukimą į tapybą. 
Gavęs progą 1958 m. vaka
rais pradėjo rimtai studi
juoti tapybą pas Albert 
Bross, Jr. Vėliau mokinosi 
pas garsųjį akvarelistą J. 
Pike.

Jis savo darbus rodė ne' 
tik vietinėse bet ir me
tinėje Amerikos Akvarelis- 
tų Draugijos parodoje. Nuo 
1974 m. paruošė keletą indi
vidualinių savo darbo paro
dų.

Lietuvių Namų Bendrovės metinio susirinkimo prezidiumas. Kalba adv. A. Širvaitis. Prie ^-vei, s- Bacevičiui ir 
stalo sėdi direktoriai: Kudukis, Stempužis, Dučmanas, Duleba, Plečkaitis, Sniečkus, Babickas visiems talkininkams virtli- 
ir Švarcas. V. Bacevičiaus nuotr. Vėje, bare ir salėje.

Parodos atidarymas 7:30 
vai. vakaro, balandžio 7 d. 
Parodą rengia Korp. Giedra.

• Brock Weir, Cleveland 
Trust Co. pirmininkas, va
sario 28 d. pareiškime sako, 
kad Cleveland Trust džiau
giasi Clevelando gyventoji.! 
sprendimu taksų pakėlime 
ir ragina visus įsijungti į 
miesto gerbūvio atstatymą 
užbaigiant visus ginčus ir 
išryškinant Clevelando pozi
tyvų aspektą. Jis sako: 
”Mes esame pasiruošę susi
tikti su visais, įskaitant ir 
miesto administracija, tal
kai šiame sprendime”.

• Ingrida Nasvytytė savo 
mokykloje laimėjo I fizikos 
mokslo premiją. Vėliau su 
savo projektu ”Gamtos ba
lansas” dalyvavo Cleveland 
Statė Universiteto North- 
eastern Ohio Science and 
Engineering parodoje. Jos 
darbas buvo įvertintas 
bronzos medaliumi.

• Aldonos Stempužienės- 
švedienės dainų koncerte 
bus atliktos šių kompozito
rių dainos: Purcell, Caccini, 
Scarlatti, Monteverdi, Schu- 
bert, De Falla, Whittaker, 
švedo ir Jakubėno. Koncer
tas įvyks kovo 27 d. 8 v. v. 
Cleveland Music School 
Settlemento koncertų salėj. 
Akompanuos Jonas švedas, 
įėjimas laisvas.

Koncertą rengia Cleve
land Music Settlement.

• šv. Juozapo gimnazijoj 
įvyks muzikalinis vaidini
mas ”Guys and Dolls”. Vy
riausią vaidmenį vaidina 
Marius Tatarūnas, chore 
dalyvauja Tadas ir Paulius

Clevelando paukštytės ruošiasi Kaziuko mugei su savo dar
beliais. Mugė įvyks kovo 24 d. DMNP parapijos salėje. Iš kai
rės: N. Gelažytė, A. Kudukytė, J. Bartkutė, L. Kijauskaitė. K. 
Vcdegytė, L. Gelažytė ii’ A. Bublytė. V. Bacevičiaus nuotr.

Kijauskai. Vaidinimai įvyks 
kovo 23, 30-31 d.d. ir balan
džio 7-8 dienomis. Pradžia 
vainimų 8 vai. vakaro. Bi
lietus galima užsisakyti tel. 
481-8414.

CLEVELANDO LSK 
ŽAIBO PIETUS

Clevelando Lietuvių Spor
to Klubas žaibas rengia pie
tus balandžio 1 d.„ sekma
dienį, Naujosios parapijos 
apatinėje salėje. Pradžią 
nuo 11 vak.

Pietus ruošiami paremti 
LSK žaibo sportininkų da
lyvavimui 1979 m. š. Ame
rikos Lietuvių Sporto žai
dynėse, š. m. balandžio mėn. 
28-29 d., Chicagoje.

PADĖKA

Pilėnų Tunto Skautų Tė
vų Komitetas nuoširdžiai 
dėkoja visiems darbu ir 
kepsniais p r i s idėjusiems 
prie Užgavėnių Blynų ba
liaus suruošimo.

Ypatinga padėka reiškia
ma v. s. Pr. Karaliui už pa
rašymą scenos vaizdelio, v. 
s. R. Nasvytienei už režisa
vimą, skautams už progra
mos atlikimą, v. s. S. Ged
gaudienei ir vyr. skautėms 
už salės papuošimą, loteri
jai aukojusiems p. Gražu
liams, p. D. Cipkienei, p. 
Kripavičiams, p. J. Miko- 
niui, grožio salionui "Sidab
rinės žirklės”, Skautininkių

FOR RENT
5 rooms up, 1016 East 74 

St. Adults, no pets. Call: 
391-0575. (12-13)

• 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.

Lietuvių grožio salionas 
SILVER SHEAR —• Hair 
Fashion. 6S7 East 185 St.. 
Cleveland. Ohio 44119. tel. r 
486-1210.

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

■A| NATIONWIDE

K 1 INSURANCE
Nationvvide is on your stdo

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

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ



DIRVA
• ALT S-gos St. Louis 

skyriaus valdyba per ižd. K. 
Kikutį atsiuntė Dirvai auką 
25 dol., papildant skyriaus 
įnašą Vilties draugijoje.

Ačiū už paramą.

lauską atsiuntė Dirvai pa
remti auką 15 dol. Ačiū.

—- Blair House ir paskui vi
zitavo Decatur House, kur 
apgyvendinami JAV prezi
dento svečiai — valstybių 
galvos. Tas senoviškas na
mas yra netoli prezidentū
ros, kurio vidus taip pat se
novišku stylium įrengtas.

• LB Lemonto apylinkės 
valdyba per ižd. Algį Kaz-

• Ona Bačkienė, Lietuvos 
atstovo Washingtone žmo
na, š. m. kovo 6 d. ponios 
Gyrus Vance kvietimu da
lyvavo misijų šefų žmonų 
garbei suruoštoje kavutėje

• Vytautas Kutkus pa
skirtas atstovu į ALTą nuo 
Amerikos Liet. Kat. federa
cijos, vieton atsisakusio iš 
tų pareigų adv. Povilo žum- 
bakio.

• Pranciškonu vasarvie
tėje Kennebunkporte šią 
vasarą įvyks šios stovyk- 
los-studijų dienos: Liet. 
Fronto bičiulių (birželio 30 
— liepos 8), mokytojų (lie
pos 8-14), ateitininkų sen
draugių (liepos 11-19). No
rintieji dalyvauti informa
cijos bei registracijos rei
kalais kreipiasi į vasarvie
tės vadovybę šiuo adresu: 
Franciscan Gust House, 
Kennebunkport, Me. 04046. 
Tel. 207-967-2011.

Dor- 
auką 
”Dė-

• A. Matioška, iš 
chester, siųsdamas 
Dirvai paremti, rašo: 
kui už Juodvalkio su dr.
Kriaučeliūnu r e p o r tažą. 
Reikėtų iš veiksnių srities 
daugiau panašių reportažų, 
kas įneštų daugiau šviesos 
ir tiesos politiniuose visuo- 
meniniuose baruose. Tad 
viso geriausio spaudos dar
be.”

BOSTON
MINKŲ RADIJO

KONCERTAS
Stepono ir Valentinos 

Minkų radijo programa, 
rengiasi švęsti savo 45 me
tų sukaktuves, sekmadienį, 
kovo 25, 3:30 v. p. p. reng
dama metinį koncertą ir 
juokų vakarą So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Klubo Au-

ditorijoj, trečiam aukšte. 
Pirmą kartą Bostone girdė
sime „Vasaros Garsų” tri
julę, tai trys jaunos, gra
žios lietuvaitės dainininkės 
iš Kanados, ši trijule susi
kūrė prieš dvejus metus. Su 
pasirodymais apvažinėjusi 
didelę dalį Kanados ir kon
certavo St. Petersburge ir 
Miami, Floridoje.

Juokų vakare dalyvaus ir 
pagarsėjęs humoristas, visų 
mėgiamas Vitalis Žukaus
kas iš New Yorko.

Po koncerto bus linksmi 
šokiai. Veiks skanių valgių 
bufetas ir gėrimų baras.

Įėjimas auka $4.00, pen
sininkams ir jaunuoliams 
$3.00.

Steponas ir Valentina 
Minkai kviečia visus į šį pa
rengimą, ypatingai jauni
mą. atsilankyti.

apylinkės jos nurodytoje 
vietoje ir laiku. (jk)

PHILADELPHIA
MIRĖ K. ŠPAKAUSKAS

NEW JERSEY

š. m. kovo mėn. 2 d. su
laukęs 68 metus, mirė ats. 
kpt. Kazys špakauskas, pa
likdamas giliame liūdesyje 
žmoną Antaniną, sūnus Ri
mą ir Algį.

Velionis buvo Philadel- 
phijos Ramovėnų skyriaus 
pirmininkas, aktyvus Tau
tinės Sąjungos skyriaus na
rys, Vilties choro dalyvis ir 
kitų organizacijų rėmėjas.

Velionies sūnus Algis, 
neolituanas, dirba Valsty
bės Departamente ir šiuo 
metu yra Izraelyje, JAV 
pasiuntinybėje. Jis turi pro
gos ir lietuviškai pasikalbė
ti su atvykusiais iš Lietu
vos žydais.

LB TARYBOS RINKIMAI

LB New Jersey apygar
dos valdyba sudarė tokią 
apygardos rinkimų komisi
ją: pirm. Jonas Kiaušas, 19 
Kingsland Avė., Harrison, 
N. J. 07029, tel. (201) 482- 
0731 ir nariai: dr. Stasys 
Skripkus ir Viktoras Jokū
baitis.

Į renkamą LB Tarybą yra 
pasiūlyta šie kandidatai: 
inž. Vladas Audėnas, Dan
guolė Didžbalienė, Ona Ka- 
rašienė, Antanas Masionis, 
inž. Antanas Pocius, prof. 
Jokūbas Stukas ir prof. Va
lentinas šernas.

New Jersey apygardoje 
balsuojama nedaugiau, kaip 
už 5 kandidatus.

Bus balsuojama šiose LB 
apylinkėse: Elizabeth, Jer
sey City, Kearny, Newark 
ir Paterson. LB Lindeno 
apylinkės nariai yra kvie
čiami balsuoti LB Elizabeth
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užuojautą reiškia

HELEN BAGDŽIUS

mirus, jos vyrui JUOZUI, giminėms ir arti

miesiems Amerikoje ir Lietuvoje nuoširdžią

IDAI, vaikams ir Tėvynėje pasilikusiems gi

minėms

Kazimieras Pocius

Ii
Mielam vienminčiui ir Nepriklausomos 

Lietuvos laikų nuoširdžiam bendradarbiui 

Mokytojui Dr. ADOLFUI PALAIČIUI 
sunkios ligos palaužtam mirus š. m. vasario 

mėn. 13 d., reiškiame gilią užuojautą žmonai

Monika ir Kazimieras
Dūliai

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
J. Preibys, Detroit........... 7.00
J. Liubinas, E. Chicago .. 2.00 
J. Kučinskas, Miami Beach 7.00
J. Nesavas, Detroit...........
P. Sidzikauskas, San Jose
K. Kazlauskas, Felton . . 
V. Matulaitis, Chicago .. 
Br. Thomas,

N. Miami Beach ....
V. Jankūnas. Rochester
A. Traška, Chicago .... 
J. Radas, Livonia .... 
A. Vilkas, Glendale ..
A. Balsys, New York .. 
P. Babickas, Worcester
B. Vembre, Rochester
S. Motuzas, Vokietija . .
Dr. V. Maurutis. Cleveland 7.00 
ALT S-gos St. Louis

Skyrius ............................. !
A. Trečiokas, Largo ....
N. Chernetzky. Cleveland
J. Naujokaitis, Cleveland 
A. Lapinskas, Cleveland 
V. Rack, Eastlake ...........
P. Januška, Windsor ....
L. Slėnys, Lemont ...........
V. Dailidkienė, Chicago . .
T. Baltikauskas, Baltimore 2.00
VI. Plečkaitis, Cleveland 5.00 
Kun. A. Babonas, Detroit 5.00 
Dr. Pr. Sutkus, Homewood 7.00
A. Matioška, Dorchester 7.00 — 
V. Mozoliauskas,

Lake Worth ................... 2.00
A. Kuprevičius, Cleveland 2.00 
A. Vokietaitis. New Haven 3.00 
J. Saladžius, Chicago .... 5.00 
A. Mišelis, Chicago .... 2.00 
A. Dirgėla, Chicago .... 2.00 
St. Jurkūnas, Chicago ..10.00 
Detroito Lietuvių

Organizacijų Cenlras ..20.00 
L. Almario, Brooklyn .... 3.00 
A. Krinickas, Maspeth .. 2.00 

į/T)r. L. Kriaučeliūnas .... 25.00
J. Mumbutis, Geneva .... 7.00 
Dr. S. Paulauskas, Quincy 5.00 
J. Černiauskas, Detroit .. 
V. Barauskienė, Glendale 
V. Kutkus, Dearborn .... 
L. Kurkulienė, Rochester 
J. Jurkus, Rochester .... 
LB Hot Springs

Apyl. valdyba ................10.00
E. Augustaitis, Chicago ., 2.00 
S. Vaškys, St. Petersburg 5.00 
J. Mačiulaitis,

Dearborn Hts...................
I. Girgis,

Englewood Cliffe........... !
Dr. E. Čeičienė, Parma ..
V. Lukavičius, Cleveland
J. Pipiras, Worcester ....
O. Kovas, Omaha...............

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

25.00
2.00 

[ 7.00
5.00
7.00
7.00
2.00
7.00
2.00

7.00
5.00
7.00-
2.00
2.00

2.00

20.00
7.00

i 7.00
7.00
2.00
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